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النشرة اإلخبارية 
لوزارة السياحة واآلثار

العدد ٢5 -يناير ٢٠٢٢

بعــد مــرور أكــر مــن 50 عامــا عــى القانــون رقــم 1 لســنة 1973 بشــأن املنشــآت الفندقيــة والســياحية، وافــق مجلــس النــواب، 
ــة والســياحية  ــون املنشــآت الفندقي ــة بشــأن إصــدار قان ــن الحكوم ــدم م ــون مق ــر عــى مــروع قان ــوم ٢5 يناي يف جلســته ي

الجديــد، وذلــك بحضــور الوزيــر.
وقــد جــاءت توجيهــات فخامــة رئيــس الجمهوريــة بتيســر إجــراءات اســتخراج تراخيــص املنشــآت الفندقيــة والســياحية، وظهرت 
رضورة إعــداد مــروع قانــون ينظــم كافــة األمــور واإلجــراءات الخاصــة بتلــك الرتاخيــص بــن كافــة الجهــات ذات الصلــة عــن 
ــا  ــص عليه ــي تن ــل الرســوم الت ــة يف تحصي ــه »الشــباك الواحــد«، ومبــا ال ميــس حــق كل جه ــق علي ــا يطل ــوزارة، في ــق ال طري
القوانــن والقــرارات، ومبــا يهــدف إىل تيســر اإلجــراءات، وتحســن منــاخ األعــال يف مــر، مبــا يرفــع درجــة تقييمهــا يف التقاريــر 
الدوليــة ويعــزز قدرتهــا التنافســية لجــذب االســتثارات، عــاوة عــى مواكبتــه كافــة املســتجدات التــى طــرأت عــى صناعــة 
الســياحة خــال العقــود املاضيــة. كــا وافــق مجلــس النــواب عــى مجمــوع مــواد مــروع قانــون مقــدم مــن الحكومــة بإصــدار 
قانــون إنشــاء صنــدوق دعــم الســياحة واآلثــار، والــذي يهــدف إىل دعــم ومتويــل األنشــطة التــي تعمــل عــى تنميــة وتنشــيط 
الســياحة والرتويــج لهــا عامليــا، وتطويــر الخدمــات واملناطــق الســياحية، وتحفيــز الســياحة الوافــدة ودعــم مروعــات املجلــس 
ــاإلرث الحضــارى وفقــا ملفهــوم  ــة، والنهــوض ب ــر املواقــع األثري ــار وتطوي ــة اآلث ــار املتعلقــة برتميــم وحفــظ وصيان األعــي لآلث

التنميــة الســياحية املســتدامة.

البرلمان يوافق على مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد 
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أهم األخبار
فخامــة الرئيــس ونظيــره الســنغالى يشــهدان توقيــع مذكــرة تفاهــم للتعــاون فى 

ــال االثار مج

شــهد فخامــة الرئيــس ونظــره الســنغاىل، بقــر االتحاديــة يــوم، ٢9 ينايــر، توقيــع مذكــرة تفاهــم للتعــاون ىف مجــال االثار 
بــن املجلــس األعــى لآلثــار بجمهوريــة مــر العربيــة، ومتحــف الحضــارات األفريقيــة التابــع لــوزارة الثقافــة الســنغالية. 

وقعــه الوزيــر مــن الجانــب املــرى، ومــن الجانــب الســنغاىل وزيــرة الشــئون الخارجيــة والســنغالين بالخــارج.

الرئيس السنغالى يزور أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية
قــام الرئيــس الســنغايل، خــال زيارتــه الرســمية ملــر، بزيــارة منطقــة أهرامــات الجيــزة، واملتحــف القومــي للحضــارة 

املريــة، والتــي رافقــه فيهــا الوزيــر، والوفــد الرســمي الســنغال املرافــق لــه. 

رئيس كوريا الجنوبية يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
قــام رئيــس كوريــا الجنوبيــة خــال زيارتــه الرســمية ملــر، التــي تعــد هــي األوىل لرئيــس كــورى جنــويب إىل مــر منــذ 

نحــو 1٦ عامــاً، بزيــارة املتحــف القومــي للحضــارة املريــة، وقــد رافــق الوزيــر رئيــس كوريــا الجنوبيــة خــال جولتــه.

عــى هامــش زيــارة رئيــس كوريــا الجنوبيــة الرســمية ملــر، وقــع، يــوم ٢1 ينايــر، األمــن العــام للمجلــس األعــى لآلثــار، 
ــار واملتاحــف،  ــا الجنوبيــة، مذكــرة تفاهــم للتعــاون بــن البلديــن يف مجــاالت اآلث ورئيــس هيئــة الــرتاث الثقــايف بكوري
بقــر األمــر محمــد عــي باملنيــل، كــا التقيــا يــوم ٢0 ينايــر، مبعبــد الكرنــك باألقــر، ملناقشــة أوجــه التعــاون املشــرتك 
ــة  ــتخدام التقني ــة واس ــع األثري ــات باملواق ــر الخدم ــار وتطوي ــم اآلث ــات ترمي ــر ومروع ــال الحفائ ــن يف مج ــن البلدي ب
الحديثــة يف مجــال العمــل األثــري وتنظيــم معــارض مؤقتــة لآلثــار وتبــادل املنــح الدراســية والخــرات يف مجــال تدريــب 

املرممــن والعاملــن بالــوزارة ومحاربــة االتجــار الغــر مــروع يف اآلثــار.
واســتقبلت منطقــة أهرامــات الجيــزة، يــوم ٢٢ ينايــر، رئيــس هيئــة الــرتاث الثقــايف بكوريــا الجنوبيــة والوفــد املرافــق لــه 

والوفــد الصحفــي املرافــق لزيــارة الرئيــس الكــوري، كــا قــام الوفــد الصحفــي بزيــارة املتحــف املــري بالتحريــر.

توقيع مذكرة تفاهم في مجاالت اآلثار والمتاحف مع هيئة التراث الثقافي بكوريا
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 رئيس الوزراء يتفقد عددًا من مشروعات التطوير إلعادة إحياء القاهرة التاريخية
قــام رئيــس مجلــس الــوزراء، يــوم 8 ينايــر، بجولــة 
تفقــد خالهــا عــدداً مــن مروعــات التطويــر 
ــر  ــة س ــة، ومتابع ــرة التاريخي ــاء القاه ــادة إحي إلع
العمــل ونســب تنفيــذ األعــال بهــا، منهــا املنطقــة 
ــة،  ــة درب اللبان ــم ومنطق ــجد الحاك ــة مبس املحيط
وذلــك انطاقــاً مــن اهتــام الدولــة املريــة بتطوير 
املناطــق التاريخية، وإعــادة إظهار رونقهــا الحضاري 
وقيمتهــا التاريخيــة، لتصبــح مــن املقاصد الســياحية 
ــامل. ــف دول الع ــن مختل ــن م ــذب الزائري ــي تج  الت

 .. ويتابع ملفات عمل الوزارة وموقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت
ــا  ــوزارة، ومنه ــل ال ــات عم ــن ملف ــدد م ــف ع ــة موق ــر، ملتابع ــر، الوزي ــوم 17 يناي ــوزراء، ي ــس ال ــس مجل ــى رئي التق
موقــف حركــة الســياحة والتدفقــات الســياحية خــال الفــرتة األخــرة، وكذلــك مــا يتــم تنفيــذه مــن إجــراءات لتشــجيع 
الســياحة الوافــدة إىل مــر مــن عــدد مــن الــدول، وموقــف املروعــات الجاهــزة لافتتــاح يف قطــاع الســياحة واآلثــار، 
ورفــع كفــاءة الخدمــات الســياحية املقدمــة للزائريــن والســائحن يف مدينــة ســانت كاتريــن، واالســتعدادات الخاصــة 
ــة. ــة للــرق األوســط التابعــة ملنظمــة الســياحة العاملي ــة االقليمي ــدور الـــ 48 للجن  باســتضافة مــر الجتاعــات ال

كــا عقــد يــوم 3 ينايــر، اجتاعــاً ملتابعــة موقــف تنفيــذ اســرتاتيجية تعظيــم ســياحة اليخــوت يف مــر، وذلــك يف إطــار 
متابعــة تنفيــذ تكليفــات فخامــة رئيــس الجمهوريــة يف هــذا الشــأن، حيــث تــم إصــدار قــرار تشــكيل لجنــة وزاريــة عليا 

لوضع االســرتاتيجية يف يونيــو ٢0٢1.

ــة مبحافظــة  ــة إســنا التاريخي ــاء مدين ــادة إحي ــر وإع ــر، خطــوات تطوي ــوم ٢5 يناي ــوزراء، ي ــس ال ــس مجل ــع رئي تاب
األقــر، وأكــد أن الحكومــة املريــة تــرع الخطــى مــن أجــل البــدء يف عمليــة إعــادة إحيــاء املدينــة ســياحياً ضمــن 
ــن حقــب  ــة م ــامل أثري ــة تضــم مع ــة، خاصــة أن املدين ــة باملناطــق األثري ــي تنفذهــا الدول ــات الكــرى الت املروع
تاريخيــة مختلفــة، وهــو مــا يؤهلهــا إىل أن تصبــح متحفــاً مفتوحــاً للزائريــن، ووّجــه برعــة االنتهــاء مــن الرســومات 

التنفيذيــة الخاصــة مبروعــات إعــادة إحيــاء مدينــة إســنا عــى الفــور متهيــداً لبــدء أعــال التطويــر بهــا.

 .. وخطوات تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية
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ــة  ــيخ، ملناقش ــرم الش ــياحين ب ــتثمرين الس ــن املس ــدد م ــهر، بع ــال الش ــدين، خ ــران امل ــر الط ــر ووزي ــى الوزي التق
ــة رشم  ــل مدين ــات تحوي ــم مناقشــة آلي ــزات الســياحية الســتضافة مــر ملؤمتــر »COP27«، وخــال اللقــاء، ت التجهي
الشــيخ ملدينــة خــراء صديقــة للبيئــة، مــن خــال حصــول املنشــآت الفندقيــة والســياحية بهــا عــى شــهادة العامــة 
الخــراء مــن جهــة دوليــة معتمــدة، باإلضافــة إىل مناقشــة إجــراءات وآليــة تحويــل املركبــات املرخصــة ســياحياً بأنواعهــا 
املختلفــة إىل مركبــات تعمــل بالطاقــة الصديقــة للبيئــة، إىل جانــب مناقشــة ســبل رفــع كفــاءة الفنــادق، وزيــادة الطاقــة.

COP27 رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات استضافة مصر لمؤتمر
عقــد رئيــس مجلــس الــوزراء، اجتاعاً يوم ٢5 يناير، ملتابعة االســتعدادات »اللوجيســتية« الســتضافة مر للدورة الســابعة 
 والعريــن ملؤمتــر الــدول األطــراف يف اتفاقية األمم املتحدة بشــأن تغــر املناخ COP27، مبدينة رشم الشــيخ نوفمر القادم. 
ــة  ــة خــراء«، باإلضاف ــة رشم الشــيخ »مدين ــان مدين ــس بإع ــة الرئي ــن فخام ــات خاصــة م ــاك تكليف ــار إىل أن هن وأش
ــات  ــن مروع ــاء م ــة واالنته ــرف الفندقي ــدد الغ ــادة ع ــا لزي ــرة به ــياحية املتع ــات الس ــغيل املروع ــة تش إىل رسع
املدينــة.  الكهربائيــة داخــل  للســيارات  تنفيــذ محطــات شــحن  الطــرق، واإلرساع يف   البنيــة األساســية، وتطويــر 
وكلــف رئيــس الــوزراء بتيســر إجــراءات الحصــول عــى الرتاخيــص الخاصــة باســتكال األعــال يف املنشــآت الفندقيــة 

والســياحية باملحافظــة، وذلــك مــن خــال تشــكيل لجنــة برئاســة املحافــظ.

00ولقاء المستثمرين السياحيين لمناقشة التجهيزات للمؤتمر 

مدينة رشم الشيخ
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إلــزام المنشــآت الفندقيــة والســياحية في شــرم الشــيخ بالحصول على شــهادة  
»الممارســات الخضــراء«..و بــدء تشــغيل ســيارات صديقة للبيئــة  باألقصر

الوزارة تشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 

شــاركت الــوزارة يف منتــدى شــباب العــامل يف نســخته الرابعــة، الــذي عقــد مبدينــة رشم الشــيخ يف  الفــرتة مــن 13-10 
ينايــر، تحــت رعايــة بحضــور فخامــة رئيــس الجمهوريــة،  ومبشــاركة وفــود مــن جميــع أنحــاء العــامل، بجنــاح وذلــك 
لعــرض مقومــات املقاصــد الســياحية املختلفــة، وفيديوهــات تفاعليــة ملدينتــي رشم الشــيخ ودهــب، كــا نظمــت زيــارة 
لعــدد مــن الشــباب املشــاركن يف املنتــدى ملتحــف رشم الشــيخ، والــذي افتتــح بهــذه املناســبة وتزامنــاً مــع االحتفــال بعيــد 
ــا تحــت عنــوان” رحلــة العائلــة املقدســة“، مــن يــوم 11 ينايــر وملــدة ســتة أشــهر،  امليــاد املجيــد، معرًضــا أثريــاً مؤقتً
ونظمــت الهيئــة املريــة العامــة للتنشــيط الســياحي برنامجــاً ســياحياً للمــدون األمريــي Markian Behamo، عــى 

هامــش حضــوره فعاليــات املنتــدى.

وكانــت الــوزارة قبــل انطــاق فعاليــات املنتــدى قــد شــكلت لجنــة مختصــة مــن اإلدارة املركزيــة للمنشــآت الفندقيــة 
واملحــال واألنشــطة الســياحية، للتأكيــد عــى التــزام كافــة الفنــادق بالضوابــط واإلجــراءات االحرتازيــة، وتوفــر غرفــة يف 
كل فنــدق لعمــل PCR، وكذلــك عيــادة طبيــة، وقامــت بإيفــاد لجنــة للتفتيــش واملــرور عــى 79 فندقــاً باملدينــة، مــن 
بينهــا الفنــادق التــي اســتقبلت ضيــوف املنتــدى، ملتابعــة املســتوى الســياحي والصحــي وجــودة الخدمــات املقدمــة بهــا.

جناح الوزارة باملنتدى زيارة الشباب ملتحف رشم الشيخ

يف ضــوء جهــود الــوزارة نحــو تحويــل القطــاع الســياحي املــري إىل قطــاع صديــق للبيئــة، ومتاشــياً مــع أهداف اســرتاتيجية 
التنميــة املســتدامة للــوزارة ورؤيــة »مــر ٢030« للحفــاظ عــى التــوازن البيئــي واســتدامة النشــاط الســياحي واألثــري، 
أصــدر الوزيــر، قــراراً وزاريــاً بإلــزام كافــة املنشــآت الفندقيــة والســياحية يف مدينــة رشم الشــيخ -كمرحلــة أوىل- بالحصــول 
ــد قيامهــا بتطبيــق كافــة اشــرتاطات »املارســات  ــة املعتمــدة، تفي ــة أو املحلي عــى شــهادة مــن إحــدى الجهــات الدولي
الخــراء« صديقــة البيئــة، وفقــاً ملفهــوم الســياحة املســتدامة، عــى أن تلتــزم هــذه املنشــآت بتوفيــق أوضاعهــا ىف أجــل 

غايتــه ســتة أشــهر مــن تاريــخ العمــل بهــذا القــرار.
ويف ذات الســياق، ويف إطــار حــرص الــوزارة عــى تفعيــل أساســيات الســياحة املســتدامة والحفــاظ عــى البيئــة يف املواقــع 
ــن  ــل الزائري ــة لنق ــة للبيئ ــة صديق ــل بالطاق ــة تعم ــيارات كهربائي ــر، يف تشــغيل س ــوم 1 يناي ــوزارة، ي ــدأت ال ــة، ب األثري
مبنطقتــي وادي امللــوك والديــر البحــري بالــر الغــريب باألقــر، وقــد تــم تشــغيل ٢0 ســيارة كهربائيــة 1٢ منهــا يف منطقــة 
ــر البحــري، وتتواجــد هــذه الســيارات عنــد بوابــات دخــول املنطقــة األثريــة عــى مــدار  وادي امللــوك، و8 مبنطقــة الدي

ســاعات الزيــارة الرســمية املقــررة لنقــل الزائريــن.
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املكرمون مع الوزير

ــة باملــرح  ــة فني ــر، احتفالي ــوم 17 يناي ــوزارة، ي ــن، أقامــت ال ــن املري ــد الخامــس عــر لآلثاري ــاالً بالعي احتف
الكبــر بــدار األوبــرا املريــة، وتضمــن برنامــج الحفــل عرضــاً لفيلــم قصــر عــن إنجــازات املرممــن املريــن، وتــم 

تكريــم 1٦ مــن اآلثاريــن والعاملــن مبجــال اآلثــار؛ وهــم:

االحتفال بعيد اآلثاريين المصريين 
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ــد هشــام  ــر واملنطقــة املحيطــة(، العمي ــاح )املــرف عــى مــروع املتحــف املــرِي الكب ــواء عاطــف مفت الل
ــو زادة  ــة طب ــورة زكي ــة(، الدكت ــرة التاريخي ــى القاه ــرف ع ــية وامل ــئون الهندس ــر للش ــاعد الوزي ــمر )مس س
ــار  ــرازق )أســتاذ اآلث ــد ال ــور محمــود عب ــة عــن شــمس(، اســم املرحــوم الدكت ــة بجامع ــار املري )أســتاذ اآلث
ــار،  ــة اآلث ــامية  بكلي ــار اإلس ــتاذ اآلث ــم )أس ــد الرحي ــال عب ــور ج ــويس(، الدكت ــاة الس ــة قن ــة بجامع املري
جامعــة القاهــرة(، الدكتــور مختــار الكســباىن )أســتاذ اآلثــار اإلســامية بكليــة اآلثــار ، جامعــة القاهــرة(، اللجنــة 
العليــا لســيناريوهات املتاحــف بالــوزارة، املهنــدس وعــد اللــه أبــو العــاة )رئيــس قطــاع املروعــات الســابق(، 
األســتاذة إينــاس جعفــر )النائــب الســابق لرئيــس هيئــة املتحــف القومــي للحضــارة املريــة للشــئون األثريــة(، 
ــس اإلدارة  ــى )رئي ــا مصطف ــورة مه ــام املتحــف املــري الســابق(، الدكت ــر ع ــود الحلوجــي )مدي ــتاذ محم األس
ــر  ــار م ــة آلث ــس اإلدارة املركزي ــع )رئي ــد البدي ــد عب ــتاذ محم ــابًقا(،  األس ــة س ــف التاريخي ــة للمتاح املركزي
العليــا(، األســتاذ عبــد النــارص عبــد العظيــم )مديــر عــام ترميــم آثــار ومتاحــف مــر العليــا(، األســتاذة شــياء 
ــم  ــرة(، اس ــار البح ــة آث ــراء منطق ــيخ خف ــوىس )ش ــد م ــس أحم ــنا(،   الري ــد اس ــة ىف معب ــاس )مرمم ــو العب اب

ــة(. ــع بالدقهلي ــل الرب ــار ت ــه الســيد )حــارس مبنطقــة آث ــد الل املرحــوم عب
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ــواس  ــي ح ــور زاه ــزة الدكت ــليم جائ ــم تس ــا ت ك
ألفضــل آثاريــن ومرميــن لعــام ٢0٢1،  حصــل عــى 
جائــزة أفضــل آثــاري األســتاذ عفيفــي رحيــم، رئيس 
ــة الخاصــة  ــة الذهبي ــر املدين ــق العمــل بحفائ فري
واألســتاذ  باألقــر،  الثالــث،  أمنحتــب  بامللــك 
عاطــف الدبــاح، رئيــس فريــق عمــل تطويــر ســور 
وقلعــة  الديــن  وقلعــة صــاح  العيــون  مجــري 
قايتبــاي وديــر مــاري مينــا، وجائــزة أفضــل مرمــم 
ــق عمــل  ــام وفري ــا األســتاذ أحمــد إم حصــل عليه
ــوم  ــه خن ــد اإلل ــة يف معب ــة األملاني ــة املري البعث

ــنا. ــة إس مبدين
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مشاركات ومعارض دولية

 المشاركة في أعمال اللجنة المصرية العمانية بمسقط 
شــارك، الرئيــس التنفيــذي للهيئــة املريــة العامــة للتنشــيط الســياحي، يومــي ٢٢ و٢3 ينايــر، يف جلســة أعــال اللجنــة 
املريــة العانيــة املشــرتكة، والتــي ُعقــدت مبقــر وزارة الخارجيــة العانيــة مبدينــة مســقط بســلطنة عــان، وشــهدت 
ــذ  ــع برنامــج تنفيــذي للتعــاون يف مجــال الســياحة بــن مــر وســلطنة عــان، وذلــك يف إطــار تنفي االجتاعــات توقي

مذكــرة التفاهــم املوقعــة بــن البلديــن يف هــذا املجــال.

 ... وفي المعرض الدولي للسياحة والسفر »الفيتور« بمدريد بإسبانيا
شــاركت الــوزارة ممثلــة يف الهيئــة املريــة العامــة للتنشــيط الســياحي، مــن 19 وحتــى ٢3 ينايــر، بوفــد رســمي 
 Fitur »برئاســة رئيــس اإلدارة املركزيــة ملكاتــب الســياحة بالهيئــة، يف املعــرض الــدويل للســياحة والســفر »الفيتــور
بالعاصمــة اإلســبانية مدريــد. وقــد التقــى رئيــس الوفــد بوزيــر الســياحة واآلثــار األردين، وعقــد عــدداً مــن اللقاءات 
ــار منظمــي الرحــات ورشكات الطــران، ورئيــس اتحــاد رشكات الســياحة اإلســبانية، باإلضافــة إىل  ــة مــع كب املهني
عــدد مــن اللقــاءات اإلعاميــة، كــا التقــى مبمثــي التســويق بالنــادي امللــي اإلســباين »ريــال مدريــد« لبحــث ســبل 

التعــاون مــع النــادي للرتويــج للســياحة املريــة.

الترويج والتنشيط 

األقصر تستضيف ماراثون مصر الدولي  
ــعة  ــنة التاس ــر للس ــة األق ــر، مبحافظ ــوم 14 يناي ــم، ي أُقي
والعريــن عــى التــوايل، فعاليــات ماراثــون مــر الــدويل 
تحــت رعايــة الــوزارة ووزارة الشــباب والرياضــة ومحافظــة 
األقــر، والــذي انطلــق مــن أمام معبــد حتشبســوت بالدير 
البحــري بالــر الغــريب باألقــر، شــارك فيــه متســابقن مــن 
ــا  ــباق يقــام يف إفريقي ــدم س ــد أق ــوايل 3٢ دولــة، ويع ح

والــرق األوســط.

متحــف شــرم الشــيخ يســتضيف المشــاركين فــي بطولــة كأس العــرب لكــرة القــدم 
لقصــار القامــة 

اســتضاف متحــف رشم الشــيخ يــوم ٢7  ينايــر 
الوفــود املشــاركة يف بطولــة كأس العــرب لكــرة 
ــة  ــم جول ــم تنظي ــا ت ــة، ك ــار القام ــدم لقص الق
ــا عــدد مــن  ــة رشم الشــيخ زاروا خاله لهــم مبدين
األماكــن الســياحية. أقيمــت هــذه البطولــة ضمــن 
فعاليــات املهرجــان العاملــي الرابــع لقصــار القامــة 
مبدينــة رشم الشــيخ تحت رعايــة الــوزارة، ووزارات 

ــي. ــن اإلجتاع ــة والتضام ــباب والرياض الش
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 متابعة اللمسات األخيرة من أعمال مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا
زيارات وجوالت داخلية

تفقــد، الوزيــر، يــوم 18 ينايــر، قــر محمــد 
عــي بشــرا، ملتابعــة اللمســات االخــرة مــن 
أعــال مــروع ترميــم القــر، والــذي تنفــذه 
الهندســية  الهيئــة  مــع  بالتعــاون  الــوزارة 
للقــوات املســلحة، طبقــاً للروتوكــول املوقــع 
بــن الــوزارة والهيئــة، وذلــك متهيــداً الفتتاحــه 
ــى  ــملت الجولــة تفقــد مبن ــد ش ــاً. وق قريب
ــا  ــي يتكــون منه قــر الفســقية والغــرف الت
ــم  ــال الرتمي ــد أع ــة إىل تفق ــر، باإلضاف الق
ــي  ــة الت ــة املنقول ــع األثري ــم بالقط ــي تت الت
اســتقبلها القــر مؤخــراً مــن لوحــات زيتيــة 
وبيانــو ونجــف وأثــاث ومفروشــات لوضعهــا 

ــا. ــة به ــن الخاص يف األماك

قامــت نائــب الوزيــر لشــئون الســياحة، خــال الشــهر، بزيــارة محافظتــي قنــا وســوهاج، حيــث تفقــدت األماكــن 
الســياحية بهــا، والتقــت املحافظــن لبحــث ســبل زيــادة الحركــة الســياحية الوافــدة إىل املحافظتــن.

ــدة،  ــة الجدي ــة اإلداري ــي بالعاصم ــي الحكوم ــوزارة بالح ــر ال ــارة مق ــر بزي ــب الوزي ــت نائ ــر، قام ــياق آخ ويف س
تضمنــت جولــة ملجموعــة مــن العاملــن بالهيئــة املريــة العامــة للتنشــيط الســياحي، وذلــك يف ضــوء االهتــام 

ــدة. ــد االنتقــال للعاصمــة الجدي ــذي ســيتم انتهاجــه عن ــد ال ــوزارة بالفكــر الجدي ــن بال بتعريــف العامل

 زيارة محافظتي قنا وسوهاج .. ومقر الوزارة بالعاصمة اإلدارية الجديدة 

 تفقد منطقة آثار أبو مينا باإلسكندرية

تفقــد األمــن العــام للمجلــس األعــى اآلثــار، ومســاعد الوزيــر للمروعــات واملـُـرف عــى مــروع القاهــرة التاريخيــة، منطقة 
آثــار أبــو مينــا باإلســكندرية، وذلــك للوقــوف عــى آخــر مســتجدات األعــال مبــروع تخفيــض منســوب امليــاه الجوفيــة بديــر 
ــث تعــد  ــري، حي ــع األث ــري باملنطقــة املحيطــة بهــذا املوق ــر نظــام ال ــي للمــروع، وتغي ــدء التشــغيل التجريب ــا وب ــو مين أب

منطقــة آثــار أبــو مينــا مــن املناطــق املدرجــة عــى قامئــة الــرتاث العاملــي باليونســكو، ولهــا أهميــة أثريــة ودينيــة هامــة.
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 .. وبقايا مبنى مقر قائد بعثات التعدين المصرية بسيناء في الدولة الوسطى

اكتشافات  أثرية 
اكتشــافات أثريــة جديــدة بمشــروع ترميــم تمثالــي 

ممنــون ومعبــد الملــك أمنحتــب الثالــث 

ــري  ــم األث ــال املوس ــة خ ــة األملاني ــة املري ــة األثري ــت البعث نجح
الحــايل أثنــاء األعــال الجاريــة مبــروع ترميــم متثــايل ممنــون 
واملعبــد الجنائــزي للملــك أمنحتــب الثالــث املعــروف باســم »معبــد 
مايــن الســنن« بالــر الغــريب باألقــر، يف الكشــف عــن مجموعــة 
ــك أمنحتــب الثالــث  ــن ملكيــن للمل مــن األحجــار الضخمــة لتمثال
عــى هيئــة أبــو الهــول واإللهــة ســخمت، هــذا باإلضافــة إىل الكشــف 
ــة وطقســية. ــة مبناظــر احتفالي ــا جــدران وأعمــدة مزخرف عــن بقاي

 الكشف عن مقبرة أثرية تعود للعصر اليوناني الروماني بأسوان 

نجحــت البعثــة األثريــة املريــة اإليطاليــة املشــرتكة 
العاملــة يف محيــط رضيــح األغاخــان مبنطقــة غرب أســوان، 
يف الكشــف عــن مقــرة أثريــة جديــدة محفــورة يف الصخــر 
تعــود للعــر اليونــاين الرومــاين، وذلــك مــن خــال عمــل 
البعثــة خــال موســم الحفائــر املــايض، حيــث تتكــون 
هــذه املقــرة مــن جزئيــن األول فــوق ســطح األرض والثاين 

منحــوت يف الصخــر.

توصلــت البعثــة األثريــة املريــة العاملــة مبنطقــة وادي النصــب بجنــوب ســيناء، إىل الكشــف عــن بقايــا مبنى كان 
يســتخدم كمقــر لقائــد بعثــات التعديــن املريــة بســيناء خــال عــر الدولــة الوســطى، وذلــك ضمــن مــروع 

تنميــة ســيناء ٢0٢1-٢0٢٢، حيــث تعــد هــذه البعثــة هــي األوىل التــي تقــوم بأعــال الحفائــر بهــذه املنطقــة.

أخبار متنوعة 

ــوان  ــاوارضس مبحافظــة األقــر، وحامــات حل ــر املحــارب ت ــر، خــال الشــهر، قــرارات بتســجيل دي أصــدر الوزي
الكريتيــة مبحافظــة القاهــرة، وزاويــة األجــداد بالســلوم مبحافظــة مطــروح، وقبتــي العرتيــس والعيــدروس بالســيدة 
ــري  ــرم األث ــد الح ــرارات بتحدي ــض الق ــة إىل بع ــة، باإلضاف ــة واليهودي ــار اإلســامية والقبطي ــداد اآلث ــب، يف ع زين
ملجموعــة مــن املبــاين األثريــة اإلســامية بالقاهــرة وهــي قبــة رجــب الشــرازي مبنطقــة الخليفــة وتكيــة محمــد بــك 

أبــو الدهــب بشــارع األزهــر والســبيل األحمــر بالفســطاط وقبــة الشــيخ يونــس بالجاليــة.

تســجيل ديــر المحــارب تاواضرس  وحمامــات حلوان الكبريتيــة في عداد اآلثار اإلســالمية 
والقبطية واليهودية

أحد التاثيل املكتشفة

إحدى القطع األثرية املكتشفة
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المتاحف األثرية  تحتفل بعيد الشرطة 

شــاركت متاحف اآلثار عى مســتوى الجمهورية، يف االحتفال بعيد الرطة املرية، يوم ٢5 يناير، 
وذلــك بتســليط الضــوء عــى مجموعة مــن القطع األثريــة التي تــروي تاريخ الرطــة املرية عر 
العصــور، وعــرض املتحــف املري بالتحرير مجموعة من القطع الهامة التــي متكنت اإلدارة العامة 
 لرطــة الســياحة واآلثــار مــن إعادتهــا للمتحــف يف إبريل ٢014 بعــد أن تم رسقتها يف عــام ٢011. 
واحتفــاالً بهــذه املناســبة، قامــت فرقــة موســيقى الرطة العســكرية بالعــزف يف حديقــة املتحف 

املــري بالتحريــر، ونظــم متحــف الرطــة القومــي بقلعــة صــاح الديــن األيــويب بالقاهــرة 
ــي بالقاهــرة  ــة والتواصــل املجتمع ــة األثري ــع إدارة التوعي ــاون م ــة بالتع ــة ثقافي فعالي

التاريخية.
الوزارة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب  

شــاركت الــوزارة ممثلــة يف الهيئة املرية العامة للتنشــيط الســياحي، واإلدارة العامة للنــر العلمي باملجلس األعى 
لآلثــار بالتعــاون مــع مصنــع كنــوز للمستنســخات األثرية، بجنــاح يف معرض القاهرة الــدويل للكتــاب يف دورته الـ 53 
والــذي ينعقــد خــال الفــرتة مــن ٢٦ ينايــر وحتــى 7 فرايــر املقبــل. وقــد وافــق مجلــس إدارة املجلــس األعــى لآلثار 
 عــى منــح رواد املعــرض، تخفيــض بقيمة 50٪ عــى جميع إصدارات املجلــس من كتب ونرات طــوال فرتة املعرض. 
ــة  ــن، باإلضاف ــة للفائزي ــة رمزي ــز يومي ــم جوائ ــدك«، وتقدي ــرف بل ــوان »إع ــت عن ــابقات تح ــاح مس ــم الجن ونظ
إىل عمــل قرعــة يــوم 5 فرايــر لإلعــان عــن 30 فائــز للقيــام برحلــة مجانيــة لزيــارة املعــامل الســياحية. وقامــت 
املتاحــف املريــة يف هــذه املناســبة بتســليط الضــوء عــى أجمــل وأبــرز متاثيــل »للكاتــب املــري« واملعروضــة 

ــة. ــم يف الكتاب ــي اســتخدمها املــري القدي ــك األدوات الت ــا، وكذل به

أخبار متنوعة 

متثال للكاتب املري باملتحف املريالجناح املشارك يف معرض الكتاب
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موقع Tripadvisor يختار الغردقة والقاهرة ضمن أفضل المقاصد السياحية

مدينة الغردفة

 افتتاح معرضين بمتحفي المجوهرات والمركبات الملكية 

ــاح معرضــاً  ــم افتت ــة«، ت ــك ملكي ــوان »قهوت تحــت عن
مؤقتــاً مبتحــف املجوهــرات امللكيــة باإلســكندرية يضــم 
جــزء مــن طقــم للقهــوة مــن مقتنيــات امللــك فــاروق. 
ــوم  ــوالق، ي ــة بب ــات امللكي ــف املركب ــح، متح ــا افتت ك
ــوادر  ــوان »ن ــاً تحــت عن ــاً مؤقت ــر، معرضــاً أثري ٢3 يناي
املقتنيــات«، ويضــم مجموعــة مــن أنــدر مقتنيــات 
األرسة العلويــة، كــا يحتــوي عــى مقتنيــات متنوعــة مل 

ــل باملتحــف.  تعــرض مــن قب

اختــار موقــع الســفر Tripadvisor مدينــة الغردقــة ضمــن أفضــل 10 مقاصــد ســياحية لزيارتهــا خــال العــام الجــاري، 
بينــا جــاءت مدينــة القاهــرة ضمــن أهــم 10 وجهــات يف العــامل اســتطاعت تحقيــق أكــر زيــادة ســنوية يف مجموعــة 
ــم  ــة واملطاع ــن اإلقام ــات أماك ــي تشــمل تقيي ــع والت ــى املوق ــا املســافرون ع ــي يضعه ــة الت ــات اإليجابي ــن التقيي م
واألنشــطة التــي ميكــن القيــام بهــا. كــا نــرت صحيفــة Telegraph الريطانيــة أن مــر تعــد الوجهــة الثانيــة األكــر 

شــعبية بــن املواطنــن الريطانيــن يف عــام ٢0٢٢.

 ضبط ٩ عمالت أثرية ترجع لعصور تاريخية مختلفة
قامــت الوحــدة األثريــة مبطــار القاهــرة الــدويل، خال الشــهر، 
بضبــط 9 عمــات ترجــع إىل عصــور تاريخيــة مختلفــة منهــا 
ــن  ــات م ــي و٦ عم ــر البيزنط ــن الع ــة م ــات ذهبي 3 عم
املعــدن ترجــع إىل العــر البطلمــي، باإلضافــة إىل شــمعدان 

مــن النحــاس األصفــر مــن عــر الخديــوي إســاعيل.
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تدريب ووعي سياحي وأثري 

 إطالق برنامج »سفراء التدريب« لنقل الخبرات بين العاملين بالوزارة 

تحــت اســم »ســفراء التدريــب«، أطلقــت الــوزارة، خــال الشــهر، برنامجــاً يهــدف اىل نقــل الخــرات بــن العاملــن 
بالــوزارة، مــن خــال االســتعانة ممــن هــم حاصلــن عــى دورات يف »تدريــب املدربــن« والحاصلــن عــى درجتــي 
املاجيســتر أو الدكتــوراه يف التخصصــات املختلفــة، لاســتفادة مــن خراتهــم يف الرامــج التدريبيــة وفقــاً الحتياجــات 
العاملــن بالقطاعــات املختلفــة، وقــد بــدأ هــذا الرنامــج مــن خــال تنظيــم دورة تدريبيــة للعاملــن بالعاقــات 

العامــة باملتاحــف املوجــودة يف نطــاق القاهــرة الكــرى.

اســتكاالً ملــروع تشــغيل منظومــة تذاكــر الدخــول اإللكرتونيــة باملتاحــف واملواقــع األثريــة، بــدأ، خــال الشــهر، 
تشــغيل نظــام التذاكــر اإللكرتونيــة ببوابــات دخــول معابــد أبــو ســمبل وفيلــة، ومنطقــة املســلة الناقصــة، ومتحــف 

النوبــة بأســوان،  لتحــل محــل التذاكــر اليدويــة.
وتكــون بذلــك الــوزارة قــد قامــت بتنفيــذ هــذه املنظومــة يف 14 متحــف وموقــع أثــري، ويســتهدف هــذا املــروع 

3٢ متحــف وموقــع أثــري مفتوحــن للزيــارة عــى مســتوي الجمهوريــة وذلــك كمرحلــة أوىل .

 تشغيل منظومة التذاكر اإللكترونية بـ 4 مواقع أثرية بأسوان

معبد فيلة
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ــة  ــياحة الداخلي ــيط الس ــمر ٢0٢0 لتنش ــهر ديس ــال ش ــوزارة خ ــا ال ــي أطلقته ــدك« الت ــرف بل ــادرة »اع ــار مب يف إط
للتنشــيط  العامــة  املريــة  الهيئــة  يف  ممثلــة  الــوزارة،  نظمــت  للمواطنــن،  واألثــري  الســياحي  الوعــي  ورفــع 
ــة  ــياحية واألثري ــن الس ــن األماك ــدد م ــارة ع ــم، لزي ــن ذوي الهم ــاب م ــن الط ــة م ــة ملجموع ــة توعوي ــياحي، رحل الس
ــس الشــهرة. ــة تون ــارة قري ــوا بزي ــة، كــا قام ــس األثري ــة كراني ــوم أوشــيم، ومنطق ــا متحــف ك ــوم، منه  مبحافظــة الفي

 رحلة توعية للطالب من ذوي الهمم لزيارة للفيوم

اجتماعات ولقاءات 

تــرأس، الوزيــر، يــوم 31 ينايــر ، اجتــاع مجلــس إدارة الهيئــة املريــة العامــة للتنشــيط الســياحي يف أوىل جلســاته 
املنعقــدة هــذا العــام، وخــال االجتــاع تــم عــرض بعــض األحــداث التــي مــن املقــرر تنظيمهــا أو اســتضافتها خــال 
الفــرتة القادمــة ومــن بينهــا تنظيــم فعاليــة مبناســبة تعامــد الشــمس عــى معبــد أبــو ســمبل بالتعــاون مــع وزارة 
الثقافــة والــذي يعتــر تاريخــاً مميــزاً هــذا العــام ٢0٢٢/0٢/٢٢، وكذلــك اســتضاقة محافظــة األقــر لعــرض أزيــاء 

املصمــم اإليطــايل اســتيفانو ريتــي يف مــارس املقبــل.
ومتــت اإلشــارة  إىل أهميــة مبــادرة وزارة الطــران املــدين بإطــاق طائــرة للركــة الوطنيــة ملــر للطــران صديقــة 
للبيئــة ألول مــرة، والتأكيــد عــى أهميــة العمــل رفــع الوعــي الســياحي واألثــري بصــورة أكــر خــال الفــرتة املقبلــة 
وخاصــة لألطفــال وطــاب املــدراس بكافــة املحافظــات، كــا تــم اســتعراض الحمــات الرتويجيــة الحاليــة والقادمــة 
التــي مــن املقــرر إطاقهــا للرتويــج للســياحة املريــة،  وتــم إحاطــة املجلــس باملشــاركات الدوليــة الهامــة خــال 
الفــرتة املقبلــة، ومنهــا مشــاركة مــر كضيــف رشف يف معــرض املجــر Hungexpo هــذا العــام والــذي يقــام مبدينــة 
بودابيســت باملجــر بدايــة مــارس املقبــل. ويف إطــار الرتويــج ملنتــج ســياحة اليخــوت، تــم املوافقــة عــى مشــاركة 
الــوزارة يف معــرض Seatrade Cruise Global، بالواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن ٢5 اىل ٢7 ابريل . وتم اســتعراض 
مــروع موازنــة الهيئــة للعــام املــايل ٢0٢٢/ ٢0٢3، ومناقشــة دراســة إمكانيــة إدراج قريــة الفواخــر ضمــن برامــج 

الزيــارة لــركات الســياحة.

اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي األول في 2022
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اجتمــع الوزيــر، يــوم 1٦ ينايــر، مــع اللجنــة العليــا للحــج والعمــرة برئاســة مســاعد الوزيــر لشــئون الــركات الســياحية ورئيس 
اللجنــة، وعــدد مــن أعضــاء اللجنــة، بحضــور نائــب الوزير لشــئون الســياحة، ورئيــس االتحــاد املري للغــرف الســياحية، وذلك 
ملناقشــة االســتعدادات الخاصــة ببــدء انطــاق رحــات العمــرة ملوســم 1443 هجريــة بدايــة من شــهر رجــب من العــام الهجري 

الحــايل، ومناقشــة التنســيق مــع الجانب الســعودي ملناقشــة اإلجــراءات الخاصة لاســتعداد ملوســم الحــج املقبل.

 مناقشة استعدادات بدء انطالق رحالت العمرة للعام الهجري الحالي 

اســتقبل الوزيــر، وزيــر اإلعــام والثقافــة 
ــا، يــوم ٢5 ينايــر، لبحــث  والســياحة بنيجري
ــى  ــن ع ــن البلدي ــاون ب ــه التع ــز أوج تعزي
املســتوى الســياحي واألثــري. وقــد أثنــى 
يف  مــر  جهــود  عــى  النيجــري  الوزيــر 
الرتويــج الســياحي، وأشــاد بتجربــة مــر 
الوافــدة  الســياحية  الحركــة  اســتئناف  يف 
منــذ يوليــو ٢0٢0.وأعــرب عــن رغبــة بــاده 
يف االســتفادة  بالخــرات املريــة يف إدارة 

 وزير اإلعالم والثقافة والسياحة النيجيري يشيد بجهود مصر في الترويج السياحي 

ُعقــد، يــوم ٢5 ينايــر، اجتــاع مجلــس إدارة املجلــس األعــى لآلثــار، برئاســة الوزيــر، وتــم خــال االجتــاع موافقــة 
مجلــس اإلدارة عــى عــدة موضوعــات مــن بينهــا معاملــة زائــري، جميع املتاحــف واملواقــع األثرية املريــة املفتوحة 

للزيــارة، مــن األفارقــة معاملــة الزائريــن املريــن، مــن حيــث أســعار تذاكــر دخــول، وذلــك خــال عــام ٢0٢٢.
ــف  ــات باملتاح ــارزات والكافيرتي ــتأجري الب ــة ملس ــة اإليجاري ــض القيم ــتمرار تخفي ــى اس ــس ع ــق املجل ــا واف ك

ــارس ٢0٢٢. ــر وم ــهري فراي ــبة 50٪ لش ــة، بنس ــار النوب ــدوق آث ــس وصن ــة للمجل ــة التابع ــع األثري واملواق

ــع  ــف والمواق ــري المتاح ــة زائ ــى معامل ــق عل ــار«  يواف ــى لآلث ــس إدارة »األعل مجل
ــن  ــة  كالمصريي ــن األفارق ــة  م األثري

املتاحــف واملواقــع األثريــة، واملنشــآت الفندقيــة، والتدريــب، واســرتداد اآلثــار املريــة املهربــة للخــارج. وقــد حــرص 
الوزيــر النيجــري عــى زيــارة منطقــة أهرامــات الجيــزة واملتحــف املــري بالتحريــر.

الوزير النيجري يف املتحف املري

معبد الكرنك
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عقــد الوزيــر، يــوم 17 ينايــر، اجتاعــاً تنســيقياً ملناقشــة االســتعدادات الخاصــة باســتضافة مــر لاجتــاع ال 48 
للجنــة اإلقليميــة للــرق األوســط التابعــة ملنظمــة الســياحة العامليــة والتــي مــن املقــرر اســتضافتها أواخــر شــهر 
مــارس املقبــل، وقــد فــازت مــر برئاســة هــذه اللجنــة خــال االنتخابــات التــي أُجريــت أثنــاء انعقــاد االجتــاع 

الـــ 47 لهــا يف مايــو املــايض مبدينــة الريــاض باململكــة العربيــة الســعودية.

مناقشة استعدادات استضافة مصر للجنة اإلقليمية للشرق األوسط لمنظمة السياحة 
العالمية 

اســتقبل الوزيــر وزيــر الثقافــة والســياحة واآلثــار العراقــي 
يــوم ٢9 ينايــر، وتــم مناقشــة العديــد مــن أوجــه التعــاون، 
منهــا إقامــة سلســلة مــن ورش العمــل والرامــج املشــرتكة 
لتبــادل الخــرات يف مجــال الرتميــم والتوثيــق األثــري 
وتدريــب العاملــن بقطاعــي الســياحة واآلثــار، واإلســتفادة 
مــن الخــرة املريــة يف مجــال بنــاء املتاحــف، وتــم االتفاق 
عــى أن تعقــد أوىل ورش العمــل مــارس املقبــل عــى 
ــة  ــاع ال 48 للجن هامــش رئاســة واســتضافة مــر لإلجت
ــرق األوســط ملنظمــة الســياحة العامليــة،  اإلقليميــة لل
وقــد حــرص الوزيــر العراقــي  عــى زيــارة املتحــف القومــي 

ــة. للحضــارة املري

استقبال وزير الثقافة والسياحة واآلثار العراقي

شــارك الوزيــر، يــوم 18 ينايــر، يف بدايــة اجتــاع مجلــس إدارة االتحــاد املــري للغــرف الســياحية يف أول اجتاعاتــه 
خــال هــذا العــام، وذلــك ملناقشــة العديــد مــن األمــور واملوضوعات الهامــة واملتعلقــة بالنهــوض بالقطاع الســياحي 
مــن بينهــا خطــة تدريــب العاملــن بالقطــاع وتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم املختلفــة، وكذلــك اســتعدادات موســم 

الســياحي الصيفــي املقبل.

 المشاركة في أول اجتماع لمجلس إدارة االتحاد المصري للغرف السياحية في 2022

ــود  ــن جه ــر، محــارضة ع ــوم 18 يناي ــر، ي ــى الوزي ألق
الــوزارة يف قطــاع الســياحة واآلثــار، ومنهــا مجــال 
الحفائــر واالكتشــافات ومروعــات ترميــم اآلثــار 
ــة،  ــار املهرب ــرتداد اآلث ــف، واس ــاء املتاح ــر وبن وتطوي
مبقــر الجامعــة األمريكيــة بالتحريــر، وذلــك تلبيــة 
للدعــوة التــي قدمتهــا لــه الجامعــة يف إطــار املحــارضة 
ــم  ــة لتكري ــا الجامع ــي تقيمه ــنوية الت ــة الس التذكاري

ــس. ــة يون ــة نادي ــية املري الدبلوماس

 محاضرة بالجامعة األمريكية عن جهود الوزارة في قطاع السياحة واآلثار 

الوزير العراقي يف متحف الحضارة
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من أرشيف  مركز تسجيل اآلثار المصرية

تَســلُم الوزيــر، هــذا الشــهر، التقريــر األول الصــادر مــن وحــدة الحســابات الفرعيــة للســياحة يف إطــار إعــادة تفعيل 
عمــل الوحــدة والــذي تــم يف إطــار بروتوكــول التعــاون املوقــع بــن الــوزارة ووزارة التخطيــط والتنميــة االقتصادية. 

ــدة،  ــة الوح ــأيت أهمي ــر ، وت ــرار الوزي ــتئنافها بق ــم اس ــام ٢017 وت ــذ ع ــف  من ــد توق ــدة ق ــل بالوح وكان العم
التــي تضــم يف عضويتهــا نخبــة مــن الخــراء املتخصصــن يف مجــاالت اإلقتصــاد واإلحصــاء والســياحة، بأنهــا تتيــح 
إطــار تنســيقي لتنظيــم البيانــات االحصائيــة الســياحية مبنهجيــة علميــة ســليمة للتعــرف الدقيــق عــى اقتصاديــات 

ــا وإســهامها الحقيقــي يف االقتصــاد القومــي. ــم إنجازاته الســياحة وتقوي

تسلم التقرير األول الصادر من وحدة الحسابات الفرعية للسياحة

ــة  ــس االدارة املركزي ــة رئي ــام وظيف ــام بأعــال ومه ــو ســديرة للقي ــدب االســتاذ ماجــد أب ــرارا بن ــر ق أصــدر الوزي
ــة  ــام أو لحــن شــغل هــذه الوظيف ــدة ع ــة للتنشــيط الســياحي مل ــة العام ــة املري ــب الســياحية  بالهيئ للمكات

ــرب. ــن أيهــا أق بالتعي
ــوزارة مبحافظــة جنــوب ســيناء، يف إطــار دمــج املكاتــب  كــا أصــدر قــرارا بتعيــن مــرف عــام عــى مكتــب ال

ــار. ــى لآلث ــس األع ــيط الســياحي واملجل ــة للتنش ــة العام ــة املري ــوزارة والهيئ ــة لل اإلقليمي

نــدب رئيــس لــالدارة المركزيــة للمكاتــب الســياحية  بالهيئــة المصريــة العامــة 
الســياحي للتنشــيط 

معبد األقصر عام 1910



النشرة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املصرية - العدد اخلامس  والعشرون - يناير 18٢٠٢٢

المتحف القومي للحضارة المصرية

 اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية األول لعام 2022 

تــرأس الوزيــر، يــوم ٢4 ينايــر، اجتــاع مجلــس إدارة هيئــة املتحــف القومــي للحضــارة املريــة، بحضــور وزيــرة 
ــس  ــام الرئي ــس. وق ــو كونفران ــة الفيدي ــر تقني ــاً ع ــا افرتاضي ــي كان حضوره ــة، الت ــة االقتصادي ــط والتنمي التخطي
التنفيــذي لهيئــة املتحــف بإحاطــة املجلــس بقــرب اســتقبال مركــز الرتميــم باملتحــف لعــدد مــن األجهــزة واملعــدات 
املــزودة بأحــدث التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة وذلــك لارتقــاء بأســاليب الرتميــم املتبعــة باملتحــف، باإلضافــة اىل 

االنتهــاء مــن عمليــة توثيــق الصفحــات الرســمية للمتحــف عــى منصــات التواصــل االجتاعــي.

المتحف يستضيف »المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية المستدامة«
ويستقبل زيارات هامة خالل الشهر

ــن أجــل  ــن التشــكيي م ــدويل للف ــدى ال ــات »املنت ــام، فعالي ــة أي ــدة ثاث ــر ومل ــن 15 يناي اســتضاف املتحــف، م
التنميــة املســتدامة« يف نســخته األوىل، تحــت رعايــة الــوزارة ووزارات التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة، والثقافــة، 
والهجــرة وشــئون املريــن بالخــارج، والبيئــة، وبالراكــة مــع منظمــة األمــم املتحــدة، والجمعيــة الدوليــة للفنــون 

املعــارصة يف نيويــورك. وقــد شــارك يف املنتــدى أكــر مــن 150 فنانــاً مــن 30 دولــة. 
كــا اســتقبل املتحــف خــال الشــهر العديــد مــن الزيــارات الهامــة، فقــد اســتقبل املتحــف خــال الشــهر وزيــرة الثقافــة 

والفنــون الجزائريــة، ووزيــر الثقافــة والتنميــة املعرفيــة الليبيــة.

إطالق التحديث األول لتطبيق الهواتف 
 المحمولة  للمتحف 

ــرتوين  ــق اإللك ــث األول للتطبي ــاق التحدي ــف بإط ــام املتح ق
ــه، والتــي  ــل أبليكشــن« الخــاص ب ــة »موباي للهواتــف املحمول
شــملت املعلومــات املتاحــة حــول القطــع األثريــة املعروضــة، 
والخرائــط الداخليــة بــه، وكذلــك الخدمــات املقدمــة للزائريــن. 
ــن  ــق م ــتخدمن للتطبي ــم املس ــاً لتقيي ــث وفق ــاء التحدي وج

ــائحن. ــن والس ــن املري ــف م ــري املتح زائ
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تــرأس الوزيــر، يــوم 5 ينايــر، اجتــاع مجلــس إدارة هيئــة املتحــف املــري الكبــر، حيــث تنــاول االجتــاع عــدد مــن 
املوضوعــات مــن بينهــا آخــر مســتجدات األعــال باملتحــف، واملوقــف التنفيــذي لألعــال الهندســية، وتقــدم العمــل 
األثــري باملتحــف، وتطــورات األعــال مبتحــف مراكــب امللــك خوفــو، إىل جانــب اســتعراض خطة عمــل تشــغيل الخدمات 

باملتحــف وعــرض الخطــة املبدئيــة للتشــغيل. 

اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير 

المتحف المصرى الكبير

ترميم القالده النباتيه الخاصه بالملك توت عنخ امون

قــام مركــز الرتميــم باملتحــف باالنتهــاء مــن ترميــم الكثــر مــن القطــع األثريــة مــن مجموعــة امللــك تــوت عنــخ امــون، 
وقــام معمــل ترميــم اآلثــار العضويــة برتميــم القــادة النباتيــة الخاصــة بامللــك والتــي تــم العثــور عليهــا مبقرتــه عــام 
19٢٢، وكانــت هــذه القــادة محفوظــة مبخــازن املتحــف املــري بالتحريــر ألكــر مــن 90 عامــاً، وكانــت تعــاين مــن 
ــاص  ــق الخ ــوع اىل التوثي ــم الرج ــد ت ــل. وق ــة بالكام ــت مفكك ــا، وكان ــض أجزائه ــدان لبع ــاف وفق ــديد وجف ــف ش تل
ــات القــادة باســتخدام امليكروســكوب االلكــرتوىن املاســح و امليكروســكوب  بالقــادة وقــت االكتشــاف، وفحــص مكون

الضــويئ ، وتــم تثبيــت أجزائهــا طبقــا للشــكل األصــى بواســطة خيــط كتــاين.

بعد الرتميمقبل الرتميم

عقــد الوزيــر،  يــوم 30 ينايــر، اجتاعــاً ملتابعــة مســتجدات رفــع كفــاءة الفنــادق باملنطقــة املحيطــة باملتحــف املــري 
ــادق، وبحــث  ــك الفن ــع تل ــات رف ــاع مناقشــة آلي ــم خــال االجت ــاح املتحــف. وت ــر، خاصــة مــع االســتعداد الفتت الكب
إمكانيــة اســتفادتها مــن مبــادرات البنــك املركــزي الخاصــة بدعــم قطــاع الســياحة، وحــر املنشــآت الراغبــة يف ذلــك. 

متابعة رفع كفاءة الفنادق  بالمنطقة المحيطة بالمتحف
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رئيس التحرير

رنا جـوهــــر
مدير التحرير

محـمــد سعــد
مساعد رئيس التحرير

ابتـسام يحيــى
تصميم

مروة الشيمي
طباعة: مطابع وزارة السياحة واآلثار

Follow us on
Ministry of Tourism and Antiquities
https://www.facebook.com/tourismandantiq
https://www.instagram.com/ministry_tourism_antiquities
https://www.twitter.com/tourismandantiq
Experience Egypt
https://www.facebook.com/eg.experienceegypt
https://www.instagram.com/experienceegypt
https://www.twitter.com/ExperienceEgypt
https://egypt.travel
Newsletter
http://www.egyptologyforum.org/MOA/MOA.html

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

أعداد النشرةللتواصل
www.egymonuments.gov.eg

واآلثــار  املوروثــات  أن  فيــه  شــك  ال  مــا 
ــات  ــن حلق ــة م ــة مهم ــة حلق ــون القبطي والفن
تطــور الحضــارة املريــة، والتــي ترصــد قصصــاً 
تاريخــي  مدلــول  لهــا  واحتفــاالت  وروايــات 
ــدي واجتاعــي يخــص املســيحين مبــر  وعقائ

ــامل. ــدان الع ــائر بل ــن س ع
يعتــر االحتفــال مبيــاد الســيد املســيح مــن 
ــل  ــة، إذ تحتف ــاالت القبطي ــهر االحتف ــم وأش أه
الكنيســة القبطيــة بذكــرى ميــاد عيــى املســيح 

األخيرة
االحتفال بميالد السيد المسيح 

مشهد املياد بالدير األحمر بسوهاج

عليــه الســام يــوم التاســع والعــرون مــن شــهر كيهــك والســابع مــن شــهر ينايــر مــن كل عــام، حيــث ولــد الســيد 
ــة  ــر املظاهــر الفني ــن أك ــاد الســيد املســيح م ــت لحــم بفلســطن. لعــل لحظــة مي ــه الســام يف بي املســيح علي
التــي حــرص الفنــان القبطــي عــى متثيلهــا عــى ســائر الفنــون القبطيــة مــن مخطوطــات وأيقونــات وجداريــات 
ــف  ــة واملتاح ــرة القبطي ــس واألدي ــة بالكنائ ــا محفوظ ــي نجده ــام، والت ــواد الخ ــكل وامل ــة الش ــات مختلف ومقتني

ــة.   ــة والعاملي املحلي

ــذ فجــر املســيحية،  ــدأت من ــي ب ــة الت ــات القبطي ــاد الســيد املســيح تعــد مــن املوروث ــال مبي ــا مظاهــر االحتف أم
واســتمرت عــر مختلــف العصــور، توارثتــه األجيــال التــي عمــدت عــى تســجيله يف العديــد مــن املصــادر الدينيــة 
والتاريخيــة، حيــث كان األقبــاط يحتفلــون بــه مــن خــال تزيــن الكنائــس والبيــوت بالزينــة واإلنــارة، وقــد نقــل لنــا 
املؤرخــون تلــك املظاهــر خاصــة يف العــر اإلســامي، ومــن أشــهرهم املــؤرخ تقــي الديــن املقريــزي، فيذكــر »يتميــز 

يــوم االحتفــال بهــذا العيــد بكــرة بيــع الشــموع امللونــة، والتاثيــل البديعــة الشــكل«.

كذلــك تشــر الروايــات القبطيــة أن البطــرك بنيامــن وجميــع الكهنــة اجتمعــوا يف كنيســة الســيدة العــذراء مريــم 
لاحتفــال بهــذا العيــد، واألمــر مل يقــف عنــد ذلــك، فقــد ذكــر لنــا أبــو صالــح األرمنــي أنــه كان مــن عــادة أهــل 
مــر مــن األقبــاط واملســلمن أن يوقــد الشــموع واملصابيــح واألحطــاب عــى نطــاق واســع، وتأكيــد كل املظاهــر 

الســابقة مــدى الوئــام بــن األقبــاط واملســلمن يف نســيج واحــد.
د. أحمد عبد الحميد النمر، عضو املكتب العلمي للوزير


