النشرة اإلخبارية
لوزارة السياحة واآلثار
العدد  - ٢2أكتوبر ٢٠٢١

انطالق أولى رحالت مصر للطيران بين شرم الشيخ واألقصر بعد توقف ٦سنوات

انطلقــت يــوم  ٢٧أكتوبــر رحلــة الشــركة الوطنيــة مصــر للطيــران رقــم MS 202مــن مطــار شــرم الشــيخ الدولــي متجهــة
إلــى مطــار األقصــر الدولــي ،وذلــك يف أولــى رحالتهــا بعــد فتــرة توقــف دام  ٦ســنوات (منــذ ديســمبر  .)٢٠١٥ويســتمر
تشــغيل هــذه الرحلــة بواقــع مــرة واحــدة اســبوعيا بســعر تذكــرة موحــد  ١٨٠٠جنيــه ،ذهابــا وعــودة ،شــاملة الضرائــب.
جــاء تشــغيل هــذا اخلــط يف إطــار جهــود الدولــة املصريــة لتقــدمي منتــج ســياحي متكامــل مــن خــال دمــج منتــج
الســياحة الشــاطئية والترفيهيــة مبنتــج الســياحة الثقافيــة حتــى يتســنى للســائح زيــارة أكثــر مــن مقصــد ســياحي أثنــاء
تواجــده يف مصــر ،وذلــك مــن خــال الربــط بــن مــدن وادي النيــل باملــدن الســياحية الســاحلية عــن طريــق اســتحداث
خطــوط طيــران داخلــي تربــط بــن كافــة احملافظــات الســياحية املصريــة ،جديــر بالذكــر أن تشــغيل هــذا اخلــط مت
االتفــاق عليــه خــال االجتمــاع الــذي عقــد بــن الوزيــر ووزيــر الطيــران املدنــى ،وقــد مت تشــغيل هــذا اخلــط بنــا ًء علــي
طلــب القطــاع الســياحي اخلــاص واالحتــاد املصــري للغــرف الســياحية وغرفــة شــركات ووكاالت الســفر والســياحة.
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أهم األخبار

فخامــة الرئيــس يتابــع أنشــطة ومشــروعات الــوزارة واســتعدادات تنظيــم الفاعليــة
الترويجيــة الكبــرى لمحافظــة األقصــر

اجتمــع فخامــة الرئيــس يــوم  30أكتوبــر مــع الوزيــر ملتابعــة أنشــطة ومشــروعات الــوزارة ،وموقــف حركــة الســياحة،
واإلجــراءات التــي تتخذهــا احلكومــة للترويــج للمقاصــد الســياحية املصريــة خاصــ ًة مــع بــدء موســم الســياحة
الشــتوي .وجــه الرئيــس بتعزيــز عــدد األطقــم الطبيــة مبطــارات املــدن الســياحية إلجــراء املســحات الطبيــة للكشــف
عــن فيــروس كورونــا ملــن يرغــب مــن الســائحني األجانــب ،ومواصلــة التنســيق بــن كافــة األجهــزة املعنيــة لضمــان
سالســة احلركــة الســياحية وراحــة الســائحني وتقــدمي أفضــل اخلدمــات لهــم بالتعــاون مــع املســتثمرين الســياحيني.
خــال االجتمــاع مت اســتعراض املوقــف التنفيــذي لعــدد مــن االفتتاحــات الوشــيكة للمشــروعات األثريــة ،واالســتعدادات
اخللصــة بتنظيــم الفاعليــة الترويجيــة الكبــرى حملافظــة األقصــر املزمــع اقامتهــا قريبــا.

رئيــس الــوزراء يتابــع أعمــال الترميــم بمعبــد الكرنك وطريــق الكباش واســتعدادات
احتفالية األقصر

تفقــد رئيــس مجلــس الــوزراء ،يــوم  12أكتوبــر ،عــددا مــن املشــروعات اجلــاري تنفيذهــا مبحافظــة األقصــر ،وأكــد حــرص
الدولــة علــى تقــدمي كل اإلمكانيــات الالزمــة إلقامــة احتفاليــة كبــرى للترويــج حملافظــة األقصــر ،علــى هامــش اإلنتهــاء مــن
مشــروع إعــادة إحيــاء طريــق املواكــب الكبــرى املعــروف بـــ «طريــق الكبــاش» ،لتضاهــي احتفاليــة موكــب نقــل املوميــاوات امللكية
التــي أبهــرت العالــم .ويف ســياق متصــل ،تفقــد الوزيــر ،خــال الشــهر ،معابــد الكرنــك وأعمــال تطويــر الســاحة اخلارجيــة
لهــا ،ومعبــد األقصــر ،ومشــروع الكشــف عــن طريــق املواكــب امللكيــة (طريــق الكبــاش) ،وذلــك للوقــوف علــى االســتعدادات
والتجهيــزات الالزمــة لالحتفاليــة ،ويف ســياق متصــل عقــد الوزيــر ،خــال الشــهر اجتماعــات مكثفــة ملناقشــة مســتجدات
األعمــال بهــذا املشــروع واســتعدادات تلــك االحتفاليــة.
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رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير سور مجرى العيون ومنطقة إسنا األثرية
قــام رئيــس مجلــس الــوزراء ،يــوم  9أكتوبــر ،بتفقــد
عــدد مــن مشــروعات التطويــر اجلــاري تنفيذهــا
يف منطقــة مصــر القدميــة بالقاهــرة ،منهــا مشــروع
تطويــر ســور مجــرى العيــون واملنطقــة احمليطــة بــه،
وكلــف الــوزارة بترميــم «دار اإلمــارة» التــي ترجــع
إلــى عصــر الدولــة الطولونيــة ،إلعــادة فتحــه
كمــزار أثــري.
ويف ســياق متصــل قــام رئيــس مجلس الــوزراء ،يوم 12
أكتوبــر ،بزيــارة منطقــة إســنا التاريخيــة ،حيــث تفقــد
ســوق اســنا الســياحي ،ووجه برصد  250مليون جنيه
إلعــادة إحيــاء املنطقــة ضمــن املشــروعات الكبــرى
التــي تنفذهــا الدولــة باملناطــق األثريــة.

جولة رئيس الوزراء مبنطقة إسنا األثرية

افتتاح معرض اكسبو دبي  ٢٠٢٠باإلمارات العربية المتحدة

التابوت األثري املشارك باملعرض

اجلناح املصري بإكسبو 2020

شــهد شــهر أكتوبــر ،افتتــاح معــرض أكســبو دبــي  ،2020الــذي يســتمر ملــدة  6أشــهر بدبــي باإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وشــاركت
الــوزارة يف اجلنــاح املصــري بتابــوت أثــري وبعــض املستنســخات األثريــة مــن كنــوز امللــك تــوت عنــخ امــون ،باإلضافــة الــى
مجموعــة مــن الصــور واألفــام الترويجيــة لألماكــن األثريــة واملنتجعــات الســياحية ومشــروع املتحــف املصــري الكبيــر .كمــا
شــاركت الــوزارة يف جلســة ياملعــرض بعنــوان «مســتقبل الســياحة املســتدامة يف مصــر» ،عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرانــس ،وأخــرى
بعنــوان «الســياحة املصريــة :إرســاء أجــواء جديــدة للســياحة».

شــرم الشــيخ تســتقبل أولــى الرحــات الســياحية البريطانيــة بعــد رفع اســم مصر
مــن قائمــة الســفر الحمراء
اســتقبل مطــار شــرم الشــيخ الدولــي ،يــوم  9أكتوبــر ،أولــى
الرحــات اجلويــة القادمــة للمدينــة مــن العاصمــة البريطانيــة
لنــدن ،وذلــك بعــد رفــع اســم مصــر يف أواخــر ســبتمبر املاضــي
مــن القائمــة احلمــراء للــدول املمنــوع الســفر إليهــا مــن اململكــة
املتحــدة يف ظــل تداعيــات أزمــة فيــروس كورونــا.
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أهم األخبار

االنتهــاء مــن إعــادة تقييم المنشــآت الفندقيــة بمحافظتي جنوب ســيناء والبحــر األحمر

انتهــت الــوزارة خــال الشــهر مــن إعــادة تقييــم جميــع املنشــآت الفندقيــة املوجــودة مبحافظتــي جنــوب ســيناء والبحــر األحمــر
احلاصلــة علــي شــهادة الســامة الصحيــة للتشــغيل ،وذلــك وفق ـاً ملعاييــر التصنيــف  )HC) Hospitality Criteriaالتــي مت
وضعهــا باالشــتراك مــع منظمــة الســياحة العامليــة بهــدف الوصــول بتصنيــف الفنادق املصريــة إلى نظيرتها يف العالــم .واللجان
مســتمرة يف عملهــا لالنتهــاء مــن إعــادة تقييــم املنشــآت الفندقيــة العائمــة مبحافظتــي األقصــر وأســوان ،وســيتم اســتكمال باقي
احملافظــات تباعاً.
ويتــم بــدءاً مــن  ١نوفمبــر العمــل وفقـاً للقــرار الــوزاري اخلــاص بتطبيــق حــد أدنــى ملقابــل خدمــة اإلقامــة باملنشــآت الفندقيــة
وهــو  28دوالر للفــرد يف الفنــادق مــن فئــة  4جنــوم و 40دوالرا للشــخص يف الفنــادق مــن فئــة الـــ  5جنــوم ،والــذي يتــم بالتــوازي
مــع إجــراءات إعــادة تقييــم الفنــادق.

إصدار قرار بغلــق أحد الفنادق بمحافظة البحر األحمر

أصدرت الوزارة ،يف  31أكتوبر ،قراراً بالغلق اإلداري ألحد الفنادق مبحافظة البحر األحمر لعدم التزامه بتطبيق االشتراطات
الصحيــة واإلجــراءات االحترازيــة ،كمــا مت وقــف مديــر الفنــدق وســحب ترخيصــه ،ومنــع اســتقبال الفنــدق للزائريــن حلــن توفيق
أوضاعــه وتــايف كافــة املالحظــات الصحيــة للفندق وااللتــزام الكامل بالضوابط واإلجراءات املوضوعة يف هذا الشــأن.

بدء تشــغيل ماكينات الدفع اإللكتروني لتذاكر دخول منطقة األهرامات
بــدأت الــوزارة يــوم  ٢٧أكتوبــر تشــغيل ماكينــات
الدفــع اإللكترونــي لتذاكــر دخــول منطقــة
أهرامــات اجليــزة ،لتحــل محــل نظام دفــع التذاكر
يدو ًّيــا .وتشــكل هــذه املاكينــات جــزء مــن منظومــة
إلكترونيــة متكاملــة إلصــدار تذاكــر حديثــة حتمــل
 ،QR Codeوتســتخدم ملــرة واحــدة فقــط عبــر
البوابــات الذكيــة والتــي تقــوم بقــراءة التذكــرة
بســرعة عاليــة أثنــاء ســير الســائح منعــا للتكــدس،
كمــا أنهــا تتيــح إحصــاء عــدد الســائحني عنــد
دخــول املنطقــة واخلــروج منهــا ألغــراض التأمــن
واملتابعــة.
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الئحة جديدة للتصوير التليفزيوني والســينمائي بالمتاحف والمواقع األثرية

قامت الوزارة ممثلة يف املجلس األعلى لآلثار باصدار الئحة جديدة للتصوير التليفزيوني والسينمائي فى
املتاحف واملواقع األثرية املختلفة ،وذلك يف إطار حرص الوزارة على تنوع آليات الترويج للسياحة املصرية،
وإلقاء الضوء على ما تتمتع به مصر من غنى يف منتجاتها السياحية ،وخاصة يف ظل أهمية هذه املواد
اإلعالمية والدرامية يف جذب شرائح مختلفة من املتابعني واملشاهدين.

اجتماع لجنة الثقافة والســياحة واآلثار واإلعالم بمجلس الشــيوخ
يف اجتمــاع للجنــة الثقافــة والســياحة واآلثــار واإلعــام مبجلــس الشــيوخ يــوم  18أكتوبــر ،اســتعرض الوزيــر ،يف عــرض
تقدميــي ،اســتراتيجية الــوزارة خــال الفتــرة املقبلــة يف ضــوء رؤيــة مصــر  ،2030إلــى جانــب عــرض أبــرز إجنــازات الــوزارة
خــال الفتــرة املاضيــة ومالمــح الوضــع الســياحي واألثــري الراهــن.

الترويج والتنشيط
األهرامات تســتضيف المعرض الفني المعاصر لمؤسســة آرت دي ايجيبت

أحد األعمال الفنية املشاركة يف املعرض

حتــت رعايــة الــوزارة وزارة اخلارجيــة ومنظمــة اليونســكو ،اســتضافت منطقــة أهرامــات اجليــزة فعاليــات املعــرض الفنــي الرابــع
ملؤسســة «آرت دي ايجيبــت» خــال الفتــرة مــن  21أكتوبــر وحتــى  7نوفمبــر  ٢٠٢١حتــت عنــوان «األبــد هــو اآلن.
شــارك يف حفــل افتتــاح املعــرض يــوم  ٢٣أكتوبــر الوزيــر ،ووزراء اخلارجيــة والتمويــن والتجــارة الداخليــة ،وعــدد مــن الســفراء
العــرب واألجانــب يف مصــر ،ومجموعــة مــن الشــخصيات العامــة والفنانــن املصريــن واألجانــب .يشــارك يف املعــرض  ١٠أعمال
فنيــة ملشــاهير الفنانــن التشــكيليني مــن مختلــف دول العالــم مــن مصــر والواليــات املتحــدة األمريكيــة وفرنســا واململكــة املتحــدة
وإســبانيا وروســيا واململكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا.
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الترويج والتنشيط
رسالة من الفنان العالمي لورنزو كوين

العمل الفني للورنزو كوين

الفنــان لورنــزو كويــن ابــن الفنــان العاملــى انتونــى كويــن والــذى قــام بعــرض قطعتــه الفنيــة فى معرض «األبــد هو اآلن» الــذي أقامته
مؤسســة آرت ديچيبــت يف منطقــة أهرامــات اجليــزة حتــت رعايــة الــوزارة ،كتــب علــى صفحتــه مبوقــع التواصــل االجتماعــي فيس
بــوك« :أنــه أول مــرة أزور مصــر وأحسســت فــوراً أننــي فــى بيتى..تأثــرت بحفــاوة االســتقبال والــدفء وحــب املصريــن لوالــدي
الــذي كان يكــن لهــم وللعــرب كل حــب وتقديــر ،شــكراً مــن قلبــي وأمتنــى أن نــرى بعــض قريبـاً.

استضافة حفل تتويج مسابقة ملكة جمال القارات 2021
حتــت رعايــة الــوزارة ممثلــة يف الهيئــة املصريــة
العامــة للتنشــيط الســياحي ،اســتضافت الســاحة
األماميــة ملتحــف شــرم الشــيخ حفــل تتويــج مســابقة
ملكــة جمــال القــارات Miss Intercontinental
 2021يف دورتهــا ال  ،٤٩والتــي يشــارك بهــا ٧٣
دولــة مــن مختلــف دول العالــم ،وينظمهــا أحــد
املســتثمرين الســياحيني.

جانب من احلفل

ً
وفودا وشخصيات هامة
سقارة واألهرامات والمتحف المصري بالتحرير يستقبلون

اســتضافت منطقــة أهرامــات اجليــزة أعضــاء االحتــاد مــن أجل املتوســط ،ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضيــة األوروبية للصفقة
اخلضراء األوروبية ،خالل مشــاركتهم باملؤمتر الوزاري الثاني للبيئة الذي عقد يف القاهرة بداية الشــهر .كما اســتقبلت املنطقة
وفداً من الشــباب الروســي واملصري املشــارك مبنتدى الشــباب املصري الروســي يف نســخته الثانية الذي اســتضافته مصر بداية
أكتوبــر ،ضمــن فعاليــات عــام التبــادل االنســاني بــن البلديــن ،ويف ســياق متصــل ،زار رئيــس اجلمعيــة الوطنيــة جلمهوريــة كوريــا
اجلنوبيــة ،منطقتــي آثــار ســقارة وأهرامــات اجليــزة ،واملتحــف املصــري بالتحريــر ،ومجمــع األديــان مبصــر القدميــة ،وذلــك خــال
زيارتــه الرســمية إلــى مصــر ،واســتضافت قلعــة قايتبــاي باإلســكندرية ١٥ ،ســفيراً وقائمـاً باألعمــال مــن الــدول األبيــرو أمريكيــة،
علــى هامــش مشــاركتهم يف فعاليــات األســبوع الثقــايف األبيــرو أمريكي مبكتبة اإلســكندرية.

بروتوكول تعاون بين المجلس األعلى لآلثار والمجلس األعلى للجامعات

شــهد الوزيــر ووزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،يــوم  24أكتوبــر ،توقيــع بروتوكول تعــاون بني املجلس األعلــى لآلثار واملجلس
األعلــى للجامعــات ،يهــدف إلــى تطويــر منظومــة الطــاب الوافديــن الدارســن يف مصــر يف ظل إطــاق مبــادرة «ادرس يف مصر.
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الوزارة تشارك في فاعليات يوم المدن العالمي باألقصر

معبد الكرنك

شــاركت الــوزارة يف رعايــة فاعليــات يــوم املــدن العاملــي والتــي انطلقــت مبحافظــة األقصــر يومــي  30و 31أكتوبــر ،وقــد نظــم
هــذا اليــوم وزارة التنميــة احملليــة ومحافظــة األقصــر وعــدد مــن الهيئــات األخــرى ،حتــت رعايــة فخامــة رئيــس اجلمهوريــة.
وقامــت الــوزارة بتنظيــم حفــل عشــاء للمشــاركني اســتضافته ســاحة معبــد الكرنــك ،وشــاركت نيابــة عــن الوزيــر ،نائبــة الوزيــر
لشــئون الســياحة ،وألقــى عالــم اآلثــار الدكتــور زاهــي حــواس وزيــر اآلثــار األســبق محاضــرة عــن االكتشــافات األثريــة احلديثــة
وخاصــة تلــك األخيــرة التــي متــت مبحافظــة األقصــر.

سفراء االتحاد األوروبي يزورون مسجد الطنبغا المرداني ومنطقة باب الوزير
قــام  ١٣ســفيراً مــن ســفراء االحتــاد األوربــي وعائالتهــم يــوم  14أكتوبــر ،بزيــارة مســجد الطنبغــا املاردانــي ،مــن بينهــم ســفراء
دول كل مــن االحتــاد األوروبــي وأملانيــا وفرنســا وفنلنــدا وســلوفانيا وبلجيــكا وإيرلنــدا واملجــر وإســتونيا وبلغاريا والبرتغــال ،وذلك
بعــد أســبوعني مــن افتتــاح املســجد بعــد االنتهــاء مــن أعمــال املرحلــة األولــي مــن ترميمــه ،حيــث قــد قامــوا بجولة داخل املســجد،
ومنطقــة الــدرب األحمر.

مجلس إدارة الهيئة العامة للتنشيط السياحي يناقش خطط الترويج لعام ٢٠٢٢
تــرأس الوزيــر ،يــوم  25أكتوبــر ،اجتمــاع مجلــس إدارة الهيئــة
املصريــة العامــة للتنشــيط الســياحي ،ومت مناقشــة اإلجــراءات التي
مــن املقــرر اتخاذهــا خــال الفتــرة املقبلــة للبــدء يف اختيــار الشــركة
الدوليــة التــي ســيتم التعاقــد معهــا لتنفيــذ احلملــة الترويجيــة
الدوليــة ملصــر.
كام مت مناقشة مقترح إعداد برنامج خاص للترويج لعام  2022والذي
سيكون عاماً هاماً ،حيث سيشهد مرور  ١٠٠عاماً على اكتشاف مقبرة
امللــك تــوت عنــخ آمــون وكذلك مــرور  ٢٠٠عاماً على فك رموز الكتابة
املصريــة القدميــة (الهيروغلفيــة) ،وافتتــاح املتحــف املصــري الكبير.
قناع توت عنخ آمون
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مشاركات دولية
المشاركة في معرض توب ريزا  2021بالعاصمة الفرنسية باريس
شاركت الوزارة ممثلة يف الهيئة املصرية العامة للتنشيط
الســياحي خالل الفترة من  5وحتى  8أكتوبر يف املعرض
الســياحي الدولــي  IFTM TOP RESA 2021بالعاصمــة
الفرنسية باريس.
وقــد قــام الوزيــر ،بعقــد لقــاءات رســمية مــع وزيــر الدولــة
للســياحة والفرنســيني باخلــارج والفرانكوفونيــة ،كمــا
عقــد عــدداً مــن اللقــاءات املهنيــة لدفــع مزيــد مــن احلركة
الســياحية الوافــدة ملصــر مــن الســوق الفرنســي ،حيــث
التقــى مــا يقــرب مــن  ١٥مــن مديــري ورؤســاء كبــرى
منظمــي الرحــات بالســوق الفرنســي ،ورئيــس نقابــة
منظمــي الرحــات الفرنســية .وعقــد الوزيــر مؤمتــراً
صحفيـاً ،بالســفارة املصريــة يف باريس ،حضــره ما يقرب
مــن  25مــن ممثلــي كبــرى وســائل اإلعــام الفرنســية
والعاملية من صحف ومجالت ومواقع الكترونية ووكاالت
األنبــاء وقنــوات تليفزيونيــة.

اجلناح املصري املشارك باملعرض

لقاء مدير عام منظمة اليونسكو ...و محاضرة عن جهود الدولة في مجال اآلثار
بالمقر الرئيسي للمنظمة بباريس
التقــى الوزيــر يــوم  ٨أكتوبــر ،مديــر عــام منظمــة
اليونســكو ،باملقــر الرئيســي للمنظمــة بباريــس ،وقــام
بإلقــاء محاضــرة ،يف نفــس اليــوم ،مبقــر املنظمــة،
عــن جهــود الدولــة يف مجــال احلفائــر واالكتشــافات
األثريــة ومشــروعات ترميــم اآلثــار وتطويــر وبنــاء
املتاحــف ،واســترداد اآلثــار املهربــة ،وبحضــور ١٠٠
مــن ســفراء العالــم واملتخصصــن يف اآلثــار والتــراث
ومســئولي منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة والعلــوم
والثقافــة (اليونســكو) وممثلــي اجلمعيــات واملؤسســات
الثقافيــة ذات الصلــة.

الوزير خالل إلقاء احملاضرة

الجناح المصري يفوز بأفضل جناح مشارك في المعرض السياحي الدولي UITM
شــاركت الــوزارة ،يومــي  5و 6أكتوبــر ،يف املعــرض الســياحي الدولــي  UITMبالعاصمــة األوكرانيــة كييــف ،وفــاز اجلنــاح
املصــري بلقــب أفضــل جنــاح مشــارك باملعــرض.
كمــا شــاركت الــوزارة ممثلــة يف الهيئــة املصريــة العامــة للتنشــيط الســياحي يف فعاليــات مؤمتــر ومعــرض  TTGرمينــي
الســياحي الــذي عقــد خــال الفتــرة مــن  13وحتــى  15أكتوبــر يف مدينــة رمينــي اإليطاليــة .وقــد عقــد ممثلــي الــوزارة عــددا
مــن اللقــاءات املهنيــة لبحــث ســبل اســتعادة احلركــة الســياحية الوافــدة مــن الســوق اإليطالــي ملصــر.
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المشاركة في قمة «مستقبل السياحة العالمية» بإسبانيا
شــاركت نائب الوزير لشــئون الســياحة يف االجتماع الوزاري
يف قمــة «مســتقبل الســياحة العامليــة» الــذي ُعقــد مبدينــة
برشــلونة يف إســبانيا يومــي  ٢٦و ٢٧أكتوبــر ،الــذي شــارك
فيــه حوالــي  20وزيــراً للســياحة مــن مختلــف دول العالــم،
وممثلــي العديــد مــن املنظمــات واملؤسســات الدوليــة ،وذلك
الســتعراض السياســات واالســتراتيجيات اخلاصــة بالــدول
املُختلفــة يف مجــاالت الســياحة والترويــج واإلجــراءات التــي
مت اتخاذهــا للتعامــل مــع تداعيــات فيــروس كورونــا علــى
صناعــة الســياحة العامليــة.

 ...وفي المنتدى االقتصادي العربي النمساوي في نسخته الثانية عشر
شــارك الوزيــر ،يــوم  20أكتوبــر ،بكلمــة مصــورة مســجلة ألقــى فيهــا الضــوء علــى تطور قطاع الســياحة واألثار يف مصــر ،يف املنتدى
االقتصــادي العربــي النمســاوي يف نســخته الثانيــة عشــر ،والــذي نظمتــه الســفارة املصريــة يف النمســا افتراضي ـاً بالتعــاون مــع
غرفــة التجــارة العربيــة النمســاوية واحتــاد الغــرف العربيــة واالحتــاد العــام للغــرف التجاريــة املصــري ،وذلــك حتــت عنــوان «التطور
االقتصــادي وفــرص االســتثمار يف مصــر».

آثار مستردة

استرداد تمثالين أثريين من بلجيكا
تســلم ســفير جمهوريــة مصــر العربيــة لــدى مملكــة بلجيــكا ولــدى املجلــس األوروبــي واملفوضيــة األوروبيــة
متثالــن أثريتــن مت خروجهمــا مــن مصــر بصــورة غيــر شــرعية؛ وهمــا متثــال مــن احلجــر اجليــري امللــون يعــود
لعصــر الدولــة القدميــة؛ ومتثــال آخــر صغيــر مــن «األوشــابتي» املصنــوع مــن الفيانــس مــن العصــر املتأخــر.
ترجــع أحــداث اســترداد التمثالــن الــي عــام  2016عندمــا قامــت الســلطات البلجيكيــة بضبطهمــا يف
معــرض لبيــع القطــع األثريــة يف بلجيــكا وأثبتــت التحقيقــات أن مالــك املعــرض ال ميلــك أوراق ثبوتيــة لهــا.
وبالتنســيق مع إدارة التعاون الدولي مبكتب النائب العام املصري والوزارة وزارة اخلارجية املصرية مت إرســال طلب مســاعدة
قضائية الي الســلطات البلجيكية يف هذا الشــأن حتي مت اســتصدار قرار قضائي بعودة التمثالني الي احلكومة املصرية.

اجتماعات ولقاءات
مناقشة استعدادات المشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة

عقــد الوزيــر ،يــوم  14أكتوبــر ،اجتماعـاً موســعاً ملناقشــة االســتعدادات والتجهيــزات اخلاصــة باملشــاركة
املصريــة يف فعاليــات بورصــة لنــدن الدوليــة للســياح ( )World Travel Market WTMوالتــي تنطلــق
فعالياتهــا نوفمبــر املقبــل بالعاصمــة البريطانيــة لنــدن
اجلناح املصري املشارك ب WTM
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اجتماعات ولقاءات
بحث استعدادات الموسم السياحي الشتوي مع رئيس
لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ورئيس اإلتحاد
المصري للغرف السياحية

عقــد الوزيــر ،يــوم  20أكتوبــر ،اجتماعـاً مــع رئيــس جلنــة الســياحة والطيــران مبجلــس النــواب ،ورئيــس االحتــاد املصــري للغرف
الســياحية ،وذلــك ملناقشــة وبحــث اســتعدادات قطــاع الســياحة للموســم الشــتوي ،حيــث مت التأكيــد علــى التــزام املنشــآت
الفندقيــة بتطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة وضوابــط الســامة الصحيــة ،وجــودة اخلدمــات الســياحية املقدمــة ،باإلضافــة إلــى
التأكيــد علــى التزامهــم بتطبيــق احلــد األدنــى ملقابــل خدمــة اإلقامــة باملنشــآت الفندقيــة بدايــة مــن  ١نوفمبــر .٢٠٢١

بحث سبل التعاون المشترك مع عدد من سفراء العالم بالقاهرة  ...ومناقشة
دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هولندا

اســتقبل الوزيــر ،خــال الشــهر ،عــدداً مــن ســفراء دول العالــم بالقاهــرة لبحــث ســبل التعــاون املشــترك علــى املســتوى الســياحي
واألثــري ،حيــث التقــى وســفير جمهوريــة التشــيك ورئيــس جامعــة تشــارلز التشــيكية ،وســفراء فرنســا وســلوڤينيا والهنــد.
ويف ســياق آخــر ،عقــدت نائبــة الوزيــر لشــئون الســياحة اجتماعـاً ،عبــر الفيديــو كونفرانــس نظمته الســفارة املصريــة يف هولندا،
مــع مجموعــة مــن ممثلــي القطــاع الســياحي احلكومــي واخلــاص بالســوق الهولنــدي وذلــك لدفــع مزيــد مــن احلركــة الســياحية
الوافــدة مــن هنــاك ،وإلقــاء الضــوء علــى اإلجــراءات التــي مت اتخاذهــا يف الفتــرة املاضيــة الســتئناف حركــة الســياحة الوافــدة
ملصــر ،واحلوافــز التشــجيعية والتســهيالت التــي تقدمهــا احلكومــة املصريــة لقطــاع الســياحة املصــري.

تخفيض القيمة االيجارية لمستأجري البازرات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع
األثرية التابعة للمجلس األعلى لآلثار وصندوق آثار النوبة
اســتكماال لدعــم املجلــس األعلــى لآلثــار للقطــاع الســياحي والعاملــن بــه وتخفيــف اآلثار االقتصاديــة الناجتة عــن أزمة فيروس
كورونــا ،وافــق مجلــس إدارة املجلــس يف جلســته املنعقــدة يــوم  26أكتوبــر ،علــى تخفيــض القيمــة االيجاريــة ملســتأجري البــازرات
والكافيتريــات ودورات امليــاه باملتاحــف واملواقــع األثريــة التابعــة للمجلــس األعلــى لآلثــار وصنــدوق آثــار النوبــة ،بنســبة ٪٥٠
لشــهري نوفمبــر وديســمبر .٢٠٢١
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مناقشة إقامة احتفالية عالمية في مدينة سانت كاترين

سانت كاترين

اجتمــع الوزيــر ،يــوم  19أكتوبــر ،مــع وزيــرة الثقافــة ومحافــظ جنــوب ســيناء ملناقشــة إقامــة احتفاليــة عامليــة يف مدينــة
ســانت كاتريــن إلبــراز املقومــات الســياحية واألثريــة والبيئيــة والروحانيــة للمدينــة التــي هــي أحــد املواقــع املصريــة املســجلة
علــى قائمــة التــراث العاملــي.

استعراض الدراسات الالزمة لتحديث االستراتيجية الوطنية المتكاملة للسياحة

التقــي الوزيــر ،يــوم  26أكتوبــر ،مــع مســئولي بيــت
اخلبــرة اإليطالــي املكلــف بتحديــث االســتراتيجية
الوطنيــة املتكاملــة للســياحة يف مصــر ،والتــي كان
قــد تعاقــد علــى حتديثهــا االحتــاد املصــري للغــرف
الســياحية ،وســبق أن أعدهــا نفــس بيــت اخلبــرة عــام
 ،2009ومت اســتعراض مــا قــام بــه فريــق العمــل مــن
الدراســات الالزمــة لتحديــث االســتراتيجية مــن أجــل
النهــوض بصناعــة الســياحة يف مصــر وبنــاء ســياحة
مســئولة ومســتدامة.

اكتشافات أثرية

الكشف عن مقبرة رئيس الخزانة في عهد الملك رمسيس الثاني

جنحــت بعثــة كليــة اآلثــار جامعــة القاهــرة يف الكشــف عــن
مقبــرة «بتاح-م-ويــا» والــذي كان يشــغل منصــب رئيــس اخلزانــة
يف عهــد امللــك رمســيس الثانــي ،وذلــك أثنــاء أعمــال احلفائــر
التــي جتريهــا البعثــة مبنطقــة ســقارة جنــوب الطريــق الصاعــد
للملــك أونــاس ،ويضــم موقــع الكشــف مقابــر كبــار رجــال الدولــة
احلديثــة مــن عصــر األســرة التاســعة عشــر واملكمــل ملوقــع مقابــر
األســرة الثامنــة عشــر والتــي مــن أهمهــا موقــع القائــد العســكري
حــور محــب.

املكتشفةاملكتشفة
املقبرةاملقبرة
جانب من
جانب من

الكشف عن عدد من األمفورات والمسارج من العصر البيزنطي

جنحــت البعثــة األثريــة املصريــة العاملــة أســفل بيــت "يســي" واملعــروف باســم قصــر توفيــق باشــا انــدراوس واملتاخــم ملعبــد
األقصــر ،يف الكشــف عــن عــدد مــن األمفــورات واملســارج مــن العصــر البيزنطــي ،وذلــك ضمــن سلســلة مــن االكتشــافات التــي
متــت باملوقــع حيــث مت الكشــف مــن قبــل عــن مجموعــة مــن العمــات البرونزيــة الرومانيــة ،وجــزء مــن جــدار مــن العصــر
الرومانــي ،وعــدد مــن األيقونــات تعــود حلقــب تاريخيــة مختلفــة ،وجــاري اســتكمال أعمــال احلفائــر باملوقــع.
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أخبار متنوعة

بدء المرحلة الثانية من مبادرة صيانة التماثيل بالميادين والحدائق العامة

بــدأت الــوزارة ،يــوم  3أكتوبــر ،يف تنفيــذ املرحلــة الثانيــة مــن
مبــادرة تنظيــف وصيانة التماثيل املوجــودة بامليادين واحلدائق
العامــة مبحافظــات اجلمهوريــة والتــي أطلقتهــا الــوزارة بدايــة
هــذا العــام ،بالتعــاون مــع احملافظــات املعنيــة ،وتتــم جميــع
أعمــال التنظيــف والصيانــة بأيــادي مرممــي املجلــس األعلــى
لآلثــار ،وتســتمر ملــدة شــهر تقريبـا ُ وتشــمل حوالــي  ٨٠ميدانـاً
يف القاهــرة واجليــزة والفيــوم وســوهاج وبنــي ســويف وأســيوط
واملنيــا واالســكندرية والبحيــرة وشــرق الدلتــا والبحــر األحمــر
واالســماعيلية وبورســعيد.

بدء أعمال ترميم رؤوس الكباش المكتشفة بطريق المواكب الملكية
بــدأ فريــق عمــل مــن مرممــي املجلــس األعلــى لآلثــار يف ترميــم
رؤوس الكبــاش التــي كشــفت عنهــا مؤخــراً البعثــة األثريــة
املصريــة العاملــة مبشــروع الكشــف عــن طريــق املواكــب امللكيــة
املعــروف باســم طريــق الكبــاش ،وذلــك جنــوب معابــد الكرنــك
ببوابــة بطليمــوس الثالــث "يورجيتــوس" .وفــور االنتهــاء مــن
أعمــال الترميــم ،ســيتم تركيــب الــرؤوس علــى أجســام التماثيــل
املوجــودة بطــول الطريــق.
ويف ســياق آخــر بــدأت الــوزارة يف إعــداد الدراســات الالزمــة
للبــدء يف مشــروع ترميــم وتطويــر وإعــادة تأهيــل متحــف
اجلزيــرة بأســوان متهيــداً الفتتاحــه بعــد إغالقــه ملــدة وصلــت
الــى أكثــر مــن عشــر ســنوات،

االنتهاء من مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة بني حسن األثرية بالمنيا

أنهــت الــوزارة أعمــال املرحلــة الثانيــة مــن مشــروع تطويــر خدمــات الزائريــن مبنطقــة بنــي حســن األثريــة مبحافظــة املنيــا،
وذلــك بالتعــاون مــع املعهــد الهولنــدي الفلمكنــي وجمعيــة الفكــر العمرانــي (مجــاورة) وبتمويل من الســفارة الهولنديــة بالقاهرة.
تضمنــت حتديــد مســار الزيــارة للمنطقــة األثريــة وإعــداد خريطــة للموقــع ،باإلضافــة إلــي وضــع عــدد مــن اللوحــات اإلرشــادية
والتفســيرية مــزودة بالرمــز الكــودي ( )QR codeللحصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات أو لإلطــاع عليهــا بشــكل رقمــي ،كمــا
مت إتاحــة املوقــع لــذوي القــدرات اخلاصــة

عودة مقتنيات معرض «ملوك الشمس» بعد انتهائه ببراغ
وصلــت ،يــوم  14أكتوبــر ،مقتنيــات معــرض «ملــوك
الشــمس» والــذي أقيــم باملتحــف الوطنــي بالعاصمــة
التشــيكية بــراغ يف الفتــرة مــن  30أغســطس 2020
حتــى  30ســبتمبر  ،2021وقــد شــهد املعــرض جناحاً
كبيــرا وإقبــاالً مــن الزائريــن مــن دولــة التشــيك
والــدول املجــاورة لهــا ،حيــث تخطــي عــدد الزائريــن
النصــف مليــون زائــر خــال فتــرة املعــرض.
12
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جانب من املعرض يف براغ

سي ان ان عربية:
مصري يبرز «قطعة من الفردوس» على ساحل البحر األحمر

مبياهــه الصافيــة ذات اللــون الفيــرزوي ،يتمتــع البحــر األحمــر يف مصــر بطبيعــة مميــزة ذات ســحر خــاص والتــي
تســتقطب الــزوار مــن كافــة أنحــاء العالــم ،بهــذه الكلمــات بــدأ موقــع ســي ان ان عربيــة مقــاال نشــره يــوم  ٢٧أكتوبــر عــن
مدينــة مرســى علــم ،الــذي وصفهــا بأنهــا واحــدة مــن أجمــل املناطــق الســياحية الواقعــة علــى البحــر األحمــر ،وأضــاف أن
مرســى علــم تســتقطب هــواة الغطــس والباحثــن عــن جتــارب الراحــة واالســترخاء ،ونشــر املوقــع أنــه خــال زيارتــه إلــى
مرســى علــم ،يبــرز مــدون رحــات مصــري أحــد أهــم معالــم مدينــة مرســى علــم ،وهــو شــاطئ «القلعــان» والــذي يقارنــه
بشــواطئ جــزر املالديــف الشــهيرة.
شاطئ القلعان مبرسى علم

«فايننشال تايمز» تختار مصر ضمن خمس مقاصد في القارة األفريقية
نشرت صحيفة « فايننشال تاميز» البريطانية خالل
شــهر أكتوبــر ،تقريــراً حتــت عنــوان «خمس مقاصد
أفريقية تهرب إليها اآلن وجاهزة للحجز» ،نصحت
مــن خاللــه قرائهــا الباحثني عن املغامــرات الفريدة
ومتعــة الســفر بعــد عــودة الرحــات الســياحية التي
توقفــت بســبب أزمــة فيــروس كورونــا ،بزيــارة 5
مقاصــد يف القــارة األفريقيــة جــاء مــن بينها مصر.
وســلطت الضــوء خــال التقريــر إلــى الرحــات
النيليــة ،وكذلــك املتحــف املصري الكبير الــذي طال
انتظــاره ويقتــرب مــن االنتهــاء.

«لونلي بالنيت»  :مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية في 2022
اختــار دليــل الســفر «لونلــي بالنيــت» ،الــذي يعتبــر أكبــر مرجــع ودليــل للســفر حــول
العالــم ،مصــر ضمــن أفضــل  10وجهــات ســياحية لزيارتهــا عــام 2022
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تدريب ووعى سياحي وأثري
االنتهاء من تدريب أصحاب البازارات في مدينة إسنا بمحافظة األقصر
انتهــت الــوزارة ،خــال الشــهر ،مــن تدريــب أصحــاب
البــازارات يف مدينــة إســنا مبحافظــة األقصــر ،وقــد
تضمــن البرنامــج التدريبــي مجموعــة مــن املهــارات
اخلاصــة بفــن البيــع والتعامــل مــع الزائريــن وأيضــا
التســعير ،وذلــك يف إطــار برنامــج «ســفراء الســياحة»
الــذي يهــدف إلــى رفــع الوعــي الســياحي لــدى العاملــن
باملنشــآت الســياحية والفندقيــة واملتاحــف واملواقــع
األثريــة املختلفــة.

دورة تدريبية لعدد من العاملين بقصر محمد على بالمنيل
نظمــت الــوزارة ،خــال الشــهر ،دورة تدريبيــة للعاملــن بقصــر محمــد علــى باملنيــل علــى كيفيــة تطبيــق اخلدمــات الســياحية
يف املواقــع األثريــة واملتاحــف ،وكيفيــة التواصــل مــع الزائريــن والتعامــل معهــم بطريقــة صحيحــة ،باإلضافــة إلــى إدارة
األزمــات واملشــكالت .وذلــك يف إطــار برنامــج ســفراء الســياحة الــذي تنظمــه الــوزارة ويتــم تنفيــذه بتمويــل مــن بنــك
اإلســكندرية وتنفيــذ مؤسســة  Rythmالتدريبيــة املعتمــدة مــن  Institute of Hospitalityيف اململكــة املتحــدة،

تنظيم رحلة سياحية للقاهرة والفيوم للفائزين بالمسابقة السياحية بشمال سيناء
للعــام الرابــع علــى التوالــي ،نظمــت الــوزارة ممثلــة يف الهيئــة املصريــة العامــة للتنشــيط الســياحي رحلــة للفائزيــن باملســابقة
الســياحية التــي تقيمهــا الهيئــة بالتعــاون مــع محافظــة شــمال ســيناء ،لزيــارة عــدداً مــن األماكــن الســياحية واألثريــة بالقاهــرة
حيــث زاروا قلعــة صــاح الديــن األيوبــي بالقاهــرة التاريخيــة ،واملتحــف املصــري بالتحريــر ،وقصــر البــارون إمبــان بحي مصر
اجلديــدة ،باإلضافــة إلــى زيــارة مدينــة الفيــوم حيــث قامــوا بجولــة مبتحــف كــوم أوشــيم ،وقصــر قــارون ،وقريــة تونــس.

 ..وعدد من الرحالت التوعوية لمختلف فئات المجتمع
يف إطــار مبــادرة «اعــرف بلــدك» التــي أطلقتهــا الــوزارة
ممثلــة يف الهيئــة املصريــة للتنشــيط الســياحي يف شــهر
ديســمبر  ،٢٠٢٠نظمــت الــوزارة مجموعــة مــن الرحــات
التوعويــة خــال الشــهر ،منهــا رحلــة الــى منطقــة آثــار
ســقارة ملجموعــة مــن األطفــال بإحــدى دور الرعايــة
التابعــة لــوزارة التضامــن االجتماعــي ،وأخــرى إلــى بــور
فــؤاد ألعضــاء جمعيــة تنميــة املجتمــع املدنــي التابعــة
لقويســنا باملنوفيــة.

المشاركة في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الدولي األول للسياحة الطالبية
شــارك مســاعد الوزيــر لشــئون التنشــيط الســياحي ،خــال الشــهر ،يف اجللســة االفتتاحيــة للمؤمتــر الدولــي األول للســياحة
الطالبيــة ،والــذي عقــد افتراضيــا حتــت عنــوان « ســياحة املســتقبل – ومســتقبل الســياحة» ،بحضــور أكثــر مــن  100ألــف
مشــارك حــول العالــم مــن وزراء وســفراء وخبــراء وممثلــي األجهــزة احلكوميــة واملهنيــة وأســاتذة جامعــات ومعاهــد يف املجــال
الســياحي والســفر ،وطــاب وأكادمييــن .املؤمتــر يتــم تنظيمــه مــن خــال االحتــاد الدولــي للضيافــة وحتــت رعايــة حكومــة
روســيا االحتاديــة ووزارة العلــوم والتعليــم العالــي بروســيا ،والوكالــة الفيدراليــة للســياحة والشــباب.
7
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من أرشيف مركز تسجيل اآلثار المصرية
الموقع األصلى لمعبدى أبوسمبل عام  1964قبل نقلهمها إلى موقعهما الحالى

المتحف القومي للحضارة المصرية
اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية برئاسة الوزير

تــرأس الوزيــر ،يــوم  5أكتوبــر ،اجتمــاع مجلــس إدارة هيئــة املتحــف القومــي للحضــارة املصريــة ،بحضــور وزيــرة التخطيــط
والتنميــة االقتصاديــة والتــي أصبحــت عضــواً يف مجلــس إدارة هيئــة املتحــف بصفتهــا رئيــس مجلــس إدارة بنــك االســتثمار
القومــي .وقــد مت اســتعراض املوقــف املالــي للمتحــف مــن عوائــد وإيــرادات ،واســتحداث وســائل جديــدة للترويــج للمتحــف،
وربــط طــاب املــدارس واجلامعــات مــن جميــع الفئــات العمريــة بــه وتدريــب العاملــن مــن املرممــن واألثريــن ،إلــى جانــب
مناقشــة إمكانيــة عمــل تذكــرة مجمعــة لزيــارة املنطقــة ككل تضــم زيــارة املتحــف وبحيــرة عــن الصيــرة.

ً
عددا من الزيارات الهامة خالل الشهر
المتحف يستقبل
اســتقبل املتحــف ،خــال الشــهر ،عــدداً مــن الزيــارات
الهامــة ،منهــا زيــارة رئيــس اجلمعيــة الوطنيــة
بجمهوريــة كوريــا اجلنوبيــة ،والوفــد الروســي املشــارك
يف منتــدى الشــباب املصــري الروســي بالتعــاون مــع
وزارة الشــباب والرياضــة يف إطــار عــام التبــادل
اإلنســاني بــن مصــر وروســيا.
واســتضاف املســرح الرومانــي املكشــوف باملتحــف
احتفاليــة موســيقية لعازفــة املارميبــا الشــهيرة نســمة
عبــد العزيــز ،وذلــك ضمــن البرنامــج الثقــايف والفنــي
الــذي ينظمــه املتحــف.

زيارة رئيس اجلمعية الوطنية بجمهورية كوريا اجلنوبية

زيارة تفقدية للرئيس التنفيذي للمتحف للمعابد األثرية بمنطقتي عمدا والسبوع
يف إطــار سياســة الــوزارة لتطويــر املواقــع األثريــة واملتاحــف ورفــع خدمــات الزائريــن بهــا ،قــام الرئيــس التنفيــذي لهيئــة
املتحــف واملشــرف علــى صنــدوق آثــار النوبــة ،بزيــارة تفقديــة للمعابــد األثريــة مبنطقتــي عمــدا والســبوع األثريــة ملتابعــة
مســتجدات األعمــال واملوقــف التنفيــذي لألعمــال اإلنشــائية لتطويــر خدمــات الزائريــن وتلــك اخلاصــة باحلفــاظ علــى اآلثــار
مــن التغيــرات البيئيــة.
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المتحف المصرى الكبير
االنتهــاء مــن عمليــة نقــل المقصــورة الثانيــة للملــك تــوت عنــخ آمــون وإعــادة
تركيبهــا بمــكان عرضهــا الدائــم بالمتحــف المصــري الكبيــر

انتهــى مرممــو وآثريــو املتحــف ،خــال الشــهر بالتعــاون مــع إحــدى الشــركات الوطنيــة ،مــن أعمــال نقــل وإعــادة تركيــب
املقصــورة الثانيــة للمــاك تــوت عنــخ آمــون داخــل الفاترينــة املخصصــة لهــا مــع باقــي املقاصيــر اخلاصــة بامللــك الشــاب.
ومتــت عمليــة التجميــع والتركيــب للمقصــورة بدقــة شــديدة ليصــل بذلــك عــدد املقاصيــر التــي مت نقلهــا خــال الفتــرة املاضية
مــن املتحــف املصــري بالتحريــر إلــى املتحــف ثالثــة مقاصير.

تســليم أولــى المناطــق االســتثمارية بالمتحــف للتحالــف المصــري الفائــز
بتقديــم وتشــغيل الخدمــات
تــرأس املشــرف العــام علــى املتحــف املصــري الكبيــر
اجتماعــا ضــم أعضــاء
واملنطقــة احمليطــة يــوم  ١٢اكتوبــر
ً
جلنــة متابعــة التعاقــد اخلــاص بتشــغيل خدمــات املتحــف
املصــري الكبيــر ،وممثلــي املقــاول العام ،واستشــاري اإلدارة
واإلشــراف ،وممثلــي حتالــف حســن عــام؛ الفائــز بتقــدمي
وتشــغيل خدمــات املتحــف ،وذلــك يف إطــار تســليم التحالــف
أولــى املناطــق االســتثمارية ،والتــي تطــل علــي األهرامــات،
وذلــك للبــدء يف العمــل والتشــغيل ،علــي أن يكــون بــدء
التشــغيل فــور إنهــاء أعمــال التشــطيبات ،ويجــري تباعــا
تســليم املنطقــة الثانيــة والثالثــة خــال  ١٥يومــا.
7
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اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف

تــرأس الوزيــر خــال شــهر أكتوبــر اجتمــاع مجلــس إدارة هيئــة املتحــف حيــث مت مناقشــة عــددا مــن املوضوعــات يف إطــار
اســتعدادات االنتهــاء مــن مشــروع املتحــف متهيــداً الفتتاحــه ومنهــا اخلطــط الترويجيــة لــه خــال الفتــرة املقبلــة ،وتنظيــم
فعاليــة كبــرى للترويــج لــه وملنطقــة أهرامــات اجليــزة مــع بدايــة العــام اجلديد.كمــا مت خــال االجتمــاع اعتمــاد الهيــكل
التنظيمــي للمتحــف ،واإلشــارة إلــى االنتهــاء مــن أعمــال الهيــكل اخلرســاني واملعدنــي مبتحــف مراكــب خوفــو بنســبة ،%100
وجــارى البــدء يف أعمــال التشــطيبات.

تجديد شهادة اعتماد
المواصفات القياســية الدولية للمتحف
اســتقبل املتحــف وفــ ًدا مــن جلنــة املراجعــة اخلارجيــة املنــوط
مبراجعــة أنظمــة اجلــودة والســامة والبيئــة ،ووف ًقــا لتوصيــة
اللجنــة ،فقــد أعلنــت جتديــد شــهادة اعتمــاد املواصفــات القياســية
الدوليــة ،اخلاصــة بنظــام إدارة الســامة والصحــة املهنيــة
( )ISO45001:2018للمتحــف املصــري الكبيــر -مركــز ترميــم
اآلثــار للســنة الثانيــة علــى التوالــي.
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ملحق خــاص
عام على افتتاح متاحف شرم الشيخ ،المركبات الملكية وكفر الشيخ

فخامة الرئيس مبتحف شرم الشيخ

حلــت يــوم  31أكتوبــر ذكــرى مــرور عــام علــى افتتــاح فخامــة رئيــس اجلمهوريــة ،لثالثــة متاحــف يف ثــاث محافظــات مختلفــة
يف يــوم واحــد ،حيــث افتتــح فخامتــه يــوم  31أكتوبــر  ،2020متاحــف شــرم الشــيخ وكفــر الشــيخ ومشــروع تطويــر متحــف
املركبــات امللكيــة ببــوالق ،وذلــك مــن خــال تقنيــة الفيديــو كونفرانــس مــن مدينــة شــرم الشــيخ ،وقــام بجولــة يف نفــس اليــوم
داخــل متحــف شــرم الشــيخ .مت اســتئناف العمــل باملتاحــف الثالثــة بعــد ســنوات مــن توقــف العمــل بهــم منــذ عــام .٢٠١١

متحف شرم الشيخ

هــو أول متحــف لآلثــار مبدينــة شــرم الشــيخ الســاحلية ،بــدأ العمــل بــه عــام  ٢٠٠٣وتوقــف عــام ،٢٠١١ويتنــاول ســيناريو
العــرض املتحفــي نشــأة احلضــارة املصريــة وتطورهـــا ،كمــا يســلط الضــوء علــى اإلنســان املصــري وســلوكه جتــاه البيئــة مــن
حولــه ،وكيفيــة التعايـــش مــع كائناتهــا التــي قدســها ،يعــورض املتحــف  ٥٢٠٠قطعــة أثريــة ،كمــا يعــرض  ١٠قطــع مــن كنــوز
امللــك تــوت عنــخ آمــون .يقــدم املتحــف للزائــر جتربــة متميــزة وفرصــة لالســتماع بالشــواطئ املصريــة مــع التعــرف علــى
احلضارةاملصريــة القدميــة مــن خــال الربــط بــن منتــج الســياحة الشــاطئية والثقافيــة.
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متحف المركبات الملكية

يــروي املتحــف تاريــخ املركبــات امللكيــة مبصــر خــال العصــر احلديــث ،والتــي اســتخدمت يف أغــراض التنقــل واالحتفــاالت
الهامــة والرســمية .يضــم املتحــف حوالــي  470قطعــة أثريــة رائعــة اجلمــال مــن أبرزهــا  40عربــة ملكيــة مختلفــة األحجــام
واألنــواع ،ومجموعــة مــن أطقــم اخليــول ولوازمها،باإلضافــة إلــى املالبــس اخلاصــة بالعاملــن مبصلحــة الركائــب والذيــن
ترتبــط وظائفهــم بالعربــات ،حيــث كانــوا يرتــدون مالبــس ذات طابــع خــاص تتميــز بزخــارف ملونــة بألــوان زاهيــة.

متحف كفر الشيخ
هــو أول متحــف لآلثــار مبحافظــة كفــر الشــيخ العريقــة والــذي بــدأ
العمــل بــه عــام  2002وتوقــف عــام.٢٠١١
يقــع بحديقــة صنعــاء الشــهيرة لتو ِ ّثــق التــراث الثقــا ّ
يف للمحافظــة،
يعــرض قطعــا أثريــة مــن نتــاج حفائــر منطقــة تــل الفراعــن األثريــة
وبعــض املناطــق األثريــة األخــرى مــن محافظــة كفــر الشــيخ ،ويبلــغ
عــدد القطــع االثريــة املوجــودة باملتحــف  ٧٣٥قطعــة أثريــة ،ويــدور
ســيناريو العــرض املتحفــي لــه حــول موضــوع رئيســي وهــو أســطورة
إيزيــس وأوزوريــس والصــراع بــن حــورس وســت.
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األخيرة

ً
ســفيرا
تعامــد الشــمس علــى معبــد أبــو ســمبل واحتفاليــة بحضــور ٥٠
مــن أكثــر مــن  ٣٠دولــة

فجــر يــوم  ٢٢اكتوبــر مــن كل عــام ،تتعامــد الشــمس علــى قــدس
األقــداس مبعبــد رمســيس الثانــي بأبــو ســمبل يف ظاهــرة فلكيــة
فريــدة ،واحتفــاال بهــذه املناســبة ،نظمــت الــوزارة احتفاليــة يومــي
 21و 22أكتوبــر ،بأبــو ســمبل تضمنــت مجموعــة مــن الفعاليــات،
بحضــور  ٥٠ســفيراً مــن ســفراء أكثــر مــن  ٣٠دولــة يف مصــر،
ومجموعــة مــن قيــادات الصحــف املصريــة ،واملدونــن األجانــب،
وحتــت رعايــة البنــك األهلــي املصــري.
يعــد معبــد رمســيس الثانــي بأبــو ســمبل ،مبحافظــة أســوان،
واحــداً مــن أشــهر املعابــد األثريــة املوجــودة يف مصــر, ،يشــهد
املعبــد ظاهــرة تعامــد الشــمس مرتــن كل عــام ،يــوم  ٢٢فبرايــر
و  ٢٢أكتوبــر.
عمليــة إنقــاذ معبــدي أبــو ســمبل (رمســيس الثانــي ونفرتــاري)
متــت يف ســتينيات القــرن املاضــي ،مــن قبــل فريــق متعــدد
اجلنســيات مــن علمــاء اآلثــار واملهندســن ،وقــد اســتغرق العمــل
لنقــل املعبديــن قرابــة ســت ســنوات ،حيــث بــدأ العمــل بتقطيــع
ً
املعبديــن بعنايــة فائقــة إلــى كتــل كبيــرة ،ومت نقلهمــا وأعيــد تركيبهــا مــرة أخــرى يف موقــع جديــد علــى ارتفــاع حوالــي  64متــرا ،عــن
ســطح ميــاه بحيــرة ناصــر وعلــى بعــد حوالــي  180متــر مــن املوقــع األصلــي ،يف واحــدة مــن أعظــم حتديــات الهندســة األثريــة يف التاريــخ.

رئيس التحرير

رنا جـوهــــر
مدير التحرير

محـمــد سعــد

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

مساعد رئيس التحرير

ابتـسام يحيــى
تصميم

مروة الشيمي
طباعة :مطابع وزارة السياحة واآلثار
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