وزارة السياحة واآلثار

النشرة اإلخبارية لوزارة
السياحة واآلثار

العدد ١

يناير ٢٠٢٠

وزير السياحة واآلثار يفتتح مسجد أثري في القاهرة
ويزور كنيسة ويفتتح معبد يهودي في األسكندرية في يوم واحد

يف يوم واحد قام وزير السياحة واآلثار بافتتاح مسجد الفتح األثري
بالقاهرة ،كام زار الكنيسة املرقسية باألسكندرية بمناسبة عيد امليالد
املجيد ،وافتتح املعبد اليهودي األثري إلياهو هانبي باألسكندرية،
تأكيدا عىل رسالة التسامح الديني والتنوع الذي تتميز به مرص .وقد
افتتح الوزير مسجد الفتح امللكي بقرص عابدين بمحافظة القاهرة
بحضور وزير األوقاف وحمافظ القاهرة ،حيث أقيمت به شعائر
صالة اجلمعة .وقد تم البدء يف أعامل ترميم اجلامع يف عام ،٢٠١٧
بتكلفة بلغت ما يقرب من  16مليون جنيه ًا .واجلامع امللكي أنشأه
عابدين بك أمري اللواء السلطاين يف عام 1931م  ،وأمر امللك فؤاد
األول بتجديده يف عام  1918ومضاعفة مساحته من أرض رساي
عابدين .وبعدها توجه وزير السياحة واآلثار إىل حمافظة األسكندرية حيث زار الكنيسة املرقسية للتهنئة بعيد امليالد املجيد ،ثم قام بافتتاح
معبد «إلياهو هانبي» وذلك بعد انتهاء أعامل الرتميم به والتي بدأت منذ عام  2017بتكلفة  ٦٨مليون جنيه ًا .وقد بني هذا املعبد يف منتصف
القرن التاسع عرش ،بعد أن تنازل بابا الكنيسة يف ذلك الوقت بقطعة أرض كانت جزء ًا من الكنسية ،وذلك لبناء املعبد ليهود مرص وإقامة
شعائرهم به .حرض االفتتاح حمافظ األسكندرية ،مدير مكتبة األسكندرية ،وسفراء العديد من الدول األجنبية ،وسط تغطية إعالمية دولية
وحملية واسعة (١٠يناير).

اكتشافات أثرية
ص٢

معارض خارجية
ص٣

أخبار متنوعة
ص ٥-٤

أيقونة امليالد
ص٨
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اكتشافات أثرية
• العثور عىل  370عملة معدنية ترجع للعرصين اليوناين الروماين
واإلسالمي ،موجودة يف ُصر من الكتان بكنيسة أبو فانا األثرية
بمحافظة املنيا ،حيث عثر عليها عىل عمق  2مرت أثناء أعامل مرشوع درء
اخلطورة بالكنيسة ( 3يناير)) (.

( )• عثرت بعثة حفائر االنقاذ بقرية كوم إشقاو بمركز طام
بمحافظة سوهاج عىل مخس كتل أثرية من احلجر اجلريي خمتلفة
األحجام ،وذلك أثناء أعامل احلفائر الذي تقوم هبا بعثة حفائر اإلنقاذ
التي شكلها املجلس األعىل لآلثار يف سبتمرب املايض ( 7يناير).

• بدأ املجلس األعىل لآلثار أعامل حفائر اإلنقاذ ملوقع عثر به عىل بقايا
حصن عسكري وخزانات مياه ،تم العثور عليه أثناء أعامل مرشوع البنية
التحتية باملنطقة الصناعية اجلديدة بمنطقة رشق التفريعة ،التابعة ملنطقة
آثار شامل سيناء ( 12يناير)) (.

( )• يف إطار مرشوع توثيق النقوش الصخرية بجنوب سيناء،
انتهت البعثة األثرية التابعة للمجلس األعىل لآلثار ،من توثيق نقوش
أثرية ملونة عثر عليها بكهف أثري يقع عىل بعد حوايل  60كم جنوب
رشق رسابيط اخلادم ،و 30كم شامل مدينة سانت كاترين .ويعد
الكهف هو األول من نوعه الذي يتم الكشف عنه بمنطقة جنوب
سيناء .حيتوى الكهف عىل العديد من النقوش امللونة التي تصور العديد
من املناظر املتنوعة والتي يؤرخ بعض منها إىل  10آالف عام قبل امليالد
( 22يناير).
• نجحت البعثة األثرية العاملة بمنطقة آثار الغريفة التابعة ملنطقة آثار تونا
اجلبل باملنيا يف الكشف عن العديد من املقابر العائلية التي ختص كبار كهنة
املعبود جحويت وكبار املوظفني العاملني باإلقليم اخلامس عرش من أقاليم
مرص العليا وعاصمته األشمونني .املقربة العائلية تضم  9توابيت من احلجر
ووجدت بكامل مقتنايتها .أعلن وزير السياحة واآلثار عن الكشف يف مؤمتر
صحفي بحضور حمافظ املنيا واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار وسط
تغطية إعالمية حملية ودولية واسعة ( ٣١يناير)) (.
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معارض خارجية
• شاركت وزارة السياحة واآلثار يف املعرض الدويل لرياضة
الغوص  Salon De Plongéeالذى ُاقيم بالعاصمة الفرنسية
باريس ،والذي يعد من أهم املعارض السياحية اجلامهريية التى
تُقام ىف فرنسا ( 16يناير)) (.
• استمرار معرض «توت عنخ آمون :كنوز الفرعون الذهبي»
بمحطته الثالثة بقاعة ساتيش بالعاصمة الربيطانية لندن وسط نجاح
كبري حيث زاره حتى اآلن  ٤٠٠،٠٠٠زائر.
( )• شاركت وزارة السياحة واآلثار ىف الدورة األربعني
للمعرض الدوىل للسياحة والسفر (  )FITURوالذي عقد بالعاصمة
اإلسبانية مدريد ( 26 - 22يناير) ،وفازت مرص برئاسة جلنة السياحة
واالستدامة ىف دورهتا الراهنة بد ًءا من يناير  2020وملدة عامني.
وشارك يف املعرض السيد اللواء حمافظ جنوب سيناء وترأست السيدة
نائب وزير السياحة واآلثار لشئون السياحة وفد الوزارة الذي ضم
رئيس وممثيل اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي ( 24يناير).

معارض داخلية
• نظم متحف النسيج املرصي بشارع املعز بالتعاون مع املعهد العاىل
للسياحة والفنادق وترميم اآلثار باألسكندرية معرض ًا فني ًا حتت عنوان
«القباطي»؛ وذلك يف إطار االحتفاالت بعيد امليالد املجيد ( 5يناير).
(
)

بعنوان«حلة
( )• افتتح بمتحف سوهاج القومي معرض ًا أثري ًا
َ
املشاعل» يضم  67قطعة أثرية تعرض ألول مرة من نتاج حفائر
البعثات األثرية العاملة يف املواقع األثرية بمحافظة سوهاج ( 22
يناير).

• افتتح متحف الفن اإلسالمي معرض ًا أثري ًا مؤقت ًا بعنوان «عيون ساهرة» ،احتفاالً بعيد الرشطة ،يضم املعرض  32قطعة أثرية استخدمت من
قبل الرشطة املرصية منها غدارات وبنادق ( 25يناير).
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فعاليات الوزارة
• احتفلت وزارة السياحة واآلثار بالعيد الرابع عرش لألثريني باملرسح الكبري بدار األوبرا املرصية ،وذلك بحضور األمني العام للمجلس األعىل
لآلثار ،رئيس جلنة السياحة والطريان بمجلس النواب ،وعدد من
أعضاء جلنة الثقافة واآلثار واإلعالم باملجلس ،ورؤساء احتادات الغرف
السياحية وسفراء عدد من الدول األجنبية باإلضافة إىل ممثيل عدد من
اجلامعات املرصية واألجنبية ،ومديرى معاهد اآلثار وعدد من قيادات
عرضا ألهم االكتشافات
الوزارة والشخصيات العامة .تضمن احلفل ً
واإلنجازات اخلاصة بقطاع اآلثار ،وتكريم عدد من اآلثاريني نظر ًا
لتميزهم ،وتوزيع جائزة د .زاهي حواس ألفضل أثري وأفضل مرمم ،كام
تضمن احلفل عدد من الفقرات الفنية التي قدمتها وزارة الثقافة ( 14يناير).
( )
( )• استضافت وزارة السياحة واآلثار بمنتجع اجلونة السياحي بمحافظة
البحر األمحر ،الدورة العرشين من مؤمتر «»Connectوالذي يقام سنوي ًا يف
إحدى دول العامل ذات األمهية للرشكات ووكاالت السياحة والسفر بالسوق
السياحي الفرنيس ( 25يناير).

أخبار متنوعة

• استضافت منطقة آثار اهلرم مباراة أساطري العامل يف كرة القدم والتي جتمع أكثر من  ٣٠نج ًام عاملي ًا ،وذلك عىل هامش فعاليات حفل
االحتاد اإلفريقي«األفضل» لعام  2019والذي أقيم بمدينة الغردقة .حرض املباراة وزير السياحة واآلثار ،وزير الشباب والرياضة،
واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار ،ورئيس االحتاد الدويل لكرة القدم ( 7يناير).
 4النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة و اآلثار املرصية  -العدد األول  -يناير ٢٠٢٠

( )• استقبل املتحف املرصي الكبري جمموعة مكونة من 356
قطعة أثرية من املتحف املرصي بالقاهرة ومنطقة آثار اهلرم ،من
بينهم  30قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية و 57قطعة من
كنوز امللك الذهبي توت عنخ آمون و  11قطعة ضخمة للعرض
بالدرج العظيم ( 13يناير).

• قامت وزارة السياحة واآلثار باستضافة وفد كنيس رفيع املستوى من
اجلمعية الوطنية للحج املسيحى بفرنسا وعدد من اإلعالميني الفرنسيني
وذلك لزيارة نقاط من مسار رحلة العائلة املقدسة وبعض املناطق
السياحية يف مرص لتنشيط حركة السياحة الدينية الوافدة إىل مرص من
فرنسا ( 13يناير) ،وقام وزير السياحة واآلثار باستقبال الوفد باملتحف
القبطي بمرص القديمة حول مأدبة عشاء حرضها ممثلو الكنائس املرصية
(  ١٤يناير)) ( .

(

)• بدأت وزارة التعليم العايل وجامعة حلوان بالعمل عىل جتميل

احلوائط املوجودة بوسط القاهرة بأماكن سري موكب نقل املومياوات
امللكية واملقرر نقلها قريب ًا من املتحف املرصي بالتحرير إىل املتحف
القومي للحضارة املرصية بالفسطاط ( 18يناير).

• استضاف معبد األقرص  40من أفضل

عارضات األزياء ىف العامل ،وذلك عىل
هامش مسابقة أفضل عارضة أزياء يف

العامل ،التي استضافتها مدينة الغردقة

( 20يناير)( .

)
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زيارات ميدانية ولقاءات واجتماعات
• قام وزير السياحة واآلثار وقيادات الوزارة
بتفقد أعامل التطوير اجلارية بشجرة السيدة
مريم العذراء واملنطقة املحيطة هبا وحمكى
البئر بمنطقة املطرية بالقاهرة والتي تعد
إحدى نقاط مسار العائلة املقدسة ،وذلك
برفقة وزير التنمية املحلية ،وحمافظ القاهرة
( ٢يناير)؛ أعامل التطوير اجلارية باملنطقة
املحيطة بمجمع األديان بمرص القديمة؛
كام قاموا بزيارة الكنيسة املعلقة وكنيسة أبو
رسجة وكنيسة السيدة العذراء ( ٦يناير)؛
وزيارة مرشوع تطوير املتحف اليوناين
الروماين ( 10يناير)) (.

( )• بدعوة من وزير السياحة واآلثار ،قام الفنان
فاروق حسنى وزير الثقافة األسبق وعامل اآلثار الدكتور
زاهى حواس وزير اآلثار األسبق والدكتور مصطفى
الفقى مدير مكتبة األسكندرية بزيارة مرشوع املتحف
املرصى الكبري ،وزيارة مرشوع تطوير هضبة اهلرم (13
يناير).

• قام وزير السياحة واآلثار وقيادات الوزارة بتفقد
منشآت فندقية جديدة بالبحر األمحر ومتحف الغردقة
املتوقعافتتاحهقريب ًاوذلكعىلهامشحضورفعاليات
حفل توزيع جوائز أفضل العب يف أفريقيا لعام2019
بمدينة الغردقة ( 8يناير)) ( .
كام قاموا بزيارة األعامل النهائية ملرشوع ترميم
قرص البارون بحي مرص اجلديدة وذلك متهيد ًا
الفتتاحه قريب ًا ( 17يناير).
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(

) • ترأس دولة رئيس جملس الوزراء االجتامع األول

للجنة الوزارية للسياحة واآلثار واملكونة من :وزراء السياحة

واآلثار ،الثقافة ،املالية ،التنمية املحلية ،الصحة والسكان ،البيئة،
الطريان املدين ،وممثل عن وزارة الداخلية ،ورئيس احتاد الغرف

السياحية ،تم خالله املوافقة عىل التوصية التي عرضها وزير
السياحة واآلثار بتشكيل جلنة دائمة لرتاخيص املنشآت الفندقية
والسياحية ( 21يناير) ،كام ترأس رئيس جملس الوزراء اجتام ًعا

ملتابعة موقف املبادرات التي أعلنت عنها احلكومة بالتعاون مع
البنك املركزي املرصي مؤخر ًا لدعم القطاعات املختلفة ومنها

السياحة واآلثار ( 21يناير) ،وكذلك اجتامع اللجنة العليا
املنظمة لبطولة كأس العامل لكرة اليد للرجال  23( 2021يناير) ،واجتامع ًا لبحث فرص االستثامر الفندقي غرب مدينة العلمني اجلديدة

( 28يناير) ،واالجتامع اخلاص باختيار  ٣رشكات كربى لتنظيم حفل افتتاح املتحف املرصى الكبري ،متهيدً ا الختيار أفضل العروض من
بينهم.

• حرض السيد وزير السياحة واآلثار عد ًدا من
االجتامعات:
 -عدة اجتامعات الختيار الرشكة العاملية التي ستتوىل

تنظيم حفل افتتاح املتحف املرصى الكبري ،كام عقد
اجتامع ًا مع وزير الدولة لإلعالم ملناقشة محلة ترويج
املتحف وذلك مع الرشكة املعنية هبذا الشأن( .

)

 -اجتامع جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار يف جلسته األوىل بعد دمج الوزارتني ،وتم اختاذ عدد من القرارات اهلامة لتنشيط السياحة ،ومنها

ختفيض أسعار تذاكر األجانب الكاملة بنسبة  ٪٥٠باملناطق واملتاحف األثرية املفتوحة للزيارة يف حمافظات قنا واألقرص وأسوان ،خالل شهري

يوليو وأغسطس ( 2يناير).

 اجتامع مع  ١٥٠من مستثمري وممثيل قطاع السياحة اخلاص ومنظمي الرحالت بحضور وزير الطريان املدين وحمافظ جنوب سيناء،ملناقشة املشكالت التى تواجه القطاع باملحافظة ،وذلك يف مدينة رشم الشيخ (  ٤يناير).

 اجتامع مع السيد وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لبحث آليات استخدام وسائل التقنية احلديثة للرتويج ملرص باملحافلواملعارض اخلارجية وحتسني خدمات اإلنرتنت داخل الفنادق واملنتجعات السياحية ( 19يناير).
(

) -اجتامع مع السيدة وزيرة الثقافة لبحث الرتتيبات

النهائية ملهرجان دندرة بمحافظة قنا الذي سيقام يف الفرتة من

 27فرباير وحتى  3مارس بمعبد دندرة وقرص ثقافة قنا وجامعة

جنوب الوادي بمشاركة عدد من نجوم املوسيقى والغناء وفرق
الشباب ذات التجارب الفنية املتميزة ( 14يناير) ،كام عقد اجتامع

مع السيدة وزيرة البيئة لبحث آليات صون املحميات الطبيعية
وتنميتها سياحيا ورفع مستوي اخلدمات املقدمة للزائرين (20

يناير).

النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املرصية  -العدد األول  -يناير ٢٠٢٠

7

• إلتقى وزير السياحة واآلثار عدد من الشخصيات:

 -خبرية بإدارة مواقع الرتاث العاملي وجلنة اإليكروم التابعة لليونسكو

وذلك ملناقشة آليات العمل لتقديم الدعم الفني إلعداد واستكامل ملف
ادراج أديرة وادي النطرون عىل قائمة مواقع الرتاث العاملي باليونيسكو

( 19يناير)(.

)

( )  -وزير الثقافة واالتصاالت السنغايل وذلك لبحث تعزيز ُسبل
التعاون بني البلدين ىف مجيع جماالت العمل األثري والسياحي ( 23يناير).

أبرز القرارات التي أصدرتها الوزارة
• يف إطار حرص وزارة السياحة واآلثار عىل تنشيط السياحة الداخلية والرتويج هلا وتشجيع املرصيني عىل زيارة املواقع واملتاحف األثرية
قرارا بتخفيض أسعار تذاكر املواقع واملتاحف األثرية املفتوحة للزيارة للمرصين بنسبة  %50وذلك
بصورة أكرب ،أصدر وزير السياحة واآلثارً ،
خالل فرتة أجازة نصف العام الدرايس .من  24يناير حتى  7فرباير.
• تم مد املهلة املمنوحة للفنادق العائمة املتوفقة والتي انتهت يف  31ديسمرب  2019ملدة ثالثة أشهر إضافية لتنتهي يف  31مارس ٢٠٢٠
( 19يناير).

أيقونة عيد امليالد املجيد
أيقونة امليالد هي أيقونة ميالد السيد املسيح يف بيت حلم يف فلسطني ويظهر بجانبه
السيدة مريم العذراء وإىل جوارها ثالثة من املجوس الذين أتوا من املرشق بعد
أن ظهر هلم النجم يف السامء ،وقد جاءوا إىل أورشليم باحثني عن املولود اجلديد،
وقالوا "لقد رأينا نجم يف املرشق و أخربنا بميالد السيد املسيح ،وقد أتينا لتقديم
اهلدايا له ،لبانا ومرا وذهبا" .ويف أسفل األيقونة نرى يوسف النجار وكان رجال
كبريا يف السن ،يعيش مع السيدة العذراء لريعاها .وقد جسد الفنان الشيطان عىل
هيئة رجل يقف أمام يوسف النجار ليدفعه بأن يرتك السيدة العذراء ،ولكن املالك
ظهر له وقال له أن يأخد الصبي وأمه وهيرب هبام إىل مرص  .وهذه األيقونة التي
ترجع للقرن ال  ،١٧معروضة يف املتحف القبطي بمرص القديمة.

رئيس التحرير :رنا جوهر
مدير التحرير :محـمـد سـعـد
فريق العمل
أشواق مصلح  -محمد رجب
مني ربيع  -كريم الريدي
تصـميــم :مـــروة الـشـيــمـي

وزارة السياحة واآلثار
برج مصر للسياحة  -ميدان العباسية
القاهرة  -جمهورية مصر العربية

أرقام التليفون:

)+202( 27358761 - 27356010
27371724-27365645
26828457 -26828456
الفاكس)+202(27357239 :

www.antiquities.gov.eg

26859551

عنوان البريد اإللكتروني للنشرة

Ministry of Tourism and Antiquities

antiquitiesnewsletter@gmail.com
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