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االحتفال بيوم السياحة العاملي 

ىف إطار االحتفال بيوم السياحة العاملي والذى يوافق 27 سبتمرب من كل عام شارك الوزير، يف ختام فعاليات الكرنفال الدويل للسياحة والفنون والذي 
أقامه القطاع السياحي اخلاص بمدينة الغردقة، وذلك ضمن احتفاالت حمافظة البحر األمحر هبذا اليوم، ووسط أجواء االحتفالية يف شوارع الغردقة التقى 
الوزير مع حمافظ البحر األمحر بالسائحني واألطفال والشباب من املرصيني الذين اختاروا أن يقضوا  أجازاهتم هناك، كام التقى الوزير بالعاملني باملنتجعات 
السياحية هناك وشكرهم عىل جهودهم يف االلتزام باجراءات السالمة الصحية وأمهية دورهم يف عودة السياحة إىل مرص، كام التقى بمجموعة من الشباب 

املدونني واملؤثرين املرصيني.
شارك يف  هذه االحتفالية120فناًنا وفنانة من 12 دولة؛ منها مرص ولبنان وروسيا وبيالروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وانجلرتا والسعودية وفلسطني، وتضمنت 
االحتفالية تنظيم كرنفال موسيقي، وعدد من العروض الفنية واملوسيقية والفلكلورية، شارك فيها فرقة أوركسرتا وزارة الشباب والرياضة، كام أقيم معرًضا 
فنًيا ألعامل الفنانني املشاركني، كام أقام متحف الغردقة عرًضا موسيقًيا فنًيا احتفااًل هبذا اليوم. )صور من االحتفال ص 14-15 وتفاصيل أخرى ص 16(



أهم األخبار 

وافق جملس الوزراء،  يف اجتامعه يوم 14 سبتمرب، عىل مرشوع قرار فخامة رئيس اجلمهورية بإعادة تنظيم املجلس األعىل للسياحة برئاسة فخامته وعضوية 
رئيس جملس الوزراء وحمافظ البنك املركزي وعدد من الوزراء ورؤساء األجهزة واهليئات، ورئيس جملس إدارة االحتاد املرصي للغرف السياحية، كام وافق 

املجلس خالل االجتامع أيضًا عىل اعتبار مرشوع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التارخيية من املرشوعات القومية التي تنفذها الدولة.
ويف اجتامعه يوم 2٩ سبنتمرب وافق املجلس عىل مرشوع قانون "املنشآت الفندقية والسياحية"يستهدف إعادة تنظيم كافة اإلجراءات اخلاصة برتاخيص 

تلك املنشآت وتيسري منحها، بام يسهم يف حتسني مناخ األعامل وتعزيز القدرة التنافسية جلذب االستثامرات السياحية.

قرار وزاري لتنظيم عمل الرحالت االختيارية للسائحني

الرشكات  خالل  من  القادمني  سواء  السائحني  أنواع  جلميع  االختيارية  الرحالت  عمل  تنظيم  بشأن  وزاريًا  قرارًا  سبتمرب،  شهر  خالل  الوزير،  أصدر 
السياحية أو بصورة منفردة. وقد تضمن القرار إجراء بعض التعديالت عىل القرار الوزاري رقم 2٩٨ الصادر يف عام 2014 بشأن تصاريح مرور األفواج 
السياحية وتنظيم  السائحني وحقوق الرشكات  الرحالت لضامن احلفاظ عىل  لتنظيم عمل هذه  أكثر إحكامُا ووضوحًا  آلية  السياحية، كام تضمن وضع 
العمل السياحي، وبام يعود بالنفع العام عىل القطاع ويساهم يف محاية صناعة السياحة واحلفاظ عىل سمعة وصورة املقصد السياحي املرصي، ومن املقرر 

أن يرسي العمل هبذا القرار بدءًا من 1 نوفمرب املقبل.

.. وقرارات أخرى بالغلق اإلداري لفندق وبعض املنشآت السياحية بالبحر األحمر ملخالفة الضوابط

أصدر الوزير أيضًا، خالل الشهر، قرارًا بالغلق اإلداري ألحد الفنادق 
بمحافظة البحر األمحر، نظرًا لقيامه بالتشغيل ومزاولة نشاطه واستقبال 
النزالء بدون ترخيص ، كام تم إصدار قرارات بغلق ٩ منشآت سياحية 
التزامها  لعدم  وذلك  األمحر  البحر  بمحافظة  وكافترييات(  )مطاعم 
من  االنتهاء  أيضًا  وجاري  السياحي،  التشغيل  وضوابط  بقوانني 
اإلجراءات الالزمة الستصدار قرارات بإلغاء الرتاخيص السياحية لعدد 

10 منشآت سياحية أخرى وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي.  
قرارات  بإصدار  اآلن  وحتى   2021 يناير  منذ  الوزارة  قامت  وقد 
باإلغالق اإلداري لعدد 136 منشأة فندقية و٩4 منشأة سياحية خمالفة 
الوزارة عىل مستوي اجلمهورية،  املقررة من  بالضوابط  ملتزمة  أو غري 
متفاوتة  سامح  فرتات  إغالقها  تم  التي  املنشآت  هذه  بإعطاء  وقامت 

لتوفيق أوضاعها وتم إعادة معاينتها، وتم إعادة فتح 126 منشأة فندقية و٨7 منشأة سياحية منها بعد تأكد جلان التقييم من التزامها بالضوابط. 

.. وآخر باعتماد الهيكل التنظيمي اجلديد للهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحي

أصدر الوزير قرارًا باعتامد اهليكل التنظيمي للهيئة املرصية العامة للتنشيط السياحي الصادر به قرار رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة رقم 27٩ 
لسنة 2021 باعتامد جدول الوظائف التخصصية باهليئة فيام خيص الوظائف القيادية ووظائف اإلدارة اإلرشافية.

جانب من أحد اإلجتامعات
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تعيني رئيسًا تنفيذيًا جديدا للهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحي 

أصدر رئيس جملس الوزراء يوم 30 سبتمرب قرارًا بتعيني رئيسًا تنفيذيًا جديدا  للهيئة املرصية العامة للتنشيط السياحي، وذلك ملدة عام .

تعيني ملحقني سياحيني باملكاتب السياحية اخلارجية ألول مرة منذ ٢٠١7 

تسلم  امللحق السياحي اجلديد مهام عمله باملكتب السياحي بربلني بأملانيا يوم 3 سبتمرب،  باإلضافة إىل توليه اإلرشاف اإلداري واملايل عىل املكاتب السياحية 
بروسيا وإيطاليا ودول اإلرشاف التابعة هلا،  كام تسلم يوم 30 سبتمرب، امللحق السياحي اجلديد يف لندن مهام عمله،  والذي سيقوم باإلرشاف اإلداري واملايل 

عىل املكاتب السياحية بفرنسا والصني ودول اإلرشاف التابعة هلا. وبذلك يكونا أول ملحقني سياحيني يتم تعيينهام منذ عام 2017.

بريطانيا ترفع اسم مصر من القائمة احلمراء لكورونا  

أصدرت السلطات الربيطانية، يوم 17 سبتمرب، قرارًا تضمن رفع اسم مرص من قائمة الدول احلمراء فيام خيص إجراءات دخول اململكة املتحدة ىف ظل 
أزمة فريوس كورونا،  عىل أن يبدأ العمل به اعتباًرا من 4 أكتوبر املقبل. ويف سياق متصل، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة املرصية العامة للتنشيط السياحي مع 
االحتاد املرصي للغرف السياحية اجتامعًا مع عدد من رؤساء الرشكات السياحية املرصية العاملة يف السوق الربيطاين ملناقشة ُسبل وآليات الرتويج للمقصد 

السياحي املرصي هناك.

غادر يوم 21 سبتمرب، إىل  ديب باإلمارات العربية املتحدة، أحد التوابيت اخلشبية امللونة التي تم اكتشافها حديثًا بمنطقة سقارة األثرية للمشاركة يف 
اجلناح املرصي بمعرض اكسبو ديب 2٠2٠ واملقرر افتتاحه أكتوبر املقبل،  كام سافرت جمموعة من املستنسخات األثرية من مصنع كنوز للمشاركة 

باملعرض. ويتضمن اجلناح املرصي عرض جمموعة من الصور واألفالم الرتوجيية لألماكن األثرية والسياحية ومرشوع املتحف املرصي الكبري. 

ألول مرة .. إطالق خدمة رسائل نصية للسائحني 

على هواتفهم احملمولة

هواتفهم  عىل  النصية  الرسائل  عرب  للسائحني  جديدة  خدمة  الوزارة  أطلقت 
املحمولة، عن طريق رشكات املحمول العاملة يف مرص، والتي تقوم بإرسال رسالة 
للرتحيب  املرصية،  املطارات  إىل  للسائح عند وصوله  املحمول  اهلاتف  نصية عىل 
لغات  بعدة  يتعامل  والذي   )1٩654( للوزارة  الساخن  اخلط  برقم  وتعريفه  به 
إىل  باإلضافة  شكواهم.  أو  ملقرتحاته  واالستامع  السائحني  استفسارات  عيل  للرد 

تعريفهم بأرقام طوارئ الرشطة واإلسعاف.

توقيع بروتوكول معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"  

سبتمرب،   6 يوم  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  الطبيعية  للعلوم  هيوستن  ملتحف  التنفيذي  والرئيس  واملدير  لآلثار  األعىل  للمجلس  العام  األمني  وقع 
الربتوكول اخلاص بإقامة املعرض األثري املؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" واملقرر افتتاحه باملتحف يف نوفمرب القادم وملدة 6 أشهر، ينتقل بعدها إىل مدينة 

سان فرانسيسكو ملدة 6 أشهر أخرى. يضم املعرض 1٨1 قطعة أثرية ترجع لعصور الدولة الوسطى واحلديثة وحتى العرص املتأخر.  

دراسة حتويل منطقة "باب العزب" إلى أول منطقة إبداع متكاملة في الشرق األوسط وأفريقيا

ورشكة  الصندوق  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  سبتمرب،  شهر  يف  السيادي  مرص  صندوق  إدارة  جملس  ورئيس  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزيرة  شهدت 
بدايات مرص لدراسة حتويل منطقة باب العزب بقلعة صالح الدين األيويب إىل أول منطقة إبداع متكاملة يف الرشق األوسط وأفريقيا وتوظيف املباين الرتاثية 

املوجودة هبا. وهتدف الدراسة لوضع املخطط العام واجلدوى االقتصادية لعرضه عىل املجلس األعىل لآلثار  العتامدها.

سفر تابوت أثري للمشاركة في معرض اكسبو دبي 
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الترويج والتنشيط

يف مبادرة جديدة تعد األوىل من نوعها، قام الوزير يوم 25 سبتمرب، بعقد لقاء مع أكثر من 60 سفريًا مرصيًا وقنصاًل عامًا وزوجاهتم من املوفدين لتمثيل 
مجهورية مرص العربية باخلارج وذلك قبل سفرهم لتويل مهام مناصبهم يف اخلارج، وذلك يف إطار التعاون والتنسيق الدائم واملستمر بني الوزارة ووزارة 

اخلارجية املرصية وحرصًا عيل حتقيق مزيد من التفاعل والتواصل املستمر مع أكرب عدد ممكن من سفراء وقناصل مرص يف اخلارج. 

املشاركة في افتتاح املهرجان الثقافي الدولي "جوتيه" بحديقة قصر البارون إمبان

حتت شعار "عامل واحد، ثقافات متعددة"، شارك الوزير، يف 25 سبتمرب، يف افتتاح املهرجان الثقايف الدويل األول للتذوق "جوتيه" والذي استضافته حديقة 
قرص البارون إمبان بمرص اجلديدة وافتتحته وزيرة التجارة والصناعة باإلنابة عن دولة رئيس جملس الوزراء. هيدف هذا املهرجان إىل تبادل الثقافات ومزج 
احلضارات بني بلدان العامل املختلفة من خالل تقديم كل دولة مشاركة أشهر اكالهتا وفنوهنا ومنتجاهتا اليدوية، وضمت كل من فلسطني، اجلزائر، تونس، 

أرمينيا، تايالند، كولومبيا، روسيا، إسبانيا، سلوفينيا، ايرلندا، اهلند، بريو، أوكرانيا، إندونيسيا، بلجيكا، جورجيا، مرص.

ميناء اإلسكندرية يستقبل السائحني

يف إطار عودة السياحة البحرية ايل ميناء اإلسكندرية، استقبل مكتب اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي بميناء اإلسكندرية، خالل الشهر، السائحني 
القادمني عىل متن عدد من السفن السياحية بالورود، كام تم توزيع أحدث املطويات الدعائية للمقاصد السياحية املرصية، وحرص السائحني عىل زيارة قلعة 

قايتباي باإلسكندرية والتي شملت جولة بصحن القلعة واألسوار والربج الرئييس. 

لقاء أكثر من 6٠ سفيرًا مصريًا وقنصاًل عامًا من املوفدين لتمثيل مصر باخلارج
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وزير السياحة السعودي يزور املتحف املصري بالتحرير ومتحف الفن اإلسالمي

 عقد الوزير، يوم 5 سبتمرب، اجتامعًا مع وزير السياحة السعودي بحضور سفري اململكة العربية السعودية ىف القاهرة ملناقشة سبل تعزيز التعاون بني البلدين 
يف املجال السياحي والتنسيق الكامل لتبادل اخلربات وتدريب العاملني بالقطاع السياحي يف البلدين. وخالل زيارته إىل مرص اصطحب الوزير، نظريه 

السعودي  يف زيارة إىل املتحف املرصي بالتحرير، كام زار وزير السياحة السعودي متحف الفن اإلسالمي بباب اخللق. 



ضيوف مصر في استضافة أهرامات اجليزة واملتحف املصري بالتحرير

من  جمموعة  استضافة  الشهر،  خالل  اجليزة،  أهرامات  منطقة  شهدت 
املسئولني والوفود املشاركة يف العديد من األحداث والفعاليات يف مرص، 
اهلولندية  الدولة  ووزيرة  الربازيل،  مجهورية  رئيس  نائب  استقبلت  حيث 
فرق  والعبي  حكام  املنطقة  استقبلت  كام  ملرص.  زيارهتم  أثناء  للهجرة 
اليونان وروسيا وهولندا وفرنسا وليتوانيا وبيالروسيا وأوكرانيا والسعودية 
للناشئني  العامل  بطولة  يف  املشاركني  واملكسيك  واجلزائر  وفرنسا  ونيجرييا 

لدراجات املضامر التي استضافتها مرص خالل الفرتة من 1 إىل 5 سبتمرب. 
األئمة  من  وفًدا  سبتمرب،  شهر  يف  بالتحرير،  املرصي  املتحف  واستضاف 
والواعظات من دولة السودان الشقيقة، كام استقبل يوم 15 سبتمرب، وفًدا 
املعهد  النووية بروسيا ضم رئيس  للعلوم  املتحد  املعهد  املستوى من  رفيع 

وعدد من رؤساء املعامل البحثية ومسئويل التعاون الدويل باملعهد.

تنظيم زيارات لـ ٢٠٠ من الشباب  أبناء احملافظات احلدودية

نظمت الوزارة، خالل الشهر، زيارات لـ 2٠٠ شاب وفتاة من املشاركني بربنامج "أمل مرص ألبناء املحافظات احلدودية" من ست حمافظات هي 
شامل سيناء وجنوب سيناء، والوادي اجلديد، وأسوان، والبحر األمحر وحمافظة مطروح، إىل منطقة أهرامات اجليزة يوم 13 سبتمرب، وزيارة أخرى 

للمتحف املرصي بالتحرير يوم  15 سبتمرب، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التي سيقومون هبا ملختلف املتاحف واملواقع األثرية املرصية.

جانب من هذه الزيارات

جانب من زياراهتم باملتحف املرصى بالتحرير
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ايل  الروسية  السياحة  حركة  استئناف  عىل  شهر  هناية   قبل 
قام   ،2015 هناية  منذ  توقفها  بعد  املرصية  السياحية  املنتجعات 
الوزير، خالل الفرتة من ٨ إىل 11 سبتمرب، بزيارة إىل العاصمة 
الروسية موسكو. حيث عقد جمموعة من اللقاءات الرسمية مع 
الوكالة  رئيسة  لقاء  منها  روسيا  ىف  احلكوميني  املسئولني  كبار 
ورفاهية  املستهلك  صحة  عىل  للرقابة  الروسية  الفيدرالية 
إىل  اللقاء  خالل  أشارت  والتي  )الروسبوتريبنادزور(  اإلنسان 
أن معدل اإلصابات أو ظهور ألعراض الفريوس بني السائحني 
اىل  وعادوا  الشهر  هذا  خالل  مرص  إىل  جاءوا  الذين  الروس 
منعدمة،  تكون  تكاد  السياحية  رحالهتم  انتهاء  بعد  روسيا 
السالمة  وضوابط  والوقائية  االحرتازية  باإلجراءات  مشيدة 
الصحية التي يتم تطبيقها . وأكدت عىل أن اللجنة الروسية التي 

اجتامًعا  بانطباعات جيدة. كام عقد  السياحية املرصية عادت  املنتجعات  امُلتبعة يف  للتعرف عىل اإلجراءات االحرتازية  املايض  يوليو  جاءت إىل مرص يف 
مع رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة، تم خالله مناقشة بحث إمكانية عمل جلنة سياحية مشرتكة بني البلدين تعمل عىل دفع احلركة السياحية 
الوافدة إىل مرص من روسيا. والتقى الوزير  ممثيل كبار منظمي الرحالت والرشكات السياحية الروسية، ورشكات الطريان واحتادات الغرف السياحية 
يف السوق الرويس،  كام اجتمع  مع مديري املتاحف الرئيسة يف موسكو ملناقشة تعزيز سبل التعاون يف جمال العمل اآلثري. وقام بتفقد اجلناح املرصي 
من  موسكو  الروسية  بالعاصمة  انعقد  الذي   2021  OTDYKH Leisure والسفر  للسياحة  الدويل  للمعرض  والعرشين  السابعة  النسخة  يف  املشارك 
7-٩ سبتمرب وشاركت فيه  مرص كالدولة الرشيك هذا العام. وعقد الوزير مؤمترًا صحفيًا افرتاضيًا حرضه أكثر من 20 من ممثيل كربى وسائل اإلعالم 
الروسية،  الرسمية  اللقاءات اإلعالمية مع وكالة األنباء  الروسية، وأجرى عدًدا من  الروسية من صحف وجمالت ومواقع الكرتونية ووكاالت األنباء 

وجمموعة من ممثيل أهم وأكرب القنوات التليفزيونية يف روسيا.

املشاركة في جلسة حوارية على هامش منتدى إيفورا بدولة البرتغال 

 A World "شاركت نائب الوزير لشئون السياحة، عرب تقنية الفيديو كونفرانس، يف اجللسة احلوارية التي ٌعقدت عىل هامش منتدى إيفورا "عامل للسياحة
العامل،  دول  من  العديد  يف  السياحة  ووزراء  متحدًثا   140 من  أكثر  وبمشاركة  سبتمرب،  و17   16 يومي  خالل  الربتغال  بدولة  ُأقيم  الذي   for Tarvel

"منظمي الرحالت يف الصني والدول العربية" الذى  باإلضافة إيل األمني العام ملنظمة السياحة العاملية. كام ألقت كلمة عرب الفيديو كونفرانس يف مؤمتر 
ٌعقد افرتاضًيا من مدينة ينشوان الصينية.

مشاركات دولية 

لقاءات رسمية ومهنية وإعالمية فى موسكو

جانب من أحد اإلجتامعات خالل زيارة الوزير لروسيا
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افتتاح مشروع ترميم املقبرة اجلنوبية بسقارة ... وتصدره أخبار الصحف العاملية

تفقد أعمال ترميم جامع محمد علي وتطوير خدمات الزائرين بقلعة صالح الدين األيوبي

افتتاحات وزيارات 

... ومشروع ترميم اجلانب الشرقي من مسجد الطنبغا املاردانى 

والتقي   .2006 عام  بدأت  والتي  الرتميم  أعامل  من  االنتهاء  بعد  بسقارة،  زورس  للملك  اجلنوبية  املقربة  ترميم  مرشوع  سبتمرب،   13 يوم  الوزير  افتتح 
والربتغال. وبولندا  الكاريبي  وجزر  وأسبانيا  األمريكية  املتحدة  والواليات  وروسيا  والربازيل  أملانيا  من  السائحني  من  بعدد  زيارته  خالل   الوزير 

وتم فتح املقربة للزيارة بدًءا من يوم 14 سبتمرب، عىل أن تكون أسعار تذاكر الزيارة للمرصيني 40 جنية وللطالب املرصي 20 جنيه واألجنبي 100 جنيه والطالب 
األجنبي 50 جنيه، وتشمل الزيارة مدخل املقربة اجلنوبية والبئر حتى هنايته والتابوت احلجري.  وقد تصدر خرب افتتاح املقربة الصحف ووكاالت األنباء العاملية.

افتتح الوزير ووزير األوقاف وحمافظ القاهرة،  يوم 30 سبتمرب، املرحلة األوىل من مرشوع ترميم مسجد الطنبغا املاردانى بشارع الوزير بمنطقة الدرب 
 األمحر يف حضور سفري االحتاد األويب وأكثر من 15 سفرًيا من سفراء دول االحتاد األورويب والسيد لويس مونريال املدير العام لصندوق اآلغا خان للثقافة.

تم االنتهاء من مرشوع الرتميم املسجد يف أغسطس املايض بالتعاون بني الوزارة ورشكة أغاخان للخدمات الثقافية وبتمويل من االحتاد األورويب.

تفقد الوزير يوم 16 سبتمرب، قلعة صالح الدين األيويب،  للوقوف عىل آخر مستجدات أعامل الرتميم والصيانة اجلارية بجامع حممد عىل وآخر مستجدات 
كفاءة  ورفع  تطوير  ألعامل  التنفيذي  املوقف  متابعة  اىل  باإلضافة  اجلوهرة،  قرص  أمام  امللكية  والربجولة  البانوراما  وساحة  والصحن  الساعة  إصالح 

خدمات الزائرين هبا.

جانب من أعامل ترميم املسجد 

جانب من املقربة
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اكتشافات أثرية 

أخبار متنوعة 

وعي أثري وسياحى

اكتشاف أدوات مستخدمة في الطقوس الدينية مبعبد تل الفراعني بكفر الشيخ

اكتشفت البعثة األثرية املرصية العاملة بمعبد تل الفراعني )بوتو( بمحافظة 
كفر الشيخ، بعض األدوات املستخدمة يف الطقوس الدينية باملعبد، وذلك 

ضمن خطة احلفائر األثرية التي يقوم هبا املجلس األعىل لآلثار. 
وُيعد هذا الكشف من االكتشافات اهلامة نظرًا ألهنا تضم األدوات التي 
الدينية  اليومية  اخلدمة  وطقوس  شعائر  بأداء  القيام  يف  فعليًا  استخدمت 

للمعبودة حتحور

 فوز مشروع ترميم املعبد اليهودي "الياهو هانبي" بجائزة أفضل مشروع في فئة الترميم

"الياهو  اليهودي  املعبد  وتوثيق  ترميم  مرشوع  سبتمرب،  شهر  يف  فاز 
مرشوعات  فئة  يف  عاملي  مرشوع  أفضل  بجائزة  باإلسكندرية  هانبي" 
ألفضل  العاملية  التحكيم  مسابقة  يف  وذلك  التأهيل،  وإعادة  الرتميم 
التاسعة،  السنوية  نسختها  يف   2021 لعام  العامل  يف  إنشائية  أعامل 

بمشاركة 21 دولة.

بدء مشروع ترميم وتركيب العمود األثري بسراي القبة 

العمود اجلرانيتي األثري املوجود بحديقة  الوزارة، يف 2٩ سبتمرب، يف مرشوع ترميم وجتميع وإعادة رفع  بالتنسيق مع ديوان رئيس اجلمهورية، بدأت 
عن  اخلطورة  ودرء  محاية  مرشوع  أعامل  يف  الشهر،  خالل  لآلثار،  األعىل  املجلس  بدأ  اخر  سياق  ويف  احلديثة.  الدولة  لعرص  يعود  والذي  القبة،  رساي 

ناووس تل الربع بمحافظة الدقهلية والذي يرجع  اىل عرص امللك أمحس الثاين من ملوك االرسة السادسة والعرشين.

أطفال قرية تونس بالفيوم في زيارة ملعالم القاهرة واجليزة 

نظمت الوزارة ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي، يف 2 سبتمرب، رحلة توعوية ألطفال قرية تونس التي تشتهر باألعامل اليدوية واحلرف 
اخلزفية بمحافظة الفيوم لزيارة عدد من املعامل السياحية واألثرية بمحافظتي القاهرة واجليزة، وتضمنت الزيارة منطقة أهرامات اجليزة حيث قاموا 

بجولة عند اهلرم األكرب ومنطقتي أبو اهلول والبانوراما، إىل جانب زيارة قلعة صالح الدين وحديقة األزهر.

أحد القطع األثرية املكتشفة
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بدء تشغيل البوابات اإللكترونية باملتحف املصري بالتحرير
 

بدأ يوم 27 سبتمرب، تفعيل تشغيل ماكينات الدفع اإللكرتوين لتذاكر دخول املتحف 
املرصي بالتحرير، ليكون هو املوقع الثاين يستخدم البوابات اإللكرتونية الذكية بعد 
املتحف القومي للحضارة املرصية ضمن مرشوع يشمل 30 موقع أثري ومتحف. 
وُتشكل هذه املاكينات جزءًا من منظومة إلكرتونية متكاملة إلصدار تذاكر حديثة 
التذكرة  البوابات الذكية، التي تقرأ  QR code وتستخدم ملرة واحدة عرب  حتمل 
أثناء سري السائح و تتيح إحصاء عدد السائحني عند دخول املتحف واخلروج منه. 

التحول  ملشروعات  التنفيذي  املوقف  الرقمي متابعة 

عقد الوزير ووزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، يوم 1 سبتمرب، اجتامعًا ملتابعة املوقف التنفيذي لعدد من املرشوعات التحول الرقمي وتطوير البنية 
التعاون املوقع بني الوزارتني، كام تم بحث إمكانية توصيل خدمات االنرتنت إىل 40 موقًعا  تنفيذها ىف إطار بروتوكول  التي يتم  التكنولوجية السياحية 

ومتحًفا أثرًيا مفتوحني للزيارة لتحسني اخلدمات املقدمة للزائرين. 

.. واملوقف التنفيذي للبوابة اإللكترونية الترويجية ملصر

عقد الوزير يوم 22 سبتمرب، اجتامعًا الستعراض املوقف التنفيذي للبوابة االلكرتونية الرتوجيية ملرص والتي تضم كل ما هيم السائح من معلومات عن مرص 
يتسق ومالمح االسرتاتيجية اإلعالمية  بام  املحتوي   التصميم وتطوير  التعديالت عىل  املختلفة هبا، وجاري إجراء بعض  السياحية  للمقاصد  السفر  وعن 

للرتويج السياحي ملرص. 

للترويج  أبليكيشن"  إنشاء"موبايل  ومشروع   ..

السياحي ملصر 

عقد الوزير،  يوم 23 سبتمرب، اجتامعًا ملتابعة املوقف التنفيذي ملرشوع إنشاء تطبيق 
قريبًا  الوزارة  ستطلقه  والذي  أبليكيشن"  "موبايل  املحمول  اهلاتف  عرب  الكرتوين 
للرتويج للمقصد السياحي املرصي حمليًا وعامليًا.  هيدف  إىل التعريف بالفاعليات 
والبحرية  والبيئية  والفنية  والثقافية  السياحية  واألنشطة  واملعامل  واألنامط  املختلفة، 
التي متيز املقصد السياحي املرصي، ويتيح التطبيق احلجز االلكرتوين لتذاكر الزيارة 

لبعض املتاحف واملناطق األثرية كمرحلة أوىل متهيدًا الدراج باقي املواقع. 

مجال ميكنة اخلدمات ورشة عمل لعرض مشروعات التحول الرقمي في 

نظمت الوزارة، يوم  23 سبتمرب، ورشة عمل مع االحتاد املرصي للغرف السياحية لعرض مرشوعات التحول الرقمي  يف جمال ميكنة اخلدمات واتاحتها 
للجهات املتعاملة مع الوزارة عرب بوابة الوزارة الرسمية، ملناقشة ما يتم تطويره من خدمات تقدم للمنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص وحمال العاديات.

التحول الرقمي 

جولة لـ ٢٠ طفاًل من املجتمع احمليط لألسبلة بالقاهرة التاريخية

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بالوزارة بالتعاون مع قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية ومنطقة القاهرة التارخيية جولة إرشادية 
ل 20 طفاًل من املجتمع املحيط بعدد من األسبلة التي تم االنتهاء من ترميمها مؤخرًا بمنطقة القاهرة التارخيية، والتي من بينها سبيل حممد عىل، وأم عباس 

وقايتاي وأم السلطان شعبان وخرسوا، كام تم تنظيم ندوة تثقيفية هلم عن مفهوم األسبلة وتارخيها ووظيفتها.

تنظيم جوالت السياحية لـ٣٠ أسرة من ذوي الهمم

حتت عنوان "باإلشارة تعرف تاريخ األجداد"، نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بالوزارة بالتعاون مع مركز ابليتى للدراسات والتدريب أوىل 
جوالت برنامج "اآلباء من ذوي اهلمم" لـ30 أرسة من ذوي اهلمم، قاموا خالهلا بجولة يف القاهرة التارخيية. كام تم تنظيم جولة إرشادية وندوة ل 20 طفاًل 

من املجتمع املحيط بعدد من األسبلة التي تم االنتهاء من ترميمها مؤخرًا بمنطقة القاهرة التارخيية، لتعريفهم بمفهوم األسبلة وتارخيها ووظيفتها. 

"أهمية صناعة السياحة" في دورة ألطفال املرحلة االبتدائية باألقصر

للتعرف  الكربى  الفنادق  أحد  زيارة  خالهلا  تم  األقرص،  بمحافظة  االبتدائية  املرحلة  يف  لألطفال  توعوية  تدريبية  دورة  الشهر،  خالل  الوزارة،  نظمت 
املختلفة. الفندق  أقسام  داخل  جولة  يف  األطفال  باصطحاب  بالفندق  العاملون  قام  حيث  املختلفة،  السياحية  املهن  وأنواع  السياحة  صناعة  أمهية   عىل 

ويف سياق آخر تم تنظيم ندوة توعوية ألصحاب البازارات واملتعاملني مع السائح يف مدينة إسنا بمحافظة األقرص. 
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اجتماعات ولقاءات 

عقد الوزير ووزير النقل، خالل الشهر، اجتامعًا مع القيادات املعنية بالوزارتني لرسعة وضع اآللية النهائية لكافة االجراءات املطلوبة لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية 
لتعظيم سياحة اليخوت يف مرص وتسيري اإلجراءات املنفذة لذلك النوع من النشاط السياحي وذلك يف ضوء توجيهات رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء 
برسعة االنتهاء من كافة الدراسات الالزمة من قبل الوزارات واجلهات املعنية لبنود االسرتاتيجية للبدء يف تنفيذها. وخالل االجتامع تم مناقشة مجيع بنود 
االسرتاتيجية و مستجدات األعامل والدراسات التي متت بشأهنا، وتم االتفاق عىل رضورة العمل خالل الفرتة القليلة القادمة عىل تكثيف ورش العمل لفريق 

العمل واملتخصصني واجلهات املعنية إلتاحة مجيع البيانات بطريقة مميكنه من خالل املنصة االلكرتونية )النافذة الواحدة( اجلاري انشائها ضمن االسرتاتيجية. 

استعراض مالمح االستراتيجية اإلعالمية للترويج السياحي ملصر 

نظمت الوزارة، يف 13 سبتمرب، بالتعاون مع االحتاد املرصي للغرف السياحية ورشة عمل الستعراض مالمح االسرتاتيجية اإلعالمية للرتويج السياحي 
ملرص التي انتهت من إعدادها الوزارة مؤخرًا للرتويج السياحي ملرص متهيدًا إلطالق محلة دولية للرتويج السياحي ملرص ملدة 3 سنوات تبدأ يف الربع األخري من 
العام اجلاري، كام نظمت الوزارة، يف 21 سبتمرب، ورشة عمل أخرى لقياداهتا وقيادات اهليئات التابعة هلا الستعراض تفاصيل هذه االسرتاتيجية والتطبيقات 

املختلفة لالسرتاتيجية وما تتضمنه فيام خيص إنتاج املحتوي الدعائي واملطبوعات وتصميامت األجنحة املرصية املشاركة يف املعارض اخلارجية وغريها. 
االجتاه  نفس  العمل سويًا يف  من  اجلميع  يتمكن  االسرتاتيجية حتى  بمالمح هذه  العام واخلاص  السياحي  بالقطاع  املعنيني  إطالع مجيع  جاء ذلك هبدف 
السياحة  جمال  يف  الكبرية  خرباهتم  من  االستفادة  إىل  باإلضافة  املستهدفة،  السياحية  األسواق  يف  املتنوعة  ومنتجاته  املرصي  السياحي  للمقصد  للرتويج 

واالستامع لتوصياهتم يف هذا الشأن.

متابعة مستجدات األعمال في اخلطة االستراتيجية للسياحة في مصر 

ملتابعة  الوزارة  وقيادات  السياحيني  املستثمرين  السياحية وعدد من  للغرف  املرصي  االحتاد  رئيس  اجتامعات مع  يومي  20 و 23 سبتمرب،  الوزير،  عقد 
املستجدات يف اخلطة االسرتاتيجية املتكاملة للسياحة يف مرص والتي تعاقد عليها االحتاد املرصي للغرف السياحة الشهر املايض مع بيت خربة إيطايل لتشمل 
حتديث الدراسة التي سبق وأن أعدها نفس بيت اخلربة عام 200٩. هتدف هذه االسرتاتيجية إىل وضع أسس علمية للسياحة يف مرص بمختلف مكوناهتا من 
بنية حتتية وخدمية وبرشية ومقوماهتا السياحية التنافسية لتعظيم دور السياحة ومسامهاهتا يف انتعاش االقتصاد املرصي، وستعمل يف إطار اسرتاتيجية الوزارة 
للتنمية املستدامة 2030، وتلقي الضوء عىل بعض املشاريع السياحية اهلامة، ومشاريع التحول الرقمي، وكذلك األنواع واألنامط املختلفة للسياحة يف مرص 

مثل سياحة اليخوت والسياحة البحرية وغريها. 

عقد اجتماعي مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية ومجلس إدارة األعلى لآلثار

ترأس الوزير، يوم 16 سبتمرب، اجتامع جملس إدارة اهليئة العامة للتنمية السياحية، والذي تقرر خالله املوافقة عىل اعتامد احلساب اخلتامي واملركز املايل املعدل 
للهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة املالية 2021/2020 املنتهى يف 2021/6/30 والتي حققت ٨7٩ مليون جنيه إمجايل اإليرادات بصايف ربح 6٩5 
مليون جنيه. كام ترأس، يوم 15 سبتمرب، اجللسة االستثنائية ملجلس إدارة املجلس األعىل لآلثار، والتي تم خالهلا استعراض ما تم يف مرشوع ترميم قرص 
حممد عيل بشربا وأعامل املرسى السياحي املوجود أمامه متهيدًا الفتتاحه خالل الربع األخري من العام احلايل،  وكذلك األعامل النهائية ملرشوع الكشف عن 
"طريق الكباش" وذلك متهيدًا لالحتفالية الكربى التي ستقام خالل األشهر القليلة القادمة بالتعاون مع اهليئة املرصية العامة  طريق املواكب املعروف ب 

للتنشيط السياحي للرتويج ملحافظة األقرص.

بحث اإلجراءات املطلوبة لتنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر 
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عقد الوزير، يف 7 سبتمرب، اجتامعًا ملناقشة سبل دعم منتج السياحة الثقافية يف مرص والنهوض به ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليه، وذلك بحضور 
األمني العام للمجلس األعىل لآلثار، ورؤساء جلان تسيري أعامل كل من غرفتي رشكات ووكاالت السفر والسياحة واملنشآت الفندقية، وعدد من أعضاء 
الغرفتني، وبعض رؤساء وأعضاء الرشكات العاملة يف جمال السياحة الثقافية. وتم خالل االجتامع بحث آليات دعم السياحة الثقافية، ومناقشة مقرتح 
استحداث تصاريح زيارة جممعة لألماكن األثرية املختلفة للرحالت السياحية والنيلية عىل غرار تصاريح كايرو باس واألقرص باس، كام تم مناقشة أمهية 
ربط مدن البحر األمحر بوادي النيل من خالل الربامج السياحية التي تقوم بتنظيمها الرشكات لدمج منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية بام 
يساهم يف زيادة امليزة التنافسية للمقصد املرصي. كام تطرق االجتامع اىل أمهية إدراج زيارة األسواق التقليدية  املوجودة باملحافظات السياحية وخاصة يف 

حمافظات األقرص وأسوان، يف الربامج السياحية.

اجتمع الوزير ووزيرة الثقافة، خالل الشهر، ملناقشة وضع اسرتاتيجية للرتويج السياحي والثقايف ملرص حمليًا وعامليًا طبقًا للمعايري الدولية من خالل من 
خالل تنسيق أجندة مشرتكة إلقامة العديد من األحداث السياحية والفنية والثقافية الضخمة يف املدن السياحية واملناطق األثرية، والرتويج هلا داخل مرص 

وخارجها عرب وسائل التواصل االجتامعي املختلفة،  ووضع هذه األحداث والفعاليات عىل خريطة وبرامج رشكات السياحة. 

مناقشة سبل دفع مزيد من احلركة السياحية الوافدة من أوكرانيا 

عقد الوزير، يف 23 سبتمرب، اجتامعًا مع سفري مرص يف أوكرانيا، وذلك ملناقشة تعزيز سبل التعاون لدفع مزيد من احلركة السياحية الوافدة ملرص من أوكرانيا 
السياحية  واألحداث  الفعاليات  من  عدد  بتنظيم  الوزارة  قيام  عىل  االتفاق  وتم  الشتوي،  السياحي  املوسم  بدء  اقرتاب  مع  خاصة  القادمة  الفرتة  خالل 
والثقافية والفنية يف أوكرانيا للرتويج السياحي للمقصد السياحي املرصي وذلك بالتعاون مع وزاريت اخلارجية والثقافة املرصيتني، هذا باإلضافة اىل مناقشة 

االستعدادات اخلاصة بمشاركة وزارة السياحة واآلثار يف املعرض السياحي املقرر إقامته يف أوكرانيا يف أكتوبر القادم.

مناقشة أجندة الفعاليات مع وزارة الثقافة

مناقشة ربط مدن البحر األحمر بوادي النيل من خالل البرامج السياحية مع القطاع اخلاص 

لقاءات مع  سفراء الدول املختلفة في القاهرة ملناقشة تعزيز التعاون في مجال السياحة واآلثار

السياحة واآلثار ودفع احلركة  التعاون يف جمال  القاهرة ملناقشة سبل تعزيز  الدول املختلفة يف  الوزير، خالل الشهر، بعقد لقاءات عديدة مع سفراء  قام 
السياحية الوافدة ملرص من هذه الدول منها  بلغاريا، وكوريا اجلنوبية، واململكة املتحدة.

ويف سياق متصل، استقبلت نائب الوزير لشئون السياحة كل من سفري دولة الربازيل بالقاهرة وسفري دولة أسبانيا بالقاهرة، وذلك ملناقشة تعزيز سبل 
التعاون يف جمال السياحة بني هذه الدول ومرص، كام التقت مع مدير جمموعة لوفتهانزا يف مرص لبحث سبل زيادة عدد الرحالت القادمة من املدن السويرسية 

املختلفة إىل مطارات املحافظات السياحية.

.. ومع مديري املكتب اإلقليمي لليونسكو بالقاهرة ومنظمة العالم اإلسالمي للتربية 

والعلوم والثقافة )إيسيسكو(

انتهاء مدة عمله كمدير للمكتب  قبيل  لتوديعه  الوزير  لقاء  بالقاهرة، والذي حرص عىل  لليونسكو  املكتب اإلقليمي  الوزير يف 6 سبتمرب، مدير  التقى   
اإلقليمي ملنظمة اليونسكو بالقاهرة. كام التقى، يف 26 سبتمرب، املدير العام ملنظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(، وذلك لبحث 
تعزيز سبل التعاون املشرتك بني مرص واإليسيسكو يف جمال احلفاظ عىل الرتاث وصونه، ومناقشة مستجدات اإلعداد لعقد املؤمتر الدويل حول مواجهة 
االجتار غري املرشوع يف املمتلكات الثقافية واستعادهتا، واملقرر أن ينعقد يف مجهورية مرص العربية، والرتتيب الختيار موعد يضمن مشاركة أكرب عدد من 

الدول املترضرة من هذه الظاهرة حول العامل.

فيله أحد الشواطئ بالبحر األمحرمعبد 
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املتحف املصرى الكبير

فخامة الرئيس يوجه بتجهيز املتحف على أكمل وجه وأعلى مستوى

وتكنولوجيا  واالتصاالت  املتجددة،  والطاقة  الكهرباء  ووزراء  والوزير،  الوزراء،  جملس  رئيس  دولة  مع  12سبتمرب،  يوم  الرئيس،  فخامة  اجتمع 
العاصمة  إدارة رشكة  املالية، ورئيس جملس  العمراين، والشئون  للتخطيط  الرئيس  العمرانية، ومستشارى  املعلومات، واإلسكان واملرافق واملجتمعات 
اإلدارية اجلديدة، ورئيس اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة، ومساعد رئيس اهليئة اهلندسية ملرشوع املتحف املرصي الكبري، ومدير إدارة نظم املعلومات 
اإلنشائية  األعامل  مراحل  وتطورات  اإلنجاز  ومعدالت  الكبري،  املرصي  املتحف  ملرشوع  التنفيذي  املوقف  متابعة  االجتامع  تناول  املسلحة،  للقوات 

باملتحف، خاصًة ما يتعلق بالقاعات الرئيسية وصاالت العرض، وخمطط عمليات نقل ووضع القطع األثرية يف أماكن عرضها الدائم باملتحف.
ووجه الرئيس بمراعاة خروج جتهيزات املتحف عىل أكمل وجه وأعىل مستوى، والتدقيق يف كافة التفاصيل ذات الصلة بالعرض املتحفي عىل نحو يربز 

تفرد وعراقة احلضارة املرصية القديمة، ويتسق مع قيمة املتحف الذي حيظى باهتامم عاملي كبري باعتباره أيقونة ثقافية لإلنسانية مجعاء.

اجتماع جلنة متابعة التعاقد اخلاص بتشغيل خدمات املتحف

اجتمعت جلنة متابعة التعاقد اخلاص بتشغيل خدمات املتحف برئاسه املرشف العام عىل مرشوع املتحف واملنطقة املحيطة مع ممثيل رشكة التشغيل يوم 2٩ 
سبتمرب ملناقشة أنشطة االستثامر املقرتح تقديمها باملتحف، خاصة استغالل املكاتب االدارية االستثامرية املوجودة باملتحف، باالضافة اىل املحالت واملطاعم

اجتماع مجلس إدارة هيئة املتحف

ترأس الوزير، يف 26 سبتمرب، اجتامع جملس إدارة هيئة املتحف املرصي 
للمحاسبات،  املركزي  اجلهاز  أعضاء  قيام  االجتامع  شهد  وقد  الكبري، 
املايل  للعام  املتحف  هليئة  اخلتامي  واحلساب  املالية  القوائم  باستعراض 

املنتهي يف 2021/6/30. 
ومبنى  املتحف  ملبنى  اهلندسية  األعامل  تقدم  تطورات  آخر  عرض  وتم 
باإلضافة   ،٪  ٩٩ إىل  االنجاز  نسبة  امجايل  وصلت  حيث  خوفو،  مركب 
إىل املوقف التنفيذي للعرض املتحفي لقاعات املتحف حيث تم االنتهاء 
كليًا من مجيع األعامل األثرية بالدرج العظيم وتم تثبيت اآلثار املعروضة 
به بنسبة 100٪، واالنتهاء من وضع وتثبيت القطع األثرية لكنوز امللك 
توت عنخ آمون داخل 75 فاترينه من إمجايل 107 فاترينه خاصة بمقتنيات 

امللك الشاب.

جانب من االجتامع
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املتحف القومي للحضارة املصرية 

من أرشيف مركز تسجيل اآلثار املصرية

املتحف يستقبل وفوًدا رسمية من عدد من دول العالم ويواصل التدريب الصيفي لطالب 

وخريجي كليات اآلثار باملتحف 

متثال رمسيس الثاني مبنطقة ميت رهينة عام ١٨٤٠
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استقبل املتحف، خالل الشهر، جمموعة من املسئولني والوفود الرسمية من عدد من دول العامل، حيث استقبل، يف 26 سبتمرب، املدير العام ملنظمة العامل 
استقبل  كام  والثقافة.   والعلوم  للرتبية  املرصية  الوطنية  للجنة  العام  األمني  الزيارة  رافقه خالل  والذي  )إيسيسكو(،  والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمي 
النواب  الوطني واإلعالم والثقافة بمجلس  التوجيه  النواب األردين برئاسة رئيس جلنة  الشهر ثالثة وفود رفيعة املستوي ضمت وفدًا من جملس  خالل 

األردين، ووفدًا من وزارة خارجية اجلابون برئاسة السفرية مديرة التعاون الثقايف والعلمي والفني وسفري املجر بالقاهرة ووفد مرافق له. 
واستقبل يوم  7 سبتمرب، األمني العام املساعد لألمم املتحدة واملدير املساعد لربنامج األمم املتحدة اإلنامئي ومدير املكتب االقليمي للدولة العربية، ويف 
سياق آخر، واصل املتحف خالل الشهر فاعليات التدريب الصيفي الذي ينظمه لطالب وخرجيي كليات اآلثار بأقسامها املختلفة والذي يستمر حتى 

األسبوع األول من شهر أكتوبر. 



االحتفال بيوم السياحة العاملي فى صور

الوزير مع جمموعة من املؤثرين الشباب

... ومع عدد من العاملني يف قطاع السياحة بالغردقة
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االحتفال بيوم السياحة العاملي فى صور

... ويلتقي بالسائحني يف جولة بشوراع الغردقة

الوزير مع شباب املؤثرين واملدونني يف متحف الغردقة األثري
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األخيرة

االحتفال بيوم السياحة العاملي

حددت منظمة السياحة العاملية  يوم 27 سبتمرب من كل عام ليكون "يوم السياحة 
العاملي" لرفع الوعي بالقيمة االجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية للسياحة 
املستدامة.  التنمية  أهداف  حتقيق  نحو  القطاع  يقدمها  أن  يمكن  التي  واملسامهة 
والشعار الذي اختارته املنظمة هلذا العام هو "السياحة لتحقيق نمو شامل" لتسليط 
الضوء عىل أمهية السياحة يف اقتصاديات الدول، وأهنا قطاع يمس حياة مئات املاليني 

حول العامل.
األول  منذ  العاملي  السياحة  بيوم  االحتفاء  الوزارة  بدأت  العام،  هذا  شعار  وحتت 
من سبتمرب ، حيث قامت كل يوم وملدة 27 يوًما بنرش فيلاًم قصرًيا، عىل منصات 
التواصل االجتامعي اخلاصة بالوزارة واهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي،  عن 
حمافظة من حمافظات مرص الـ27 ، لتسلط الضوء عىل هذه املحافظة وتربز مقوماهتا. 
هبا  املوجودة  األثرية  واملواقع  واملتاحف  املرصية  السياحية  املقاصد  احتفلت  كام 
هبذا اليوم، حيث تم الرتحيب بالسائحني الذين يتوافدون عليها، وشهدت معابد 
الكرنك عروض عزف باملزمار البلدي واستعراضات للفنون الشعبية، كام احتفلت 
اليوم  مدار  عىل  أسوان  حمافظة  يف  وفيلة  وإدفو  سمبل  وأبو  الناقصة  املسلة  مناطق 

بعروض فرق الفنون الشعبية.
االحتفال هبذا اليوم من خالل عرض جمموعة من املواد الدعائية عن وقامت البعثات األثرية األجنبية العاملة بمحافظات األقرص وأسوان باملشاركة يف 

االكتشافات األثرية وأعامل الرتميم باملناطق التي يعملون هبا. وشارك مكتب السياحة الداخلية للهيئة املرصية العامة للتنشيط السياحي يف افتتاح معرض 
مارثون  ويف  اإلسامعيلية،  بمحافظة  اليدوية  للمشغوالت 
للجري بدأ من منطقة الكورنيش اجلديد وانتهي بمنطقة نادي 
الفريوز باإلسامعيلية، وشارك يف هذا املاراثون مشاركني من 

فئات عمرية متنوعة وجمموعة من ذوي اهلمم.
املختلفة  باملحافظات  مكاتبها  خالل  من  اهليئة  نظمت  كام 
العديد من األنشطة والفعاليات بمناسبة هذا اليوم من بينها 
األطفال،  من  ملجموعة  التوعوية  الزيارات  بعض  تنظيم 
جمموعة  وتوزيع  السياحية  أمهية  عن  ندوات  عدة  وتنظيم 
من املواد والنرشات الدعائية واهلدايا التذكارية عىل الزائرين 
األفالم  عرض  إىل  باإلضافة  السياحية،  املدن  بمختلف 
الرتوجيية املختلفة عىل الشاشة الكبرية املوجودة بمحطة سكك 

حديد مرص شاشات امليادين العامة ببعض املحافظات.
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