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باملحالت  العاملني  وكذلك  سيناء،  وجنوب  األمحر  بالبحر  السياحي  بالقطاع  العاملني  مجيع  تطعيم  من  االنتهاء  عن  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
خالل  وذلك  باملحافظتني،  البحرية  واملوانئ  اجلوية  باملطارات  العاملني  تطعيم  عن  فضاًل  السياحة،  ومكاتب  السياحية،  واملطاعم  واملقاهي  والبازارات 

املؤمتر الصحفي الذي عقد  يوم 3 يونيو  بحضور الوزير ووزراء الصحة والسكان والطريان املدين  يف مدينة رشم الشيخ.
البالد )اجلوية والربية والبحرية(،  بمنافذ دخول  الصحي  باحلجر  تطبيقها  يتم  التي  الصحية  الضوابط واالشرتاطات واإلجراءات  تم إعالن حتديث  كام 
التطعيم  املسافرين حاميل شهادات  العربية بدخول  يونيو تسمح مجهورية مرص  بداية من 23  أنه  بفريوس كورونا، حيث  املستجدات اخلاصة  تزامنًا مع 
من  األخرية  اجلرعة  تلقي  يوًما عىل   14 قد مىض  يكون  أن  املرصية، برشط  الدواء  العاملية وهيئة  الصحة  منظمة  املعتمدة من  بـلقاحات فريوس كورونا 
اللقاحات. وبالنسبة حلاميل شهادات التطعيم للقادمني من الدول املتأثرة بالتحورات اجلديدة للفريوس، فإنه يتم إختاذ إجراءات احرتازية إضافية تتضمن 

إجراء حتليل احلمض النووي الرسيع )ID NOW( هلم، ولغري حاميل شهادات التطعيم يتعني تقديم شهادة )PCR( تفيد اخللو من فريوس كورونا.
ويف سياق متصل، تفقد الوزير برفقة وزيرة الصحة والسكان ووزير الطريان املدين وحمافظ البحر األمحر، مكتب اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي 
والذي تم تزويده بالفرق الطبية واألجهزة املعملية الالزمة لتخصيصه كموقع مؤقت إلجراء حتاليل PCR واختبار)Antigen( للسائحني عند املغادرة 

وفقًا ملتطلبات دوهلم.

االنتهاء من تطعيم العاملني بقطاع السياحة بجنوب سيناء والبحر األحمر...واستقبال 

املسافرين حاملي شهادات التطعيم بـ لقاحات كورونا بجميع املنافذ
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أهم األخبار

شاركت نائب الوزير لشئون السياحة يوم 1٨ يونيو  يف استقبال أول رحلة طريان مبارشة تطلقها رشكة 'إير كندا' قادمة من مدينة مونرتيال 
بكندا إىل القاهرة. كام استقبل مكتب اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي برشم الشيخ يوم 1٥ يونيو، أوىل الرحالت السياحية الوافدة 
الثانية للرشكة يف مرص بعد  القادمة من ديب باإلمارات العربية املتحدة، لتصبح  رشم الشيخ الوجهة  'فالي ديب'  عىل خطوط طريان رشكة 

مطار برج العرب الدويل،  كام استقبل مطار مطروح الدويل يوم 1٨ مايو،  أول طائرة تشارتر من دولة كازخستان.

رئيس الوزراء يلتقي مجموعة من املستثمرين في شرم الشيخ

الشيخ،  يف رشم  السياحة  قطاع  هتم  التي  املوضوعات  ملناقشة  اجتامًعا  يونيو   1٠ يوم  الوزراء،  جملس  رئيس  مدبويل،  مصطفى  الدكتور  عقد 
وذلك بحضور الوزير ووزير الطريان املدين، وحمافظ جنوب سيناء، ووكيل جملس النواب، وعدد من املستثمرين يف قطاع السياحة.  وذلك 
لبحث التطورات احلالية يف القطاع، باعتباره أكثر القطاعات التي دعمتها الدولة طوال الفرتة املاضية وحتى اآلن؛ ملساعدته عىل التعايف من 

تداعيات فريوس كورونا.    

وصول أول رحلة من مونتريال إلى القاهرة..وأولى رحالت فالى دبي إلى شرم الشيخ

رئيس الوزراء يتفقد مشروع ترميم وإحياء قصر السلطان حسني كامل 

تفقد رئيس جملس الوزراء يوم 14 يونيو مرشوع ترميم 
ملجمع  وحتويله  كامل  حسني  السلطان  قرص  وإحياء 
لإلبداع الرقمي وريادة األعامل، رافقه الوزير ووزراء: 
املحلية،  والتنمية  الفني،  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
األعامل  وقطاع  املعلومات،  وتكنولوجيا  واالتصاالت 
اهلندسية  اهليئة  ومسئولو  القاهرة،  وحمافظ  العام، 
الدولة  اهتامم  إطار  يف  ذلك  يأيت  املسلحة.  للقوات 
لبعض  اململوكة  الثقافية  القيمة  ذات  املباين  بتحويل 
األعامل  وريادة  اإلبداع  لتنمية  مراكز  إىل  الدولة  أجهزة 
اإلنشائية  األعامل  من  االنتهاء  تم  وقد  الشباب؛  لدى 

الدقيقة بالقرص بنسبة %85.  والرتميامت األثرية 

صدور قانون إنشاء البوابة املصرية للعمرة

صدر يوم 2٠ يونيو  قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية بالتصديق عىل قانون إنشاء البوابة املرصية للعمرة وتنفيذ الرشكات 
السياحية رحالت العمرة. ونص القانون عىل توىل الوزارة املختصة بشئون السياحة إدارة البوابة املرصية للعمرة واإلرشاف عليها ورقابتها، 
مواكبة  ظل  يف  السياحية،  والرشكات  واملواطنني  الدولة  حلقوق  والضامن  العمرة  رحالت  لربامج  الرشعى  املمر  تعد  البوابة  هذه  أن  حيث 
رحالت  تنفيذ  جيوز  ال  العمرة  املرصية  البوابة  لقانون  ووفقا  السياحة.  قطاع  وتطوير  املقدمة  اخلدمة  ميكنة  ىف  والتقنى  التكنولوجى  التطور 

العمرة إال من خالل الرشكات السياحية املرخص هلا بمزاولة النشاط.

رئيس الوزراء أثناء تفقده القرص

توجيهات رئاسية بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

عقد رئيس جملس الوزراء يوم 3٠ يونيو اجتامعًا ملناقشة سبل جذب سياحة اليخوت، بحضور الوزير ووزير املالية، ووزير النقل. تطرق االجتامع 
الستعراض الفرص الواعدة لتطوير سياحة اليخوت يف مرص، وذلك يف ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السييس، بوضع خطة إسرتاتيجية 
لتعظيم سياحة اليخوت يف مرص، ودراسة اإلجراءات املنفذة مقارنة بالدول املنافسة. وتم االتفاق عىل تشكيل جلنة برئاسة وزير النقل، هبدف 

العمل عىل تيسري إجراءات سياحة اليخوت يف مرص، وتضم يف عضويتها الوزير  ووزير املالية ومسئوىل عدد من الوزارات واجلهات املعنية.
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تعديل مسمى غرفة املنشآت السياحية ليكون "غرفة املنشآت واملطاعم السياحية"

أصدر الوزير  قراًرا  بتغيري مسمى غرفة املنشآت السياحية وتعديله ليكون "غرفة املنشآت واملطاعم السياحية". وقد كان ذلك أحد مطالب 
غرفة املنشآت السياحية من الوزارة، منذ فرتة طويلة، وهدف القرار هو أن املطاعم التابعة للغرفة ُتعد منشآة سياحية خاضعة لكافة أحكام 

السياحية. القوانني واللوائح 

 رئيس شركة طيران أملانية كبرى:

٣٠ ألف سائح أملاني  زاروا مصر خالل الـ ٤ أشهر املاضية وعادوا جميًعا دون إصابة واحدة

باملائدة  رئييس  كمتحدث  باملشاركة  استهلها  برلني،  األملانية  العاصمة  إىل  قصرية  بزيارة  يونيو،   وحتى 24    22 من  الفرتة  خالل  الوزير،  قام 
احتاد  ورئيس  بأملانيا،  مرص  سفري  بحضور  "مرص"  عنوان  حتت   NUMOV األملانية  واألدين  األوسط  الرشق  مؤسسة  نظمتها  التي  املستديرة 
الطريان  ورشكات  السياحية  الرحالت  ومنظمي  الرشكات  وكربى  والسفر  السياحية  الغرف  احتادات  ممثيل  من   5٠ من  وأكثر  األملاين،  السفر 
بأملانيا. كام عقد الوزير عدًدا من اللقاءات الرسمية ملناقشة سبل دفع احلركة السياحية إىل مرص، حيث التقى املستشار االقتصادي للمستشارة 
مع  لقاء  عقد  كام  اخلارجية،  بوزارة  الدولة  ووزيرة  للسياحة،  الفيدرالية  احلكومة  ومفوض  والطاقة  االقتصاد  بوزارة  الدولة  ووزير  األملانية، 
 مسئوىل معهد روبرت كوخ املسئول عن الصحة العام بأملانيا، وناقش تطوير املتحف اآلتوين باملنيا مع رئيس مؤسسة الرتاث الثقايف الربويس. 
وأشار رئيس إحدى كربى رشكات الطريان األملانية  أنه خالل ال 4 أشهر املاضية زار  مرص من خالل رشكته 3٠ ألف سائح أملاين، مؤكدا أهنم 

عادوا مجيًعا دون إصابة واحدة، وهو ما اتضح من خالل سلبية نتائج حتاليل PCR التي أجروها عند عودهتم.

تشغيل ٢٥٧٠ غرفة فندقية جديدة ...وغلق ٢٥ فندقًا مخالف 

تم تشغيل 25٧٠ غرفة جديدة عىل مستوى  اجلمهورية خالل الستة أشهر املاضية لتضاف إىل الطاقة الفندقية اإلمجالية ملرص،  ومن املقرر أن 
يتم خالل الفرتة املقبلة افتتاح وتشغيل عدد من املرشوعات الفندقية اجلديدة والتى يتم حاليًا دراسة طلبات تشغيلها وتصل إىل  ٦٠٠٠ غرفة 

فندقية وسيكون بالتايل عدد الغرف اجلديدة التى تم افتتاحها وتشغيلها خالل 2٠21 ما يقرب من 85٠٠ غرفة فندقية.
ويف إطار الدور الرقايب للوزارة، قامت الوزارة بإيفاد جلان رسية للمرور عىل الفنادق واملطاعم السياحية عىل مستوى اجلمهورية، وتم رصد 
التزامهم باإلجراءات االحرتازية  بالقاهرة لعدم  البحر األمحر وجنوب سيناء والقاهرة و1٧ مطعاًم سياحيًا  لـ 25 فندقًا بمحافظات  خمالفات 
وضوابط التشغيل املعتمدة، وقد تم إصدار قرارات وزارية بغلقها ملدة  أسبوع وغرامة  4 آالف جنيه طبًقا لقرارات جملس الوزراء يف  هذا  الشأن. 

جانب من املائدة املستديرة التي نظمتها مؤسسة الرشق األوسط واألدين األملانية 
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الترويج والتنشيط 

نظمت الوزارة يوم 5 يونيو زيارة ألكثر من 2٠ سفريًا من سفراء الدول األجنبية بالقاهرة وزوجاهتم إىل مصنع املستنسخات األثرية بمدينة العبور، من بينهم 
السفراء اليابان وأملانيا وفرنسا ورصبيا وأسرتاليا والتشيك وإسبانيا وكولومبيا واليونان واملكسيك واالحتاد األورويب. املصنع تم إنشائه بالتعاون مع رشكة 
"كنوز مرص للنامذج األثرية" ، ويعد  األول من نوعه يف مرص والرشق األوسط. وقد استقبلهم األمني العام للمجلس األعىل لآلثار، ورئيس جملس إدارة 

رشكة "كنوز مرص للنامذج األثرية"، وتضمنت الزيارة جولة بأقسام املصنع املختلفة ووحدات اإلنتاج اليدوي وامُلميكن وقاعة العرض.

تطوير عروض الصوت والضوء واملنطقة املخصصة للعرض مبنطقة األهرامات

بمنطقة األهرامات، وذلك  للعرض  الصوت والضوء واملنطقة املخصصة  باإلدارة يف عروض  توقيع عقد تطوير واملشاركة  يونيو  يوم 15  الوزير  شهد 
بني كٍل من رشكة مرص للصوت والضوء والتنمية السياحية – إحدى رشكات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع األعامل العام – ورشكة 
أوراسكوم لالستثامر القابضة، وذلك بحضور وزير قطاع االعامل وحمافظ اجليزة، والدكتور زاهي حواس وزير اآلثار األسبق، والعضو املنتدب لرشكة 
أوراسكوم لالستثامر القابضة، ورئيس جملس إدارة الرشكة القابضة للسياحة والفنادق، والعضو املنتدب التنفيذي للرشكة القابضة للسياحة والفنادق، 
يأيت هذا يف إطار احلرص عىل حتسني اخلدمات املقدمة لزائري منطقة األهرامات من املرصيني والسائحني األجانب، وتطوير عروض الصوت والضوء 

باستخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة مع احلفاظ عىل املحتوى التارخيي للعروض.

إحلاق ملحقني سياحيني للعمل باملكاتب اخلارجية بأملانيا واململكة املتحدة

يف إطار حرص وزارة السياحة واآلثار عىل االستعانة بالكفاءات الشابة هبا، وإيامنا منها بالدور الفعال للمكاتب السياحية اخلارجية يف الرتويج للمقاصد 
املرصية يف األسواق السياحية املختلفة وفتح قنوات للتواصل املستمر مع منظمي الرحالت يف تلك األسواق لزيادة احلركة السياحية الوافدة إىل مرص، 
بكل  السياحية  املكاتب  عىل  واملايل  اإلداري  )واإلرشاف  أملانيا  من  كل  يف  اخلارجية  السياحية  املكاتب  يف  سياحي  ملحق  بإحلاق   قرارين  الوزير  أصدر 
من )إيطاليا وروسيا( ودول اإلرشاف التابعة هلا( واململكة املتحدة )واإلرشاف اإلداري واملايل عىل املكاتب السياحية بكل من )فرنسا والصني( ودول 

اإلرشاف التابعة هلا(، وذلك ملدة عام إعتبارًا من 1/٧/2٠21. 

مد معرض "ملوك الشمس" ببراج حتى 3٠ سبتمبر املقبل

وافق جملس الوزراء عىل قرار مد مدة إقامة معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة 
يف  مدته  انتهاء  املقرر  من  كان  والذي  املقبل  سبتمرب   3٠ حتى  براج  التشيكية 
آخر يونيو، حيث تعترب هذه هي املرة الثانية التي يتم فيها مد مدة املعرض بناء 

عىل طلب اجلانب التشيكي نظرا لإلقبال الشديد عىل املعرض.
التشيكي هذا  الثقافة  التشيكي ووزير  الوزراء  الوزير ورئيس  افتتح  قد  وكان 
٦٠ عامًا  بمرور  بالتزامن مع االحتفال  2٠2٠، وذلك  املعرض يف أغسطس 

عىل العمل األثري للبعثة التشيكية يف أبو صري

أكثر من٢٠ سفيرًا يزورون مصنع املستنسخات األثرية

جانب من املعرض

السفراء أثناء زيارهتم للمصنع
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استضافة وفد إعالمي أوكراني وآخر روسي للترويج السياحي ملصر

قامت اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم رحلة تعريفية إعالمية لعدد من إلعالميني والصحفيني من  أوكرانيا إىل مرص، وقد استقبلهم الوزير 
خالل تلك الزيارة، و شملت زيارهتم  القاهرة والغردقة ورشم الشيخ والعلمني.

 ويف سياق متصل قامت اهليئة بتنظيم زيارة تعريفية لوفد إعالمي من التليفزيون الرويس الرسمي  لتصوير تقرير تلفزيوين عن مقومات السياحة املرصية. 
و يف سياق آخر قامت اهليئة بالرعاية واملشاركة يف فعاليات الدورة اخلامسة بمهرجان أسوان الدويل ألفالم املرأة، بمشاركة أكثر من 33 دولة، وقد افتتحت 

فعالياته وزيرة الثقافة يوم 24 يونيو.. 

حتت شعار 'الصيف يف مرص حكاية'،أطلقت الوزارة يوم 28 يونيو  اجلزء الثاين من احلملة الرتوجيية ملرص بالسوق العريب عىل أهم املنصات اإللكرتونية 
والذي  احلملة،  األول من  اجلزء  التي حققها  االجيابية  والنتائج  للنجاح  استثامرًا  البحث واحلجز، وذلك  االجتامعى وكربى منصات  التواصل  ومواقع 

تم إطالقه يف األسبوع األول من مايو املايض للرتويج السياحي ملرص ودعوة السائح العريب لزيارهتا خالل أجازات الصيف وعيد األضحي املبارك. 
وقد حقق اجلزء األول من احلملة الدعائية، نتائج اجيابية وفقًا ملحرك البحث جوجل حول نتائج البحث عن السفر إىل مرص بعد حوايل شهر واحد من 
إطالق احلملة، حيث أشارت املؤرشات إىل وصول احلملة ملا يقرب من 2٠ مليون مستخدم لشبكة اإلنرتنت بدول جملس التعاون اخلليجي، ووصلت 
زيادة نسبة البحث عن السفر إىل مرص خالل شهر مايو 2٠21 إىل 41% مقارنة بشهر أبريل من نفس العام، يف حني أن نسبة زيادة البحث كانت 3 % 

خالل مايو 2٠19 مقارنة بشهر أبريل 2٠19. 

إطالق اجلزء الثاني من احلملة الترويجية ملصر بالسوق العربي

تسلم املسودة األولى من االستراتيجية اإلعالمية للترويج السياحي ملصر 

بتسليم املسودة األوىل  السياحي ملرص  بإعداد االسرتاتيجية اإلعالمية للرتويج  بداية عام 2٠21  امُلكلف منذ  الكندي اإلنجليزي  التحالف  قدم مسئويل 
هلذه االسرتاتيجية خالل االجتامع مع الوزير يوم عرب تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك متهيدًا إلطالق محلة تروجيية دولية للسياحة املرصية ملدة 3 سنوات 

تبدأ يف هناية العام اجلاري.
املوضوعات  من  عددا  اللجنة  وناقشت  منها،  عددا  الوزير  وحرض  الشهر،  خالل  اجتامعاهتا  السياحي"  الرتويج  "خرباء  جلنة  عقدت  متصل  سياق  ويف 
اخلاصة بدفع حركة السياحة الوافدة ملرص من األسواق السياحية املختلفة، وتم استعراض ومناقشة خطة السياحة الدولية واألسواق السياحية املستهدفة 

واألدوات الرتوجيية لكل سوق، ومستجدات األعامل اخلاصة بتصميم املوقع اإللكرتوين للوزارة. 
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رؤساء املحاكم واملجالس الدستورية والعليا األفريقية أثناء زيارهتم ملنطقة أثار األهرامات

زيارة لـ "وادي النطرون" ... وتنشيط السياحة بالفيوم

األعامل  آخر مستجدات وتطورات  للوقوف عىل  البحرية،  بمحافظة  النطرون  وادي  منطقة  بزيارة  يونيو   14 يوم  السياحة  لشئون  الوزير  نائب  قامت 
املرصية إلحياء مسار  الدولة  توليه  الذي  االهتامم  إطار  قريًبا، وذلك يف  املقدسة بمرص متهيدًا الفتتاحها  العائلة  نقاط مسار رحلة  أحد  أهنا  هبا، حيث 

املقدسة.  العائلة  رحلة 
الفيوم  حمافظ  مع  قام  حيث  الفيوم  حمافظة  اىل  بزيارة  يونيو   1٦ يوم   السياحي  للتنشيط  العامة  املرصية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  قام  آخر   صعيد  وعىل 
وجهودها  الداخلية  السياحة  حركة  لتنشيط  الوزارة  خطة   إطار  يف  وذلك  البيئية،  الفنادق  من  وعدد  باملحافظة،  السياحية  للمواقع  تفقدية  بجولة 

القصرية.   الواحد واإلجازات  اليوم  منتج سياحة  لتطوير 

جوالت وزيارات

تفقد مشروع ترميم وتطوير املتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية

آخر  لتفقد  اإلسكندرية  مدينة  بزيارة  يونيو   5 يوم  الوزير  قام 
مستجدات أعامل مرشوع ترميم وتطوير املتحف اليوناين الروماين،  
ومبنى  اخلارجية،  والواجهات  للمتحف  العام  املوقع  تفقد  حيث  
املتحف والدور األريض وامليزانني والدور األول واملبنى اإلداري، 
وجه  حيث  املتحفي،  العرض  سيناريو  أعامل  تفقد  إىل  باإلضافة 
املتحفي، كام  العرض  التعديالت عىل سيناريو  بإجراء بعض  الوزير 
للجدول  وفًقا  مسبًقا  املحددة  بالتوقيتات  االلتزام  رضورة  عىل  أكد 

الزمني املقرر.

مرص  بني  اإلنساين  التبادل  عام  فعاليات  إطار  يف  وذلك  هلا،  املرافق  والوفد  الرويس  الثقافة  وزير  نائبة  يونيو،   18 يوم  اجليزة  أهرامات  منطقة  استضافت 
وروسيا2٠22/2٠21 تنفيذًا التفاق رئيس اجلمهورية ورئيس روسيا االحتادية، وكان يف استقباهلا مدير عام منطقة آثار أهرامات اجليزة، والذي اصطحاهبا 
والوفد يف جولة داخل املنطقة. كام استقبلت املنطقة رئيس الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات )وادا( خالل زيارته الرسمية ملرص ورؤساء املحاكم واملجالس 
واملجالس  العليا  واملحاكم  الدستورية  املحاكم  لرؤساء  اخلامس  املستوى  رفيع  القاهرة  اجتامع  يف  املشاركة  الوفود  وأعضاء  األفريقية،  والعليا  الدستورية 

الدستورية االفريقية، والذي استضافته املحكمة الدستورية العليا حتت رعاية فخامة رئيس اجلمهورية خالل الفرتة من 12 حتى 1٦ يونيو. 

أهرامات اجليزة تستضيف نائبة وزير الثقافة الروسي ورؤساء احملاكم الدستورية األفريقية

جانب من الزيارة التفقدية للمتحف
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تنشيط السياحة بني مصر والسعودية 

العربية  باململكة  واالستثامر  التجارة  بوزير  يونيو    1٧ يوم  الوزير  التقى 
السعودية ورئيس جملس األعامل املرصي السعودي، عىل هامش زيارهتم 
ملرص، حيث تم  مناقشة تعزيز سبل التعاون بني البلدين فيام يتعلق بتنشيط 
لتشجيع  مقرتحات  وطرح  السياحي  للرتويج  األفكار  وتبادل  السياحة 

االستثامرات يف جمال السياحة.
املتحدة لدى مرص،  املقيم لألمم  املنسق  الوزير يوم  1٠ يونيو  كام استقبل 
جمال  يف  اخلربات  وتبادل  التعاون  سبل  تعزيز  إمكانيات  مناقشة  تم  وقد 
السياحة واآلثار من خالل العمل عىل إطالق مزيد من املبادرات واحلمالت 
التوعوية لرفع الوعي السياحي واألثري،  لدي مجيع فئات املجتمع وكذلك 

الوزير أثناء استقبال وزير التجارة واالستثامر السعودي إتاحة املتاحف واملواقع األثرية أمام ذوي االحتياجات اخلاصة.

تطوير اخلدمات السياحية في ٣٠ موقع أثري كمرحلة أولى

وذلك  لآلثار،  األعىل  للمجلس  العام  األمني  برئاسة  واملتاحف،  األثرية  باملواقع  السياحية  اخلدمات  تطوير  جلنة  مع  يونيو   ٦ يوم  الوزير  اجتمع 
ملناقشة أعامل تطوير ورفع كفاءة اخلدمات باملواقع األثرية واملتاحف خالل الفرتة املقبلة. وخالل االجتامع، تم استعراض قائمة تضم 3٠ متحًفا 
واملتاحف  األيويب،  الدين  صالح  وقلعة  املعز،  شارع  منها  أوىل؛  كمرحلة  هبم،  املقدمة  اخلدمات  تطوير  يف  للبدء  زيارة  األكثر  هم  أثريًا  وموقًعا 

بمحافظة اإلسكندرية، والفيوم، وسوهاج، واألقرص، وغريها.

مناقشة التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للوزارة

تنفيذها يف  يتم  التي  لعدد من املرشوعات  التنفيذي  املوقف  ملتابعة  اجتامعًا  يونيو  يوم 2٠  املعلومات  الوزير ووزير االتصاالت وتكنولوجيا  عقد 
إطار بروتوكول التعاون املوقع بني الوزارتني يف نوفمرب املايض، وتم متابعة ما تم تنفيذه يف رقمنه الوثائق وأرشفة مجيع األوراق وامللفات املتداولة 
اخلاصة  األعامل  مناقشة مستجدات  تم  اجلديدة. كام  اإلدارية  العاصمة  إىل  انتقال احلكومة  لتنفيذ مرشوع  اجلهود  إطار تضافر  بالوزارة وذلك يف 
األعامل  مستجدات  مناقشة  وتم   ،)19٦54( الساخن  للخط  جديدة  لغات  وإضافة  اإللكرتونية،  السياحية  التأشريات  لبوابة  التنفيذي  باملوقف 
بشأن تطوير البوابات التكنولوجية للوزارة اخلدمية و الرتوجيية، وميكنة اخلدمات باملنشآت الفندقية واملحال السياحية وإنشاء تطبيق عىل اهلاتف 

املحمول لتقديم اخلدمات للسائحني.

 استمرار إعفاء البازارات والكافيتريات باملتاحف واملواقع األثرية من القيمة اإليجارية
ُعقد يوم 29 يونيو  االجتامع الدوري ملجلس إدارة املجلس األعىل لآلثار برئاسة الوزير، وخالل االجتامع وافق جملس اإلدارة عىل االستمرار يف 
تقديم اإلعفاء التام من القيمة اإلجيارية ملستأجري البازارات والكافيرتيات باملتاحف واملواقع األثرية التابعة للمجلس االعىل لآلثار، عن شهور 

يوليو وأغسطس وسبتمرب 2٠21، وذلك لدعم القطاع السياحي والعاملني به خالل أزمة فريوس كورونا.

لقاءات واجتماعات 

الوزير يلتقي بنائبة رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة واإلعالم الصربية

التقى الوزير يوم 3٠ يونيو بنائبة رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة واإلعالم 
العمل  جمال  يف  البلدين  بني  املشرتك  التعاون  سبل  لبحث  الرصبية، 
السياحي واألثري، عىل هامش زيارهتا الرسمية ملرص. وناقش الطرفان 
إمكانية إعداد مذكرة تعاون بني البلدين ملكافحة هتريب اآلثار واإلجتار 
فيها، ودراسة إمكانية عمل توأمة بني املتحف الوطني يف بلجراد وأحد 
االحتفالية  يف  الوزارة  مشاركة  مناقشة  وتم  املرصية.  األثرية  املتاحف 
إقامة معرض  التي ستنظمها رصبيا يف عام 2٠22، عن طريق  الثقافية 

للقطع االثرية املرصية يف رصبيا.
الوزير أثناء استقباله نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة واإلعالم الرصبية 
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اللوحة األثرية التى تم العثور عليها

أخبار متنوعة 

تسجيل أربعة أيقونات وثالثة منابر في ِعداد اآلثار

سجل املجلس األعىل لآلثار أربعة أيقونات من القرن الـ 19 بدير املالك غربيال بمحافظة الفيوم، وثالثة 
منابر إسالمية بمحافظة الغربية، يف عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية، وذلك بعد موافقة جملس 
تصور  واليهودية.  والقبطية  اإلسالمية  لآلثار  الدائمة  اللجنة  لقرار  وفًقا  لآلثار  األعىل  املجلس  إدارة 
والسيدة  املسيح  السيد  البشارة وحياة  ومنها:  الدينية  املوضوعات  تسجيلها عدد من  تم  التي  األيقونات 
املنابر فهي من مسجد العدوي، ومسجد املغريب، ومسجد ابن عطاء اهلل السكندري،  أما  العذراء مريم، 

ومجيعها مصنوعة من اخلشب.

تكرمي املواطن الذي عثر على لوحة أثرية داخل أرضه 

استقبل الوزير يوم 14 يونيو حييى طه املواطن الذي عثر عىل لوحة أثرية داخل قطعة األرض التي يمتلكها 
أثناء قيامه بتمهيدها للزراعة، حيث قام عىل الفور بإبالغ رشطة السياحة واآلثار، وقدم له  باإلسامعيلية 

الوزير الشكر عىل ما قام به من عمل مرشف يدل عىل أمانته. 
وقامت الوزارة بمنح صاحب األرض وأرسته ترصيح زيارة جماين لزيارة املتاحف واملواقع األثرية املفتوحة 
للزيارة، وسيتم منحه مكافأة. تعد هذه اللوحة أحد اللوحات احلدودية التي كان يشيدها امللك أثناء توجهه 
للحمالت العسكرية ناحية الرشق، وهي مصنوعة من احلجر الرميل ويعلوها قرص الشمس املجنح حفر 

عليها خرطوش للمك واح- ايب- رع- خامس ملوك األرسة 2٦ و15 سطرًا من الكتابة اهلريوغليفية.

مراجعة اجراءات وضوابط تنفيذ ممارسة األنشطة واخلدمات السياحية

عقد الوزير يوم  1٧ يونيو اجتامًعا مع عدد من قيادات الوزارة، ورئيس االحتاد املرصي للغرف السياحية، ورئيس جلنة تيسري أعامل غرفة رشكات ووكاالت 
السفر والسياحة، وبعض ممثيل الغرف السياحية والقيادات األمنية، وذلك ملراجعة ومتابعة اجراءات وضوابط تنفيذ ممارسة األنشطة واخلدمات السياحية، 
وتم التأكيد عىل رضورة تضافر اجلهود لتنقية السوق من عمل الكيانات غري الرشعية وغري املرخصة من قبل الوزارة بتقديم هذه اخلدمات محاية لصناعة 

السياحة والسائحني حفاًظا عىل سمعة وصورة املقصد السياحي املرصي.

بحث استعدادت املشاركة املصرية مبعرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ 

املقرر عقده خالل شهر  باملشاركة املرصية ىف معرض إكسبو ديب 2٠2٠  الرتتيبات اخلاصة  التجارة والصناعة لبحث مستجدات  الوزير ووزيرة  اجتمع 
أكتوبر املقبل ويستمر ملدة ٦ أشهر.

يأتى هذا االجتامع ىف إطار التنسيق والتعاون بني وزارة  التجارة والصناعة وكافة أجهزة احلكومة إلنجاح املشاركة املرصية يف املعرض ، حيث  سيتم تقديم 
مرص فيه كوجهة استثامرية رائجة باملنطقة، ويقع اجلناح املرصى ىف منطقة الفرص والتي تعترب أهم منطقة بإكسبو ديب، بجوار جناح دولة اإلمارات العربية 
املتحدة. تصميم اجلناح املرصي املشارك باملعرض يربز هوية مرص من خالل الرسومات الفرعونية ورموز الكتابة اهلريوغليفية عىل واجهة اجلناح، حيث 

سيكون هذا املعرض عامل جذب كبري للسياحة األجنبية ملرص.

أحد األيقونات التي تم تسجيلها

بحث التعاون في مجال السياحة واآلثار مع سفراء أوكرانيا وفرنسا واألردن

السياحي بني  التبادل  بالقاهرة لبحث سبل تعزيز  اململكة األردنية اهلاشمية  التقى سفري  العامل، حيث  الشهر عدًدا من سفراء دول  الوزير خالل  استقبل 
مرص واألردن، ومناقشة توقيع برتوكول تعاون سياحي بني البلدين لتشجيع أنشطة الرتويج  بني البلدين عىل املستوى البيني والدويل.

كام إلتقى سفري  أوكرانيا ، وناقش مع سفري فرنسا  إمكانية تنظيم عدًدا من االحتفاليات الثقافية بني البلدين خالل عام 2٠22 منها االحتفال بمرور 2٠٠ 
عامًا عىل فك رموز حجر رشيد، وإقامة معرض أثري بالتعاون بني متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة ومتحف اللوفر بباريس.

ويف سياق متصل، التقت نائب الوزير لشئون السياحة مع سفري دولة رواندا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بني البلدين يف جمال السياحة، حيث تم مناقشة 
مقرتح التكامل بني الدول األفريقية من خالل تنظيم برامج سياحية تشمل أكثر من مقصد أفريقي.  
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آثار مستردة 

استعادة 11٤ قطعة أثرية من فرنسا و3 من اململكة املتحدة

تسلمت السفارة املرصية بباريس يوم 23 يونيو 114 قطعة أثرية كان قد تم رسقتها و هتريبها إىل فرنسا، وقد تم الفحص األثري هلا والتأكد من 
أثريتها وإثبات ملكيتها، وأنه تم رسقتها نتيجة احلفر خلسة. وأكد األمني العام للمجلس األعيل لآلثار أن القطع األثرية، والتى نجحت السلطات 
املرصية يف اسرتدادها، بعد حتقيقات أجرهتا النيابة العامة املرصية بالتعاون مع القضاء الفرنيس، سوف تعود يف القريب العاجل اىل أرض الوطن.

العرض  دور  أحد  يف  بيعها  قبل  وذلك  واليوناين،  الفرعوين  العرص  من  أثرية  قطع  ثالث  لندن،  يف  املرصية  السفارة  تسلملت  متصل  سياق  ويف 
الشهرية يف العاصمة الربيطانية لندن، وذلك بعد التأكد من خروجها بطريقة غري رشعية من البالد.

ويف سياق آخر  متكنت الوحدة األثرية بمنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدويل بالتعاون مع رشطة تأمني الركاب، من ضبط 2٠3 عملة اثرية  كانت 
بحوزه أحد الركاب.

بعض اآلثار املسرتدة من باريساآلثار املسرتدة من لندن
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يف إطار االحتفال باليوم العاملي للبيئة واستكامالً حلملة ايكو اجييبت للرتويج للسياحة البيئية، أعلن الوزير ووزيرة البيئة، يوم 5 يونيو، إطالق محلة محاية البيئة 
البحرية بالبحر األمحر. وتستهدف احلملة محاية البيئة البحرية واحلفاظ عىل  التنوع البيولوجى للبحر األمحر كحق لألجيال القادمة يف املوارد الطبيعية وهو ما 
يساهم ىف احلفاظ عىل الرتاث الطبيعى والتنمية املجتمعية يف مرص عىل الصعيدين االقتصادي والثقايف ويضمن استمرارية السياحة الساحلية املسئولة يف مرص.

إطالق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر األحمر في إطار االحتفال بيوم البيئة العاملي



املتحف القومي للحضارة املصرية 

... ونائب وزير الثقافة الروسي ورئيس الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات

ملكافحة  الدولية  الوكالة  رئيس  املتحف  استقبل 
زيارته  هامش  عىل  وذلك  )وادا(،  املنشطات 
الرسمية ملرص، وكان يف استقباله الرئيس التنفيذي 
العرض  قاعة  اجلولة  وتضمنت  املتحف،  هليئة 

املركزي وقاعة املومياوات.
وزير  نائبة  يونيو   18 يوم   املتحف  استقبل  كام 
إطار  يف  ملرص  زيارهتا  خالل  الرويس  الثقافة 
التبادل اإلنساين بني مرص وروسيا  فعاليات عام 

.2٠22/2٠21
رئيس  املتحف  استقبل  متصل،  سياق  ويف 
وفد  رأس  عىل  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس 
رفيع املستوى من السادة وزراء اإلعالم العرب، 
وذلك عىل هامش مشاركتهم يف الدورة ال 51 
املنعقد  العرب،  اإلعالم  وزراء  جملس  الجتامع 

بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

اجتماع مجلس إدارة هيئة املتحف 

ُعقد اجتامع جملس إدارة هيئة املتحف يوم 21 يونيو ، برئاسة الوزير وذلك بمقر املتحف بالفسطاط، حيث تم اعتامد الالئحة اخلاصة بالتصوير التجاري هبيئة 
املتحف والتي تضمنت تصوير الربامج احلوارية واألفالم التسجيلية والوثائقية والسينامئية واإلعالنية، كام تم التأكيد عىل استمرار تطبيق اإلعفاء عىل الفئات 

املعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول املتحف ماعدا يومي اجلمعة والسبت حتى هناية عام 2٠21.

قناة "مدرستي" التعليمية تبث جولة عدد من طالب املدارس باملتحف

يف إطار بروتوكول التعاون بني الوزارة ووزارة الرتبية والتعليم والتعليم 
السياحة  أخالقيات  وتعزيز  واألثري  السياحي  الوعي  لرفع  الفني 
قناة  قامت  النشء،  لدى  باالنتامء  الشعور  وتنمية  املدارس  طالب  بني 
"مدرستي" التعليمية التابعة لوزارة التعليم والتعليم الفني ببث فيلاًم قصريًا 
التواصل االجتامعي يوتيوب للجولة التي قام هبا  عرب موقعها عىل منصة 
املختلفة  التعليمية  املراحل  من  املدارس  طالب  من  جمموعة  مع  الوزير 

باملتحف. 
باخلارج،  املرصيني  اهلجرة وشئون  ووزارة  الوزارة  بني  جديد  تعاون  ويف 

ويف إطار املبادرة الرئاسية 'اتكلم عريب'.
شارك الوزير يف برنامج 'بالعريب كدة' الذي اذيع عىل قناة dmc، والذي يأيت 
ضمن تنفيذ وزارة اهلجرة ألهداف املبادرة الرئاسية 'اتكلم عريب' للحفاظ 
عىل اهلوية الوطنية املرصية يف نفوس أجيالنا الناشئة باخلارج، حيث شارك 

مع الوزير يف الربنامج أحد الشباب املرصيني من الدارسني باخلارج.

املتحف يستضيف احتفالية مسابقة االحتاد األوروبي السنوية للتصوير

الثالثة عرش وموضوعها هذا  الفوتوغرايف يف نسختها  السنوية للتصوير  استضاف املتحف خالل الشهر احتفالية توزيع جوائز مسابقة االحتاد األورويب 
العام "رحلة اىل املايض مرص ومستقبله" والتي تم تنظيمها بالتعاون بني مكتب االحتاد األورويب بالقاهرة والوزارة ووزاريت البيئة والدولة لإلعالم.

جولة الوزير مع األطفال بالقاعة املركزية باملتحف

وزراء اإلعالم العرب أثناء زيارهتم للمتحف
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املتحف املصرى الكبير

االنتهاء من تثبيت القطع األثرية بالبهو والدرج العظيم بنسبة ١٠٠٪

قام الوزير يوم ٧ يونيو بزيارة املتحف لتفقد وضع اللمسات النهائية 
للعرض املتحفي اخلاص بالبهو والدرج العظيم وقاعتي امللك توت 
األعىل  للمجلس  العام  األمني  خالهلا  رافقه  باملتحف،  آمون  عنخ 
املحيطة،  واملنطقة  املتحف  مرشوع  عىل  العام  واملرشف  لآلثار، 

ومساعد الوزير للشئون األثرية باملتحف.
 وقد تم االنتهاء بنسبة 1٠٠% من تثبيت القطع األثرية بالبهو والدرج 
من  االنتهاء  تم  كام  هلا،  الدقيق  الرتميم  أعامل  اآلن  وجاري  العظيم، 
 1٠٧ عددها  والبالغ  الشاب  امللك  كنوز  عرض  فتارين  مجيع  تثبيت 
أكثر من ٦5% من  أملانيا وايطاليا، وعرض داخلها  قادمة من  فاترينة 

كنوز امللك الشاب. 
وُعقد خالل الشهر اجتامع جملس إدارة هيئة املتحف برئاسة الوزير،  وقرر 
املجلس تشكيل جلنة عليا ملتابعة تنفيذ بنود التعاقد مع التحالف الفائز 

بتقديم وتشغيل اخلدمات والذي تم توقيعه هناية شهر أبريل املايض . 

جناح التجربة األولى الختبار كفاءة عربة نقل مركب خوفو األولى

نجح فريق العمل باملتحف يف إقامة التجربة األوىل الختبار كفاءة أداء العربة املخصصة لعملية نقل مركب خوفو األوىل، والتي تم استريادها من بلجيكا 
هلذا الغرض. وهذه هي التجربة األوىل ضمن سلسلة من التجارب التي سوف يقوم هبا فريق العمل اهلنديس واألثري من املتحف بالتعاون مع املجلس 

األعىل لآلثار، لضامن وصول املركب بأمان.
وقد عقد الوزير  اجتامعًا يوم 28 يونيو مع املرشف عىل مرشوع املتحف واملنطقة املحيطة، واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار، ومساعد الوزير 
للشئون األثرية باملتحف، تم خالله مناقشة آخر اإلجراءات و التجهيزات األثرية واهلندسية الالزمة إلجراء جتربة حماكاه هنائية لعملية نقل املركب 

والتي ستتم قريبا.
ويف سياق متصل تفقد األمني العام للمجلس األعىل لآلثار يوم 1٠ يونيو، مرشوعي مركب خوفو األوىل والثانية بمنطقة أهرامات اجليزة، للوقوف 
اختاذ كافة اإلجراءات  للتأكد من  املجلس االعىل لآلثار واملتحف، وذلك  بالتنسيق بني  تتم  والتي  األثرية  التجهيزات  أعامل  عىل آخر مستجدات 

العلمية من حيث الرتميم األويل والتغليف.

من أرشيف مركز تسجيل اآلثار املصرية

أعمال احلفائر مبعبد "ساحورع" مبنطقة أبوصير - اكتوبر ١٩٠٧

جانب من ترميم أحد القطع األثرية الضخمه باملتحف
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اليوم العاملي للموسيقى

كان للمرصى القديم شغفَا كبريَا باملوسيقى حيث كان هلا منزلتها اهلامة يف 
احلياة الدينية والدنيوية، فقد لعبت املوسيقى دوًرا هاًما يف املراسم أثناء األعياد 
واإلحتفاالت واملآدب بداخل املعابد وىف احلياة اليومية عند املرصي القديم.

 

ومتدربني.  معلمني  وله  وقواعده،  أصوله  له  منظاًم  فنًا  املوسيقى  وكانت 
املعبودة  مثل  باملوسيقى  وثيًقا  ارتباًطا  ارتبطت  معبودات  هناك  وكانت 
كام  القديمة،  مرص  يف  واملوسيقيني  املوسيقى  حتمى  كانت  التى  'حتحور' 

ارتبطت املوسيقى كذلك بمعبود أخرمميز وحمبوب هو املعبود بس.
 

العديد  أن  املرصى  التاريخ  املوسيقى يف مجيع عصور  أمهية  والدليل عىل 
العديد  هناك  كذلك  اآلن،  حتى  موجودة  مازالت  املوسيقية  اآلالت  من 
كام  واملعابد،  املقابر  جدران  عىل  نقشها  تم  التي  والنقوش  املناظر  من 
اآلالت  عىل  بالعزف  يقومون  ملوسيقيني  صغرية  متاثيل  عىل  العثور  تم 
املوسيقية  اآلالت  جمموعة  أن  إىل  باإلضافة  هبم.  اخلاصة  املوسيقية 
املوسيقيني  من  حلفلة  جًدا  مميز  خشبى  نموذج  تتضمن  املرصى  باملتحف 
سيدهم،  أمام  موسيقى  عرض  أثناء  والسيدات  الرجال  من  واملطربني 

وقد تم إكتشاف هذا النموذج يف سقارة.
 

وشملت اآلالت املوسيقية املرصية القديمة أنواع خمتلفة تتمثل يف اآلالت اإليقاعية، وآالت النفخ واآلالت الوترية. تشمل اآلالت اإليقاعية 
املوسيقية  أقدم األدوات  املصفقات من  الطبول، واملصفقات، والسيسرتوم )الشخاشيخ( والطمبورين، واألجراس والصاجات. وتعترب 

التي تم العثور عليها يف مرص ونحتت من العاج واخلشب والعظم، ودائاًم يتم العثور عليهم يف شكل زوج متامثل.

وأما عن الشخاشيخ فهي أداة موسيقية تستخدم يف بعض الطقوس اهلامة وخاصة تلك التي هتدف إىل إسعاد اآلهلة حتحور، حيث تصدر 
أصواًتا إيقاعية عند إهتزازها بسبب احللقات املتحركة حول اإلطار اخلارجي.

 

ومن أقدم آالت النفخ املعروفة الفلوت والذى ُصنع من العديد من املواد مثل اخلشب والعاج واملعادن. وهناك العديد من األنواع التي 
تصدر نغامت متنوعة. كام استخدم املرصى القديم أيًضا األبواق ومن أشهر هذه األمثلة تلك التي وجدت يف مقربة امللك توت عنخ آمون. 

 

ولقد تم العثور عىل أنواع خمتلفة من اآلالت الوترية مثل اهلارب والقيثارة. ومن املمكن أن نرى أيًضا العديد من مناظر األدوات املوسيقية 
عىل جدران املعابد واملقابر املرصية القديمة.  

أ. صباح عبد الرازق صديق ـ مدير عام املتحف املرصى بالتحرير


