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النشرة اإلخبارية 
لوزارة السياحة واآلثار

العدد ٢٦ -فبراير ٢٠٢٢

احتفال خاص بتعامد الشمس على معبد أبو سمبل في تاريخ مميز  22.02.2022

يف فجــر يــوم 22 فربايــر 2022، شــهد الوزيــر ومحافــظ أســوان، ظاهــرة تعامــد الشــمس عــى معبــد أبــو ســمبل، يعــد 

تاريــخ هــذا التعامــد هــذا العــام تاريخــا مميــزاً فهــو يوافــق 22.02.2022.

ونظمــت الــوزارة، بهــذه املناســبة، عرضــاً فنيــاً بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة، مســاء يــوم 21 فربايــر، أمــام معبــدي أبــو 

ســمبل، وتــم إطــاق العديــد مــن الفوانيــس الورقيــة املضيئــة لتزيــن ســاء أبــو ســمبل يف رســالة حــب وســام للعــامل، 

وقدمــت وزارة الثقافــة عرضــاً فنيــاً بعنــوان »غنــوا للشــمس«. )مزيــد مــن التفاصيــل والصــور مــن صـــ 24 إىل 27(
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متابعة استعدادات »شرم الشيخ« الستضافة مؤتمر تغير المناخ  

أهم األخبار

وافــق مجلــس الــوزراء، يــوم 23 فربايــر، عــى مــروع قانــون بإصــدار قانــون تنظيــم الحــج، وإنشــاء البوابــة املرصيــة 
املوحــدة للحــج، وقــد نــص مــروع القانــون عــى أن تقــوم الســلطة املختصــة بتوزيــع التأشــرات املمنوحة من الســلطات 
الســعودية عــى الجهــات املنظمــة للحــج، وعــى أن تُــدرج بيانــات الحــاج عــى البوابــة املرصيــة املوحــدة للحــج قبــل 

ســفره، وفقــاً ملــا تحــدده الائحــة التنفيذيــة للقانــون.
يف ســياق آخــر، وافــق املجلــس عــى مــد العمــل بالضانــة املقدمــة مــن وزارة املاليــة للبنــك املركــزى املــرصى بقيمــة 3 
مليــار جنيهــاً وبفائــدة مخفضــة 5% لتمويــل ســداد مرتبــات العاملــن ومرصوفــات التشــغيل بالقطــاع الســياحي حتــى 

31 أكتوبــر 2022.

مجلــس الــوزراء يوافــق علــى مشــروع قانــون  تنظيــم الحــج  ... ومــد العمــل بمبــادرة 
وزارة الماليــة لدعــم القطاع الســياحي

تــرأس رئيــس مجلــس الــوزراء، يــوم 1 فربايــر، االجتــاع الثالث للجنــة العليا املعنيــة بالتحضر الســتضافة مرص ملؤمتر 
األطــراف الســابع والعريــن التفاقيــة األمــم املتحــدة لتغــر املنــاخ »COP27«،  وتــم التأكيــد عــى أهمية اســتمرار 
التنســيق املتواصــل بــن الــوزارات املعنيــة، ووضــع التصــورات للقضايا التي ســيتم مناقشــتها، واملبــادرات الفنية التي 
ســيتم إطاقها. وناقش االجتاع خطة التوســع يف أعداد محطات متوين الســيارات بالغاز الطبيعي والشــحن الكهربايئ 
يف رشم الشــيخ، ومبــادرة تحويــل ســيارات التاكــي يف املدينــة للعمــل بالكهربــاء، وتصــور لألعداد املتوقعــة للحضور 
 ومســتوياتها، وآليــات الحجــز والتســكن يف الفنــادق املدينة، واملوقف من تشــغيل املوقع اإللكــروين املخصص لذلك.
كــا وجــه رئيــس الــوزراء خــال اجتــاع الحكومــة يــوم 23 فربايــر، الــوزراء املعنيــن برسعــة تنفيــذ املروعــات 

املحــددة يف رشم الشــيخ، مؤكــداً عــى اإلرساع بتطويــر مطــار رشم الشــيخ، بنهايــة يوليــو املقبــل.

اجتماعات لمناقشة تداعيات األزمة الروسية األوكرانية على القطاع  السياحي بمصر
تابــع رئيــس مجلــس الــوزراء، خــال اجتــاع الحكومــة يــوم 23 فربايــر، وكذلــك يف اجتــاع آخــر يف ذات اليــوم، 
ــف يف ضــوء املســتجدات. ــة، واملوق ــة الروســية - األواكراني ــات األزم ــوزراء، تداعي ــن ال ــدد م ــر وع  بحضــور الوزي

ويف الســياق ذاتــه، عقــد الوزيــر، يومــي 24 و27 فربايــر، اجتاعــات موســعة ملناقشــة تداعيــات هــذه األزمــة عــى 
القطــاع الســياحي مبــرص، حــره كافــة الجهــات ذات الصلــة، حيــث تــم مناقشــة موقــف الســائحن املوجوديــن 
مبــرص مــن الجنســيات التــي تأثــرت دولهــم باملســتجدات يف حركــة الطــران الــدويل، وتــم التأكيــد عــى بقائهــم يف 
نفــس الفنــادق التــي يقيمــون بهــا مبــرص، حتــى عودتهــم بصــورة آمنــة إىل بادهــم، كــا تــم التوجيــه بإتخــاذ كافــة 

اإلجــراءات الازمــة لتوفــر كافــة ســبل الراحــة لضيوفنــا مــن الســائحن مــن مختلــف دول العــامل.
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عقــد رئيــس مجلــس الــوزراء، يــوم 22 فربايــر، اجتاعــاً، مــع عــدد مــن الــوزراء واملســئولن، تابــع خالــه موقــف 
املســتثمرين الســياحين املتعرثيــن مبدينــة رشم الشــيخ، للعمــل عــى رسعــة االنتهــاء مــن مروعاتهــم الســياحية 

.»COP27« وتشــغيلها قبــل مؤمتــر
ــتقبال  ــتعدادات قطــاع الســياحة الس ــة اس ــع أعضــاء لجن ــر، م ــوم 3 فرباي ــر، ي ــع، الوزي ــياق متصــل، اجتم ويف س
ضيــوف املؤمتــر، للوقــوف عــى مســتجدات االســتعدادات الســياحية الســتضافة الحــدث، والتأكــد مــن جاهزيــة 
املنشــآت الفندقيــة والســياحية يف رشم الشــيخ، كــا اجتمــع ومحافــظ جنــوب ســيناء، مــع مجموعــة مــن املســتثمرين 
الســياحين بــرم الشــيخ ، لبحــث ســبل التيســر عــى املروعــات الســياحية املتعــرثة لانتهــاء منهــا قبــل انعقــاد املؤمتــر، 
ــة تحــول  ــاع يف عملي ــم القط ــزي املــرصي لدع ــك املرك ــادرات البن ــن مب ــتفادة م ــدى االس ــة وم ــث إمكاني ــم بح ــا ت ك

املنشــآت الفندقيــة اىل األخــر ورفــع كفــاءة خدمــة اإلنرنــت بهــا .
كــا عقــد الوزيــر ووزراء النقــل والكهربــاء والبيئــة، والدولــة لإلنتــاج الحــريب، ومحافــظ جنــوب ســيناء، اجتاعــاً 

تنســيقياً إلعــداد مخطــط نقــل الوفــود املشــاركة داخــل مدينــة رشم الشــيخ الســياحية خــال فاعليــات املؤمتــر.

... وموقف المستثمرين السياحيين المتعثرين بشرم الشيخ

 قــام الوزيــر، يــوم 27 فربايــر، بإصــدار قــراراً وزاريــاً، بإلــزام جميــع املنشــآت الفندقيــة برفــع الحــد األدىن لرسعــة اإلنرنــت 
بهــا، يف أجــل غايتــه شــهر مــن تاريــخ انتهــاء الركــة املرصيــة لاتصــاالت مــن توصيــل كابــات األليــاف الضوئيــة، وكذلــك 
بالتــزام كافــة املنشــآت الفندقيــة بتوفــر الحــد األدىن مــن املواصفــات القياســية والتجهيــزات الفنيــة الازمــة للشــبكات 
الداخليــة،  يف أجــل غايتــه ســتة أشــهر مــن تاريــخ العمــل بأحــكام هــذا القــرار يف مدينــة رشم الشــيخ، و31 ديســمرب 2022 

يف باقــي املحافظــات.
وكان الوزيــر قــد عقــد اجتاعــاً مــع وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، ورئيــس االتحاد املــرصي للغرف الســياحية، 
ــة عــى مســتوى  ــت باملنشــآت الفندقي للوقــوف عــى آخــر مســتجدات األعــال يف مــروع رفــع كفــاءة رسعــة اإلنرن

.»COP27« الجمهوريــة، وباألخــص  يف رشم الشــيخ، كمرحلــة أوىل، اســتعداداً للتجهيــزات الســياحية الســتضافة مؤمتــر

قرار وزاري بإلزام جميع المنشآت الفندقية برفع الحد األدنى لسرعة اإلنترنت بها 

  مدينة رشم الشيخ
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شــهد، الوزيــر ووزيــرة البيئــة ومحافــظ جنــوب ســيناء، يــوم 12 فربايــر، مــن مدينــة رشم الشــيخ، الجلســة االفتتاحيــة 
ــرة يف رشم  ــية الصغ ــة الشمس ــات الطاق ــر محط ــاً لن ــوان »مع ــت عن ــة تح ــا وزارة البيئ ــي نظمته ــل الت ــة العم لورش
 .»COP27« الشــيخ«، وذلــك يف إطــار تحويــل املدينــة إىل مدينــة خــراء يف ظــل اســتعدادات اســتضافة مــرص  ملؤمتــر

ورشة عمل بعنوان »معًا لنشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في شرم الشيخ« 

وافــق مجلــس النــواب خــال الجلســة العامــة، يــوم 8 فربايــر، نهائيــاً عــى مــروع قانــون ُمقــدم مــن الحكومــة 
ــتخراج  ــراءات اس ــر إج ــم وتيس ــدف إىل تنظي ــذي يه ــياحية، وال ــة والس ــآت الفندقي ــون املنش ــدار قان ــأن إص بش
تراخيــص املنشــآت الفندقيــة والســياحية لتشــجيع االســتثار الســياحي، وذلــك عــن طريــق الــوزارة بآليــة جديــدة، 
مبــا ال ميــس حــق كل جهــة يف تحصيــل الرســوم التــي تنــص عليهــا القوانــن والقــرارات الخاصــة بهــا، ومبا يهــدف إىل 
تيســر اإلجــراءات، وتحســن مســتوى األعــال يف مــرص ويواكــب املســتجدات التــي طــرأت عــى صناعــة الســياحة.

مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون المنشآت الفندقية والسياحية

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية

 8 يــوم  عقــده  اجتــاع  التاريخيــة، يف  إســنا  مدينــة  إحيــاء  وإعــادة  تطويــر  الــوزراء، جهــود  مجلــس  رئيــس  تابــع، 
فربايــر، بحضــور الوزيــر ووزيــر التنميــة املحليــة ونائــب وزيــر التعليــم العــايل لشــئون الجامعــات، ومحافــظ األقــرص 
 الــذي شــارك عــرب »الفيديــو كونفرانــس«، شــهد االجتــاع مناقشــة الرحــات النيليــة بــن محافظتــي األقــرص وأســوان. 
تــم  األقــرص،  محافــظ  بحضــور  اجتاعــاً،  املحليــة،  التنميــة  ووزيــر  الوزيــر  أيضــاً،  عقــد  ذاتــه،  الســياق  ويف 
تنفيذهــا.  يف  للبــدء  الــوزراء  رئيــس  عــى  للعــرض  متهيــداً  املدينــة  إحيــاء  وإعــادة  تطويــر  مناقشــة   خالــه 
كــا تــرأس رئيــس مجلــس الــوزراء، يــوم 8 فربايــر، اجتــاع املجلــس األعــى للتخطيــط والتنميــة العمرانيــة بحضــور الوزيــر 
وعــدد مــن الــوزراء واملســئولن وافــق خالــه  املجلــس عــى تخصيــص مســاحات مــن األرايض مبحافظتــي األقــرص وســوهاج 

إلقامــة مدينتــي إســنا وجرجــا الجديدتــن .

معبد إسنا
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ــر، بحضــور الرئيــس التنفيــذي للهيئــة  عقــدت لجنــة الســياحة والطــران مبجلــس النــواب، اجتاعــاً يــوم 9 فرباي
ــوزارة  ــه مناقشــة جهــود ال ــر للرويــج الســياحي، تــم خال ــة العامــة للتنشــيط الســياحي، ومســاعد الوزي املرصي
ــة.  ــز مكانتهــا عــى خريطــة الســياحة الدولي ــة وتعزي ــج للســياحة املرصي ــة يف الروي فيــا يتعلــق بخطــة الهيئ

 لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تناقش خطة الوزارة للترويج للسياحة المصرية

ــوب  ــة مبحافظــات األقــرص وأســوان والبحــر األحمــر وجن ــم 716 منشــأة فندقي ــوزارة مــن إعــادة تقيي انتهــت ال
 ،Hospitality Criteria ســيناء ومبدينتــي رأس ســدر والعــن الســخنة، وذلــك وفقــاً ملعايــر التصنيــف الجديــدة
حيــث تــم تخفيــض الدرجــة الســياحية لـــ 44 منشــاة فندقيــة والتــي ســبق وأن تــم توجيــه أكــرث مــن إنذار لهــا، كا 
تــم إلغــاء الراخيــص الســياحية لـــ 20 منشــأة فندقيــة لعــدم قابليتها للتشــغيل الســياحي، وتــم إخطار 306 منشــأة 

فندقيــة باملاحظــات التــي رصدتهــا اللجــان وتــم منحهــا مهلــة ثاثــة أشــهر لتوفيــق وتــايف هــذه املاحظــات.

إعادة تقييم 716 منشأة فندقية بعدد من المحافظات

وافــق مجلــس إدارة صنــدوق إعانــات الطــوارئ للعــال، برئاســة وزيــر القــوى العاملــة، عــى رصف الدفعــة 
يف  لهــا  الــرصف  ســبق  والتــي  مــرص  يف  الســياحي  القطــاع  مبنشــآت  للعاملــن  عــر،  والحاديــة  العــارشة 
 الدفعــات الســابقة، وذلــك يف إطــار دعــم القطــاع، وذلــك بالتنســيق مــع االتحــاد املــرصي للغــرف الســياحية.

وقــد بلغــت املبالــغ التــي تــم رصفهــا مــن الصنــدوق التابــع لــوزارة القــوى العاملــة 2 و62 مليونــاً و900 ألــف جنيــه، 
اســتفاد منهــا 419 ألفــاً و726 عامــًا يف 3937 منشــأة، وذلــك حتــى نهايــة ديســمرب 2021.

 صرف الدفعة العاشرة والحادية عشر للعاملين بالمنشآت السياحية  المتعثرة 

يف إطــار أهــداف اســراتيجية التنميــة املســتدامة للــوزارة ورؤيــة مــر ٢030 ، لرفــع القــدرة التنافســية للمقصــد 
الســياحي املــري ووضــع املخططــات للطاقــة الفندقيــة الازمــة، تــم افتتــاح وتشــغيل 1٩ منشــأة فندقيــة جديــدة خــال 
ــوب  ــك عــى مســتوى محافظــات البحــر األحمــر وجن ــة، وذل ــة فندقي ــة اســتيعابية تصــل إىل 3000 غرف عــام ٢0٢1، بطاق
ــوايل ٢500  ــر ح ــآت يف توف ــذه املنش ــاهمت ه ــايل، وس ــاحل الش ــورة والس ــاط واملنص ــويس ودمي ــزة والس ــيناء والجي س
فرصــة عمــل جديــدة بصــورة مبــارشة، باإلضافــة إىل أنــه تــم خــال الشــهر افتتــاح فنــدق جديــد يف القاهــرة، ومــن املقــرر 
ــر  ــيناء والبح ــوب س ــات جن ــن يف محافظ ــهرين القادم ــال الش ــدة خ ــة جدي ــات فندقي ــة مرشوع ــاح أربع ــم افتت أن يت

ــة.  ــة فندقي ــة ٦00 غرف ــرة، بطاق ــر والقاه األحم

افتتاح وتشغيل فنادق جديدة خال عام ٢٠٢1 وبداية ٢٠٢٢ 
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الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزى في زيارة إلى مصر

قــام الرئيــس الفرنــي األســبق نيكــوال ســاركوزى وأرستــه وأصدقائــه، بزيــارة إىل مــرص خــال شــهر فربايــر، قامــوا خالهــا 
بزيــارة املعــامل األثريــة مبــدن القاهــرة واألقــرص وأســوان، حيــث زاروا معابــد األقــرص والكرنــك، ومعبــدي أبــو ســمبل ومعبد 

فيلــة، كــا قامــوا بزيــارة منطقــة أهرامــات الجيــزة، واملتحــف القومــي للحضــارة املرصيــة بالفســطاط، وشــارع املعــز.

ــجد  ــزة ومس ــات الجي ــة أهرام ــزور منطق ــى ي ــيوخ الكازاخ ــس الش ــس مجل رئي
ــة ــرة التاريخي ــرس بالقاه ــر بيب الظاه

    زيارة الرئيس األسبق ساركوزي اىل متحف الحضارة  ... واىل اهرامات الجيزة

ــت  ــزة، تضمن ــات الجي ــة أهرام ــارة منطق ــر، بزي ــهر فرباي ــر يف ش ــه مل ــال زيارت ــى، خ ــيوخ الكازاخ ــس الش ــس مجل ــام رئي ق

الزيــارة جولــة مبنطقــة البانورامــا وأبــو الهــول. كــا زار أيضــاً مســجد الظاهــر بيــربس بالقاهــرة التاريخيــة وتفقــد أعــال الرميــم 

باملســجد والتــي تتــم بالتعــاون مــع الحكومــة الكازاخيــة.
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الترويج والتنشيط 
استضافة وفد من ممثلي أهم وسائل اإلعام والمؤثرين من البوسنة والهرسك 

ــان  ــاب .. وإع ــي للكت ــرة الدول ــرض القاه ــوزارة بمع ــاح ال ــى جن ــر  عل ــال كبي إقب
ــدك« ــرف بل ــابقة » إع ــي مس ــن ف الفائزي

نجــاح للحملــة الترويجية Sunny January على مواقع التواصل االجتماعي

ــرض  ــن رواد املع ــراً م ــااًل كب ــه 53، إقب ــاب يف دورت ــدويل للكت ــرة ال ــرض القاه ــارك مبع ــوزارة املُش ــاح ال شــهد جن
ــاح  ــة ومســابقة »إعــرف بلــدك« التــي نظمهــا الجن ــة، وحظيــت املســابقات اليومي ــات العمري مــن مختلــف الفئ
عــى نســبة مشــاركة مرتفعــة. وقــد فــاز العديــد مــن املشــاركن بالجوائــز اليوميــة، كــا فــاز 30 مشــاركاً برحــات 

ــة بالفســطاط. ســياحية إىل قلعــة صــاح الديــن األيــويب بالقاهــرة وإىل املتحــف القومــي للحضــارة املرصي

حققــت الحملــة الرويجيــة اإللكرونيــة التــي أطلقتها الــوزارة 
ممثلــة يف الهيئــة املرصيــة العامــة للتنشــيط الســياحي بدايــة 
)الكريســاس   Sunny Christmas عنــوان  تحــت  العــام 
 Sunny املــرق(، وتــم اســتكالها بعــد ذلــك تحــت عنــوان
January )ينايــر املــرق(، نجاحــاً ملحوظــاً عــي مواقــع 

ــا،  ــة املتحــدة، وأملاني ــي يف مــرص  واململك التواصــل االجتاع
ــدة  ــات املتح ــيا، والوالي ــا، وروس ــا، وفرنس ــا، وإيطالي وأوكراني
ــد  ــج للمقص ــة للروي ــذه الحمل ــاق ه ــاء إط ــة. ج األمريكي
الســياحي املرصي يف موســم الشــتاء الحايل، وتنشــيط السياحة 
الداخليــة وتشــجيع املرصيــن عــى قضــاء عطات رأس الســنة 
 املياديــة وأعيــاد امليــاد املجيــدة باملــدن الســياحية املرصيــة.

ــون مســتخدم، ورفــع  وقــد نجحــت يف الوصــول لـــ 107 ملي
معــدالت البحــث اإللكــروين عــن مــرص باألســواق املســتهدفة 

بنســبة 95% مقارنــة بالعــام املــايض.

ــنة  ــن يف البوس ــام واملؤثري ــائل اإلع ــم وس ــي أه ــن ممث ــداُ م ــياحي وف ــيط الس ــة للتنش ــة العام ــة املري ــتضافت الهيئ اس

والهرســك، ممــن يتمتعــون بنســب متابعــة عاليــة، وذلــك ملــدة أســبوع،  قامــوا خالــه بزيــارة مدينتــي الغردقــة ورشم الشــيخ، 

إىل جانــب عمــل رحلــة ملــدة يــوم واحــد إىل مدينــة األقــر.
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تنظيم النسخة األولى من سباق سقارة تحت رعاية الوزارة 

ــباب  ــع وزارة الش ــاون م ــياحي، وبالتع ــيط الس ــة للتنش ــة العام ــة املرصي ــة ىف الهيئ ــوزارة متمثل ــة ال ــت رعاي تح
والرياضــة، نظمــت رشكــة تــراي فاكتــوري، يــوم 25 فربايــر، النســخة األوىل مــن ســباق ســقارة، والــذي شــارك بــه 

ــك ســباق لـــ 50 طفــل ملســافة 1 كيلومــر. ــة ملســافة 5 كيلومــر، وكذل نحــو 1000 متســابقاً مــن 30 دول

الجديــدة  الرويجيــة  االســراتيجية  تنفيــذ  إطــار  يف 
ــة املشــاركة يف األحــداث  ــي تتضمــن أهمي ــوزارة  والت لل
ــهر،  ــال الش ــوزارة، خ ــت ال ــة، قام ــات املختلف والفعالي
باملشــاركة يف رعايــة عــدد مــن األحــداث الهامــة، وهــي 
مهرجــان أســوان ألفــام املــرأة يف دورتــه السادســة مــن 
23 إىل 28 فربايــر، والــدورة الثامنــة ملهرجــان اإلســكندرية 
لألفــام القصــرة والتــي انعقــدت خــال الفــرة مــن 10-

16 فربايــر، وكذلــك رعايــة الشــابة ريهــام أبــو بكــر والتــي 
ــس  ــايس ضمــن موســوعة جيني ــم قي تقــوم بتســجيل رق
ــروح  ــرىس مط ــى م ــوان وحت ــن أس ــي م ــية للم القياس

ــر. ــوم 22 فرباي ــه ي ــذي بدأت وال

الــوزارة تشــارك فــي رعايــة عــدد مــن 
ــداث  ــات واألح الفعالي
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اجتماعات ولقاءات

اجتمــع الوزيــر ووزيــرة الثقافــة لبحــث االســتعدادات الازمــة لتنظيــم عــدد مــن العــروض الفنيــة والفعاليــات الثقافيــة يف 
األماكــن األثريــة، وذلــك بهــدف تعظيــم دور القــوى الناعمــة يف دعــم وتنشــيط الحركــة الســياحية.

وقــد اتفــق الوزيــران، خــال االجتــاع، عــى املشــاركة يف تنظيــم عــدد مــن الفعاليــات واملهرجانــات الثقافيــة والســياحية 
خــال الفــرة القادمــة بجميــع املحافظــات الجمهوريــة مبــا يســاهم يف رفــع الوعــي الســياحي والثقــايف، وتنشــيط حركــة 
ــدوس مبحافظــة ســوهاج،  ــد أبي ــا، وآخــر يف معب ــدرة مبحافظــة قن ــد دن ــا مهرجــان يف معب ــة، مــن بينه الســياحة الداخلي
باإلضافــة إىل إقامــة بعــض العــروض الخاصــة لشــهر رمضــان والتــي تــأيت مــع انطــاق فعاليــات اختيــار القاهــرة عاصمــة 

للثقافــة لــدول العــامل اإلســامي. 

بحث استعدادات تنظيم  مجموعة من الفعاليات الثقافية في األماكن األثرية

التقــى، الوزيــر، خــال الشــهر، مبديــر املكتــب اإلقليمــي لليونســكو للعلــوم يف الــدول العربيــة، والــذي تــوىل مهــام منصبــه 
 مؤخــراً، وذلــك ملناقشــة ســبل تعزيــز التعاون خال الفــرة القادمة بن مرص واملنظمــة يف مجال الحفاظ عى الــراث واآلثار.

وخــال االجتــاع، تحــدث الوزيــر عــن عــدد مــن املروعــات التي تــم تنفيذهــا بالتعــاون بــن الــوزارة ومنظمة اليونســكو 
ــروع  ــة إىل م ــوان، باإلضاف ــة بأس ــف النوب ــطاط، ومتح ــة بالفس ــارة املرصي ــي للحض ــف القوم ــا املتح ــن بينه ــي م والت

تحســن وســائل عــرض وتفســر املواقــع األثريــة. 

لقاء المدير الجديد للمكتب اإلقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية 

بحث أوجه التعاون السياحي واألثري مع مديرة هيئة المعونة األمريكية بمصر
التقــى، الوزيــر، يــوم 7 فربايــر، املديــرة الجديــدة لهيئــة املعونــة األمريكيــة مبــرص USAID، وذلــك ملناقشــة أوجــه التعــاون 
ــق الســياحة  ــس فري ــدويل، ورئي ــاون ال ــوزارة التع ــكا ب ــف أمري ــري، بحضــور مســئولة مل عــى املســتوى الســياحي واألث
ــع  ــاءة املواق ــع كف ــر ورف ــز ســبل التعــاون لتطوي ــاء بحــث تعزي ــاول اللق ــة مبــرص، وتن ــة األمريكي ــة املعون ــة بهيئ الثقافي

الســياحية واألثريــة، والتــي مــن بينهــا تلــك املوجــودة مبدينــة إســنا مبحافظــة األقــرص.

       معبد دندرة
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ــبل  ــا ُس ــن، منه ــن الوزارت ــركة ب ــات املش ــن املوضوع ــدد م ــة ع ــري، ملناقش ــة وال ــوارد املائي ــر امل ــر ووزي ــى، الوزي التق
تعظيــم االســتغال الســياحي ملنطقــة القناطــر الخريــة، وخاصــة بعــد أعــال التطويــر التــي نفذتهــا وزارة املــوارد املائيــة 

والــري بحدائــق القناطــر الخريــة، وذلــك بالتزامــن مــع االفتتــاح الوشــيك لقــرص محمــد عــي بشــربا.
تطــرق االجتــاع للتنســيقات املســتمرة بــن الوزارتــن لتســهيل إجــراءات الراخيــص الخاصــة باملنشــآت الفندقيــة، ســواء 
ــب  ــص املراك ــة براخي ــراءات الخاص ــهيل اإلج ــة تس ــر، ومناقش ــط واألحم ــن املتوس ــل أو البحري ــر الني ــى نه ــة ع املطل

واملطاعــم الســياحية.

مناقشة  تعظيم االستغال السياحي األمثل لمنطقة القناطر الخيرية

بحث سبل التعاون مع سويسرا واالتحاد األوروبي في مجال السياحة واآلثار  
اســتقبل الوزيــر، يــوم 1 فربايــر، ســفرة ســويرسا بالقاهــرة والتــي تولــت مهــام منصبهــا مؤخــراً، وذلــك لبحــث ســبل 
تعزيــز التعــاون املشــرك بــن البلديــن يف مجــال الســياحة واآلثــار والتــي مــن بينهــا مجــاالت تدريــب العاملــن يف 
مجــال الســياحة وإدارة الفنــادق والرميــم واملتاحــف ورفــع الوعــي الســياحي واألثــري وتطويــر خدمــات الزائريــن 

باملتاحــف واملواقــع األثريــة.
كــا اســتقبل، الوزيــر، يــوم 20 فربايــر، ســفر االتحــاد األورويب يف القاهــرة، لبحــث دفــع مزيــد مــن الحركة الســياحية 
الوافــدة مــن دول االتحــاد األورويب إىل مــرص، ومناقشــة تطــور األعــال باملروعــات األثريــة التــي يتــم تنفيذهــا 
ــم  ــة مــن مــروع ترمي ــة الثاني ــار واالتحــاد األورويب، والتــي مــن بينهــا املرحل بالتعــاون بــن املجلــس األعــى لآلث

مســجد الطنبغــا املــارداين.

عقــد، الوزيــر، اجتاعــاً، مــع وحــدة الحســابات الفرعيــة للســياحة، وذلــك ملتابعــة مخرجــات التقريــر الثــاين الصــادر مــن 
الوحدة والذي تسلمه  الوزير الشهر املايض . وكان العمــــل بالوحــــدة قــــد توقــــف منــــذ عــــام 2017 وتــــم اســتئنافها 

بقــــرار الوزيــــر ، والوحدة تتيـح إطـار تنسـيقي لتنظيـم البيانـات االحصائيـة السـياحية مبنهجيـة علميـة سـليمة.

االجتماع مع  وحدة الحسابات الفرعية للسياحة

.. واستعدادات مشاركة مصر كضيف شرف في الدورة ٢5 لمنتدى بطرسبر ج الدولي  
عقــد، الوزيــر ووزيــرة التجــارة والصناعــة ووزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، يــوم 8 فربايــر، اجتاعــاً للتحضــر 
للمشــاركة املرصيــة كضيــف رشف الــدورة الـــ 25 ملنتــدى ســان بطرســربج االقتصــادي الــدويل، والــذي ســيُعقد يف روســيا  

يف شــهر يونيــو املقبــل.

القناطر الخرية
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مذكــرة  توقيــع  ..ومراســم 
تقاهــم »قــوى عاملــة مصر« 

يف  الشــهر،  خــال  الوزيــر،  شــارك 
ــرة تفاهــم  ــع مذك حضــور مراســم توقي
ــن  ــة ب ــرص«،  واملُوقع ــة م ــوى عامل »ق
وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة 
ومــروع »قــوى عاملــة مــرص« املمــول 
للتنميــة  األمريكيــة  الوكالــة  مــن 

الدوليــة.

المشاركة في ندوة مجلس األعمال المصري الكندي »مستقبل السياحة المصرية
بدعــوة مــن مجلــس األعــال املــرصي الكنــدي، شــارك الوزيــر، يــوم 16 فربايــر، يف النــدوة التــي نظمهــا املجلــس 
بعنــوان »مســتقبل الســياحة املرصيــة وســط التحديــات الراهنــة«، والتــي تناولــت مــا حققــه القطــاع الســياحي 
املــرصي خــال الفــرة املاضيــة، ومــا تبنتــه الــوزارة مــن اســراتيجيات وخطــط ملواجهــة تداعيــات أزمــة فــروس 

كورونــا، واســتئناف حركــة الســياحة الوافــدة إىل مــرص.

مناقشة االستثمار والتوسع في القطاع الفندقي مع رئيس مجموعة »أكور« 
ــادق، ملناقشــة فــرص االســتثار يف القطــاع الســياحي  ــة للفن ــر، مــع رئيــس مجموعــة »أكــور« العاملي التقــى الوزي
املــرصي، والتوســع يف القطــاع الفندقــي، حيــث تعتــرب رشكــة »أكــور« رشكــة ضيافــة فرنســية، وتديــر يف مــرص 35 
منشــأة فندقيــة ثابتــة وعامئــة يف مختلــف املحافظــات، وســتقوم خــال الفــرة القادمــة بافتتــاح 22 منشــأة فندقيــة 

جديــدة بطاقــة تصــل إىل 9500  غرفــة.

 انطاق فعاليات المؤتمر الدولي لكلية السياحة والفنادق تحت رعاية الوزارة
افتتــح الوزيــر، يــوم 25 فربايــر، والقائــم بعمــل رئيــس جامعــة حلــوان، وعميــد كليــة الســياحة والفنــادق بالجامعــة، 
ــى،  ــث العلم ــاىل والبح ــم الع ــوزارة ووزارة التعلي ــة ال ــت رعاي ــم تح ــذي أُقي ــة وال ــدويل للكلي ــر ال ــات املؤمت فعالي
وشــارك أملانيــا، اململكــة املتحــدة، أيرلنــدا، أســبانيا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ماليزيــا، الهنــد، روســيا، فرنســا، 

اململكــة العربيــة الســعودية، وليبيــا.

لقاء الممثل المقيم للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في مصر
اســتقبل، الوزيــر، يــوم 7 فربايــر، املمثــل املقيــم للربنامج 
ــام  ــوىل مه ــذي ت ــرص، وال ــدة يف م ــم املتح ــايئ لألم اإلمن
منصبــه مؤخــراً، حيــث تــم بحــث إمكانيــة تنظيــم 
حملــة توعويــة لرفــع الوعــي الســياحي واألثــري لــدى 
فئــات الشــعب املــرصي، وخاصــة األطفــال واملتعاملــن 
مــع الســائحن، باإلضافــة إىل التعــاون يف مجال الســياحة 
ــر ورفــع  ــات التعــاون لتطوي ــم مناقشــة آلي ــة، وت البيئي
كفــاءة الخدمــات املقدمــة للزائريــن باملتاحــف واملواقع 
األثريــة، وإتاحتهــا للســياحة امليــرسة، وتنفيــذ ذلــك 
جانب من إتاحة الخدمات للسياحة امليرسة بأحد املواقع األثريةكمرحلــة أوىل مبدينــة مــن الصعيــد وأخــرى مــن الدلتــا.
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..وأخرى لقرية الفواخير لتسليط الضوء وبحث فرص االستثمار بها بعد تطويرها

قامــت نائــب الوزيــر لشــئون الســياحة بزيــارة محافظــة أســيوط، للوقــوف عــى آخــر مســتجدات أعــال التطويــر بديــر 
درنكــة وديــر املحــرق، أحــد نقــاط رحلــة العائلــة املقدســة، وذلــك يف إطــار املتابعــة املســتمرة ألعــال التطويــر التــي 

تتــم بنقــاط رحلــة العائلــة املقدســة، والتأكــد مــن مــدى جاهزيــة الخدمــات الســياحية بهــا.

زيارة  ألسيوط للوقوف على آخر مستجدات تطوير دير درنكة ودير المحرق

جوالت داخلية

لشــئون  الوزيــر  نائــب  قامــت 
الســياحة ونائــب محافــظ القاهــرة 
للمنطقــة الجنوبيــة، يــوم 2 فربايــر، 
ــطاط،  ــر بالفس ــة الفواخ ــارة لقري بزي
لتســليط الضــوء عــى فــرص االســتثار 
املتاحــة بهــا وخاصــة بعــد تطويرهــا، 
املنشــآت  غرفــة  رئيــس  رافقهــم 
ــة  ــس لجن ــياحية، ورئي ــم الس واملطاع
الــركات  غرفــة  أعــال  تســير 
ووكاالت الســفر والســياحة، باإلضافــة 
إىل عــدد مــن مديــري بعــض ساســل 

الشــهرة.  املطاعــم 

.. والمشاركة في مؤتمر البحر األحمر للنقل البحري واللوجيستيات 
ــري  ــل البح ــر للنق ــر األحم ــر البح ــياحة، يف مؤمت ــئون الس ــر لش ــب الوزي ــاركت، نائ ــر، ش ــن الوزي ــة ع  نياب
واللوجيســتيات »RSMTL«، الــذى ٌعقــد تحــت رعايــة وزاريت النقــل والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي، 

وقامــت بتنظيمــه جامعــة الجالــة.

مناقشة سبل تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين مصر واألردن
التقــت، نائــب الوزيــر لشــئون الســياحة، أمــن عــام وزارة الســياحة واآلثــار األردين، ملناقشــة ســبل تفعيــل الربنامــج 
التنفيــذي للتعــاون يف مجــال الســياحة والــذي تــم توقيعــه بــن مــرص واألردن يف نوفمــرب املــايض، كــا تــم مناقشــة 
ربــط نقــاط مســار العائلــة املقدســة يف كل مــن البلديــن، حيــث تــم االتفــاق عــى البــدء يف دراســة تنظيــم برامــج 

ســياحية وحمــات ترويجيــة مشــركة لنقــاط مســار العائلــة املقدســة.

المشاركة في اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى للشراكة بين مصر 
 واألمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة

شــارك، الوزيــر، خــال الشــهر، يف اللقــاء التشــاوري الوطنــي رفيــع املســتوى الــذي نظمتــه وزارة التعــاون الــدويل 
ملناقشــة اإلطــار االســراتيجي للراكــة بــن جمهوريــة مــرص العربيــة واألمــم املتحــدة للتعــاون مــن أجــل التنميــة 
املســتدامة للفــرة مــن 2023-2027،  والــذي يجــرى إعــداده مــن خــال وزارة التعــاون الــدويل متثيــاً عــن الحكومة 
املرصيــة بالراكــة مــع مكتــب املنســق املقيــم لألمــم املتحــدة يف مــرص، وتــم اســتعراض تطــورات إعــداد هــذا 

اإلطــار والخطــوات التــي تــم تنفيذهــا حتــى اآلن، واملحــاور املقــرر إنجازهــا خــال العــام الجــاري.

من قرية الفواخر
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 ىف إطــار جهــود الــوزارة لتطويــر املواقــع األثريــة واملتاحــف ورفــع كفــاءة خدمــات الزائريــن بهــا، قــام الرئيــس التنفيذي 
ــارة منطقتــي عمــدا والســبوع  ــة، بزي ــار النوب ــة واملُــرف عــى صنــدوق آث ــة املتحــف القومــى للحضــارة املرصي لهيئ
بأســوان، للوقــوف عــى املوقــف التنفيــذي ومتابعــة مســتجدات أعــال مــروع تطويــر منطقتــي املعابــد األثريــة بهــا  

وخدمــات الزائريــن بهــا.

زيارة منطقتي عمدا  والسبوع بأسوان للوقوف على أعمال تطوير الخدمات بهما

افتتــح الرئيــس التنفيــذي لهيئــة املتحــف القومــى للحضــارة املرصيــة واملـُـرف العــام عــى صنــدوق آثــار النوبــة،  قســم 
الربيــة املتحفيــة مبتحــف آثــار النوبــة بأســوان، والــذي تــم اإلنتهــاء مــن أعــال تجهيــزه بالتعــاون مــع مكتــب منظمــة 
اليونســكو بالقاهــرة، وقــد تــم إطــاق اســم الراحــل الدكتــور حســنى عبــد الرحيــم املديــر األســبق ملتحــف النوبــة عــى 

هــذا القســم تقديــراً وعرفانــاً لــدوره البــارز ىف إعــاء شــأن القســم واملتحــف خــال فــرة عملــه كمديــراً لــه.

.... وافتتاح قسم التربية المتحفية بمتحف آثار النوبة بأسوان

أخبار متنوعة
رؤية الضلع  الجنوبي لهرم خوفو األكبر كامًا ألول مرة منذ عقود طويلة

انتهــت الــوزارة، خــال الشــهر، مــن أعــال إزالــة متحــف 
مركــب خوفــو، الــذي تــم بنائــه يف املوقــع الــذي اُكتشــفت 
فيــه مركــب خوفــو األوىل عــام 1954، عنــد الضلــع الجنويب 
للهــرم األكــرب مبنطقــة أهرامــات الجيــزة، والــذي ظــل عــى 
مــدار عقــود يشــوه املنظــر الجــايل للهــرم األكــرب العجيبــة 

الوحيــدة الباقيــة مــن عجائــب العــامل القديــم.
وقــد تــم نقــل مركــب خوفــو األوىل، يف أغســطس املــايض، 
ــو  ــب خوف ــف مراك ــي متح ــف، إىل مبن ــذا املتح ــن ه م
باملتحــف املــرصي الكبــر واملجهــز بأحــدث األســاليب 

ــي. ــرض املتحف ــة للع ــة والتكنولوجي العلمي

هرم خوفو بعد االنتهاء من إزالة متحف املركب

املنظر قبل ازالة املتحف
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ــة باملتحــف  ــر للشــئون األثري ــن«، شــارك مســاعد الوزي ــاء املرصي ــن وقدم ــي للمرصي ــوم املرجع ــوان »الجين تحــت عن
املــرصي الكبــر، يف الفاعليــة التــي نظمتهــا وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ضمــن فعاليــات إكســبو ديب 2020، 
حيــث يســتهدف هــذا املــروع دراســة جينــوم قدمــاء املرصيــن مــا يتيــح توافــر املعلومــات الوراثيــة التــي ترجــع آلالف 

الســنن، والتــي بدورهــا ســوف تخــدم علــم الوراثــة البريــة يف مــرص.

إكسبو دبي يشهد فعاليات مشروع الجينوم المرجعي للمصرين وقدماء المصريين

أخبار متنوعة

يف إطــار تنفيــذ مــروع الهويــة البرصيــة ملحافظــة أســوان، بــدأت مجموعــات العمــل مــن طــاب وأعضــاء هيئــة التدريس 
بكليــة الربيــة النوعيــة بجامعــة أســوان، بجانــب معلمــي املــدارس الفنيــة والزخرفيــة بالربيــة والتعليــم، باألعــال الفنيــة 
ــذ  ــم تنفي ــث يت ــة، حي ــاين الحكومي ــات والشــوارع واملب ــا عــى الجداري ــم تنفيذه ــي يت ــررة، والت ــات املق ــاً للتصمي وفق

املــروع بالتنســيق بــن الهيئــة الهندســية للقــوات املســلحة والجامعــة األملانيــة.

بدء تنفيذ مشروع »الهوية البصرية« ألسوان 

ــره، اســتقبل قــرص محمــد عــي بشــربا، خــال  اســتعداداً الفتتاحــه الوشــيك بعــد االنتهــاء مــن مــروع ترميمــه وتطوي
ــز، والــذي صنــع خصيصــاً  ــو مــن خشــب األبانــوس املطعــم بالربون ــة، ومــن بينهــا بيان الشــهر، عــدداً مــن القطــع األثري

ــوي إســاعيل. ــن الخدي ــك إىل األمــر حســن ب ــه بعــد ذل ــم انتقلــت ملكيت ــوي إســاعيل عــام 1865 ث للخدي

قصر محمد على بشبرا يستقبل  بيانو الخديوي إسماعيل
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موقع The Travel: مصر من أفضل عشر دول  .. ويبرز 1٠ أماكن فريدة بها يجب زيارتها

اختــار موقــع The Travel أحــد املواقــع اإللكرونيــة الســياحية  الشــهرة، يف تقريــر لــه، تحــت عنــوان »أفضــل 
عــر دول متتلــك أروع أماكــن ســياحية«، املقصــد الســياحي املــرصي ضمــن قامئــة أفضــل املقاصــد للزيــارة، ويف 
تقريــر آخــر ألقــى الضــوء عــى العديــد مــن األماكــن األثريــة والســياحية التــي أشــار إىل أنهــا »متيزهــا عــن أي مكان 
آخــر بالعــامل« منهــا أهرامــات الجيــزة، وواحــة ســيوه، ووادي امللــوك، ومعبــدي أبــو ســمبل، كــا أبــرز املوقــع يف 

تقريــر آخــر 10 أماكــن فريــدة يجــب عليــك زيارتهــا . 

الرحــات النيليــة ضمــن أفضل  5٠ مكانًا للســفر في ٢٠٢٢ .. وســياحة »رحــات الطرق« 
فــي مصر تحتــل المركز الـــ ٢7 مــن 118 دولة 

موقع Life Guardian يبرز خمسة متاحف مصرية يجب زيارتها 

تحــت عنــوان »خمــس متاحــف مرصيــة رائعــة إلضافتهــا إىل قامئــة تجاربــك الســياحية التــي ترغــب ىف معايشــتها«، 
نــر موقــع Life Guardian تقريــراً أبــرز خالــه خمســة مــن أشــهر املتاحــف املرصيــة التــي يجــب زيارتهــا، 
ــرص،  ــف األق ــرص، ومتح ــط باألق ــف التحني ــر، ومتح ــرصى الكب ــف امل ــر، واملتح ــرصي بالتحري ــف امل ــى: املتح وه

ومتحــف الفــن اإلســامي ببــاب الخلــق بالقاهــرة . 

اختــار موقــع Travel and Leisure الســياحي الشــهر الرحــات النيليــة يف مــر ضمــن أفضــل 50 رحلــة يــويص 
بالقيــام بهــا خــال عــام ٢0٢٢. احتلــت مــر املركــز ال٢٧ ضمــن 118 دولــة ملارســة ســياحة رحــات الطــرق 

 .The Holidu  وفقــا ملوقــع البحــث الخــاص باملقاصــد الســياحية

  متحف األقرص
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ــدة مــن  ــة ملــواد التحنيــط فري ــات، خبيئ ــم املرصي ــة التشــيكية، التابعــة للمعهــد التشــييك لعل ــة األثري اكتشــفت البعث
نوعهــا، وذلــك أثنــاء أعــال الحفــر األثــري داخــل مجموعــة مــن آبــار الدفــن، التــي تعــود اىل عــرص األرسة 26 يف الجــزء 
الغــريب مــن جبانــة أبــو صــر، هــذه الخبيئــة تــم العثــور عليهــا داخــل بــر ضخــم، وتتكــون مــن 370 إنــاء فخــاري كبــر 
الحجــم، مقســمة إىل 14 مجموعــة تضــم كل مجموعــة مــن 7 اىل 52 إنــاء، وهــذه األواين بهــا بقايــا مــواد كانــت تســتخدم 

أثنــاء عمليــة التحنيــط.

الكشف عن خبيئة لمواد التحنيط في أبو صير

عــرثت البعثــة األثريــة املرصيــة، العاملــة مبعبــد األقــرص، 

عــى  مجموعــة مــن اآلثــار امللكيــة الهامــة، مــن بينهــا 

لوحــة جنائزيــة مــن الجرانيــت األســود، ترجــع لعــرص الدولــة 

ــك  ــاين، وذل ــرص الروم ــع للع ــن ترج ــدة قراب ــة، ومائ الحديث

أثنــاء أعــال الحفائــر األثريــة باملنطقــة الواقعــة بحــرم املعبــد 

ــدراوس  ــق  ان ــزل توفي ــة من ــال ازال ــور أع ــدأت ف ــي ب والت

ــرص. ــد األق ــق ملعب املاص

ــك  ــن املل ــرة كاً م ــا  ألول م ــور عليه ــفة يص ــة املكتش اللوح

تحتمــس الرابــع وامللــك أمنحتــب الثــاين معــاً يف منظــر تقديــم 

القرابــن لإللــه آمــون وهــو جالــس عــى كــريس العــرش، 

ــز،  ــدم الخب ــو يق ــع وه ــس الراب ــك تحتم ــر املل ــث يظه حي

وامللــك أمنحتــب  الثــاين وهــو ممســكاً بالبخــور بيــده اليمنــى 

ــاء. ــدم امل وباألخــرى يق

... ومجموعة من اآلثار الملكية  بمعبد األقصر

اكتشافات أثرية 

ــاه  ــار مي ــل الكــدوة شــال ســيناء، يف الكشــف عــن مجموعــة آب ــة ت ــة مبنطق ــة العامل ــة املرصي ــة األثري نجحــت البعث
ــيناء 2022-2021. ــة س ــروع تنمي ــن م ــك ضم ــة، وذل ــور الفرعوني ــع إىل العص ــي ترج ــودة، والت ــورس املفق ــق ح  طري

وتعد هذه املرة األوىل التي يتم فيها الكشف عن آبار للمياه باملنطقة من العصور الفرعونية.

 ...ومجموعة آبار مياه طريق حورس المفقودة في شمال سيناء

جانب من الكشف األثري

جانب من الكشف األثري
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معارض داخلية

تحــت عنــوان »يف حــب مــرص الجديــدة«، افتتــح رئيــس قطــاع اآلثــار اإلســامية والقبطيــة واليهوديــة باملجلــس األعــى 

ــد الحــب  ــة بعي ــك ضمــن احتفــاالت املتاحــف املرصي ــدة، وذل ــان مبــرص الجدي ــارون إمب ــاً بقــرص الب ــار معرضــاً فني لآلث

العاملــي والــذي يحتفــل بــه يف الرابــع عــر مــن نوفمــرب مــن كل عــام، وقــد احتفلــت املتاحــف املرصيــة املختلفــة بهــذه 

املناســبة بتســليط الضــوء عــى عــدد مــن القطــع األثريــة التــي تعــرب عــن مفهــوم الحــب يف الحضــارة املرصيــة.

»في حب مصر الجديدة«  معرض فني بقصر البارون امبان 

ــم  ــان، نظ ــن األدي ــي ب ــام العامل ــبوع الوئ ــااًل بأس احتف
ــن  ــامي، معرض ــن اإلس ــف الف ــي ومتح ــف القبط املتح
أثريــن مؤقتــن ملــدة شــهر، لعــرض مجموعــة مــن 
التــازج  شــهدت  التــي  النــادرة  األثريــة  املقتنيــات 
ــة  ــة املختلف ــات الحضاري ــان والثقاف ــن األدي ــايف ب الثق

عــى أرض مــرص. 
ويف ســياق متصــل، وتحــت عنــوان »تــراث مدينــة رشــيد.. 
ملســات إبداعيــة«، نظـّـم متحــف رشــيد الوطنــي، معرضــاً 
فنيــاً، بالتعــاون مــع محافظــة البحــرة، ضــم نتــاج الــورش 

الفنيــة الــذي نظمهــا القســم التعليمــي باملتحــف.

معرضين أثريين احتفااًل بأسبوع الوئام العالمي بين األديان
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وعي سياحي وأثري

مبناســبة العيــد القومــي ملحافظــة الدقهليــة يــوم 8 فربايــر، نظمــت إدارة الوعــي األثــري بقطــاع اآلثــار املرصيــة باملجلــس 
األعــى لآلثــار، برنامجــاً لنــر الوعــي الســياحي واألثــري ألبنــاء املحافظــة مــن مختلــف الفئــات العمريــة، بالتعــاون مــع 
ــة املنصــورة،  ــوم بجامعــة املنصــورة، وقــرص ثقاف ــادق والعل ــات اآلداب والســياحة والفن ــم وكلي ــة والتعلي ــة الربي مديري

باإلضافــة إىل ورش عمــل خاصــة لألطفــال بالتعــاون مــع مكتبــة مــرص العامــة باملحافظــة.

برنامج لنشر الوعي السياحي واألثري بين أبناء محافظة الدقهلية

أطلقــت الــوزارة فيلــاً للرســوم املتحركــة لألطفــال لتوعيتهــم بأهميــة الســياحة واآلثــار، واملارســات الســياحية اإليجابيــة 
التــي يجــب التحــي بهــا مــع الســائحن، وذلــك ضمــن حملــة »ســفر الســياحة« التــي أطلقتهــا الــوزارة لتنميــة الوعــي 
الســياحي واألثــري، وقــد جــاء إطــاق الفيلــم يف إطــار بروتوكــول التعــاون بــن الهيئة املرصيــة العامة للتنشــيط الســياحي 

ودار نهضــة مــرص للنــر والــذي ســيتم مــن خالــه إطــاق سلســلة مــن األفــام التوعويــة القصــرة.

إطاق فيلم رسوم متحركة لرفع الوعي السياحي واألثري لألطفال

جولة افتراضية عن األلعاب في مصر القديمة لرفع الوعي األثري لألطفال

نظمــت الــوزارة بالتعــاون مــع وزارة الشــباب والرياضــة، ومؤسســة ابتــكار للحلــول التقنيــة، جولــة افراضيــة ملتحــف 
»Open Air« بهولنــدا، والــذي يضــم منــاذج لعــدد مــن األلعــاب االلكرونيــة، عــن األلعــاب يف مــرص القدميــة وأنواعهــا، 
كــا تــم إقامــة ورشــتي عمــل عــن الكتابــة يف مــرص القدميــة، وتاريــخ نشــأتها، وأخــرى عــن األزيــاء يف مــرص القدميــة.
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من أرشيف  مركز تسجيل اآلثار المصرية

يف إطــار حــرص الــوزارة عــى االســتفادة مــن ذوي الكفــاءات مــن العاملــن بهــا، واالســتاع إىل مقرحاتهــم، التقــى 
ــي  ــن عــى ماجســتر إدارة األعــال الحكوم ــوزارة الحاصل ــن بال ــن العامل ــة م ــر، مبجموع ــوم 24 فرباي ــر، ي الوزي
مــن الجامعــة الفرنســية الفرنســية )اسلســكا(، واملُقــدم مــن رئاســة مجلــس الــوزراء ووزارة التخطيــط والتنميــة 

االقتصاديــة بالتعــاون مــع الجامعــة الفرنســية ممثلــة يف املدرســة الفرنســية لألعــال.

لقاء مجموعة من العاملين بالوزارة الحاصلين على ماجستير إدارة األعمال الحكومي 

أصــدر الوزيــر، قــراراً وزاريــاً، بنــدب نــادر الشــاعر مــن الهيئــة العامــة للتنميــة الســياحية بــوزارة اإلســكان واملرافــق 
واملجتمعــات العمرانيــة، للقيــام بأعــال ومهــام وظيفــة رئيــس اإلدارة املركزيــة للشــئون املاليــة واإلداريــة واملــوارد 
ــه  ــر بتكليف ــرار آخ ــدور ق ــب ص ــام، بجان ــدة ع ــك مل ــياحي، وذل ــيط الس ــة للتنش ــة العام ــة املرصي ــة بالهيئ البري
ــوزارة عــن عــدد  ــه األصــي. كــا أعلنــت ال ــام بأعــال ومهــام أمــن عــام صنــدوق الســياحة إىل جانــب عمل بالقي
مــن الوظائــف التخصصيــة عــى بوابــة الوظائــف الحكوميــة التابعــة للجهــاز املركــزي للتنظيــم واإلدارة، ملــدة شــهر 

اعتبــاراً مــن 6 فربايــر 2022، وحتــى 8 مــارس 2022.

نــدب رئيســًا لــإدارة المركزيــة للشــئون الماليــة واإلداريــة والمــوارد البشــرية بالهيئــة 
المصريــة العامة للتنشــيط الســياحي

برنامج تدريبي بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني 
يف   ،TVET Egypt املهنــي  والتدريــب  الفنــي  التعليــم  وتطويــر  دعــم  برنامــج  مــع  بالتعــاون  الــوزارة  قامــت 
لـــ 35 مــن العاملــن بالــوزارة والهيئــة املرصيــة العامــة للتنشــيط الســياحي،  فربايــر، بتنظيــم برنامــج تدريبــي 
ــة  ــط واملتابع ــج واألداء والتخطي ــات الربام ــن موازن ــة، ع ــارة املرصي ــي للحض ــف القوم ــار، واملتح ــى لآلث ــس األع واملجل
 والتقييــم، وذلــك يف إطــار تعزيــز مهــارات العاملــن بالــوزارة يف الربامــج التــي تتــاىش مــع رؤيــة مــرص 2030.

ويف ســياق متصــل، تــم خــال الشــهر تخريــج الدفعــة الثانيــة لربنامــج اإلرشــاد بالقاهــرة التاريخيــة، يف إطــار املبــادرة التــي 
أطلقتهــا الــوزارة ممثلــة يف إدارة التوعيــة األثريــة والتواصــل املجتمعــي بالقاهــرة التاريخيــة، وبالتعــاون مــع إدارة التنميــة 

الثقافيــة والتواصــل املجتمعــي مبكتــب الوزيــر،  تحــت عنــوان: »أصدقــاء القاهــرة التاريخيــة«.

شئون داخلية 

معبد رمسيس الثاني -أبو سمبل الكبير-١٩٢٠
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متاحف أثرية تحتفل بذكرى افتتاحها في شهر فبراير 

ــال  ــد، خ ــوادي الجدي ــف ال ــم متح ــه، نظ ــى افتتاح ــاً ع ــرور 29 عام ــرى م ــبة ذك مبناس
الشــهر، تحــت عنــوان »املعروضــات امللكيــة لحــكام الواحــات يف عــرص الدولــة القدميــة«، 
ــي تلقــي الضــوء عــى حــكام  ــة الت ــاً، ضــم عــدداً مــن القطــع األثري ــاً مؤقت معرضــاً أثري

الواحــات قدميــاً.  

مبناســبة العيــد الخامــس عــى االنتهــاء مــن مــروع تطويــر وإعــادة فتــح امللحــق الخــاص مبتحــف آثــار أســوان بجزيــرة 
ــه، باإلضافــة إىل جــوالت  ــم املتحــف، خــال الشــهر، محــارضة ألهــايل أســوان عــن تاريــخ املتحــف ومقتنيات إلفنتــن، نظّ

إرشــادية لبعــض املــدارس، وتكريــم عــدد مــن العاملــن الســابقن. 
ويعــرض هــذا امللحــق الخــاص 1788 قطعــة أثريــة، مــن أبرزهــم متثــال مــن الجرانيــت الــوردي للملــك تحتمــس الثــاين، 
وبرديــة الــزواج بالخــط الھیراطیقــي ترجــع إىل عهــد امللــك نبتــو الثــاين، ولوحــة للملــك ســيتي األول مــع ثالــوث الفنتیــن، 

وعمــود امللــك أمنحتــب الثــاين مــع ثالــوث إلفنتیــن، وكافــة أدوات الزينــة املعروفــة عنــد املــرصي القديــم.

ــد  ــذي كان ق ــة عــى افتتاحــه ال ــرى الثاني ــة، هــذا الشــهر، بالذك ــل متحــف الغردق احتف
افتتحــه دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء بحضــور الســيد الوزيــر يف 29 فربايــر 2020، وهــو 
كان أول متحــف لآلثــار يف محافظــة البحــر األحمــر، وأول متحــف يتــم تنفيذهــا بالراكــة 

مــه مــع القطــاع الخــاص.
وبهــذه املناســبة، قــام املتحــف بعــرض مؤقــت لتمثــال جديــد، وذلــك ملــدة شــهرين يبــدأ 
ــي  ــة وه ــارة املرصي ــخ الحض ــارزة يف تاري ــخصية ب ــال لش ــو متث ــارس 2022، وه ــن 1 م م
شــخصية املهنــدس »أمنحتــب بــن حابــو« أشــهر مهنــدس معــاري مــرصي )1430- 1350 
ق.م(، وذلــك ليكــون رســالة مــرص للعــامل عــى تقديرهــا للعلــاء واملبدعــن الذيــن تركــوا 

أثــراً حضاريــاَ.

 ذكرى مرور ٢٩ عامًا على افتتاح متحف آثار الوادي الجديد

... و 5 أعوام على ذكرى افتتاح متحف آثار أسوان

متحف الغردقة يحتفل بالذكرى الثانية على افتتاحه
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المتحف القومي للحضارة المصرية

المتحف القومي للحضارة المصرية يحقق رقمًا قياسيًا في استقبال الزائرين 

مدرســة إســبانية تهــدي المتحــف 4٠ لوحــة رســمها تاميذهــا للمعالــم الســياحية 
واألثريــة فــي مصــر

ــن  ــا ب ــر م ــرث مــن 4700 زائ ــر، اســتقبل املتحــف أك ــوم 4 فرباي ــدرايس، ي ــام ال ــوم مــن أجــازه نصــف الع يف أول ي
مرصيــن وســائحن عــرب وأجانــب، باإلضافــة إىل اســتقباله خــال أيــام الجمعــة والســبت أكــرب عــدد للزائريــن منــذ 

افتتاحــه يف شــهر إبريــل املــايض.

... ويســتقبل العديد من الضيوف والزيارات الرسمية
ــي األســبق، واألمــن  ــر، الرئيــس اليمن ــارات الرســمية، اســتقبل املتحــف، يف فرباي ــوف والزي ــد  الضي اســتمراراً لتواف
العــام ملنظمــة الــدول املصــدرة للبــرول » أوبــك«، ووفــداً رفيــع املســتوى مــن أعضــاء الربملــان اإلمــارايت برئاســة 
ــة  ــاز املركــزي للمحاســبات باململكــة العربي ــع املســتوى مــن الجه ــد رفي ــي االتحــادي، ووف ــس الوطن رئيــس املجل

ــة الكــوري. ــة التحتي ــر النقــل والبني ــن، ووزي الســعودية، ورئيــس مجلــس الشــورى مبملكــة البحري

اســتقبل املتحــف، مــن إحــدى املــدارس 
ــن  ــة ع ــاً و40 لوح ــاً تذكاري ــبانيا، عل بإس
املعــامل الســياحية واألثريــة يف مــرص، والتــي 
رســمها 40 تلميــذاً مــن تاميذهــا بالصــف 
املبــادرة  ضمــن  وذلــك  االبتــدايئ،  األول 
الثقافيــة التــي أطلقتهــا املدرســة تحــت 
بالعــامل«،  باملتاحــف ة  عنــوان »التجــول 
ــى  ــاً ع ــرور 100 عام ــال مب ــبة االحتف مبناس
تــوت  الذهبــي  امللــك  مقــربة  اكتشــاف 

ــون.  ــخ آم عن
   صورة اللوحة املهداة للمتحف
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المتحف المصرى الكبير

رئيس الوزراء ُيتابع موقف تنفيذ المتحف وتطوير المنطقة المحيطة به

ــر، اجتاعــاً ملتابعــة املوقــف التنفيــذي لألعــال الجاريــة يف مــروع  ــوزراء، يــوم 6 فرباي عقــد رئيــس مجلــس ال
املتحــف املــرصي الكبــر وتطويــر املنطقــة املحيطــة بــه،  ومتابعــة ســر العمــل يف تطويــر مطــار ســفنكس ورسعــة 

االنتهــاء مــن أعــال محطتــي مــرو األنفــاق باملنطقــة.
حــر االجتــاع الوزيــر وعــدد مــن الــوزراء، ومحافــظ الجيــزة، واملـُـرف العام عــى مــروع املتحف املــرصي الكبر 
واملنطقــة املحيطــة بــه، واألمــن العــام للمجلــس األعــى لآلثــار، ومســاعد الوزيــر للشــئون األثريــة باملتحــف املــرصي 

الكبــر، ومســئويل الــوزارات والجهــات املعنيــة، واســتعرض الوزيــر ملخصــاً للموقــف التنفيــذي ملــروع املتحف.

مشروع المتحف يسعي العتماده كمبنى أخضر 
ــف،  ــروع املتح ــل إدارة م ــرص 2030، تعم ــة م ــتدامة ورؤي ــة املس ــوزارة للتنمي ــراتيجية ال ــداف اس ــار أه يف إط
بالتعــاون مــع املركــز القومــي لبحــوث اإلســكان والبنــاء، عــى اعتــاد كافــة مبــاين مــروع املتحــف كمبــاين خــراء 
يتوافــر بهــا اإلســتدامة بأبعادهــا البيئيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، ليصبــح بذلــك أول متحــف يف مــرص يتــم اعتــاده 

كمبنــى أخــر. 
وجــاري إدمــاج كل أبعــاد البنــاء األخــر والتنميــة املســتدامة مبــروع املتحــف مبــا فيهــا الحصــول عــى شــهادات 

البنــاء األخــر، مبــا يتــايش مــع قيمتــه الحضاريــة وكونــه أحــد أهــم وأكــرب متاحــف العــامل.
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اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمستجدات األعمال بمشروع المتحف
ــر  ــة آخ ــعاً ملتابع ــاً موس ــهر، اجتاع ــال الش ــلحة، خ ــوات املس ــية للق ــة الهندس ــس الهيئ ــر ورئي ــد الوزي عق
ــية  ــال الهندس ــذي لألع ــف التنفي ــة، واملوق ــة املحيط ــر واملنطق ــرصي الكب ــف امل ــال باملتح ــتجدات األع مس
وتقــدم العمــل األثــري بــه، باإلضافــة ايل تطــورات األعــال مبتحــف مراكــب امللــك خوفــو، وأعقــب ذلــك قامــوا 
بجولــة باملتحــف لتفقــد األعــال والعــرض املتحفــي الخــاص بالبهــو والــدرج العظيــم وقاعــة امللــك تــوت عنــخ 

آمــون ومتحــف مراكــب خوفــو.
ــكل اإلنشــايئ  ــاء مــن أعــال الهي ــم االنته وقــد وصــل إجــايل نســبة إنجــاز األعــال باملوقــع إىل 99%، كــا ت
بنســبة 100%، ومــن التشــطيبات الداخليــة بنســبة 99.8%، كــا تــم االنتهــاء مــن تشــطيبات قاعــة امللــك تــوت 
عنــخ آمــون بنســبة أكــرث مــن 99%، باإلضافــة إىل أنــه تــم وضــع وتثبيــت أكــرث مــن 4700 قطعــة أثريــة مــن 

كنــوز امللــك تــوت عنــخ آمــون داخــل 86 فاترينــة عــرض مــن أصــل 107 فاترينــة.

.. وآخر لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل الخدمات وفرص االستثمار بالمتحف 

وصول 1٣ قطعة أثرية ضخمة من المتحف المصري بالتحرير

ــم  ــف تقدي ــذي وآخــر مســتجدات مل ــف التنفي ــة املوق ــات موســعة ملتابع ــر، خــال الشــهر، اجتاع ــد الوزي عق
وتشــغيل خدمــات الزائريــن باملتحــف وفــرص االســتثار بــه منهــا اجتاعــن يــوم 28 فربايــر تــم خالهــم الوقــوف 
ــك  ــه،  وكذل ــو وســيناريو العــرض املتحفــي الخــاص ب أيضــاً عــى آخــر مســتجدات العمــل مبتحــف مركــب خوف
اجتاعــاً آخــر يف ذات اإلطــار، وذلــك لضــان جاهزيــة الخدمــات عنــد االفتتــاح وإظهــار املتحــف بالشــكل الائــق، 
وعــى النحــو الــذي يتحقــق معــه االلتــزام بضــان تحقيــق احــرام بيئــة اآلثــار واملتحــف، وتأكيــًدا لــدور املتحــف 

كــرصح ثقــايف حضــاري لــه مكانتــه املتميــزة وســط متاحــف العــامل.

اســتقبل املتحــف املــرصي الكبــر، صبــاح يــوم 28 فربايــر، 13 قطعــة أثريــة ضخمــة قادمــة مــن املتحــف املــرصي 
بالتحريــر، وذلــك ضمــن أعــال نقــل القطــع األثريــة املقــرر عرضهــا باملتحــف متهيــدا الفتتاحــه.



احتفالية أبو سمبل  22.02.2022

يف فجــر يــوم 22 فربايــر، زار، معبــدي أبــو ســمبل، هــذا اليــوم، مايقــرب مــن 6000 مــن املرصيــن واألجانــب، وتــم 

وضــع شاشــة عــرض كبــرة بالســاحة األماميــة للمعبــد لنقــل ظاهــرة التعامــد للجمهــور، وتتكــرر هــذه الظاهــرة 

مرتــن كل عــام يــوم 22 أكتوبــر ويــوم 22 فربايــر. وقامــت الــوزارة مــع االحتفــال بهــذا الظاهــرة، باالنتهــاء مــن 

تركيــب وتشــغيل منظومــة البوابــات اإللكرونيــة يف منطقــة معابــد أبــو ســمبل، باإلضافــة إىل إطــاق موقــع حجــز 

https://egymonuments.com/abusimbel :تذاكــر املعابــد عــرب شــبكة اإلنرنــت، وهــو

مايقرب من 6٠٠٠  مصري وأجنبي يشهدون تعامد الشمس على معبد أبو سمبل   
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ــو  ــر، أمــام معبــدي أب ــوم 21 فرباي ــاً بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة، مســاء ي ــوزارة، بهــذه املناســبة، عرضــاً فني ونظمــت ال

ســمبل، وتــم إطــاق العديــد مــن البالونــات الطائــرة املضيئــة لتزيــن وتــيء ســاء أبــو ســمبل يف رســالة حــب وســام 

ــاً بعنــوان »غنــوا للشــمس«. للعــامل، وقدمــت وزارة لثقافــة عرضــاً فني
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رئيـس التحرير

رنا جـوهـــــر
مـدير التحرير

محـمــد سعــد
مسـاعد رئيس التحرير

ابتـسام  يـحيــى
تصميم

مروة الشيـمي
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

ــد الحــب  ــع عي ــاً م ــب يف مــرص تزامن ــربزون واحــة قدميــة عــى شــكل قل ــوان »رواد الفضــاء ي تحــت عن
الــذي يحتفــل بــه العــامل يــوم 14 فربايــر مــن كل عــام«، نــر موقــع Live Science الشــهر واملتخصــص 
يف العلــوم، تقريــراً عــن قيــام رواد فضــاء مــن وكالــة ناســا بإعــادة نــر صــورة رائعــة لواحــة الفيــوم والتــي 

تظهــر عــى شــكل قلــب يف الصحــراء املرصيــة. 
وأوضــح التقريــر أنــه وفًقــا لوكالــة ناســا فــإن الواحــة حافظــت عــى حيــاة اإلنســان ملــا يقــرب مــن 8000 
ــض  ــتعرضاً بع ــة، مس ــرص القدمي ــة يف م ــية الهام ــال الهندس ــض األع ــاق لبع ــة إنط ــت نقط ــام، وكان ع
ــا أشــار إىل املشــاريع الهندســية  ــل، ك ــر الني ــن نه ــا م ــد به ــي متت ــوات الت ــوم والقن ــات عــن الفي املعلوم
ــة  ــدم املشــاريع الوطني ــرب أحــد أق ــي تعت ــا، والت ــاء به ــن القدم ــا املرصي ــام به ــي ق ــة الت ــة والزراعي واملائي

ــامل.  ــاه يف الع ــة الخاصــة باملي الضخم

األخيرة
واحة الفيوم تظهر على شكل قلب من الفضاء


