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نقل مركب خوفو األولى إلى املتحف املصري الكبير بنجاح  .. وعودة السياحة الروسية إلى 

شرم الشيخ والغردقة 

هامني،  حدثني  الشهر،  هذا  مرص،  يف  واآلثار  السياحة  قطاع  شهد 
حيث تم نقل مركب خوفو األوىل بنجاح من  منطقة أهرامات اجليزة 
يوم 7 أغسطس  الكبري  املرصي  املتحف  النهائي يف  إىل مكان عرضها 

)التفاصيل ص 15-12(. 
كام تم استئناف احلركة اجلوية الروسية إىل املنتجعات السياحية املرصية، 
حيث استقبلت مدينتي الغردقة ورشم الشيخ أوىل الرحالت الروسية 

القادمة من موسكو يف 9 أغسطس. )التفاصيل ص 17-16(.



أهم األخبار 

عقد رئيس جملس الوزراء، خالل شهر أغسطس، عدة اجتامعات حرضها الوزير وعدد من الوزراء واجلهات املعنية ملتابعة مرشوعات التطوير التي تتم يف 
املقاصد السياحية املختلفة، ومنها أعامل التطوير التي تتم يف مدينة رشم الشيخ، حيث أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا من فخامة الرئيس باالهتامم الكامل 

بأعامل تعقيم كافة املنشآت السياحية يف رشم الشيخ، وتطبيق اإلجراءات االحرتازية وتوفري كل اخلدمات للحفاظ عىل نشاط هذا القطاع. 
كام  عقد رئيس الوزراء اجتامًعا؛ ملتابعة مستجدات املوقف التنفيذي ملرشوع حدائق الفسطاط، ؛ لتصبح مدينة الفسطاط متحًفا مفتوًحا أمام الزائرين من مجيع 
أنحاء العامل. وآخر ملتابعة املوقف التنفيذي ملرشوعات تطوير موقع "التجيل األعظم" بمدينة سانت كاترين الذي يعد أحد أهم املرشوعات التي حتتل أولوية 
قصوى عىل أجندة عمل احلكومة لتسويق مدينة سانت كاترين عاملًيا،  ويف هذا السياق، اجتمع الوزير ووزيرة البيئة يوم 11 أغسطس  ملناقشة دعم السياحة 

املستدامة باملنطقة واجراءات احلفاظ عىل املوارد الطبيعية.
كام عقد رئيس جملس الوزراء، يوم 1 أغسطس، اجتامعًا الستعراض خطة تنفيذ اسرتاتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية يف مرص، وذلك ملناقشة 
اخلطة التنفيذية السرتاتيجية تعظيم االستفادة من سياحة اليخوت يف مرص. ويف هذا السياق، استعرض الوزير، ووزير النقل، خالل اجتامع جملس الوزراء 
يوم ٥ أغسطس،  هذه االسرتاتيجية والتي تتضمن إعداد سياسة سعرية موحدة لتقديم حوافز وختفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية، ورفع كفاءة 
املوانئ السياحية احلالية وإنشاء "مارينا خيوت" يف املواقع التي تتمتع بعوامل جذب سياحي، وإعداد خطة تسويقية للرتويج لسياحة اليخوت واملوانئ السياحية 
املرصية، وكلف رئيس الوزراء برسعة دراسة الوزارات واجلهات املعنية السرتاتيجية تعظيم سياحة اليخوت بحد أقىص هناية شهر أغسطس، للبدء يف تنفيذها، 

طبقًا لتوجيهات رئيس اجلمهورية.

استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي لربط مطارات املدن الساحلية مبحافظات الصعيد

اعتمد جملس الوزرا خالل شهر أغسطس، القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة واآلثار ، من بينها مد العمل بالقيم احلالية لرسوم اهلبوط واإليواء 
واخلدمات األرضية يف املطارات باملحافظات السياحية، اعتباًرا من أول نوفمرب 2021 وحتى 30 أبريل 2022، كام تضمنت القرارات استحداث برنامج 
لتحفيز الطريان الداخيل لربط مطارات املدن الساحلية )رشم الشيخ والغردقة( بمحافظات الصعيد )األقرص وأسوان(،  باإلضافة إىل مد العمل باألسعار 
احلالية للوقود يف املطارات باملحافظات السياحية، وذلك اعتباًرا من أول يناير حتى 30 أبريل 2022، كام شملت القرارات مد العمل بالتسهيالت التي أقرها 
جملس الوزراء يف 31 مارس 2021، واملتعلقة باملنشآت الفندقية والسياحية ورشكات الطريان الكائنة يف حمافظتي األقرص وأسوان ومدن: طابا، ونويبع، 
ودهب، وذلك اعتباًرا من أول نوفمرب 2021 وحتى 30 أبريل 2022. وكان رئيس جملس الوزراء، قد ترأس االجتامع السادس للجنة الوزارية للسياحة 
واآلثار  يوم 23 أغسطس، بحضور الوزير ووزراء  املالية، والتنمية املحلية، والصحة والسكان، والطريان املدين، ومدير املتاحف العسكرية، ومساعد وزير 

الداخلية لقطاع السياحة واآلثار، ورئيس احتاد الغرف التجارية، ومسئويل اجلهات املعنية.

مجلس الوزراء يوافق على نقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من الوزارة إلى وزارة اإلسكان

العامة للتنمية السياحية من الوزارة إىل وزارة اإلسكان  وافق جملس الوزراء، خالل شهر أغسطس، عىل مرشوع قرار رئيس اجلمهورية بنقل تبعية اهليئة 
واملرافق واملجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس يف هذا الشأن هبدف توحيد جهة الوالية وحتقيق التنمية املتكاملة. 

.. ويوافق على التعاقد مع شركة لتقدمي وتشغيل اخلدمات بعدد من املواقع األثرية واملتاحف 

وافق جملس الوزراء أيضًا، خالل الشهر، عىل طلب املجلس األعىل لآلثار التعاقد مع إحدى الرشكات لتقديم وتشغيل اخلدمات بعدد من املواقع األثرية 
واملتاحف، وذلك يف إطار سعي الوزارة لتحسني اخلدمات امُلقدمة للسائحني والزائرين بمختلف املناطق األثرية واملتاحف، وتتضمن هذه املناطق: حديقة 

املتحف املرصي بميدان التحرير، واسرتاحتني داخل املنطقة األثرية بسقارة، وحديقة قرص حممد عيل بشربا اخليمة، واملنطقة املحيطة بمتحف ركن فاروق.

إطالق مشروع ميكنة خدمات اإلدارة املركزية للمنشآت الفندقية واألنشطة السياحية 

شهد الوزير يوم 2٥ أغسطس إطالق مرشوع ميكنة خدمات اإلدارة املركزية للمنشآت الفندقية واملحال واألنشطة السياحية بالوزارة، وذلك يف إطار تنفيذ 
االسرتاتيجية الرقمية للوزارة وتفعياًل لربوتوكول التعاون املوقع بني الوزارتني. يتيح املرشوع  آليات مستحدثة لتمكني مفتيش الوزارة من أداء مهامهم 
املوقع  الوزارة من خالل  للمتعاملني مع  تقدمها اإلدارة، وإتاحتها  أكثر من 120 خدمة  املقدمة، وهيدف إىل ميكنة  بام يساهم يف ضامن جودة اخلدمات 

اإللكرتوين هلا. واإلطار الزمني هلذا املرشوع يتضمن إطالق اخلدمات تباعًا حتي يتم االنتهاء منها بشكل كامل يف مدة ترتاوح ما بني ٩ اىل 10 أشهر.

تكثيف جلان التفتيش وإعادة تقييم مستوى الفنادق وفقًا ملعايير التصنيف اجلديدة 

الفنادق  عىل  التفتيش  جلان  تكثيف  أغسطس،  شهر  خالل  السياحية،  واألنشطة  واملحال  الفندقية  املنشآت  عىل  للرقابة  املركزية  اإلدارة  واصلت 
واملنتجعات السياحية عىل مستوى اجلمهورية، وذلك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق اإلجراءات االحرتازية وضوابط السالمة الصحية واشرتاطات 
سالمة الغذاء واملرشوبات وجودة اخلدمات السياحية املقدمة. وذلك إلعادة تقييمها وفقًا ملعايري التصنيف اجلديدة  Hospitality Criteria التي تم 
وضعها باالشرتاك مع منظمة السياحة العاملية ، ووضع كل منشأة فندقية بمستواها احلايل عىل الدرجة العاملية املناسبة هلا والذي سيتم عىل أساسه وضع 

احلد األدنى ملقابل خدمة اإلقامة فيها، والذي سيتم تطبيقه ابتداًء من شهر نوفمرب القادم وفقًا للقرار الوزاري الصادر يف أبريل املايض.  

.. وجلان للمرور والتفتيش على الشركات السياحية مبحافظة البحر األحمر

قامت الوزارة، خالل شهر أغسطس، بإيفاد جلان من مفتيش اإلدارة املركزية لرشكات السياحة بالوزارة للمرور عىل الرشكات السياحية ومقراهتا وفروعها 
داخل حمافظة البحر األمحر ملتابعة سري العمل هبا والتأكد من مدى التزامها بام جاء بالقانون املنظم لعملها، إىل جانب متابعة أعامهلم سواء بالنسبة لنشاط 

النقل السياحي هبا أو رشوط الرتخيص، وآلية تنفيذ الرحالت السياحية التي تنظمها داخل املحافظة، ومدى كفاءة وسائل النقل السياحي والليموزين.

رئيس الوزراء ينقل لشباب املرممني واملرممات مبعبد الكرنك حتيات فخامة الرئيس

استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحي بالهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحي

بعد مرور ٤0 عامًا عىل إنشائها، اعتمد اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة اهليكل التنظيمي اجلديد للهيئة املرصية العامة للتنشيط السياحي والذي تضمن استحداث 
ودمج العديد من اإلدارات من بينها، دمج اإلدارتني املركزيتني للسياحة الداخلية و السياحة اخلارجية - املعتمدتني يف اهليكل التنظيمي القديم - يف إدارة مركزية 
واحدة ملكاتب السياحة - استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحي، ألول مرة منذ إنشاء اهليئة، واستحداث عدد من اإلدارات العامة التخصصية مثل اإلدارة 
العامة للرتويج السياحي، اإلدارة العامة للمعارض والفعاليات السياحية، واإلدارة العامة للتوعية السياحية، األمر الذي من شأنه ضامن قيام اهليئة بواجباهتا 

واختصاصاهتا الوظيفية عىل النحو األمثل.

تزامنًا مع  التطوير والرتميم  الكباش" بعد  "طريق  افتتاح  ملتابعة استعدادات احتفالية  الوزراء، يوم 2٥ أغسطس، إىل حمافظة األقرص،  توجه رئيس جملس 
احتفال األقرص بعيدها القومي، برفقة الوزير، ووزير التنمية املحلية، وحمافظ األقرص، واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار زار خالهلا معبد الكرنك لتفقد 
أعامل ترميم صالة األعمدة الكربى باملعبد، وأجرى حوارًا مع املرممني وأكد هلم أنه عرض عىل فخامة الرئيس صورهم وهم يعملون فوق السقاالت، ونقل 
هلم حتيات الرئيس وتقديره ملا يقومون به من جهد رائع يبعث عىل الفخر. وقد انتهي فريق الرتميم من الوزارة بالتعاون مع عدد من خرجيي أقسام الرتميم 
بمعبد  الكربى  العمود األول بصالة األعمدة  ترميم  يقرب من ٦0٪ من أعامل  ما  ترميم  باألقرص من  الرتميم  الوادي ومعهد  بجامعتي األقرص وجنوب 

الكرنك، وخالل جولته  أجرى رئيس الوزراء حوارات مع بعض السائحني املوجودين باملعبد لالستامع إىل آرائهم وانطباعاهتم خالل زيارهتم ملرص.

جانب من أحد اإلجتامعات
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رئيس الوزراء يتابع أعمال التطوير في شرم الشيخ  و"التجلي األعظم" بسانت 

كاترين ويناقش خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت



الترويج والتنشيط

نظمت الوزارة، خالل الشهر، زيارة تعريفية إىل مرص ملجموعة من املؤثرين العرب الذين يتمتعون بعدد كبري من املتابعني عىل منصات التواصل االجتامعي 
املختلفة حيث ترتاوح أعدادهم ما بني ٥00 ألف ومليون ونصف متابع، تضمنت الزيارة حمافظات كل من القاهرة واالسكندرية والبحر األمحر، حيث زاروا 
يف القاهرة كل من منطقة أهرامات اجليزة وقلعة صالح الدين األيويب واملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط وحديقة األزهر ومنطقة خان اخللييل، كام 

قاموا برحلة نيلية لالستمتاع بالليل يف القاهرة الساحرة، وزاروا يف اإلسكندرية عدة معامل سياحية منها قلعة قابيتاي. 

.. وأخرى لوفد إعالمي عربي لعدد من األماكن السياحية واألثرية مبصر 

قام وفد إعالمي من أبرز الصحف ووكاالت األنباء والتليفزيونات العربية، خالل الشهر، بزيارة ملرص، زار خالهلا عدد من األماكن السياحية واألثرية بمدن 
رشم الشيخ ودهب والغردقة والقاهرة والعاصمة اإلدارية اجلديدة والعلمني اجلديدة للتعرف عىل املنتج السياحي املرصي واألنامط السياحية املختلفة، باإلضافة 

إىل التعرف عىل ما تبذله الدولة املرصية من جهد لتطبيق اإلجراءات االحرتازية وضوابط السالمة الصحية، وما تقوم به الدولة من مرشوعات قومية كربى.

تسلم النسخة النهائية من االستراتيجية اإلعالمية للترويج السياحي ملصر

 تسلم الوزير يوم 18 أغسطس  النسخة النهائية لالسرتاتيجية اإلعالمية للرتويج السياحي ملرص والتي ُكلف بإعدادها التحالف الكندي اإلنجليزي منذ بداية 
العام احلايل، متهيدًا إلطالق محلة تروجيية دولية للسياحة املرصية ملدة 3 سنوات تبدأ يف هناية العام احلايل.   استغرق إعداد هذه االسرتاتيجية حوايل ٦ أشهر قام 
فيها مسئولو التحالف وفريق العمل اخلاص هبا بعمل دراسة متعمقة للسوق السياحي املرصي واألسواق الرئيسية املصدرة للسياحة إىل مرص من خمتلف دول 

العامل، وكذلك األسواق املنافسة. 

قصر محمد علي بشبرا يستعد لالفتتاح الوشيك

افتتاحات وزيارات داخلية 

زيارة تعريفية ملجموعة من املؤثرين العرب إلى مصـر
افتتاح مشروع ترميم وتطوير وكالة اجلداوي األثرية مبدينة إسنا

بمدينة  األثرية  اجلداوي  وكالة  أغسطس،   2٩ يف  الوزير،  افتتح 
والذي  وتطويرها  ترميمها  مرشوع  من  االنتهاء  بعد  وذلك  إسنا، 
وبتمويل  والشاق  اجلاد  العمل  من  عامني  من  يقرب  ما  استغرق 
حمافظ  برفقة   ،USAID الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  من 
للمجلس  العام  واألمني  بالقاهرة،  األمريكي  والسفري  األقرص، 
العام  واملرشف  للمرشوعات  الوزير  ومساعد  لآلثار،  األعىل 
والقبطية  اإلسالمية  اآلثار  قطاع  ورئيس  التارخيية،  القاهرة  عىل 
توجه  لألقرص،  زيارته  وخالل  لآلثار.  األعىل  باملجلس  واليهودية 
واملوقف  األعامل  مستجدات  آخر  تفقد  حيث  إسنا،  ملعبد  الوزير 
ومتابعة  اىل سابق عهدها،  ألوانه  وإعادة  تنظيفه  التنفيذي بمرشوع 
زار  كام  باكملها.  األثرية  املنطقة  تطوير  الالزمة ألعامل  التجهيزات 
معبد الطود، للوقوف عىل حالة املعبد متهيًدا للبدء يف أعامل ترميمه 

وتطوير خدمات الزائرين به.
الفنادق  من  عدد  زيارة  عىل  الوزير  حرص  لألقرص،  زيارته  وأثناء 
االحرتازية  اإلجراءات  بتطبيق   التزامها  مدي  من   للتأكد  العائمة، 

وضوابط السالمة الصحية، والتقى عدد من السائحني . 

٤ أغسطس،  ملتابعة  جتري االستعدادات عىل قدم وساق يف مرشوع ترميم وإعادة تأهيل قرص حممد عيل بشربا اخليمة، وقد قام الوزيربزيارة القرص يوم  
سري األعامل وآخر مستجدات املوقف التنفيذي للمرشوع، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة، طبقًا للربوتوكول املوقع عام 
التعديالت لرفع كفاءة اخلدمات  الوزير بإجراء  الزيارة، ووجه  التي يتكون منها القرص ومسار  الفسقية والغرف  201٧، شملت اجلولة تفقد مبنى قرص 

املقدمة للزائرين لتحسني جتربتهم أثناء الزيارة،  وتأهيل مسارات الزيارة وإتاحتها لذوي االحتياجات اخلاصة.

االنتهاء من تطوير بعض األسبلة بالقاهرة التاريخية

انتهت الوزارة من  أعامل تطوير سبيل األمري شيخو النارصي بمنطقة احلطابة، وأسبلة كل من رقية دودو، ومصطفى سنان، وحسن اغا كوكليان، وواجهة 
محام بشتاك بشارع سوق السالح، والتي متت ضمن مرشوع الوزارة لرتميم وإنقاذ 100 مبنى أثري بالقاهرة التارخيية.، وقد قام  الوزير بزيارهتم ، يوم  21 
أغسطس، خالل اجلولة التي قام هبا لتفقد أعامل تطوير عدد من املباين األثرية بالقاهرة التارخيية والفسطاط، وذلك يف إطار مرشوع الدولة إلحياء املنطقة الرتاثية 

وإعادهتا إىل رونقها ومظهرها احلضاري.

وكالة اجلداوى األثريةجانب من زيارة املؤثرين ملرص

جانب من جولة الوزير بالقرص
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رئيس دولة كولومبيا السابق وأسرته في زيارة ملنطقة األهرامات

استقبلت منطقة أهرامات اجليزة، يف 7 أغسطس، رئيس دولة كولومبيا السابق وأرسته، وكان يف استقباهلم مدير عام منطقة آثار اهلرم والذي 
اصطحاهبم يف جولة داخل املمر األول للهرم األكرب ومنطقتي متثال أبو اهلول والبانوراما.



اكتشافات أثرية 

أخبار متنوعة 

الكشف عن بقايا ضاحية سكنية وجتارية باإلسكندرية 

نجحت البعثة األثرية املرصية من منطقة آثار إسكندرية يف الكشف عن بقايا ضاحية سكنية وجتارية من العرصين 
اليوناين والروماين، وذلك أثناء أعامل احلفائر بمنطقة الشاطبي، وترجع أمهية هذا الكشف إىل أنه يلقي الضوء 
عىل األنشطة املختلفة التي كانت تتم عند األسوار اخلارجية للعاصمة املرصية يف العرصين اليوناين والروماين، 
وجاري حاليًا األعامل النهائية لتوثيق املوقع باستخدام التصوير ثالثي األبعاد وتقنيات الرفع الطبوغرايف احلديثة، 
ومن املقرر نقل اللقى األثرية إىل معامل الرتميم التابعة للوزارة إلجراء أعامل الرتميم الالزمة هلا وحماولة إعادة 

جتميع بقايا التامثيل املكتشفة.

انطالق فعاليات الدورة ٢٩ ملهرجان قلعة صالح الدين الدولي للموسيقى والغناء 

شارك الوزير، يوم  1٥ أغسطس، يف فعاليات افتتاح الدورة الـ 2٩ ملهرجان قلعة صالح الدين الدويل للموسيقى والغناء والذي أطلقت فعالياته وزيرة 
الثقافة من حمكي القلعة بالتعاون بني الوزارة ووزارة الثقافة، وذلك بام يساهم يف االرتقاء بالوعي السياحي واألثري والثقايف لدي املواطنني وتنشيط حركة 

السياحة الداخلية والثقافية.

جولة لنائب الوزير مبدينتى الغردقة وشرم الشيخ 

تفقدت نائب الوزير لشئون السياحة، خالل شهر أغسطس، عددًا من الفنادق والرشكات واألتوبيسات السياحية بمدينتي الغردقة ورشم الشيخ للتأكد 
من االلتزام بتطبيق اإلجراءات االحرتازية وضوابط السالمة الصحية املقررة، باإلضافة إىل تفقد سري العمل بمراكز سحب عينات حتليل الـ PCR للسياح 

املغادرين باملدينتني.  والتقت بعدد من السائحني من خمتلف اجلنسيات.
كام تفقدت أيضًا برفقة نائب حمافظ القاهرة للمنطقة الرشقية، ورئيس قطاع اآلثار االسالمية والقبطية واليهودية باملجلس األعىل لآلثار، منطقة شجرة مريم 
بحي املطرية بالقاهرة إحدى نقاط مسار العائلة املقدسة، وذلك للوقوف عىل مستجدات أعامل مرشوع تطويرها واملنطقة املحيطة هبا، متهيدًا الفتتاحها قريبًا.

املومياوات  ملوكب  تذكارية  عملة  امللكية اصدار 

ختليدًا حلدث موكب نقل املومياوات امللكية من املتحف املرصي بالتحرير 
 ،2021 ابريل   3 يوم  بالفسطاط  املرصية  للحضارة  القومي  املتحف  ايل 
أصدرت وزارة املالية عملة تذكارية من الفضة فئة 100 جنيه حتمل شعار 
االستثنائي،  احلدث  هذا  لتوثيق  واإلنجليزية  العربية  باللغتني  االحتفالية 
اجلنيه  فئة  من  للتداول  قابلة  معدنية  عمالت  إصدار  إىل  باإلضافة 
واخلمسون قرشًا، حتمل نفس تصميم العمالت الفضية، وذلك وفقًا لقرار 

رئيس جملس الوزراء.

معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" مبتحف هيوسنت بأمريكا يستعد لالفتتاح نوفمبر املقبل

تفقد األمني العام للمجلس األعىل لآلثار، يوم  13 أغسطس، بمرافقة القنصل العام للقنصلية املرصية هبيوستن، والوزير املفوض القاعة املخصصة ملعرض 
لإلعداد  اجلارية  التجهيزات  ملتابعة  وذلك  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  تكساس  بوالية  الطبيعية  للعلوم  هيوستن  بمتحف  الفراعنة"  وذهب  "رمسيس 
للمعرض املقرر افتتاحه يف شهر نوفمرب القادم، حيث كان قد وافق جملس الوزراء عىل إقامة هذا املعرض يف ٤ مدن عاملية منها مدينتني بالواليات املتحدة 

األمريكية، ثم باريس بفرنسا وسيدين بأسرتاليا.
ويضم املعرض يضم 181 قطعة أثرية، تربز بعض اخلصائص املميزة للحضارة املرصية القديمة وخاصة يف عصور الدولة الوسطى واحلديثة وحتى العرص 
املعبودات عىل هيئة طيور  بالنقوش، ومتاثيل لبعض  املزينة  التجميل واللوحات والكتل احلجرية  التامثيل واحليل وأدوات  املتأخر، من خالل جمموعة من 

وحيوانات، باإلضافة إىل بعض التوابيت اخلشبية امللونة.

ألول مرة نجح فريق بحثى بقيادة علامء مرصيني ىف تسجيل اكتشاف جلنس ونوع جديد من احليتان الربمائية التى جابت املياه املرصية قبل ٤3 مليون سنة، 
وكان فريق فريق بحثي من خرباء وزارة البيئة ومركز جامعة املنصورة للحفريات الفقارية قد قام باستخراج حفريات احلوت عام 2008 .

الفرعونى  اإلله  اسم  نفسه  باالسم  وأحلقوا  احلفريات  منه  استخرجت  التى  الفيوم  لواحة  نسبة  "فيومسيتس"  اسم  احلوت  حفريات  عىل  وأطلقوا   
"أنوبيس"إلضفاء طابع مرصى عىل هذا االكتشاف فأصبح اسمه بالكامل "فيومسيتس أنوبيس". وتعد هذه هي  املرة األوىل يف التاريخ التي يقود فيها فريق 

مرصي توثيق جنس ونوع جديدين من احليتان.

 تسجيل اكتشاف حوت برمائي عاش في مصر قبل ٤٣ مليون عام

نجحت الوحدة األثرية بالتعاون مع إدارة مجارك بمبني الركاب رقم 2 
بمطار القاهرة الدويل يف ضبط 3٤ عملة أثرية، كانت بحوزة أحد الركاب 
وذلك أثناء حماولة هتريبهم، وترجع العمالت املضبوطة إىل حقب تارخيية 
العبايس، و2٤ عملة معدنية من العرص  خمتلفة ضمت دينار من العرص 
العثامين وعرص السلطان حسني كامل، باإلضافة إىل عملة ذهبية رضبت 
يف مرص عام 12٥٥، و8 عمالت معدنية ترجع لعهد امللك فؤاد األول 

منها عملة ذهبية عليها صورة للملك وأخرى ترجع لعهد امللك فاروق.

املكتب  نّظم  مرص«،  يف  الفنادق  قلب  من  مرصية  »أكالت  عنوان  حتت 
الثقايف والتعليمي املرصي بمونرتيال بكندا، عرب تقنية الفيديو كونفرانس، 
ندوة عن األكالت املرصية واملطبخ املرصي الذي يعترب من أكثر املطابخ 
عراقة حيث يضم العديد من األكالت الشهية التي حتمل الطابع الشعبي 
أونتاريو  يف  املرصي  الرتاث  شهر  فعاليات  إطار  يف  وذلك  اخلاص، 
والرتويج الثقايف والسياحي ملرص يف كندا، حيث شارك بالندوة نخبة من 

أعضاء اجلالية املرصية واملجتمع الكندي من خمتلف مقاطعات كندا.

ضبط ٣٤ عملة أثرية أثناء محاولة تهريبهمأشهر األكالت املصرية في ندوة بكندا

جانب من الكشف

صورة العملة التذكارية
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بحث آليات حتفيز حركة السياحة والطيران الداخلي

يف إطار اسرتاتيجية احلكومة املرصية لدعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية من خالل التعاون والتنسيق املستمر بني الوزارة ووزارة الطريان املدين، اجتمع 
ّاليات  الداخلية يف مرص من خالل وضع  التعاون من أجل تنشيط احلركة اجلوية والسياحية  الطريان املدين، يوم 3 أغسطس، لبحث سبل  الوزير ووزير 
لربط املنتجعات السياحية الساحلية باملناطق األثرية بطول وادي النيل مع إعطاء االولوية ملحافظتي األقرص وأسوان كمرحلة أوىل والذين عانوا الكثري من 
تداعيات أزمة فريوس كورونا، وال سيام أنه مع ربط املقاصد  السياحية عىل مستوي اجلمهورية ببعضها البعض، مما سيعمل عىل خلق منتج سياحي متكامل 

ألول مرة يف مرص جيمع بني السياحة الشاطئية والرتفيهية والسياحة الثقافية.

مناقشة  االستعدادات النهائية للمشاركة املصرية بإكسبو ٢٠٢٠ بدبي

قام الوزير ووزيرة التجارة والصناعة، خالل شهر أغسطس، بمناقشة االستعدادات النهائية للمشاركة املرصية بإكسبو 2020 بديب والذي تستضيفه دولة 
االمارات العربية املتحدة ملدة ٦ أشهر اعتبارًا من مطلع أكتوبر املقبل،  وتم خالل االجتامع التأكيد عىل أن هناك تنسيق كبري بني الوزارتني فيام يتعلق باختيار 
املحتوى السياحي واألثري الذي سيتم عرضه بإكسبو من أفالم ولوحات دعائية سياحية وتصميامت ورسومات اجلناح ذات الطابع املرصي القديم ورموز 
الذي تم  القديمة  التوابيت املرصية  بتأمني وشحن أحد  الرتتيبات اخلاصة  العمل حاليًا عىل االنتهاء من  الكتابة اهلريوغليفية داخل وخارج اجلناح. ويتم 
اكتشافه يف منطقة سقارة األثرية ليتم عرضه باجلناح املرصي طوال فرتة االكسبو حيث من املخطط وصول التابوت ملقر اجلناح خالل شهر سبتمرب املقبل، 

فضاًل عن عرض عدد من املستنسخات األثرية باجلناح املرصي باإلكسبو.

.. وآخر مستجدات أعمال تطوير اخلدمات ببعض املواقع األثرية

اجتمع الوزير، يف 2٤ أغسطس، مع جلنة اإلرشاف عىل تطوير اخلدمات باملواقع األثرية واملتاحف برئاسة األمني العام للمجلس األعىل لآلثار ملناقشة 
للزائرين من املرصيني والسائحني  املقدمة هبا  باخلدمات  يعمل عىل االرتقاء  األثرية مما  املواقع  ببعض  آخر مستجدات أعامل تشغيل وتطوير اخلدمات 
عدة  يف  لآلثار  األعىل  املجلس  وقعها  التي  اخلدمات  تشغيل  عقود  تنفيذ  أعامل  تفعيل  استعراض  االجتامع  خالل  وتم  الزيارة.   أثناء  جتربتهم  وحتسني 
مواقع أثرية، وما تم تنفيذه من أعامل يف هذا الشأن عىل أرض الواقع، والتي كان عىل رأسها قلعة صالح الدين، ومنطقة أهرامات اجليزة، ومنطقة آثار 

بني حسن بمحافظة املنيا. 

مناقشة اعتماد ضوابط التصوير التجاري والدعائي والسينمائي في مجلس إدارة املجلس 

األعلى لآلثار

عقد، يوم 31 أغسطس،  اجتامع جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار ، برئاسة الوزير، حيث تم تناول مناقشة عدد من املوضوعات، وعىل رأسها  اعتامد 
العاملية  و  املحلية  االنتاج  رشكات  و  املنتجني  لتحفيز  باقات  لعمل  املرصية،  األثرية  واملواقع  باملتاحف  السينامئي  و  والدعائي  التجاري  التصوير  ضوابط 
للتصوير هبا. كام تناول االجتامع دراسة سبل تشجيع احلركة السياحة بمدينة إسنا و ذلك يف ظل افتتاح وكالة اجلداوي و السوق القديم بعد تطويرمها،  

ودراسة إمكانية إعادة وضع إسنا عىل خريطة الربامج السياحية.

..وآخر مستجدات املوقف التنفيذي للبوابة اإللكترونية للوزارة وللمتحف املصري بالتحرير

عقد الوزير،يوم  23 أغسطس، اجتامعًا ً ملناقشة أخر مستجدات املوقف التنفيذي للبوابة اإللكرتونية الرسمية للوزارة عىل شبكة االنرتنت، حيث قامت 
الرشكة املنفذة باستعراض كافة التفاصيل املتعلقة بالبوابة واسرتاتيجية وخطوات تطويرها.

ويف سياق متصل، ترأس الوزير، يف 28 أغسطس، اجتامعني لوضع اللمسات النهائية للموقع اإللكرتوين للمتحف املرصي بالتحرير، قام خالله بمراجعة 
ما تم من أعامل خالل الفرتة القليلة املاضية والتأكد من قيام ممثىل الرشكات املنفذة من تنفيذ التعديالت التي تم االتفاق عليها يف االجتامعات السابقة.

اجتماعات ولقاءات 

مجلس إدارة الهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحي يناقش خطة املعارض السياحية الدولية 

خطة  منها  املوضوعات  من  عدد  مناقشه  خالله  تم  والذي  السياحي،  للتنشيط  العامة  املرصية  اهليئة  إدارة  جملس  اجتامع  أغسطس،   30 يف  الوزير،  ترأس 
املعارض السياحية الدولية التي ستشارك هبا اهليئة للعام املايل 2022/2021، إىل جانب مناقشة مقرتح تنظيم فعالية سنوية كربى ذات مردود سياحي بأحد 
املحافظات السياحية بالتعاون مع القطاع اخلاص. كام تم مناقشة الرتويج ملبادرة احلد من استخدام األكياس البالستيكية يف املدن السياحية املختلفة من خالل 
إعداد جمموعة من الصور والفيديوهات عن ذلك يف إطار التنمية املستدامة وحرص الوزارة عىل االهتامم بالسياحة البيئية واحلفاظ عىل البيئة الشاطئية يف 

املنتجعات السياحية املرصية.

اجتماع جلنة "خبراء الترويج السياحي" 

شارك الوزير، يوم 23 أغسطس، يف اجتامع جلنة "خرباء الرتويج السياحي" وذلك ملتابعة ومناقشة عدد من املوضوعات اهلامة املعروضة عىل اللجنة منها 
اطالعهم عىل املالمح الرئيسية لالسرتاتيجية اإلعالمية للرتويج السياحي ملرص والتي تم تسليمها من ِقبل التحالف الكندي اإلنجليزي. 

كام تم أيضًا خالل االجتامع مناقشة اخلطة الدعائية للمقصد السياحي املرصي عىل مواقع التواصل االجتامعي للهيئة املرصية العامة للتنشيط السياحي يف 
األسواق السياحية املستهدفة خالل الفرتة املقبلة، ومناقشة سبل االستفادة من بعض األحداث والفعاليات اهلامة التي سيتم تنظيمها يف مرص خالل الفرتة 
املقبلة للرتويج السياحي ملرص بصورة أكرب وتسليط الضوء عيل املقومات السياحية املتنوعة للمقصد السياحي املرصي، كام تم بحث بعض املقرتحات اخلاصة 

بالرتويج ملدينة سانت كاترين يف إطار مرشوع تطوير موقع "التجيل األعظم" فوق أرض السالم بمدينة سانت كاترين. 
ويف سياق آخر  عقد الوزير، يف 22 أغسطس، اجتامعًا مع ممثيل الرشكة الدولية التي تتويل مهام إدارة وتطوير مواقع التواصل االجتامعي الرتوجيية اخلاصة باهليئة 

املرصية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لالطالع عىل ما تم من أعامل خالل الفرتة املاضية ومناقشة خطة الرتويج املستقبلية للمقصد املرصي عرب هذه املواقع.

لقاء مسئولني وسفراء من عدد من دول العالم لبحث سبل التعاون في مجال السياحة واآلثار

استقبل الوزير، خالل الشهر، مسئولني وسفراء من عدد من دول العامل لبحث سبل تعزيز التعاون يف جمال السياحة واآلثار بني هذه الدول ومرص، حيث 
استقبل وزير اخلارجية والتعاون الدويل جلمهورية سرياليون والوفد املرافق له يف إطار زيارهتم للقاهرة، كام التقى سفري دولة أملانيا بالقاهرة الذي توىل حديثًا 
مهام منصبه كسفري لبالده بالقاهرة، حيث ناقشا  مرشوع املتحف اآلتوين بمحافظة املنيا الذي يعد أحد أوجه التعاون املثمرة بني البلدين وتوىل دولة أملانيا 
به اهتامما كبريا به. كام استقبل سفري دولة اليابان بالقاهرة حيث تم بحث سبل دفع احلركة السياحية الوافدة إىل مرص من اليابان وخاصة مع افتتاح املتحف 
املرصي الكبري ومناقشة آخر مستجدات األعامل باملتحف وتطور األعامل اهلندسية واألثرية به، كام تم مناقشة إمكانية تدعيم املتحف بخرباء من دولة اليابان 

يف خمتلف املجاالت.

وعي سياحي وأثرى 

٠٠ ٢ شاب وفتاة من ملتقي "لوجوس للشباب ٢٠٢١" في قصر عابدين

بدعوة من البابا توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، التقى الوزير بقرص عابدين األثري، بام يقرب من 200 شاب وفتاة من كافة 
أنحاء اجلمهورية املشاركني يف ملتقى "لوجوس للشباب 2021" الذي انعقد بالقاهرة حتى 31 أغسطس.  وهيدف إىل تنمية روح االنتامء لدى الشباب حتت 

شعار "التمتع باجلذور".
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عقد اجتماع مجلس إدارة هيئة املتحف

ُعقد، يف 1٦ أغسطس، اجتامع جملس إدارة هيئة املتحف القومي للحضارة املرصية، برئاسة الوزير، وخالل االجتامع تم استعراض عدد من املوضوعات منها 
مستجدات أعامل جتهيز قاعة العرض املؤقت متهيدًا الفتتاحها الوشيك بعد تطويرها، وتطور نمو أعداد الزائرين منذ افتتاح املتحف يف شهر ابريل املايض وحتى 

 االن، باإلضافة ايل استعراض االنشطة الثقافية والفنية املختلفة والتي نظمها املتحف خالل الفرتة املاضية.

املتحف القومي للحضارة املصرية 

املتحف املصرى الكبير

متابعة  املوقف التنفيذي لنقل القطع الثقيلة وقاعات عرض كنوز امللك توت باملتحف 

عقد الوزير يوم 31 أغسطس اجتامًعا مع املرشف العام عىل مرشوع املتحف املرصي الكبري واملنطقة املحيطة به،  واألمني العام للمجلس االعىل لآلثار ومساعد 
الوزير للشئون األثرية باملتحف، للوقوف عىل آخر مستجدات العمل باملرشوع. وتم مناقشة آخر مستجدات أعامل نقل القطع الثقيلة إىل املتحف، حيث من 
املقرر نقل ٦ متاثيل للملك سنورست األول ومائدة قرابني للملك منتوحتب الثاين من املتحف املرصي بالتحرير قريًبا، هذا باإلضافة إىل اإلطالع عىل املوقف 

 التنفيذي ألعامل وضع كنوز امللك توت عنخ آمون داخل فتارين العرض اخلاصة هبا. 
ورشة عمل ملناقشة استراتيجية تشغيل اخلدمات باملتحف 

عقدت، يوم  1٧ أغسطس، ورشة عمل برئاسة الوزير الستعراض ومناقشة خطة وإسرتاتيجية تشغيل اخلدمات باملتحف ومجيع األفكار وامللفات املتعلقة 
بذلك بشكل تفصييل للوصول إىل أفضلها  لتقديم اخلدمات باملتحف.  واستعرض ممثلو التحالف هذه اخلطة واالسرتاتيجية ومجيع امللفات املتعلقة هبا 
لضامن جاهزيتها عند االفتتاح، حيث أنه تم البدء يف إجراءات التعاقد مع كربى املتخصصني والرشكات املحلية والدولية من ذوي اخلربة والكفاءة العالية 
يف جماالت اخلدمات والضيافة والرتويج لتقديم أفضل مستوى للخدمات باملتحف، مع خلق جتربة مميزة للزائر.كام تم مناقشة اآلليات التسويقية املتنوعة 
الثقافية والتعليمية وغريها من  تنظيم األنشطة  إىل  باإلضافة  املحمول،  التليفون  التواصل االجتامعي وتطبيق عىل  الكرتوين ومواقع  للمتحف من موقع 
وسائل التسويق، لتحقيق أعىل عائد تروجيي للمتحف. ضمت ورشة العمل أعضاء جملس إدارة املتحف املرصي الكبري، واملختصني بالوزارة، ومسئويل 

حتالف حسن عالم الفائز بتقديم وتشغيل اخلدمات باملتحف.

من أرشيف مركز تسجيل اآلثار املصرية

أعمال احلفائر مبنطقة أهرامات اجليزة عام ١٩٢٠

رحلة توعية سياحية للطالب املتفوقني دراسيًا من أبناء محافظة شمال سيناء

متاشيًا مع مبادرة "اعرف بلدك" التي كانت قد أطلقتها الوزارة يف ديسمرب املايض لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي واألثري لدى كافة فئات 
املجتمع، نظم مكتب اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي بمدينة العريش، خالل شهر أغسطس، رحلة توعية سياحية ملدة ثالث أيام لعدد 2٥ طالب 
وطالبة من املتفوقني دراسيًا من أبناء حمافظة شامل سيناء لزيارة املعامل السياحية واألثرية بالقاهرة؛ تضمنت قرص البارون إمبان، واملتحف املرصي بالتحرير، 
وقلعة صالح الدين األيويب ومسجد حممد عيل، كام تم زيارة منطقة جممع األديان ومتحف الفن االسالمي ومنطقة احلسني وخان اخللييل وأهرامات اجليزة.

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بالوزارة، خالل الشهر، جولة إرشادية ملجموعة من 20 طفل من ذوي اهلمم، بمتحف ركن الفاروق 
بحلوان بالتعاون مع مركز أبيليتى للدراسات والتدريب، وذلك استكامالً لربنامج "حقك تعرفها" والذي أطلقته اإلدارة منذ عام 201٧ هبدف تنمية الوعي 

السياحي واألثري والتعريف بالرتاث وتعزيز االنتامء. 

برامج تعليمية لألطفال باملتحف املصري بالتحرير 

حتت عنوان "ربط املناهج الدراسية باملتحف"، بدأ املتحف املرصي بالتحرير يف 2٩ أغسطس، تنظيم برنامج تعليمي لألطفال خالل فرتة اإلجازة الصيفية 
لربط املناهج الدراسية بالقطع األثرية املعروضة باملتحف، ويستهدف هذا الربنامج طالب املدارس للمرحلة االبتدائية واالعدادية، وينعقد يوم األحد من 
كل أسبوع حتى انتهاء اإلجازة الصيفية.  ويف سياق متصل، وحتت عنوان "لغة القدماء" بدأ املتحف أيضًا، خالل الشهر، يف تنظيم برنامج تعليمي آخر 

لألطفال خالل فرتة االجازة الصيفية إللقاء الضوء عىل الكتابة املرصية القديمة يستهدف طالب املدارس من الفئة العمرية من ست إىل ثامن سنوات.

جولة إرشادية لـ٢٠ طفل من ذوي الهمم مبتحف ركن الفاروق بحلوان

املتحف يستقبل عروسا األقصر

أعلنا زواجهام  اللذين  العروسني األسبان  املتحف  الوزير، استقبل  بدعوة من 
يوم  األقرص  ملحافظة  زيارته  خالل  هبام  التقى  قد  الوزير  وكان  األقرص،  يف 
2٩ أغسطس، وقام العروسان األسبان بجولة داخل املتحف تضمنت زيارة 
قاعتي العرض املركزي واملومياوات ومنطقة بحرية عني الصرية. وقد أعربوا 
عن سعادهتم بزيارة املتحف ومشاهدة املومياوات امللكية خاصة بعد زيارهتم 

للمقابر امللكية بوادي امللوك باألقرص.

عرض األزياء واالكسسوارات وعصا قائد الفرقة املوسيقية اخلاصة مبوكب املومياوات امللكية

جانب من زيارة العروسني للمتحف
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عرض املتحف خالل شهر أغسطس، أربعة قطع من األزياء واالكسسوارات التي تم استخدامها  يف موكب املومياوات امللكية الذي تابعه العامل يوم 3 
أبريل املايض، كام عرض النوتة املوسيقية والعصا اخلاصة بقائد األوركسرتا،  تأيت فكرة عرض هذه القطع  إلثراء وتطوير العرض املتحفي به وجذب 
املزيد من الزوار خاصة الذين تابعوا هذا احلدث االستثنائي. وقد واصل املتحف استقبال ضيوفه ، حيث زار املتحف وزير خارجية مجهورية رصبيا، 
ومدير ادارة الرشق األوسط باخلارجية الرصبية، والسفرية الرصبية بالقاهرة، كام استقبل املتحف الفوج السياحي اإلسباين الذي وصل عىل متن أوىل 
برنامج رحلتهم  انتهاء  بعد  يوليو 2020، وذلك  الوافدة يف  السياحة  استئناف حركة  إسبانيا إىل األقرص منذ  القادمة من  العارض  الطريان  رحالت 

السياحية يف مدينتي األقرص وأسوان، كام استقبل شباب ملتقي "لوجوس للشباب 2021". 
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نقل مركب امللك خوفو األولى من منطقة أهرامات اجليزة إلى املتحف 

املصري الكبير
 

استقبل املتحف املرصي الكبري، مركب امللك خوفو األوىل،  خالل الساعات األوىل من فجر يوم ٧ أغسطس، وكان ذلك 
باملتحف  مراكب خوفو  متحف  مبني  إىل  اجليزة  أهرامات  بمنطقة  مكان عرضها  من  نقلها  بدء عملية  من  ٤8 ساعة  بعد 

املرصي الكبري.
يأيت ذلك هبدف  احلفاظ عىل أكرب وأقدم وأهم أثر عضوي، مصنوع من اخلشب، يف التاريخ اإلنساين، و هو مركب خوفو 

األوىل التي يبلغ عمرها أكثر من ٤٦00 عامًا، وعرضها بطريقة الئقة تتناسب مع أمهيتها .
تعد عملية نقل مركب خوفو األوىل واحدة من أهم املرشوعات اهلندسية األثرية املعقدة والفريدة،  فهي نتاج جهد وتعب 
احلامية  كافة سبل  بدقة شديدة مع ضامن  املركب  نقل  لتتم عملية  العام،  قرابة  امتد  ودراسة وختطيط وإعداد وعمل جاد 
للمركب حيث تم نقلها كقطعة واحدة داخل هيكل معدين وتم رفعها إىل العربة الذكية آلية التحكم عن بعد، والتي تم 

استقدامها خصيصًا هلذا الغرض من بلجيكا، لتستقر املركب يف موقعها اجلديد باملتحف املرصي الكبري. 

جناح فريق عمل املتحف في تثبيتها مبوقع عرضها الدائم باملتحف

نجح فريق عمل املتحف املرصي الكبري يف صباح يوم ٧ أغسطس من تثبيت اهليكل املعدين احلاوي ملركب امللك خوفو 
األوىل يف مكان عرضها النهائي يف مبنى املتحف املخصص ملراكب امللك خوفو باملتحف املرصي الكبري، ومن املقرر أن 
وضع  تم  حيث  خوفو،  مراكب  متحف  مبني  استكامل  من  االنتهاء  حلني  هبا  اخلاص  املعدين  اهليكل  داخل  املركب  تظل 
نظام حتكم بيئي حمكم داخل اهليكل ملراقبة درجات احلرارة ونسبة الرطوبة هبا والتأكد من احلفاظ عىل النسب الصحيحة 

املالئمة للحفاظ عىل املركب. 
اجليد  والتغليف  احلفظ  ألعامل  نتيجة  وذلك  النقل  بعملية  تتأثر  ومل  جيدة،  حالة  يف  املركب  أن  أثبتت  الفحص  وأعامل 
باملركب  املحيط  اجلو  تم وضعها لضبط  التي  القياس والتحكم  املرممني واألثريني وأجهزة  العمل من  فريق  قام هبا  الذي 

وامتصاص االهتزازات.

العربة املستخدمة في عملية النقل

عىل  فائقة  قدرة  لدهيا  بلچيكا،  من  خصيًصا  استقدامها  تم  والتي  األوىل  خوفو  مركب  لنقل  استخدامها  تم  التي  العربة 
املنحنيات وامللفات وامتصاص  املناورة يف  أنه لدهيا قدرة عىل  الطريق، كام  تواجهها يف  أن  أية عوائق يمكن  التغلب عىل 

أية اهتزازات.
وقد أثبتت العربة الذكية قدرهتا عيل تنفيذ املهمة امُلكلفة هبا لنقل املركب بنجاح أثناء جتارب املحاكاة العديدة التي قامت 
خالهلا بنفس الرحلة حمملة بنفس أوزان وأبعاد وبروز املركب التي يصل طوهلا إىل ٤2 مرت ووزهنا إىل 20 طن، مع تركيب 
أجهزة القياس اخلاصة إلختبار أداء العربة وثبات اهليكل املعدين وميول الطريق وذلك لضامن وصول املركب بأمان تام.

ما قبل عملية النقل

عملية نقل مركب خوفو جاءت بعد موافقة اللجنة الدائمة لآلثار املرصية وفقًا لقانون محاية اآلثار، للحفاظ عيل املركب 
التي كانت معروضة يف متحف بإسمها تم بناؤه يف املوقع الذي اكتشفت فيه عام 1٩٥٤ عند الضلع اجلنويب للهرم األكرب 
عىل  واحلفاظ  العرض  وسائل  أن  غري   ، األكرب  للهرم  اجلاميل  املنظر  يشوه  عقود  مدار  عىل  ظل  والذي  اهلرم  آثار  بمنطقة 
املركب به مل تكن تواكب أساليب وطرق العرض احلديثة واملتطورة، فكان البد من نقلها للحفاظ عليها لألجيال القادمة. 
األعامل التحضريية لتنفيذ مرشوع النقل متت عىل يد جلان هندسية أثرية رفيعة املستوى بالتعاون مع جهات علمية حملية 

ودولية مع االلتزام التام برضورة تأمني املركب وعدم تعرضها ألية خماطر أثناء عملية النقل. 
قبل عملية النقل تم عمل مسح راداري لألرض الصخرية حتت مبنى املتحف القديم بمنطقة آثار اهلرم حتي الطريق األسفلتي 
يف اجلهة الرشقية للتأكد من قدرهتا عىل حتمل األوزان واملمرات والشدادات املعدنية التي متت إقامتها لتأهيل املبنى واملركب 
للنقل. قام فريق من مرممي مركز ترميم املتحف املرصي الكبري واملجلس األعىل لآلثار بعمل مسح بأشعة الليزر للمركب 
لتوثيق أدق تفاصيلها وتغليفها استعدادًا للنقل، وبالتوازى مع ذلك، تم تصميم وتصنيع اهليكل املعدين حول املركب، وإقامة 
بالكامل  تنظيفًا ميكانيكيًا وتعقيمها  املركب  أيضًا تنظيف  لتدعيمه، و تم  املبنى  شدادات وسقاالت معدنية خارج وداخل 
وتغليف  الرشوخ  بعض  وتدعيم  وحقن  املركب  بجسم  الضعيفة  األجزاء  تقوية  اىل  باإلضافة  العمل،  مراحل  مجيع  خالل 

بعض القطع التي تم فكها مثل املجاديف، وذلك باستخدام األساليب العلمية املتبعة ىف نقل وتغليف اآلثار وتأمينها.
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استئناف حركة السياحة الوافدة من روسيا إلى املنتجعات السياحية املصرية

بعد توقف ملدة ٦ سنوات، شهد شهر أغسطس 2021 استئناف حركة السياحة الروسية إىل املنتجعات السياحية املرصية، حيث استقبل مطاري الغردقة 
ورشم الشيخ، يوم ٩ أغسطس، أوىل الرحالت السياحية الروسية القادمة إىل املدينتني من موسكو، وقد استقبل مسئويل الوزارة ومكاتب اهليئة املرصية 

العامة للتنشيط السياحي أول الرحلتني.   وقد أعربت األفواج السياحية الروسية عن سعادهتم بعودهتم مرة أخرى إىل املنتجعات السياحية املرصية.  
ويف ذات السياق، استقبلت مدينتي رشم الشيخ والغردقة وفدين من ممثيل أهم وسائل اإلعالم الروسية، خالل شهر أغسطس، وذلك للتعرف عىل ضوابط 
السالمة الصحية املطبقة يف املنتجعات السياحية املرصية والرتويج للمقصد السياحي املرصي يف السوق الرويس، وتسليط الضوء عىل استئناف احلركة 
اجلوية الروسية إىل املنتجعات السياحية املرصية، وقام الوفد بعدد من اجلوالت التفقدية باملدينتني وعقد لقاءات مع ممثيل إدارات الفنادق هناك، كام قاموا 
بعقد لقاءات عدد من السائحني الروس . وحرص الوفد، يف إطار زيارهتم ملرص، عىل التوجه إىل مدينة القاهرة لزيارة عدد من األماكن السياحية واألثرية 

هبا، ومنها املتحف القومي للحضارة املرصية.   
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عودة السياحة الروسية 
إلى شرم الشيخ والغردقة
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األخيرة

يوم وفاء النيل والعرفان باجلميل

حينام قال املؤرخ اليوناين "هريودوت" بأن مرص هبة النيل مل يكن ذلك من فراغ أو مبالغة؛ فنهر النيل كان 
رشيان احلياة قدياًم كام هو احلال اآلن.  وقد عكست العقيدة املرصية القديمة احلياة اليومية بكل تفاصيلها 
مما يراه املرصي القديم يف بيئته من طبيعة نباتية غنية، وحياة برية حيوانية زاخرة، فكان البد أن يظهر هنر 
النيل ويرتسخ يف العقيدة املرصية القديمة، فكان املعبود )حعبي( هبيئته املمتلئة املميزة رمزًا للنيل بخصوبته 
التي حتيي أرض مرص وتغريها من األرض احلمراء )درشت( إىل األرض الطينية السوداء )كمت( بخرياهتا 

التي ال تنضب. 
وكنوع من العرفان باجلميل، حيتفل املرصيون برشيان احلياة القادم من اجلنوب يف 15 أغسطس من كل 
عام، ويعرف بعيد وفاء النيل. ويعترب شهر أغسطس شهر الفيضان واخلري الذي يعم عىل أرض مرص حيث 
يصل هنر النيل ملنسوبه األدنى يف شهر مايو، ثم يزيد مستواه يف أغسطس، ويستمر يف الزيادة حتى ذروهتا يف 
شهر سبتمرب. وتكثر األقاويل واحلواديت الشعبية عن االحتفال بعيد وفاء النيل إذ كان املرصيون يقيمون 
إلقاء عروس  يشاع عن  كام  وليس  مهيبة،  احتفالية  مراسم  النيل يف  لنهر  القرابني  ويقدمون  االحتفاالت 
برشية )أصبحت عروس خشبية خالل االحتفاالت احلديثة(. وكانت هذه االحتفاالت تقديرًا لدور النيل 

العظيم، وكذلك رمزًا  لتجديد ميثاق لعودة فيضان النيل مرة أخرى.
وقد حرص املرصي القديم عىل متابعة فيضان النيل، وكان املنسوب املثايل 
للفيضان أن يصل مستوى النهر إىل ستة عرش ذراعًا، والذي عىل أساسه يتم 
تقدير ناتج املحاصيل املزروعة، ومن ثم مقدار الرضائب.  وقد استمرت 
ولعل  النيل(  )مقاييس  إنشاء  طريق  عن  الفيضان  مستوى  قياس  متابعة 
النيل  مقياس  وكذلك  أسوان،  يف  الفنتني  بجزيرة  النيل  مقياس  أشهرها: 
بمنيل الروضة الذي يرجع للعرص العبايس. ويمكنك زيارته حيث أنه من 

املواقع األثرية املفتوحة للزيارة. 
وإذا ذكر هنر النيل، فيجب ذكر جهود أبنائه أيضًا: فمنذ القدم كان املرصي 
يقيم  كان  كام  وخرياته،  النهر  مياه  من  لالستفادة  والقنوات  الرتع  يشق 
السدود لرتويض مجاح النهر خالل الفيضان. وهو النهج الذي استمر عليه 
أبناء مرص احلديثة حيث بناء السد العايل لتحقيق أقىص استفادة من خريات 

هذا النيل العظيم.  
يف إطار االحتفال هبذا اليوم ، وباليوم العاملي للتصوير يف التاسع عرش من أغسطس من كل عام، افتتح رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية 
بقرص  تصوير  وورشة  النيل"  ضفاف  "عىل  عنوان  حتت  اجلديدة  بمرص  إمبان  البارون  بقرص  فنيًا  معرضًا  أغسطس،   22 يوم  لآلثار،  األعىل  باملجلس 
املانسرتيل بمشاركة 23 طفل وثقوا من خالل كامريات هواتفهم مناظر وممارسات ثقافية تتم عىل ضفاف النيل، وذلك ضمن الربنامج التوعوي الذي 

ينظمه القرص حتت عنوان "بني القرصين".
رهيام حممود ذكي - مفتش آثار باالدارة املركزية الثار مرص العليا
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