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الرئيس يتابع تحضيرات استضافة 
مصر للقمة العالمية للمناخ 

COP27 للعام القادم

قرار جمهوري بتشكيل مجلس 
أمناء هيئة المتحف المصري 

الكبير لمدة 3 سنوات

االنتهاء من تركيب المنظومة 
المتكاملة للبوابات االلكترونية 

بمنطقة أهرامات الجيزة
اليوم العالمي لذوي اإلعاقة
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النشرة اإلخبارية 
لوزارة السياحة واآلثار

العدد ٢٤ - ديسمبر ٢٠٢١

فــوز مصــر بجائــزة أفضــل فيلــم دعائــي فــي الشــرق األوســط لفئــة 
ــتدامة ــياحة المس ــن الس ــتثنائية ع ــص االس القص

أعلنــت منظمــة الســياحة العامليــة، خــال الشــهر، عــن فــوز مــر بجائــزة أفضــل فيلــم دعــايئ يف الــرق األوســط 
لفئــة القصــص االســتثنائية عــن الســياحة املســتدامة، وذلــك عــن الفيلــم الــذي أعدتــه الوزارة هــذا العام الســتعراض 
اإلمكانيــات واملقومــات الســياحية التــي متتلكهــا مــر ومــا تقــوم بــه للعمــل عــى تطويــر قطــاع الســياحة املــري 

يف إطــار خطــة التنميــة املســتدامة لعــام ٢0٣0.
وكانــت املنظمــة قــد أطلقــت هــذه املســابقة الدوليــة والتــي شــارك فيهــا عــدد مــن الــدول مــن مختلــف أنحــاء 
العــامل حــول موضــوع »الفيديــو الســياحي«، وذلــك قبــل انعقــاد الــدورة الرابعــة والعريــن للجمعيــة العامــة ملنظمة 
الســياحة العامليــة والتــي ُعقــدت يف العاصمــة اإلســبانية مدريــد يف الفــرة مــن ٣0 نوفمــرب وحتــى ٣ ديســمرب ٢0٢1.
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الرئيس يتابع تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 للعام القادم

تشكيل لجنة دائمة تختص بأعمال الرقابة والتفتيش على االشتراطات الصحية

أهم األخبار

ــة والتفتيــش  ــة دامئــة تختــص بأعــال الرقاب ــراراً بتشــكيل لجن ــوزراء، خــال الشــهر، ق ــس ال ــة رئيــس مجل أصــدر دول
ــة  ــياحية وأي ــة والس ــآت الفندقي ــة املنش ــة يف كاف ــذاء املُقدم ــامة الغ ــودة س ــة وج ــة املُطبق ــراطات الصحي ــى االش ع
منشــأة تقــدم املأكــوالت واملروبــات للســائحن، وســتكون هــذه اللجنــة برئاســة ممثــل عــن الــوزارة، وعضويــة ممثلــن 
عــن عــدد مــن الــوزارات والجهــات املعنيــة األخــرى، باإلضافــة إىل الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء، وغرفتــي املنشــآت 

ــة، واملنشــآت واملطاعــم الســياحية. الفندقي

اجتمــع فخامــة رئيــس الجمهوريــة، يف 11 ديســمرب، مــع دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء، وعــدد مــن الــوزراء مــن 
بينهــم الوزيــر، ملتابعــة تحضــرات اســتضافة مــر للقمــة العامليــة للمنــاخ COP٢7 العــام القــادم ٢0٢٢، حيــث 
تــم خــال االجتــاع عــرض خطــط الحكومــة الســتثار اســتضافة املؤمتــر لتحقيــق أكــرب عائــد اقتصــادي ممكــن مــن 

خــال الرويــج الســياحي ملــر، وإقامــة معــارض متخصصــة عــى هامــش املؤمتــر.
ويف نفــس الســياق، عقــد الوزيــر ووزيــرة البيئــة اجتاعــن، خــال الشــهر، قامــا خالهــا مبناقشــة االســتعدادات 
والتجهيــزات الســياحية الخاصــة باســتضافة مــر لهــذا املؤمتــر، وكذلــك لبحــث آليــات التعــاون املشــرك للرويــج 
للســياحة البيئيــة يف مــر، كــا عقــد، الوزيــر، يــوم 1٩ ديســمرب، اجتاعــاً آخــر، عــرب تقنيــة الفيديــو كونفرانس، مع 
نائــب محافــظ البنــك املركــزي املــري، وذلــك ملناقشــة آليــات االســتفادة مــن مبــادرات البنــك املركــزي الخاصــة 
بدعــم القطــاع الســياحي يف  رفــع كفــاءة املنشــآت الفندقيــة والســياحية ومراكــز الغــوص واألنشــطة البحريــة يف 
مــر وتحويلهــا إىل منشــآت صديقــة للبيئــة ، ومناقشــة البــدء يف تطبيــق ذلــك يف مدينــة رشم الشــيخ كمرحلــة 

أوىل وتحويلهــا إىل مدينــة خــراء.
كــا عقــد الوزيــر اجتاعــاً تنســيقياً مــع أعضــاء اللجنــة الخاصــة باإلعــداد والتجهيــز الســياحي الســتضافة هــذا 
ــر  ــاركة باملؤمت ــود املش ــتقبال الوف ــيخ الس ــياحية يف رشم الش ــة والس ــآت الفندقي ــة املنش ــة جاهزي ــر ملتابع املؤمت

ــم. ــة به ــتية الخاص ــتعدادات اللوجس واالس



٣النشرة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املصرية - العدد الرابع  والعشرون - ديسمبر 2021

االنتهاء من تركيب المنظومة المتكاملة للبوابات االلكترونية بمنطقة أهرامات الجيزة

لجان للمرور والتفتيش على المنشآت السياحية بعدد من المحافظات على مستوى 
الجمهورية 

حرصــاً عــى تطويــر جــودة الخدمــات املُقدمة بكافة املنشــآت ســواء الفندقيــة أو الســياحية »مطاعــم وكافتريات«، 
ــياحية  ــأة س ــى 1٦0 منش ــرور ع ــت بامل ــش قام ــان التفتي ــن لج ــدد م ــاد ع ــهر، بإيف ــال الش ــوزارة، خ ــت ال قام
مبحافظــات القاهــرة والجيــزة واإلســاعيلية وبورســعيد ودميــاط واألقــر، وتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة تجــاه 
معاقبــة املنشــآت املخالفــة لــكل مــن ضوابــط التشــغيل الصــادرة عــن الــوزارة، واالشــراطات الصحيــة واإلجــراءات 

الوقائيــة واالحرازيــة.

اعتمــد الوزيــر، يــوم ٢٩ ديســمرب، الضوابــط املنظمــة لتنفيــذ رحــات العمــرة ملوســم 144٣ هـــ ، وذلــك يف ضــوء موافقــة 
مجلــس الــوزراء خــال اجتاعــه بتاريــخ ٢٣ ديســمرب، عــى االشــراطات الخاصــة بتنفيــذ رحــات العمــرة ألشــهر رجــب 
وشــعبان ورمضــان مــن العــام الهجــري الجــاري، وذلــك يف ضــوء اإلجــراءات االحرازيــة التــي تســهم يف الحفــاظ عــى 

صحــة املواطنــن. 
وتضمنــت هــذه الضوابــط قواعــد وإجــراءات عامــة واشــراطات خاصــة باملعتمريــن قبــل أداء مناســك العمــرة وبعدهــا، 
ــد  ــن القواع ــدد م ــة إىل ع ــذا باإلضاف ــة، ه ــذ املري ــول اىل املناف ــد الوص ــد وبع ــر وعن ــودة اىل م ــل الع ــك قب وكذل
ــك القواعــد واإلجــراءات الخاصــة باإلقامــة  واإلجــراءات الخاصــة بالــركات الســياحية املنفــذة لرحــات العمــرة، وكذل
ــوكاء، ورشكات الطــران الخاصــة،  ــوزارة، والقواعــد الخاصــة بال ــة عمــل لجــان ال ــورة، وآلي ــة املن مبكــة املكرمــة واملدين
والقواعــد الخاصــة بالتعاقــدات مــع املؤسســات الســعودية الوكيلــة، باإلضافــة اىل اإلجــراءات التنفيذيــة الخاصــة بالتعامل 

عــي البوابــة املريــة للعمــرة.

اعتماد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحالت العمرة للعام الهجري الجاري

ــي تعــد  ــة والت ــات اإللكروني ــة البواب ــوم 1٦ ديســمرب، يف تشــغيل منظوم ــزة، ي ــدأت منطقــة أهرامــات الجي ب
املرحلــة الثانيــة مــن منظومــة الدخــول اإللكــروين لهــذه املنطقــة األثريــة، وذلــك بعــد االنتهــاء مــن تشــغيل 

ــة. ــر املــايض والتــي تضمنــت تشــغيل التذاكــر اإللكروني ــة األوىل لهــا يف أكتوب املرحل



النشرة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املصرية - العدد الرابع  والعشرون - ديسمبر 42021

استضافة إعالميين ومؤثرين وصناع محتوى رقمي  من عدد من الدول

الترويج والتنشيط 

قامــت الــوزارة، ممثلــة يف الهيئــة املريــة العامــة للتنشــيط الســياحي، خــال الشــهر، باســتضافة وفــد تلفزيــوين يضم 
أشــهر مقدمــي الربامــج بــدول البلطيــق »اســتونيا، ليتوانيا، التيفــا«، يف زيارة لألقر وأســوان بالتعاون مــع أكرب منظمي 
الرحــات بهــذه الــدول. كــا اســتضافت وفــداً إعاميــاً مــن ممثــي أهــم وســائل اإلعــام مــن صحــف ووكاالت األنبــاء 
 والقنــوات التليفزيونيــة ىف دولــة أوكرانيــا يف زيارة تعريفية قاموا خالها بزيارة مدن القاهرة وأســوان واألقر والغردقة.

واســتضافت أيضــاً، خــال الشــهر، مجموعــة مــن الصحفيــن واملؤثريــن وصنــاع املحتــوى رقمــي مــن دولتــي فنلنــدا 
وروســيا، حيــث قــام الوفــد الفنلنــدي بزيــارة مدينتــي ســانت كاتريــن ودهــب، وزار الوفــد الــرويس مــدن القاهــرة 

واإلســكندرية ورشم الشــيخ.

إطالق حملة إلكترونية للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم شتاء 2022

تحــت عنــوان Sunny Christmas  )الكريســاس املــرق(، أطلقــت الــوزارة، ممثلــة يف الهيئــة املريــة العامــة 
للتنشــيط الســياحي، حملــة إلكرونيــة عــي منصــات التواصــل االجتاعــي املختلفــة للرويــج للمقصــد الســياحي 
ــا،  ــا، وأوكراني ــا، وأملاني ــى بريطاني ــرى وه ــدول األخ ــن ال ــدد م ــر وع ــك يف م ــتاء ٢0٢٢، وذل ــم ش ــري ملوس امل
وإيطاليــا، وفرنســا، وروســيا، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، وقــد تــم إطــاق هــذه الحملــة عــي املواقــع اإللكرونية 
 Facebook, Youtube, Instagram,« ومنصــات التواصــل االجتاعــي األكــر انتشــاراً يف هــذه الــدول وهــي

.»Snapchat, Tiktok, VK
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األهرامات تستضيف سباق نصف الماراثون للسنة الثالثة على التوالي 
والرياضــة،  الشــباب  ووزارة  الــوزارة  رعايــة  تحــت 
ووزارة  الــوزارة  رعايــة  تحــت  منطقــة  اســتضافت 
أهرامــات  اســتضافت منطقــة  والرياضــة،  الشــباب 
الجيــزة، يــوم 11 ديســمرب، للســنة الثالثــة عــى التــوايل، 
ســباق نصــف ماراثــون األهرامــات الــذي يعتــرب أحــد 
ــه 4000  ــارك في ــامل، وش ــض يف الع ــباقات الرك ــم س أه
ــة حــول  ــة مختلف ــن 80 دول متســابق محــي ودويل م
العــامل. أهرامــات الجيــزة، للســنة الثالثــة عــى التــوايل، 
يــوم 11 ديســمرب، ســباق نصــف ماراثــون األهرامــات.

شارك يف السباق 4000 متسابق محي ودويل من 80 دولة ، منهم٢700 من الشباب واألرس املرية.

الترويج والتنشيط 

يف إطــار الفعاليــات التــي يقيمهــا الجنــاح املــري املشــارك 
ــاً يف ديب، ألقــى األمــن  ــام حالي يف معــرض أكســبو ٢0٢0 املُق
ــار، يــوم ٢٦ ديســمرب، محــارضة  العــام للمجلــس األعــى لآلث
حــول أحــدث االكتشــافات األثريــة التــي قامــت بهــا البعثــات 
األثريــة املريــة واألجنبيــة املشــركة يف مــر، وأبــرز أعــال 
الرميــم التــي تــم االنتهــاء منهــا خــال الفــرة املاضيــة، كــا 
ألقــى الضــوء عــى  املروعــات األثريــة الجاريــة التــي ســيتم 
افتتاحهــا قريبــاً، هــذا باإلضافــة إىل تطويــر خدمــات الزائريــن 

باملواقــع االثريــة واملتاحــف املريــة.

محاضرة بالجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 عن أحدث االكتشافات األثرية

المتحف المصري بالتحرير يستقبل المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 
اســتقبل املتحــف املــري بالتحريــر، يــوم 14 ديســمرب، وفــًدا مــن املتســابقن املشــاركن يف املســابقة العامليــة الثامنــة 
والعريــن للقــرآن الكريــم، مــن 40 دولــة، باإلضافــة إىل عــدد مــن املحكمــن الدوليــن، وذلــك خــال تواجدهــم يف 

مــر للمشــاركة يف هــذه املســابقة التــي نظمتهــا وزارة األوقــاف.

 Magic on Ice الوزارة تشارك في رعاية العرض العالمي

العــرض  رعايــة  يف  باملشــاركة  الــوزارة،  قامــت 
العاملــي Magic on Ice والــذي أُقيــم ألول مــرة 
يف مــر خــال الفــرة مــن 1٦ وحتــى ٢5 ديســمرب 
ــد  ــدويل.  وق ــرة ال ــتاد القاه ــاة بإس ــة املغط بالصال
نظمــت الــوزارة، زيــارات لفريــق العــرض إىل عــدد 
ــات  ــا أهرام ــة منه ــياحية واألثري ــن الس ــن األماك م

ــزة. الجي
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الترويج والتنشيط 
 إقبال على أجنحة الوزارة المشاركة في معرض »إيديكس 202١ “

ــوزارة املشــاركة يف معــرض مــر  شــهدت أجنحــة ال
الــدويل للصناعــات العســكرية والدفاعيــة »إيديكــس 
ــة  ــه فخام ــذي افتتح ــة وال ــخته الثاني ٢0٢1 “يف نس
ــم خــال الفــرة مــن  ــذي أُقي ــة وال رئيــس الجمهوري
٢٩ نوفمــرب وحتــى ٢ ديســمرب، إقبــاالً كبــراً مــن 
زائــري املعــرض للتعــرف عــى املقصــد الســياحي 

ــة. ــه املتنوع ــه ومنتجات ــري وأمناط امل

مصر تشارك في اجتماعات المؤتمر السنوي لمنظمة شركات السياحة األمريكية 

شــارك وفــد مــن الهيئــة املريــة العامــة للتنشــيط الســياحي 
برئاســة الرئيــس التنفيــذي للهيئــة، ويضــم بعــض مــن أعضــاء 
رشكات  مــن  وعــدد  الســياحية  للغــرف  املــري  االتحــاد 
الســياحة املريــة العاملــة يف الســوق األمريــي، يف فعاليــات 
املؤمتــر الســنوي ملنظمــة رشكات الســياحة األمريكيــة، والــذي 
الفــرة مــن 7 ايل 10 ديســمرب، يف مدينــة ســان  ُعقــد خــال 
األمريكيــة. املتحــدة  بالواليــات  كاليفورنيــا  بواليــة   دييجــو 

ــة  ــة للســياحة الخارجي ــام رئيــس اإلدارة املركزي ويف ســياق آخــر، ق
بالهيئــة، خــال الشــهر، بعقــد اجتــاع افــرايض مــع رئيســة اتحــاد 
ــة الســياحية  ــع الحرك ــة لبحــث  ســبل دف رشكات الســياحة املجري
ــرب املقصــد األول  ــن املجــر، خاصــة أن مــر تعت ــدة ملــر م الواف

بالنســبة للســائح املجــري فيــا يتعلــق بالســياحة الشــاطئية.

تعاون دولي 

انتخاب مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة 
تم انتخاب مر رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العريب للسياحة من ٢0٢1 إىل ٢0٢٣، وذلك خال 

استضافة مر لفعاليات الدورة ال ٢4 للمجلس يومي 8 و٩ ديسمرب مبقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية. 

المشاركة في اجتماع الجمعية العامة التفاقية حماية التراث العالمي الثقافي 
والطبيعي بباريس

شــارك مســاعد الوزيــر للشــئون األثريــة باملتحــف املــري الكبــر، خــال الشــهر، يف اجتــاع الجمعية العامــة للدول 
املشــاركة يف االتفاقيــة الخاصــة بحايــة الــراث العاملــي الثقــايف والطبيعــي يف دورتهــا الثالثــة والتــي انعقــدت مبقــر 

منظمــة األمــم املتحــدة للربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( بباريس.
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الكشف عن أكثر من ١3 ألف أوستراكا بمنطقة الشيخ حمد األثرية بسوهاج
اكتشافات أثرية 

ــف أوســراكا  ــة املشــركة، إىل الكشــف عــن أكــر مــن 1٣ أل ــة األملاني ــة املري ــة األثري ــت البعث توصل
ترجــع إىل العــر البطلمــي وبدايــة العــر الرومــاين، والعــر القبطــي واإلســامي، وذلــك أثنــاء أعــال 

الحفائــر مبنطقــة الشــيخ حمــد األثريــة بالقــرب مــن معبــد أتريبــس محافظــة ســوهاج.

توصلــت البعثــة األثريــة اإلســبانية، العاملــة يف منطقــة آثــار البهنســا مبحافظــة املنيــا والتابعــة لجامعــة برشــلونة، إىل 
الكشــف عــن مقربتــن متجاورتــن ترجعــان إىل العــر الصــاوي، وقــد ُعــر عنــد أحــد هاتــن املقربتــن عــى بقايــا رفــات 
لشــخصن مجهولــن ذو فــم بــه لســان مــن الذهــب، وتــم العثــور داخــل املقــربة عــى تابــوت مصنــوع مــن الحجــر 

الجــري لــه غطــاء عــى هيئــة ســيدة؛ وبجانبــه بقايــا رفــات لشــخص غــر معــروف بعــد.

 ...وعن مقبرتين متجاورتين ترجعان إلى العصر الصاوي بمحافظة المنيا 

ــت  ــأة تح ــب األول )األرسة 18( مخب ــك أمنحت ــاء املل ــت أرسار مومي ظل
اللفائــف وقنــاع الوجــه الجنائــزي الخــاص بهــا، حتــى تــم الكشــف عنهــا 
ــة  ــمرب ٢0٢1 يف مجل ــوم  ٢8 ديس ــرت ي ــي نُ ــة الت ــة العلمي يف الدراس
»فرونتــرز« للدكتــور زاهــي حــواس عــامل املريــات ووزير اآلثار األســبق، 
والدكتــورة ســحر ســليم أســتاذة األشــعة بكليــة الطــب جامعــة القاهــرة.

اســتخدم العاملــان تقنيــة أشــعة متطــورة مــن التصويــر املقطعــي وبرامــج 
ــن ودون  ــي آم ــكل رقم ــف بش ــذه اللفائ ــك ه ــة لف ــر املتقدم الكمبيوت

الحاجــة إىل ملــس املوميــاء.
وكشــفت الدراســة ألول مــرة عــن وجــه امللك أمنحتــب األول الــذي اتضح 
ــك أحمــس األول قاهــر الهكســوس،  ــده املل ــر وال ــه يشــبه بشــكل كب أن
باإلضافــة إىل تحديــد حالتــه الصحيــة وعمــره بشــكل دقيــق وقــت الوفــاة 
ــد مــن  ــه ٣5 عامــاً، باإلضافــة إىل الكشــف عــن العدي ــه بأن ــذي قدرت وال
ــزال  ــت أن املــخ ال ي ــث أثبت ــا، حي ــادة دفنه ــاء وإع ــط املومي موجــوداً يف جمجمــة امللــك فلــم يتــم إزالتــه أرسار تحني

أثنــاء عمليــة التحنيــط عــى عكــس معظــم ملــوك اململكــة الحديثــة، وكشــفت صــور األشــعة ثاثيــة األبعــاد الدقيقــة يف 
الدراســة عــن وجــود ٣0 متيمــة داخــل املوميــاء وبــن لفائفهــا، كذلــك وجــود حــزام أســفل ظهــر موميــاء امللــك مكــون 

مــن ٣4 خــرزة مــن الذهــب. 

 ،

الكشف عن أسرار مومياء الملك أمنحتب األول باألشعة المقطعية ألول مرة
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معابد الكرنك تشهد ظاهرة تعامد الشمس على المحور الرئيسي لها

شــهدت معابــد الكرنــك، صبــاح يــوم ٢1 ديســمرب، ظاهــرة تعامــد الشــمس عــى املحــور الرئيــي لهــا، وهــو 
الحــدث التــي يوافــق بدايــة فصــل الشــتاء يف ٢1 ديســمرب مــن كل عــام، حيــث تــرق الشــمس بطريقــة 
تدريجيــة للتعامــد عــى املحــور الرئيــي للمعابــد، وقــد حظــت املعابــد بإقبــال كبــر مــن الزائريــن مــن 

املريــن واألجانــب مــن مختلــف الجنســيات ملشــاهدة هــذه الظاهــرة.

أخبار متنوعة 

إضاءة أهرامات الجيزة باللون األزرق احتفااًل بمرور 75 عامًا على تأسيس اليونيسف 

يف إطــار مشــاركة الــوزارة يف االحتفــال مبــرور 75 عامــاً عــى تأســيس منظمة األمــم املتحــدة للطفولة »اليونيســيف« 
)UNICEF(، قامــت الــوزارة، يــوم ٢٢ ديســمرب، بإضــاءة أهرامــات الجيــزة ملــدة ســاعة باللــون األزرق وهــو اللــون 
الرســمي لألمــم املتحــدة وملنظمــة اليونيســيف، كــا شــارك الوزيــر يف االحتفاليــة التــي نظمهــا صنــدوق املنظمــة 

يف مــر بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة بهــذه املناســبة.

إضاءة قلعتي صالح الدين األيوبي وقابيتاي احتفااًل باليوم العالمي لمكافحة 
الفساد 

مبناســبة االحتفــال باليــوم العاملــي ملكافحــة الفســاد والــذي يوافــق ٩ ديســمرب مــن كل عــام، أضــاءت الــوزارة 
الواجهــة الخارجيــة لــكل مــن قلعتــي صــاح الديــن األيــويب بالقاهــرة وقابيتــاي باإلســكندرية، بجملــة »اليــوم 

العاملــي ملكافحــة الفســاد« وذلــك ملــدة خمــس ســاعات عــى مــدار يومــي 8 و٩ ديســمرب.
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االنتهاء من تركيب مظلة لحماية الرسوم الجدارية بالدير األحمر بسوهاج 

أنهــى قطــاع اآلثــار اإلســامية باملجلــس األعــى لآلثــار بالتعــاون مــع مركــز البحــوث األمريــي، أعــال تركيــب 
مظلــة لحايــة الرســوم الجداريــة األثريــة املوجــودة عــى جــدران كنيســة الديــر األحمــر مبحافظــة ســوهاج، 
وذلــك لحايتهــا والحفــاظ عــى ألوانهــا مــن عوامــل التعريــة املختلفــة ومبــا ال يحجــب رؤيتهــا عــن زائــري الدير، 

كــا تــم عمــل نظــام إضــاءة خــاص بهــا. 

معرض أثري مؤقت بمتحف األقصر بمناسبة مرور ٤٦ عامًا على افتتاحه

ــوم 1٢  ــم، نظــم املتحــف، ي ــاح متحــف األقــر للفــن املــري القدي مبناســبة االحتفــال مبــرور 4٦ عامــاً عــى افتت
ديســمرب، معرضــاً أثريــاً مؤقتــاً تحــت عنــوان »كنــوز الوزيــر أمنحتــب حــوي “سيســتمر ملــدة عــام، وذلــك بالتعــاون 
مــع البعثــة اإلســبانية، ويضــم املعــرض  155 قطعــة أثريــة مــن مكتشــفات البعثــة اإلســبانية العاملــة مبقــربة الوزيــر 

أمنحتــب حــوي مــن األرسة الثامنــة عــرة.
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 معرض أثري مؤقت بمتحف الفن االسالمي بالتزامن مع مرور ١١٨ عامًا على 

األصالــة  بــن  اإلســامي  »الفــن  عنــوان  تحــت 
ــاً  ــوم 14 ديســمرب، معرضــاً أثري ــح، ي واملعــارصة«، اُفتت
مؤقتــاً مبتحــف الفــن االســامي، وذلــك بالتزامــن مــع 
ــه  ــى افتتاح ــاً ع ــرور 118 عام ــف مب ــاالت املتح احتف

والــذي يوافــق ٢8 ديســمرب ســنة 1٩0٣. 
يضــم املعــرض حــواىل ٢٩ قطعــة أثريــة تــم اختيارهــا 
ــل  ــر املني ــف ق ــامي ومتح ــن اإلس ــف الف ــن متح م
ومتحــف جايــر اندرســون، باإلضافــة إيل 15 عملــة 

ــة.  ــور مختلف ــدان وعص ــن بل ــة م أثري

افتتاح مكتبة عالم اآلثار اإلسالمية الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق 

أحدث إصدارات اإلدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس األعلى لآلثار 

افتتــح، رئيــس قطــاع املتاحــف باملجلــس األعــى لآلثــار، مبتحــف كفــر الشــيخ، مكتبــة عــامل اآلثــار اإلســامية الدكتور 
ــار لاســتفادة مــن محتوياتهــا مــن  ــه إىل املجلــس األعــى لآلث ــز مــرزوق والتــي أهدتهــا أرست ــد العزي محمــد عب

الكتــب واملجلــدات النــادرة عــن الفــن اإلســامي. 

أصــدرت اإلدارة العامــة للنــر العلمــي باملجلــس األعــى لآلثــار، العــدد 
ــار، والــذي يضــم مجموعــة مــن  88 مــن حوليــات املجلــس األعــى لآلث
املقــاالت والتقاريــر العلميــة املختلفــة عــن الحفائــر األثريــة وفقــه اللغــة 
 والفــن والعــارة وغرهــا، باإلضافــة إىل عرض لكتابن يف مجــال علم اآلثار.

يف  تفــاىن  الــذي  رضــوان  عطيــة  األســتاذ  املرحــوم  العــدد  ويكــرم 
 عملــه باملجلــس األعــى لآلثــار ووافتــه املنيــة يف 1٣ يوليــه ٢01٢.

ــار يف  ــاج علمــي للمجلــس األعــى لآلث ويعــد العــدد الحــايل أحــدث إنت
دوريتــه التــي بــدأت منــذ عــام 1٩00 واســتمرت حتــى اآلن، وكانــت قــد 

توقــف بســبب جائحــة كورونــا.

أخبار متنوعة 

المتحف القبطي يحتفل بأعياد الميالد المجيدة ورأس السنة الميالدية
نظــم املتحــف القبطــي مبــر القدميــة، يــوم 1٩ ديســمرب، معرضــاً أثريــاً مؤقتــاً تحــت عنــوان ” أنشــودة فــرح“، 

ملــدة ثــاث أســابيع، وذلــك مبناســبة االحتفــال بأعيــاد امليــاد املجيــدة ورأس الســنة املياديــة.
ــاد ورأس الســنة  ــاد املي ــال بأعي ــل مشــاهد لاحتف ــات املتحــف متث ــة مــن مقتني يضــم املعــرض 11 قطعــة أثري
املياديــة، ونظــم املتحــف عــى هامــش املعــرض عــدد مــن الفعاليــات الرفيهيــة تتضمــن عروضــاً فنيــة لألطفــال 
والكبــار، باإلضافــة إىل جولــة إرشــادية يقدمهــا أمنــاء املتحــف للزائريــن وعــدد مــن الــورش الفنيــة واملحــارضات. 
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إطالق برنامج تدريبي للعاملين بالقطاع السياحي في مجال صحة وسالمة الغذاء
تحــت عنــوان: »مــن أجــل ســياحة آمنــة«، أطلقــت الــوزارة بالتعــاون مــع االتحاد املــري للغــرف الســياحية وغرفة 
 »HACCP« املنشــآت الفندقيــة، برنامــج تدريبــي للعاملــن بالقطــاع الســياحي يف مجــال صحــة وســامة الغــذاء
ــة أوىل  ــذه كمرحل ــم تنفي ــد خــرباء متخصصــن يف مجــال صحــة وســامة الغــذاء، وت ــم إعــداده عــي ي ــذي ت وال

مبحافظــة البحــر األحمــر، ومــن املقــرر أن يســتمر ملــدة 4 أشــهر.

نظمــت الــوزارة، خــال الشــهر، ورشــة تدريبيــة لجميــع العاملــن بشــبابيك التذاكــر والتحصيــل بكافــة املواقــع األثريــة 
ــتخدام  ــل باس ــع والتحصي ــر والدف ــورة للتذاك ــة املتط ــتخدام املنظوم ــلوب اس ــى أس ــر ع ــة األق ــف مبحافظ واملتاح
الكــروت اإللكرونيــة والبوابــات اإللكرونيــة الجــاري تركيبهــا وتشــغيلها حاليــاً باملواقــع األثريــة واملتاحــف يف املحافظة. 

ورشة تدريبية علي المنظومة اإللكترونية باألقصر 

تدريب ووعي سياحي وأثري 

ــك  ــن مبســجد الســلطان حســن مبحافظــة القاهــرة، وذل ــة للعامل ــوزارة، خــال الشــهر، دورة تدريبي نظمــت ال
ــع  ــن الســياحية واملواق ــر يف األماك ــع الزائ ــن م ــذه للمتعامل ــم تنفي ــذي يت ــج "ســفراء الســياحة" ال ضمــن برنام

ــة بســوهاج. ــل للحــرف الراثي ــم ورشــة عم ــة إىل تنظي ــة واملتاحــف، باإلضاف األثري

دورة تدريبية للعاملين بمسجد السلطان حسن وورشة عمل للحرف التراثية بسوهاج

يف إطــار حــرص الــوزارة عــى رفــع الوعــي الســياحي واألثــري لــدى كافــة فئــات املجتمــع، نظمــت الــوزارة، خــال 
الشــهر، عــدداً مــن الرحــات التوعويــة لألطفــال وطــاب املــدارس منهــا لقلعــة صــاح الديــن األيــويب بالقاهــرة. 

كــا نظــم مكتــب الهيئــة املريــة العامــة للتنشــيط الســياحي مبدينــة رشم الشــيخ، عــدداً مــن الرحــات التوعويــة 
لطــاب املــدارس باملدينــة إىل متحــف رشم الشــيخ يف إطــار مبــادرة »إعــرف بلــدك« التــي أطلقتهــا الهيئــة يف ديســمرب 

املــايض لتنشــيط الســياحة الداخليــة ورفــع الوعــى الســياحي واألثــري.

رحالت توعوية لألطفال وطالب المدارس لألماكن السياحية 
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اجتماعات ولقاءات 

تــرأس، الوزيــر، يــوم ٦ ديســمرب، اجتــاع مجلــس إدارة الهيئــة املريــة العامــة للتنشــيط الســياحي، والــذي تــم خالــه 
مناقشــة العديــد مــن املوضوعــات الهامــة منهــا مناقشــة إعــداد حملــة ترويجيــة لعــام ٢0٢٢ الــذي سيشــهد العديــد مــن 
األحــداث والفعاليــات الهامــة منهــا مــرور 100 عامــاً عــى اكتشــاف مقــربة امللــك تــوت عنــخ آمــون، ومــرور ٢00 عامــاً 

عــى فــك رمــوز الكتابــة املريــة القدميــة ونشــأة علــم املريــات. 
ــا  ــم إقامته ــة ســنوية يت ــك أول فعالي ــاش« ســنوياً، لتكــون بذل ــق الكب ــة »األقــر.. طري ــم مناقشــة إقامــة فعالي كــا ت
بشــكل منتظــم، عــى أن يتــم اإلعــان قبــل موعدهــا بوقــت كاىف وبحــث إمكانيــة حضــور الســائحن، وذلــك يف إطــار 

ــات ســياحية متنوعــة عــى مــدار العــام.  ــم أحــداث وفعالي ــوزارة لتنظي اســراتيجية ال

ــن  ــد م ــة العدي ــا مناقش ــم خاله ــار، ت ــى لآلث ــس األع ــس إدارة املجل ــن ملجل ــهر، اجتاع ــال الش ــرأس الوزير،خ ت
املوضوعــات الهامــة والتــي جــاء مــن بينهــا املوافقــة عــى تســجيل مبنــى املتحــف القبطــي يف عــداد اآلثــار اإلســامية 
ــك املوافقــة  ــة، وكذل ــار القبطي ــد بالعــامل املتخصــص يف اآلث ــك املتحــف األول والوحي ــح بذل ــة ليصب ــة واليهودي والقبطي
ــات ذات التعاقــدات الســارية  ــارزات والكافيري ــة ملســتأجري الب ــح التخفيــض عــي القيمــة اإليجاري عــى اســتمرار من
ــة، وذلــك بنســبة 50% حتــى شــهر  ــار النوب ــار وصنــدوق آث ــة التابعــة للمجلــس األعــى لآلث باملتاحــف واملواقــع األثري

ــر ٢0٢٢، لتكــون هــذه اإلعفــاءات قــد اســتمرت ألكــر مــن عــام ونصــف.  يناي

شــارك، الوزيــر، يــوم 5 ديســمرب، يف افتتــاح فعاليــات ورشــة العمــل التــي نظمتهــا الــوزارة بالتعــاون مــع االتحــاد املــري 
للغــرف الســياحية والغــرف، الســتعراض مامــح االســراتيجية الوطنيــة للســياحة املســتدامة يف مــر والتي يقــوم بتحديثها 

أحــد بيــوت الخــربة اإليطاليــة، والــذي كان ســبق وأن أعدهــا يف عــام ٢00٩. 
ــال  ــام والخــاص مبســتجدات األع ــن بالقطــاع الســياحي الع ــع املعني ــدف اطــاع جمي ــد جــاءت هــذه الورشــة به وق

ــراتيجية . ــذه االس ــث ه ــة تحدي ــة بعملي الخاص

مناقشة إعداد حملة ترويجية لعام 2022  بمجلس إدارة هيئة التنشيط السياحي

تخفيض 50% علي القيمة اإليجارية لمستأجري البارزات والكافيتريات بالمتاحف 
والمواقع األثرية حتى يناير 2022 

ورشة عمل الستعراض مالمح االستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر 
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من أرشيف  مركز تسجيل اآلثار المصرية

التقــى الوزيــر، وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة واملديــر التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرمية 
واملديــر العــام ملقــر األمــم املتحــدة يف فيينــا، لبحــث تعزيــز أوجــه التعــاون يف جميــع املجــاالت ذات االهتــام املشــرك، 
حيــث تــم مناقشــة ســبل التصــدي لاتجــار غــر املــروع يف املمتلــكات الثقافيــة واآلثــار يف ضــوء االتفاقيــات الدوليــة، 
فضــاً عــن العاقــة بــن تلــك الظاهــرة واألمنــاط األخــرى للجرميــة مثــل غســل األمــوال واالتجــار باألشــخاص واإلرهــاب 

ومتويــل اإلرهــاب. 

اســتقبل، الوزيــر، يــوم ٢1 ديســمرب، ســفر دولــة اليابــان بالقاهــرة والــذي تــوىل مهــام منصبــه مؤخــراً، وتــم خــال اللقــاء 
مناقشــة ســبل تعزيــز التعــاون بــن البلديــن وآليــات دفــع املزيــد مــن الحركــة الســياحية الوافــدة ملــر مــن اليابــان 

وخاصــة يف ظــل شــغف واهتــام الســائح اليابــاين باملقصــد الســياحي املــري. 

ــة العامــة للتنشــيط الســياحي، خــال الشــهر، أحــد أهــم منظمــي الرحــات  ــة املري ــذي للهيئ ــس التنفي التقــى الرئي
بالســوق الــرويس وعــدد مــن ممثــي رشكات الســياحة الروســية مبدينــة الغردقــة، وذلــك يف إطــار الرحلــة التعريفيــة التــي 
نظمتهــا الهيئــة بالتعــاون مــع أحــد أهــم منظمــي الرحــات بالســوق الــرويس خــال الفــرة مــن 1 وحتــى 8 ديســمرب 

لعــدد 1٣0 رشكــة ســياحة روســية. 

لقاء المدير التنفيذي لمكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

بحث دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من اليابان 

لقاء منظمي الرحالت بالسوق الروسي 

التقــي الوزيــر، خــال الشــهر، بأعضــاء الــدورة الـ 4٦ من املرشــحن للعمــل كملحقن عســكرين بالخــارج وزوجاتهم، 
وذلــك ضمــن جهــود القــوات املســلحة للتوعيــة وزيــادة املعرفــة ونقــل الخــربات املختلفــة لــدى املرشــحن للعمــل 

يف مجــال التمثيــل الدبلومــايس العســكري وتأهيلهــم للعمــل كملحقــن عســكرين بالخارج.

... و أعضاء الدورة الـ  ٤٦ للتمثيل الدبلوماسي للملحقيين العسكريين 

وثائق إنشاء مدرسة اآلثار عام ١٨٨١من األرشيف الورقي لمركز تسجيل اآلثار المصرية:
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نظــم املتحــف، العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة الثقافيــة ضمــن الربنامــج الثقــايف الــذي ينظمــه املتحــف، منهــا أمســية 
تضمنــت محــارضة لعــامل اآلثــار ووزيــر اآلثــار األســبق الدكتــور زاهــي حــواس عــن أهــم االكتشــافات األثريــة، ومعرضــاً 
فنيــاً تحــت عنــوان »مــر الخالــدة« للفنــان املــري الدكتــور فريــد فاضــل والــذي سيســتمر ملــدة شــهر، باإلضافــة إىل 
فقــرة فنيــة لعازفــة الڤيــوال ســوزان صابــر، كــا نظــم املتحــف حفــاً موســيقياً ملغنــي الجــاز املــري أحمــد حرفــوش، 

حــره عــدد كبــر مــن زائــري املتحــف واملثقفــن وكبــار الشــخصيات العامــة والســفراء.

ــارات  ــود والزي ــن الوف ــد م ــارات الرســمية إىل املتحــف، اســتقبل املتحــف، خــال الشــهر، العدي ــد الزي اســتمراراً لتواف
الرســمية مــن العديــد مــن الــدول منهــا وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة البحرينــي، ورئيــس مجلــس إدارة هيئــة 

ــة املتحــدة بالقاهــرة.  ــارات العربي ــة اإلم ــن للســياحة واملعــارض، وامللحــق الثقــايف لدول البحري
كــا اســتقبل املتحــف وفــود أكــر مــن 4٢ دولــة مــن املشــاركن يف معرض مــر الــدويل للصناعــات العســكرية والدفاعية 
»إيديكــس ٢0٢1” والــذي اســتضافته مــر، باإلضافــة ايل اســتقباله وفــد إفريقــي مــن جنســيات مختلفــة خــال زيارتــه 

الحاليــة للمشــاركة يف اجتاعــات الــدورة الثانيــة للمركــز املــري األفريقــي للتدريــب يف مجــال تنظيــم االتصــاالت.

... وينظم أمسيات ثقافية

المتحف يستقبل عدد من الزيارات الرسمية 

المتحف القومي للحضارة المصرية

إطالق تطبيق إلكتروني للمتحف على الهواتف المحمولة 

تــرأس الوزيــر، يــوم ٢0 ديســمرب، اجتــاع مجلــس إدارة هيئــة املتحــف، حيــث تــم اســتعراض العديــد مــن املوضوعــات 
 ،NMEC ومنهــا االنتهــاء مــن إصــدار تطبيــق إلكــروين للهواتــف املحمولــة »موبايــل أبليكشــن« خــاص باملتحــف بإســم
يتــم تحميلــه مــن  Google play أو App store ، وموضوعــات متعلقــة بإيــرادات املتحــف وتزايــد اإلقبــال عــى زيارتــه، 

وكذلــك إدراج املتحــف مبعظــم الربامــج الســياحية، وزيــادة أعــداد رحــات طــاب املــدارس املختلفــة لــه. 
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أثريــة  الشــهر، ٢٣ قطعــة  املتحــف، خــال  اســتقبل 
ضخمــة، مــن املتحــف املــري بالتحريــر ومنطقتــي 
آثــار ســقارة واإلســاعيلية، مــن بينهــا جــدار ضخــم مــن 
ــوص  ــل نص ــة ميث ــم إىل ٢٦٩ قطع ــري مقس ــر الج الحج
لألهرامــات خاصــة بامللكــة عنــخ اســن بيبــي الثانيــة مــن 

ــة. ــة القدمي ــر الدول ع
وجــاري اآلن ترميــم وصيانــة القطــع الثقيلــة مبركــز 
ترميــم اآلثــار باملتحــف متهيــداً لنقلهــا إىل قاعــات العــرض 

ــايئ. ــا النه ــن عرضه ــا يف أماك ــية ووضعه الرئيس

اجتمــع الوزيــر، يــوم 1٩ ديســمرب، باملتحــف املــري الكبــر، مــع محافــظ الجيــزة، حيــث تــم مناقشــة زيــادة الطاقــة 
والقــدرة االســتيعابية للمنشــآت الفندقيــة مبحافظــة الجيــزة وخاصــة تلــك املوجــودة باملنطقــة املحيطــة باملتحــف املــري 
الكبــر ومدينــة ٦ أكتوبــر، وذلــك اســتعداداً الســتقبال ضيــوف مــر الذيــن ســيأتون خصيصــاً لزيــارة املتحــف ســواء أثنــاء 

احتفاليــة افتتاحــه أو مــا بعــد ذلــك. 

ــدة  ــة املتحــف مل ــاء هيئ ــس أمن ــاً بتشــكيل مجل ــراًرا جمهوري ــوم 14 ديســمرب، ق ــة، ي ــس الجمهوري ــة رئي أصــدر فخام
ــة  ــر مكتب ــة، ومدي ــر املالي ــة، ووزي ــر الثقاف ــار، ووزي ــر الســياحة واآلث ــن وزي ــن املري ــنوات، وضــم التشــكيل م ٣ س
اإلســكندرية، والدكتــور زاهــى حــواس، والدكتــور فــاروق حســنى، وهشــام عكاشــة، والدكتــور فــاروق العقــدة، ومحمــد 
لطفــى الســيد، واإلعامــى رشيــف عامــر، ومــن األجانــب: تــارو آســو وجــوين ساســايك، واألمــر ســلطان بــن ســلان، وبــن 

إليــوت ومديــر متحــف املروبوليتــان بصفتــه وأمــن عــام منظمــة الســياحة العامليــة بصفتــه.

المتحف يستقبل 23 قطعة أثرية ضخمة

مناقشة زيادة الطاقة والقدرة االستيعابية للمنشآت الفندقية بالمنطقة المحيطة 
بالمتحف 

قرار جمهوري بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات 

المتحف المصرى الكبير
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يحتفــي العــامل باليــوم العاملــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يــوم ٣ ديســمرب مــن كل عــام،  
وقــد نظمــت الــوزارة  طــوال الشــهر جــوالت إرشــادية ومحــارضات وبرامــج تدريبيــة 
ــون جــري  ــم مارث ــذوي الهمــم، ومــن بــن هــذه األنشــطة تنظي ــة ل وأنشــطة ترفيهي
ــة  ــة الذهني ــذوى اإلعاق ــج  ل ــقارة، وبرنام ــار س ــة آث ــمع مبنطق ــاف الس ــم وضع للص
ومتازمــة داون، حيــث تــم اســتخدام مــرح العرائــس كوســيلة للحــي عــن فنــون 

ــاء الجــوالت اإلرشــادية. ــة أثن العــارة املري
ــر  ــن التداب ــد م ــذت العدي ــث اتخ ــم، حي ــذوي الهم ــرًا ب ــا كب ــوزارة اهتاًم ــويل ال ت
ونفــذت عــدًدا مــن املروعــات لارتقــاء مبســتوي الخدمــات املقدمــة لهــم، وإتاحــة 
وتيســر زيارتهــم داخــل املتاحــف واملواقــع األثريــة؛ حيــث تــم توفــر كــود اإلتاحــة 
ــال عمــل مســارات زيــارة  الهندســية داخــل املتاحــف واملواقــع األثريــة مــن خ
ــات  ــة إىل حام ــة، باإلضاف ــع األثري ــبية باملواق ــرات خش ــف ومم ــة باملتاح مخصص
مخصصــة وكــرايس، ومنحــدرات ومصاعــد،  كــا تــم تفعيــل كــود اإلتاحــة تكنولوجيــاً 
ومكانيــاً وثقافيــاً، مــن خــال عمــل لوحــات برايــل، ولوحــات إرشــادية وأفــام بلغــة 
ــارة  ــة اإلش ــى لغ ــف ع ــة واملتاح ــع األثري ــن يف املواق ــب العامل ــم تدري ــارة. وت اإلش
واســتخدام اللوحــات اإلرشــادية بطريقــة التواصــل املناســبة، باإلضافــة ايل دورات 
تدريبيــة ومحــارضات توعويــة لكيفيــة التعامــل مــع ذوى الهمــم كل حســب قدراتــه 
املختلفــة. وشــاركت الــوزارة مــن خــال اللجنــة العليــا لخلــق وظائــف لــذوي الهمــم 
ــف املناســبة  ــازم لهــم لشــغل الوظائ ــل ال ــب والتأهي ــواع التدري ــد أن بوضــع وتحدي
ــار.  ــة بالســياحة واآلث ــك املعني ــام أو الخــاص، وخاصــة تل ــم ســواء يف القطــاع الع له
قدمــت الحضــارة املريــة القدميــة، دروًســا يف التعامــل اإلنســاين داخل املجتمــع، فكان 
املــرى القديــم أول مــن احــرم ذوي الهمــم، وحــذر مــن إهانتهــم، وقــام بتمكينهــم 

مــن بعــض املناصــب يف الدولــة املريــة. 
ــة  ــات املحفوظ ــدى الربدي ــى اح ــم ع ــري القدي ــطور األدب امل ــض س ــا بع تطالعن
باملتحــف الربيطــاين، والتــي قــد كتبــت يف عــر الرعامســة، فيقــول الحكيــم »امنمويب« 
إلبنــه: » ال تســخر مــن أعمــى، وال تهــزأ مــن قــزم، وال تضايــق رجــًا أعــرج، وال تكــن 
عابــس الوجــه«.  وقــام الفنــان املــري بإظهــار حــاالت ذوي الهمــم، وهــم ميارســون 
حياتهــم الطبيعيــة. فــري عــدة مشــاهد للعــازف الريــر عــي آلة الهــارب املوســيقية، 

مثلــا وجدنــاه يف مقــربة »انتــف« بالدولــة الوســطى. 
ــال  ــس أع ــنب« رئي ــل »س ــة، مث ــخصيات الهام ــض الش ــزم لبع ــاالت تق ــاك ح وهن
النســيج، الــذي عــاش يف عــري كًا مــن امللكيــن »خوفــو« و»جــدف رع« مــن األرسة 

ــر.  ــه موجــود باملتحــف املــري بالتحري ــه مــع أرست الرابعــة، ومتثال
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األخيرة
اليوم العالمي لذوي اإلعاقة 


