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النشرة اإلخبارية 
لوزارة السياحة واآلثار

العدد ٢3 -نوفمبر ٢٠٢١

بتشــريف فخامــة رئيــس اجلمهوريــة والســيدة حرمــه، شــهدت مدينــة األقصــر يــوم ٢٥ نوفمبــر  فعاليــة »األقصــر .. طريــق 
الكبــاش« والتــي  تابعهــا املاليــن حــول العالــم، وشــهدت تغطيــة إعالميــة محليــة وعامليــة واســعة. )ملحــق خــاص مــع العــدد 

عــن هــذه الفعاليــة( 
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أهم األخبار

توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين مصر واألردن 

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة واآلثار

شــهد صاحــب الســمو امللكــي ولــي عهــد اململكــة األردنيــة الهاشــمية، ورئيــس مجلــس وزراء مصــر ورئيــس وزراء األردن، يــوم  
ــة مصــر  ــار يف جمهوري ــي الســياحة واآلث ــع برنامــج تنفيــذي للتعــاون يف مجــال الســياحة بــن وزارت 9 نوفمبر،مراســم توقي
العربيــة واململكــة األردنيــة الهاشــمية، حيــث قــام بالتوقيــع كل مــن الوزيــر ونظيــره األردنــي. تضمــن البرنامــج التنفيــذي محاور 
ومجــاالت مختلفــة للتعــاون منهــا مجــاالت التنشــيط والترويــج، والتدريــب الســياحي، وكذلــك الســياحة املســتدامة، إلــى جانب 

التشــريعات واألنظمــة الســياحية. 

تــرأس دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء، يــوم 16 نوفمبــر، اجتمــاع اللجنــة الوزاريــة للســياحة واآلثــار، واســتعرض الوزيــر 
إجــراءات الســالمة الصحيــة داخــل املنشــآت الســياحية والفندقيــة، مشــيرا إلــى بــدء عمــل ٥ شــركات دوليــة متخصصــة 
يف مجــال مراجعــة إجــراءات الســالمة الصحيــة. ومتــت اإلشــارة إلــى جهــود وإجــراءات تأمــن الســائحن، ومتابعــة تركيــب 
أجهــزة التتبــع )GPS( يف األوتوبيســات الســياحية، والتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة مــن أجــل قيــام جميــع وســائل النقــل، التــي 

تقــوم بنقــل الســائحن بالربــط مــع مركــز تتبــع حركــة املركبــات الســياحية التابــع للــوزارة.
وفيمــا يخــص اإلجــراءات الطبيــة والتأمينيــة باملطــارات واحملافظــات الســياحية، فقــد متــت زيــادة األطقــم الطبيــة مبطــارات 
احملافظــات الســياحية، تفاديــا ألي مظاهــر لالزدحــام، وبنــاء علــى التكليفــات الرئاســية قامــت الســلطات املعنيــة باملطــارات 
بتســهيل وســرعة إنهــاء اإلجــراءات اخلاصــة باســتقبال وخــروج الســائحن مــن املطــارات. وأشــار الوزيــر إلــى إبــداء عــدد مــن 

كبريــات بيــوت األزيــاء العامليــة رغبتهــم إلقامــة عــروض أزيــاء باملناطــق األثريــة.

رئيــس الــوزراء يبحــث اســتعدادات شــرم الشــيخ الســتضافة الــدورة 27 لقمــة األمــم 
المتحــدة لتغيــر المنــاخ

عقــد دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء، يــوم 6 نوفمبــر، اجتماعــاً لبحــث االســتعدادات الالزمــة النعقــاد الــدورة ٢7 لقمــة األمم 
املتحــدة لرؤســاء الــدول واحلكومــات لتغيــر املنــاخ )COP27( والتــي تســعى مصــر الســتضافتها العــام املقبــل مبدينــة شــرم 
الشــيخ، وحضــر االجتمــاع الوزيــر، ووزيــر التنميــة احملليــة، ووزيــر اإلســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة، ومحافــظ 

جنــوب ســيناء، وعــدد مــن مســئولي قطــاع الســياحة.
ونســب  الشــيخ  شــرم  مبدينــة  الســياحية  التنميــة  ملشــروعات  التنفيــذي  املوقــف  اســتعراض  االجتمــاع،  خــالل  ومت 
التنفيــذ اخلاصــة بهــا، وبعــض التحديــات التــي تواجــه عــدداً مــن املشــروعات، وكلــف رئيــس الــوزراء بســرعة دفــع 
 هــذه املشــروعات، وإعــداد قائمــة باملشــروعات التــي حتتاجهــا املدينــة والتمويــل املطلــوب للعمــل علــى ســرعة تنفيذهــا.



15

٣النشرة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املصرية - العدد الثالث والعشرون - نوفمبر 2021

أطلقــت الــوزارة، يــوم  17 نوفمبــر، املوقــع اإللكترونــي اخلــاص باملتحــف املصــري بالتحريــر مبناســبة الذكــري ال 119 علــى 
تأسيســه.  املوقــع يتيــح ملتصفحيــه التعــرف علــى املتحــف ومقتنياتــه واخلدمــات املقدمــة للزائريــن بــه، باإلضافــة إلــى إمكانيــة 

شــراء تذاكــر زيــارة املتحــف باســتخدام كــروت االئتمــان ضمــن املنظومــة املتكاملــة للتذاكــر االلكترونيــة.

يف إطــار اســتراتيجية الــوزارة للتحــول الرقمــي الشــامل يف املناطــق األثريــة واملتاحــف، بــدأ، يــوم ٢4 نوفمبــر، تفعيــل تشــغيل املرحلــة 
األولــى مــن ماكينــات الدفــع االلكترونــي لتذاكــر دخــول معابــد األقصــر والكرنــك، والتــي ســوف حتــل محــل نظــام دفــع التذاكــر يدوّيًــا 

ممــا ُيكــن الســائحن مــن احلصــول علــى تذاكــر دخــول هــذه املعابــد إلكترونيــة وســداد قيمتهــا باســتخدام كــروت االئتمــان.

تشغيل المرحلة األولى من ماكينات الدفع االلكتروني لتذاكر معابد األقصر والكرنك

إطالق الموقع اإللكتروني للمتحف المصري بالتحرير مع الذكرى الـ ١١٩ على تأسيسه

تفقــد اللمســات األخيــرة ألعمــال ترميــم وتطويــر قصــر محمــد علــى باشــا بشــبرا 
اســتعدادًا لالفتتــاح

تفقــد رئيــس مجلــس الــوزراء، يــوم 14 نوفمبــر، اللمســات األخيــرة ألعمــال ترميــم وتطويــر قصــر محمــد علــى باشــا بشــبرا، 
ــى عــام  ــاء حت ــة البن ــاؤه عــام 1٨٠٨م، واســتمرت عملي ــا، ومت بن ــى مســاحة ٢6 فداًن ــع  القصــر عل اســتعداًدا الفتتاحــه. يق
1٨٢1، وهــو مكــون مــن مبنــى كشــك اجلباليــة الــذي يتخــذ شــكل املســتطيل ويتكــون مــن طابــق واحــد، ومبنــى قصــر الفســقية، 

وأشــرف علــى التنفيــذ ُمشــّيد عمائــره املهنــدس املعمــاري ذو الفقــار كتخــدا.

فــازت مصــر بأفضــل حملــة ترويجيــة مت إطالقهــا علــى 
ملــا  وفقــاً  روســيا،   يف  االجتماعــي  التواصــل  منصــات 
أعلنتــه منصــة Ad colony العامليــة،  إحــدى املنصــات 
االلكترونيــة،  الدعائيــة  احلمــالت  تقييــم  فــى  الرائــدة 
وكانــت الــوزارة قــد أطلقــت هــذه احلملــة للترويــج للمقصــد 
الســياحي املصــري يف الســوق الروســي خــالل الشــهرين 
املاضيــن، تزامنــاً مــع اســتئناف حركــة الســياحة الروســية 
إلــى املنتجعــات الســياحية املصريــة بعــد توقــف دام قرابــة 
الســت ســنوات. وتعتبــر مصــر هــى الدولــة الوحيــدة التــي 
ــة  ــام، وحققــت احلمل ــم هــذا الع ــى هــذا التقيي ــت عل حصل
جناحــاً كبيــراً وأرقامــاً غيــر مســبوقة علــى مواقــع التواصــل 

اإلجتماعــي املختلفــة.

مصر تفوز بأفضل حملة ترويجية رقمية على منصات التواصل اإلجتماعي في روسيا
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أهم األخبار

5 شــركات دوليــة لمراجعــة اشــتراطات الســالمة الصحيــة وإيفــاد لجــان لمتابعــة االلتــزام 
بتطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة بالفنــادق

بدأت خمســة شــركات دولية متخصصة مبراجعة اشــتراطات الســالمة الصحية باملنشــآت الفندقية على مســتوى اجلمهورية، 
بالتنســيق بــن الــوزارة واالحتــاد املصــري للغــرف الســياحية وغرفــة املنشــآت الفندقيــة، وذلــك يف إطــار االســتعدادات للموســم 
الســياحي الشــتوي. وقامــت الــوزارة، خــالل الشــهر، بإيفــاد جلــان للمــرور علــى الفنــادق مبحافظتــي جنــوب ســيناء والبحــر 
األحمــر، ومت إصــدار قــرارات بالغلــق اإلداري لـــ 3 فنــادق مبحافظــة جنــوب ســيناء وآخريــن مبحافظــة البحــر األحمــر، كمــا مت 

حظــر تشــغيل املطابــخ ب 9 فنــادق بالبحــر األحمــر، ورصــد ٢٠ منشــأة فندقيــة مغلقــة.
وقــد عقــد الوزيــر، خــالل الشــهر عــدًدا مــن االجتماعــات ملراجعــة اإلجــراءات االحترازيــة واالشــتراطات الصحيــة املطبقــة 

ومتابعــة اإلجــراءات التنفيذيــة للســالمة الصحيــة يف املنشــآت الفندقيــة.

تطويــر منظومــة التدريــب وجــودة الخدمــات 
بالمنشــآت الفندقيــة والســياحية

تعديــل بعــض أحــكام قــرار وزاري بشــأن 
مراكــز الغــوص واألنشــطة البحريــة 

بتطويــر  وزاريــاً  قــراراً  الشــهر،  خــالل  الوزيــر،  أصــدر 
باملنشــآت  املقدمــة  اخلدمــات  وجــودة  التدريــب  منظومــة 
االحتــاد  مــع  بالتنســيق  املختلفــة،  والســياحية  الفندقيــة 

القــرار: تفاصيــل  الســياحية.  للغــرف  املصــري 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid5100
100064546665021=id&62577214

أصــدر الوزيــر أيضــاً، خــالل الشــهر، قــراراً وزاريــاً بشــأن 
تعديــل بعــض أحــكام قــرار وزيــر الســياحة رقــم 444 
ــة  لســنة ٢٠11 بشــأن مراكــز الغــوص واألنشــطة البحري
وإجــراءات  وشــروط  الســياحية  واللنشــات  واليخــوت 

الترخيــص بهــا. تفاصيــل القــرار:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid62
100064546665021=id&926392535581

بدء تطبيق الحد األدنى لإلقامة بالمنشــآت الفندقية في مصر

بــدأت املنشــآت الفندقيــة يف مصــر، يــوم 1 نوفمبــر، يف تطبيــق احلــد األدنــى لإلقامــة بهــا، وذلــك وفقــاً للقــرار الــوزاري الــذي 
حــدد احلــد األدنــى ملقابــل خدمــة اإلقامــة للفــرد يف الليلــة الواحــدة باملنشــآت الفندقيــة اخلمــس جنــوم 4٠ دوالر أمريكــي أو 

مــا يعادلهــا، و٢٨ دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا يف الفنــادق األربــع جنــوم. 
ويف ســياق متصل اعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية للســياحة واآلثار يف اجتماعها الســابع املنعقد يف 16 نوفمبر،  وشــمل 
القــرار رفــع قيمــة احلــد األدنــى لتكــون ٥٠ دوالًرا للفنــادق خمــس جنــوم، و4٠ دوالًرا للفنــادق أربــع جنــوم، و3٠ دوالراً للفنــادق ثــالث 
جنــوم، و٢٠ دوالًرا للفنــادق جنمتــن، و1٠ دوالرات للفنــادق جنمــة واحــدة. ويســري القــرار، بــدًءا مــن  شــهر مايــو ٢٠٢٢، فيمــا عــدا 

محافظــات األقصــر وأســوان والــوادي اجلديــد، ومــدن طابــا ونويبــع، حيــث يتــم التطبيــق بهــا اعتبــاًراً مــن األول مــن نوفمبــر ٢٠٢٢.
 HC« وبالتــوازي مــع ذلــك، تقــوم الــوزارة بتطبيــق إجــراءات إعــادة تقييــم املنشــآت الفندقيــة وفًقــا ملعاييــر التصنيــف اجلديــدة
Hospitality Criteria«، والتــي مت وضعهــا باالشــتراك مــع منظمــة الســياحة العامليــة، وجــاري العمــل علــى االنتهــاء مــن إعــادة 

تقييــم املنشــآت الفندقيــة العائمــة مبحافظتــي األقصــر وأســوان، وســيتم اســتكمال باقــي احملافظــات تباعــاً.
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ولي عهد بريطانيا وقرينته في زيارة لمصر

أهرامات الجيزة تستضيف أوركسترا فيينا الفيلهارموني

عهــد  ولــي  ويلــز  أميــر  تشــارلز  األميــر  قــام 
ــوول  ــه كاميــال دوقــة كورن ــا، برفقــة قرينت بريطاني
بزيــارة  إلــى مصــر يــوم 1٨ نوفمبــر، تصــدرت 
عناويــن األخبــار والتقاريــر يف وســائل اإلعــالم 
احملليــة والدوليــة كونهــا الزيــارة األولــى لهمــا إلــى 

القاهــرة منــذ 1٥ عاًمــا.
اجلمهوريــة  رئيــس  فخامــة  اســتقبالهما  وقــد   
وقرينتــه، يف قصــر االحتاديــة. وقاما بجولة مبنطقة 
أهرامــات اجليــزة، وزاروا األزهــر الشــريف ومنطقــة 
عزبــة خيــر اهلل وبيــت الــرزاز، ومت تنظيــم حفــل 
اســتقبال لهمــا  مبنطقــة أهرامــات اجليــزة بحضــور 

ــوزراء. ــس ال ــة رئيــس مجل دول
ونشــر قصــر »كالرنــس هــاوس« امللكــي البريطانــي 
ــة  ــى منطق ــه إل ــر تشــارلز وقرينت ــارة األمي عــن زي
األهرامــات وأبــو الهــول، كمــا نشــر علــى »تويتــر« 

مجموعــة مــن الصــور عــن الزيــارة.

الترويج  والتنشيط

اســتضافت منطقــة أهرامــات اجليــزة، يــوم 19 نوفمبــر، أوركســترا فيينــا الفيلهارمونــي بقيــادة قائــد األوركســترا العاملــي 
ريــكاردو موتــي، وذلــك يف إطــار زيارتهــم ملصــر لتقــدمي حفــاًل موســيقًيا يف افتتــاح قاعــة املوســيقى بــدار األوبــرا املصريــة 
اجلديــدة مبدينــة الفنــون والثقافــة بالعاصمــة اإلداريــة اجلديــدة. كمــا اســتضافت املنطقــة   املشــاركن يف بطولــة كأس 

القــارات الدوليــة واملاســتر كــورس الدولــي للكاراتيــه التــي عقــدت يف مصــريف شــهر نوفمبــر.
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الترويج  والتنشيط

... والمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة

شــاركت، نائــب الوزيــر لشــئون الســياحة، عبــر الفيديــو كونفرانــس، يف إحــدى جلســات فعاليــات املُنتــدى العاملــي ملنظمــة التعــاون 
االقتصــادي والتنميــة )OECD(، الــذي ُعقــد يف عاصمــة كوريــا اجلنوبيــة »ســول« خــالل الفتــرة مــن 3 حتــى ٥ نوفمبــر. يهــدف 

املنتــدى  إلــى العمــل علــى التخفيــف مــن تأثيــر جائحــة كورونــا علــى قطــاع الســياحة.
 ويف ســياق متصــل، وحتــت عنــوان »األمــن األثــري بالوطــن العربــي«، شــارك املُشــرف العــام علــي إدارة اآلثــار املســتردة ممثــاًل عن 
جمهوريــة مصــر العربيــة، يف الــدورة اخلامســة والعشــرون ملؤمتــر اآلثــار والتــراث احلضــاري يف الوطــن العربــي والــذي نظمتــه 

املنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )ألكســو( يف مدينــة نواكشــوط باجلمهوريــة اإلســالمية املوريتانيــة.

شــاركت الــوزارة مــن 1 - 3 نوفمبــر، يف بورصــة لنــدن الدوليــة 
بالعاصمــة  فعالياتهــا  انطلقــت  والتــي   )WTM( للســياحة 
البريطانيــة لنــدن. افتتــح الوزيــر ووزيــر الطيــران املدنــي 

اجلنــاح املصــري املشــارك.
 وخــالل الزيــارة عقــد الوزيــر لقــاءات رســمية، منهــا لقــاءات 
الســعودي  الســياحة  ووزيــري  البريطانــي،  الســياحة  وزيــر 
واألردنــي، باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن اللقــاءات املهنيــة 
مــع مســئولي شــركات الطيــران وكبــرى منظمــي الرحــالت 
وشــركات  وكالء  احتــاد  ومســئولي  والعامليــة،  البريطانيــة 
ــاً  ــة، كمــا عقــد مؤمتــراً صحفي الســياحة والســفر البريطاني
موســعاً حضــره أكثــر مــن ٥٠ مــن ممثلــي كبــرى وســائل 
اإلعــالم ووكاالت األنبــاء والصحــف البريطانيــة والعامليــة.

وشارك الوزير كمتحدث يف القمة الوزارية التي نظمتها منظمة 
الســياحة العامليــة UNWTO بالتعــاون مــع املجلــس الدولــي 
للســياحة والســفر WTTC وبورصــة لنــدن الدوليــة للســياحة 
WTM عن »االســتثمار من أجل مســتقبل الســياحة املســتدامة«. 

.. وفي فعاليات الُمنتدى العالمي لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

مشاركات دولية

اســتقبلت منطقــة وادي امللــكات بالبــر الغربــي باألقصــر، يــوم ٢6 نوفمبــر،  3٥ ســفيراً مــن ســفراء العالــم يف القاهــرة، 
حيــث قامــوا بزيــارة مقبــرة امللكــة نفرتــاري، وأبــدوا انبهارهــم بروعــة املقبــرة ومــا حتتويــه مــن مناظــر ذات ألــوان زاهيــة.

35 سفيًرا من دول العالم يزورون مقبرة نفرتاري بوادي الملكات

شــارك الوزيــر  يف أعمــال الــدورة رقــم 114 للمجلــس التنفيــذي ملنظمــة الســياحة العامليــة ، وذلــك فــى إطــار أعمــال الــدورة الـــ )٢4( للجمعيــة 
العامــة ملنظمــة الســياحة العامليــة UNWTO، والتــي تســتضيفها العاصمــة األســبانية مدريــد خــالل الفتــرة من 3٠ نوفمبر  حتى 3 ديســمبر. 
شــهدت اجللســة حضــور وزراء ومســئولي الســياحة بعــدد مــن الــدول وأعضــاء املجلــس التنفيــذي مبنظمة الســياحة العامليــة،  و مت اســتعراض 
أنشــطة  املنظمــة عــن الفتــرة الســابقة،  وبرنامــج عمــل املنظمــة للعــام ٢٠٢3/٢٠٢٢ وبحــث أوضــاع قطــاع الســياحة عاملًيــا يف ضــوء الوضــع  

الراهــن،  ومســتقبل صناعة الســياحة.

 المشاركة في أعمال الدورة رقم ١١4 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بمدريد
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افتتــح األمــن العــام للمجلــس األعلــى لآلثــار، يــوم 19 نوفمبــر، معــرض اآلثــار املؤقــت »رمســيس وذهــب الفراعنــة« مبتحــف 
هيوســن للعلــوم الطبيعيــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، بحضــور عالــم اآلثــار الدكتــور زاهــي حــواس وزيــر اآلثــار األســبق 
والقنصــل املصــري يف هيوســن، ومجموعــة مــن علمــاء املصريــات ورجــال األعمــال واملســئولن والشــخصيات العامــة ورجــال 

السياســة والثقافــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
شــهد املعــرض خــالل األيــام األولــى مــن افتتاحــه إقبــاالً كبيــراً مــن الزائريــن مــن مختلــف الفئــات العمريــة، حيــث مت حجــز وبيــع 
٨٠٠٠ تذكــرة يف الســاعات األولــى مــن افتتاحــه، ومــن املتوقــع أن يــزور املعــرض حوالــي 7٠٠ ألــف زائــر خــالل مــدة إقامتــه يف 
هيوســن، وهــي 6 أشــهر، ثــم ينتقــل بعدهــا إلــى ســان فرانسيســكو ملــدة 6 أشــهر أخريــن.  يضــم املعــرض 1٨1 قطعــة أثريــة، 

مــن عصــور الدولــة الوســطى واحلديثــة وحتــى العصــر املتأخــر.

افتتاح »معرض رمسيس وذهب الفراعنة« بمتحف هيوستن بالواليات المتحدة األمريكية
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اجتماعات ولقاءات
محاضرة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا عن جهود الوزارة 

محاضــرة  نوفمبــر،   16 يــوم  الوزيــر،  ألقــى 
لدارســي  العليــا  العســكرية  ناصــر  بأكادييــة 
دورة األكادييــة لزمالــة كليــة احلــرب والدفــاع، 
وذلــك عــن جهــود الــوزارة يف مجــال احلفائــر 
ترميــم  ومشــروعات  االثريــة  واالكتشــافات 
واســترداد  املتاحــف،  وبنــاء  وتطويــر  اآلثــار 
الســياحية  املناطــق  وتطويــر  املهربــة،  اآلثــار 
واألثريــة، وذلــك تلبيــة للدعــوة التــي قدمتهــا لــه 
التــي  األكادييــة يف إطــار سلســلة اللقــاءات  
تقــوم األكادييــة بتنظيمهــا للــوزراء والســفراء 
الدارســن  مختلــف  مــع  الــدول  رجــال  وكبــار 

باألكادييــة.

مناقشة إجراءات تنفيذ مشروع تطوير منطقة حفائر الفسطاط
عقــد الوزيــر اجتماعــا ملناقشــة إجــراءات تنفيــذ مشــروع تطويــر منطقــة حفائــر الفســطاط، وذلــك ضمن متابعــة تكليفات رئيس 
مجلــس الــوزراء يف إطــار مشــروع الدولــة املصريــة لتطويــر حدائــق الفســطاط وإحيــاء املنطقــة التراثيــة وإعادتهــا إلــى رونقهــا 
ومظهرهــا احلضــاري. وقــام استشــاريي املشــروع باســتعراض رؤيــة ومخطــط شــامل لتطويــر املنطقــة وحتويلهــا إلــى متحــف 
مفتــوح ملصــر اإلســالمية وفنــون العمــارة اإلســالمية واحلــرف التراثيــة والقطــع األثريــة التــي مت اكتشــافها يف مدينــة الفســطاط 
باإلضافــة إلــى تزويــد املنطقــة مبركــز للــزوار، لتكــون بذلــك مقصــًدا ســياحًيا عاملًيــا مســتدام. فضــال عن  ترميم املبانــي األثرية 

املوجــودة باملنطقة.

... وممثلي شركات السياحة المصرية العاملة في السوق األمريكي 
اســتقبل الرئيــس التنفيــذي للهيئــة املصريــة العامــة للتنشــيط الســياحي، عــدداً مــن ممثلــي كبــرى شــركات الســياحة املصريــة 
العاملــة يف الســوق األمريكــي، للوقــوف علــى آخــر مســتجدات مشــاركة الــوزارة يف مؤمتــر »احتــاد شــركات الســياحة 
األمريكيــة«، والــذي ســيُعقد خــالل الفتــرة مــن 7 وحتــى 1٠ ديســمبر القــادم مبدينــة ســان ديجــو يف واليــة كاليفورنيــا 

بالواليــات املتحــدة األمريكيــة.

لقاء مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر

اجتماع مع نائب رئيس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

اســتقبل الوزيــر، يــوم 6 نوفمبــر، مديــر قســم املصريــات مبتحــف اللوفــر، ملناقشــة عــدد مــن املوضوعــات اخلاصــة باألعمــال 
ــر متحــف  ــي لتطوي ــن مشــروع االحتــاد األوروب ــا املتحــف ضم ــي يســاهم به ــال الت ــة وآخــر تطــورات األعم ــة والعلمي األثري
التحريــر، باالضافــة إلــى بحــث تنظيــم عــدد مــن الفعاليــات خــالل عــام ٢٠٢٢ لالحتفــال مبــرور ٢٠٠ عــام علــى فــك رمــوز 

الكتابــة املصريــة القديــة.
ويف ســياق متصــل، اســتقبل الوزيــر، خــالل الشــهر، عــدًدا مــن ســفراء دول العالــم منهــا دول إندونيســيا وروســيا وإيطاليــا.
كمــا التقــى الوزيــر ســفير دولــة أرمينيــا بالقاهــرة ، ومت اقتــراح إمكانيــة عقــد اجتمــاع بــن كبــرى منظمــي الرحــالت بالبلديــن 

خــالل الفتــرة املقبلــة لزيــادة أعــداد الســائحن ورحــالت الطيــران بينهمــا.

عقــد الوزيــر يــوم ٢9 نوفمبــر، اجتماًعــا، عبــر الفيديــو كونفرانــس، مــع رئيــس البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة، 
ملناقشــة النتائــج املســتخلصة مــن اســتراتيجية التعــاون مــع مصــر، والتوجــه االســتراتيجي املســتقبلي للبنــك وتعزيــز التعــاون 
مــع مصــر ودعــم جهودهــا اإلصالحيــة. مت مناقشــة وضــع آليــة للتعــاون يف مجــال تطويــر ورفــع كفــاءة اخلدمــات الســياحية 

املقدمــة للزائريــن باملتاحــف واملواقــع األثريــة، وإتاحتهــا لــذوي الهمــم بهــا، وتعزيــز الســياحة اخلضــراء يف مصــر.
كمــا مت مناقشــة وضــع خطــة لتنميــة املــوارد البشــرية والتعــاون يف مجــال جــودة صحــة وســالمة الغــذاء والنظافــة العامــة  

مــن خــالل تنظيــم برامــج تدريبيــة للعاملــن يف هــذا املجــال.
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فلســفة  نوفمبــر،   ٢9 يــوم  الوزيــر  اســتعرض 
بشــأن  احلكومــة  مــن  املقــدم  القانــون  مشــروع 
والســياحية  الفندقيــة  املنشــآت  قانــون  إصــدار 
الســياحي،  لالســتثمار  تيســيراً  جــاءت  والتــي 
ــا يخــص  ــص فيم ــع إجــراءات التراخي ــج جمي ودم
الســياحة حتــت طائلــة الــوزارة.  جــاء ذلــك خــالل 
والطيــران  الســياحة  للجنــة  مشــترك  اجتمــاع 
املدنــى مبجلــس النــواب، مــع مكاتــب جلــان اإلدارة 
احملليــة، واخلطــة واملوازنــة، والشــئون الدســتورية 
والتشــريعية وبحضــور رئيــس جلنــة الدفــاع واألمن 

القومــى ، ورئيــس جلنــة اإلســكان واملرافــق.

اجتماعات ولقاءات

بحث فرص االستثمار السياحي
عقــد الوزيــر ووزيــر االســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة، خــالل الشــهر، اجتماعــاً مــع رئيــس االحتــاد املصــري 
للغــرف الســياحية وعــدد مــن املســتثمرين الســياحين، ملناقشــة عــدد مــن مشــروعات االســتثمار الســياحي مــن أجــل خلــق 
مقاصــد ســياحية جديــدة، وباألخــص مبدينــة العلمــن اجلديــدة ومنطقــة الســاحل الشــمالي، خاصــة مــع مشــروعات 

ــا باملنطقــة. ــم حالي ــي تت ــة الت ــة التحتي ــة والبني التنمي

مناقشة االستعدادات للموسم السياحي الشتوي باألقصر 

ناقــش الوزيــر، يف عــدة اجتماعــات خــالل الشــهر، اســتعدادات املوســم الســياحي الشــتوي،  حيــث اجتمــع مــع أصحــاب 
املنشــآت الفندقيــة والشــركات الســياحية باحملافظــة وممثلــن عــن وزارتــي الصحــة والســكان واملــوارد املائيــة والــري 

ــة، بحضــور محافــظ األقصــر. ــات املعني واجله

استعراض مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية في مجلس النواب
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أخبار متنوعة

حصــدت مصــر للســنة الثالثــة علــى التوالــي املركــز الثانــي كأفضــل وجهــة للغــوص الترفيهــي يف العالــم، وذلــك يف 
التصويــت الســنوي الــذي جتريــه مجلــة »دايــف« DIVE البريطانيــة ألفضــل وجهــات الغــوص حــول العالــم، وقــد ســبق وأن 
حصلــت مصــر علــى املركــز األول يف هــذا التصنيــف يف الســنوات ٢٠٠٨، ٢٠٠9، ٢٠1٠، و٢٠1٥، وحصلــت علــى املركــز 

الثالــث يف ٢٠1٨، وعلــى املركــز الثانــي يف عامــي ٢٠19 و٢٠٢٠، علــى التوالــي.

مصر ثاني أفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم

افتتاحات وزيارات داخلية
افتتاح معرض مؤقت بالمتحف المصري بالتحرير 

افتتاح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته ال 4١
افتتحــت نائــب الوزيــر لشــئون الســياحة املعــرض الدولــي لتجهيــزات الفنــادق واملنشــآت الســياحية يف دورتــه ال 41 والــذي 
نظمتــه املجموعــة املصريــة للتســويق مبركــز القاهــرة الدولــي للمؤمتــرات، كمــا شــاركت نائــب الوزيــر، خــالل الشــهر، يف مؤمتــر 
األورومتوســطي والــذي نظمــه احتــاد األعمــال املصــري األوروبــي يف إطــار قيامــه بتنفيــذ عــدد مــن مشــروعات دعــم الســياحة.

افتتــح الوزيــر، يــوم 9 نوفمبــر، املعــرض املؤقــت »أرواح ممجــده: تبجيــل 
ــد  ــر وق ــر العصــور« باملتحــف املصــري بالتحري األســالف يف مصــر عب
ــوزارة ومركــز البحــوث األمريكــي يف مصــر  ــه بالتعــاون بــن ال مت إقامت

واجلامعــة األمريكيــة بالقاهــرة ويســتمر حتــى 9 فبرايــر ٢٠٢٢. 
مصــر  األســالف يف  تبجيــل  عــادات  علــى  الضــوء  املعــرض  يســلط 
عبــر احلقــب التاريخيــة املختلفــة منــذ عصــور مصــر القديــة وحتــى 

الوقــت احلاضــر.

المشاركة في  الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الرابع والعشرين التحاد األثريين العرب 
نيابــة عــن الوزيــر، شــارك مســاعد الوزيــر لشــئون مكتــب الوزيــر، يف اجللســة االفتتاحيــة للمؤمتــر الرابــع والعشــرين الحتــاد 
األثريــن العــرب والتــي تناولــت أهــم قضايــا التــراث العربــي واجلهــود املبذولــة حلمايــة املمتلــكات الثقافيــة يف بعــض الــدول 

العربيــة وخاصــة يف ظــل املخاطــر التــي حتيــط ببعــض التــراث األثــري.
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 بالتعــاون مــع األجهــزة األمنيــة مبينــاء ســفاجا البحــري، متكنــت الوحــدة األثريــة باملينــاء، خــالل الشــهر، مــن ضبــط 16 
قطعــة أثريــة مــن العصــور املصريــة القديــة.

كمــا جنحــت الوحــدة األثريــة مببنــي الــركاب رقــم »1« مبطــار القاهــرة الدولــي بالتعــاون مــع شــرطة مينــاء القاهــرة 
اجلــوي، مــن ضبــط 13 مخطــوط أثــري مــن القــرن 17 و1٨ و19، وعــدد 3 لفائــف مــن ورق البــردي يف حالــة ســيئة مــن 

ــة مــن املعــدن عليــة طغــراء يعــود للعصــر العثمانــي. احلفــظ، وقالــب لســك العمل

الكشف عن كتل أثرية بمنطقة المطرية

ضبط ١٦ قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

اكتشافات أثرية

مضبوطات وآثار مستردة

ــة  ــة والعامل ــة األملاني ــة املصري ــة األثري كشــفت البعث
كتــل  مــن  العديــد  عــن  املطريــة،  آثــار  مبنطقــة 
البازلــت والتــي متثــل أجــزاء مــن الواجهــة الغربيــة 
والشــمالية ملعبــد امللــك نختنبــو األول )363-3٨٠ 
ــد مــن  ــداد للمعب ــى امت ــة إل ــالد(، باإلضاف ــل املي قب
نختنبــو  معبــد  ليربــط  رمبــا  الشــمالية  الناحيــة 

للمعبــد.  الرئيســي  باحملــور 
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تدريب المختصين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء على التعامل مع السائحين

رحالت توعوية لألطفال والفتيات بقصر البارون إمبان ومنطقة أهرامات الجيزة 

التضامــن  وزارة  مــع  بالتعــاون  الــوزارة  نظمــت 
االجتماعــي، خــالل الشــهر، ثــالث رحــالت توعوية 
ملجموعــة مــن الفتيــات واألطفــال بــدور الرعايــة 
وذلــك  االجتماعــي،  التضامــن  لــوزارة  التابعــة 
لرفــع الوعــي الســياحي واألثــري لديهــم وتعريفهــم 

بعراقــة حضــارة بالدهــم.

المتحف يستقبل وفدًا من سفراء دول أمريكا الالتينية بالقاهرة 

تدريب ووعى سياحي وأثري

المتحف القومي للحضارة المصرية

ــة  ــزي للتعبئ ــاز املرك ــة بقطــاع الســياحة باجله ــات املتعلق ــع البيان ــب املختصــن بإجــراء املســوح وجم ــوزارة بتدري قامــت ال
ــات، ــم للبيان ــة جمعه ــة التعامــل مــع الســائحن خــالل عملي ــى كيفي العامــة واإلحصــاء عل

ويف ســياق متصــل، نظمــت الــوزارة دورة تدريبيــة للعاملــن مبتاحــف النوبــة مبحافظــة أســوان، والفــن اإلســالمي بالقاهــرة، 
علــى كيفيــة التعامــل مــع الســائحن، وذلــك ضمــن برنامــج »ســفراء الســياحة«، .

اســتقبل املتحــف القومــي للحضــارة املصريــة بالفســطاط، خــالل الشــهر، عــدًدا مــن الزيــارات الهامــة مــن بينهــا زيــارة 
وفــد مــن ســفراء دول أمريــكا الالتينيــة بالقاهــرة مبرافقــة نائــب مســاعد وزيــر اخلارجيــة لشــؤون امريــكا الالتينيــة، 
وســفير فرنســا بالقاهــرة، وأوركســترا فيينــا الفيلهارمونــي،  كمــا اســتقبل املتحــف عائلــة املصمــم العاملــي لبنانــي األصــل 

ايلــي صعــب.
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المتحف يستقبل 52 قطعة أثرية ضخمة و١٦ قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون 

المتحف المصرى الكبير

 اســتقبل املتحــف 6٨ قطــة أثريــة، تضمنــت ٥٢ قطعــة أثريــة ضخمــة و16 قطعــة مــن كنــوز امللــك الذهبــي تــوت عنــخ آمــون، 
والتــي ســيتم عرضهــا داخــل قاعــات العــرض الرئيســية باملتحــف، مــن أهمهــا مجموعــة مــن التماثيــل تصــور امللــك سنوســرت 
األول يف الوضــع األوزيــري، وتابــوت مــن احلجــر اجليــري لشــخص يدعــي أحمــس بــن بســماتيك، والــذي عثــر عليــه يف منطقــة 
تونــا اجلبــل مبحافظــة املنيــا، باإلضافــة الــي تابــوت مصنــوع مــن األلباســتر للملكــة حتــب حــرس مــن عصــر الدولــة القديــة، 

ومتثــال مــن اجلرانيــت الــوردي لإللــه ســرابيس.

فخامة الرئيس يتابع  الموقف التنفيذي لمشروع المتحف

وجــه فخامــة رئيــس اجلمهوريــة، خــالل االجتمــاع الــذي عقــده ســيادته يــوم 14 نوفمبــر ملتابعــة املوقــف التنفيــذي ملشــروع 
املتحــف، بخــروج كافــة جتهيــزات املتحــف علــى أكمــل وجــه، وذلــك يف النواحــي الهندســية واألثريــة، فضــاًل عــن اســتخدام 

التكنولوجيــا احلديثــة يف تأمــن املتحــف، وتطبيــق أفضــل األســاليب والتقنيــات العصريــة يف العــرض املتحفــي.
كمــا وجــه فخامتــه برفــع كفــاءة املبانــي والطــرق احمليطــة باملتحــف مــن كافــة االجتاهــات، واســتغالل املوقــع املميــز للمتحــف 

ذي اإلطاللــة علــى منطقــة األهرامــات، مبــا يتواكــب مــع قيمتــه وأهميتــه، ويســاهم يف جعلــه واجهــًة للحضــارة املصريــة.
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ملحق خاص من أرشيف مركز تسجيل اآلثار المصرية

 يف 4 نوفمبــر 19٢٢، اكتشــف عالــم اآلثــار البريطانــي هــاورد كارتــر وفريقــه، الــدرج املــؤدي إلــى مقبــرة امللــك الشــاب تــوت 
عنــخ أمــون. وبــدأ كارتــر ومعــه اللــورد كارنارفــون، الــذي قــام بتمويــل احلفائــر، يف كســر بــاب املقبــرة الــذي كان مختوًمــا، وقــام  

كارتــر بعمــل ثقًبــا صغيــًرا يف املدخــل ومتكــن مــن النظــر عمــا بداخلــه مــن خــالل ضــوء شــمعة. 

٩٩ عاما على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي



15

15النشرة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املصرية - العدد الثالث والعشرون - نوفمبر 2021

ــت«، وعندمــا ســأل  ــت ممــا رأي ــى اإلطــالق ... ذهل ــه: »يومــا مــن أروع مــا عشــته عل ــوم بالنســبة ل ــر أن هــذا الي وقــال كارت
كارنارفــون كارتــر بقلــق: »هــل يكنــك رؤيــة أي شــيء؟« أعطــى كارتــر رده الشــهير: »نعــم، أشــياء رائعــة«. تضمنــت »األشــياء 

الرائعــة« التــي رآهــا كارتــر أكبــر مجموعــة مــن اآلثــار املصريــة التــي مت اكتشــافها علــى اإلطــالق.
لكــن هــذا كان مجــرد غيــض مــن فيــض. لــم يكــن يعــرف بعــد مــا إذا كانــت »مقبــرة أم مجــرد خبيئــة« ، لكنــه رأى مدخــاًل مغلًقــا 
بــن متثالــن. فقــد أمضــى كارتــر شــهور عديــدة يف تســجيل وفهرســة محتويــات هــذه الغرفــة اجلانبيــة. أخيــًرا، يف 16 فبرايــر 
19٢3، كان كارتــر مســتعًدا لكســر البــاب املغلــق إلــى مــا كان يعتقــد أنــه مقبــرة امللــك تــوت ، حيــث مت العثــور علــى الفرعــون 
ملقــى يف تابــوت مــن الذهــب اخلالــص. كان تابــوت امللــك تــوت عنــخ آمــون محمًيــا مــن خــالل مجموعــة مــن أربعــة مقاصيــر 

مــن اخلشــب املغطــى برقائــق الذهــب. 
د.هشام الليثي رئيس اإلدارة املركزية لتسجيل اآلثار املصرية
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وزارة السياحة واآلثار
برج مصر للسياحة - ميدان العباسية

القاهرة - جمهورية مصر العربية

أعداد النشرةللتواصل
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املتحــف املصــري بالتحريــر هــو أقــدم متحــف أثــري يف الشــرق األوســط، ويضــم أكبــر مجموعــة مــن اآلثــار املصريــة القديــة يف العالــم. 
يعــرض املتحــف مجموعــة كبيــرة متتــد مــن فتــرة مــا قبــل األســرات إلــى العصريــن اليونانــي والرومانــي.

ترجــع فكــرة إنشــاء متحــف لآلثــار املصريــة إلــى محمــد على باشــا )1٨٠٥-1٨4٨(، الذي أصدر مرســوما يف 1٨ أغســطس 1٨3٥ بإنشــاء 
أول متحــف لآلثــار يف القاهــرة، وكان يف حديقــة األزبكيــة وتولــى إدارتــه يوســف ضيــاء أفنــدى.  يف عــام 1٨٥1 نقلــت هــذه املجموعــة إلــى 
قاعــة بقلعــة صــالح الديــن بالقاهــرة، لكــن مت إهــداء معظــم هــذه القطــع إلــى أميــر النمســا ماكســميليان الــذى أظهــر إهتمامــاً كبيــراً بهــا 

أثنــاء زيارتــه إلــى مصــر، وهــى اآلن جــزء مــن مجموعــة متحــف تاريــخ الفــن يف فيينــا. 
قــام والــى مصــر ســعيد باشــا عــام 1٨٥٨ بتعيــن عالــم املصريــات الفرنســى »أوجســت مارييــت« )1٨٢1-1٨٨1( مديــرا ملتحــف بــوالق 
بالقاهــرة، بعــد إكتشــاف حلــى امللكــة إيــاح حتــب يف ذراع أبــو النجــا عــام 1٨٥9،  ومت إنشــاء املتحــف لتجميــع اآلثــار املصريــة فــى مــكان 
واحــد حلمايتهــا، وتيســير دراســتها. وكان املتحــف فــى مقــر شــركة املالحــة النهريــة فــى مينــاء بــوالق، ومت اإلفتتــاح الرســمي ملتحــف بوالق 

يف 1٨ أكتوبــر عــام 1٨63 بحضــور اخلديــوى إســماعيل. 
قــررت احلكومــة املصريــة بعــد ذلــك نقــل تلــك اآلثــار إلــى قصــر إســماعيل باشــا باجليــزة بعــد إزديــاد عــدد القطــع األثريــة، نتيجــة كثــرة 
اإلكتشــافات وبعــد تأثــر مبنــى املتحــف مــن فيضــان النيــل عــام 1٨7٨ ومت إفتتــاح متحــف اجليــزة عــام 1٨91 ومكانــه احلالــى حديقــة 
احليــوان. بعــد ذلــك قــررت احلكومــة املصريــة إنشــاء املتحــف املصــرى يف قلــب القاهــرة، ومت اختيــار تصميــم املهندس املعماري الفرنســي 
»مارســيل دورنيــون«، خــالل مســابقة دوليــة يف عــام 1٨9٥. ومت وضــع حجــر األســاس للمتحــف يف إبريــل 1٨97، ومت اإلنتهــاء مــن البنــاء 
ــد  ــى املتحــف اجلدي ــار إل ــة نقــل اآلث ــم عملي ــات الفرنســي »جاســتون ماســبيرو« )1٨46-1916( بتنظي ــم املصري عــام 19٠1، وقــام عال
وافتتحــه اخلديــوي عبــاس حلمــي الثانــي املتحــف فــى اخلامــس عشــر مــن نوفمبــر عــام 19٠٢. هنــاك اآلن العديد من املشــروعات لتطوير 
باملتحــف املصــرى تتمثــل يف مبــادرة إحيــاء املتحــف املصــرى،  التــى تبنتهــا شــركة نوعيــة البيئــة الدوليــة EQI بدايــة مــن عــام ٢٠14، وتهــدف 

إلــى إعــادة املتحــف إلــى حالتــه األصليــة األولــى وفقــا لتصميــم املعمــارى الفرنســي مارســيل دورنيــون.  
وفــى عــام ٢٠19 متــت املوافقــة علــى أعمــال املرحلــة الثانيــة مــن مبــادرة إحيــاء املتحــف بدعــم مــن اإلحتــاد األوروبــى،  حيــث مت توقيــع 
اتفــاق بــن احلكومــة املصريــة واالحتــاد األوروبــي مــن خــالل التعــاون مــع احتــاد املتاحــف األوروبيــة )املتحــف البريطانــي، متحــف اللوفــر، 

املتحــف املصــري بتورينــو- املتحــف القومــى لآلثــار فــى ليــدن ، املتحــف املصــري ببرلــن(.
أ.صباح عبد الرازق مدير عام املتحف املصري بالتحرير

األخيرة
١١٩ عاما على إنشاء المتحف المصري بالتحرير


