النشرة اإلخبارية
لوزارة السياحة واآلثار
العدد - ٢٦فبراير ٢٠٢2
احتفال خاص بتعامد الشمس على معبد أبو سمبل في تاريخ مميز 22.02.2022

يف فجــر يــوم  22فربايــر  ،2022شــهد الوزيــر ومحافــظ أســوان ،ظاهــرة تعامــد الشــمس عــى معبــد أبــو ســمبل ،يعــد
تاريــخ هــذا التعامــد هــذا العــام تاريخــا ممي ـزا ً فهــو يوافــق .22.02.2022
ونظمــت الــوزارة ،بهــذه املناســبة ،عرض ـاً فني ـاً بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة ،مســاء يــوم  21فربايــر ،أمــام معبــدي أبــو
ســمبل ،وتــم إطــاق العديــد مــن الفوانيــس الورقيــة املضيئــة لتزيــن ســاء أبــو ســمبل يف رســالة حــب وســام للعــامل،
وقدمــت وزارة الثقافــة عرض ـاً فني ـاً بعنــوان «غنــوا للشــمس»( .مزيــد مــن التفاصيــل والصــور مــن صـــ  24إىل )27
ص
٢
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أهم األخبار
مجلــس الــوزراء يوافــق علــى مشــروع قانــون تنظيــم الحــج  ...ومــد العمــل بمبــادرة
وزارة الماليــة لدعــم القطاع الســياحي

وافــق مجلــس الــوزراء ،يــوم  23فربايــر ،عــى مــروع قانــون بإصــدار قانــون تنظيــم الحــج ،وإنشــاء البوابــة املرصيــة
املوحــدة للحــج ،وقــد نــص مــروع القانــون عــى أن تقــوم الســلطة املختصــة بتوزيــع التأشـرات املمنوحة من الســلطات
الســعودية عــى الجهــات املنظمــة للحــج ،وعــى أن تُــدرج بيانــات الحــاج عــى البوابــة املرصيــة املوحــدة للحــج قبــل
ســفره ،وفقـاً ملــا تحــدده الالئحــة التنفيذيــة للقانــون.
يف ســياق آخــر ،وافــق املجلــس عــى مــد العمــل بالضامنــة املقدمــة مــن وزارة املاليــة للبنــك املركــزى املــرى بقيمــة 3
مليــار جنيه ـاً وبفائــدة مخفضــة  %5لتمويــل ســداد مرتبــات العاملــن ومرصوفــات التشــغيل بالقطــاع الســياحي حتــى
 31أكتوبــر .2022

اجتماعات لمناقشة تداعيات األزمة الروسية األوكرانية على القطاع السياحي بمصر

تابــع رئيــس مجلــس الــوزراء ،خــال اجتــاع الحكومــة يــوم  23فربايــر ،وكذلــك يف اجتــاع آخــر يف ذات اليــوم،
بحضــور الوزيــر وعــدد مــن الــوزراء ،تداعيــات األزمــة الروســية  -األواكرانيــة ،واملوقــف يف ضــوء املســتجدات.
ويف الســياق ذاتــه ،عقــد الوزيــر ،يومــي  24و 27فربايــر ،اجتامعــات موســعة ملناقشــة تداعيــات هــذه األزمــة عــى
القطــاع الســياحي مبــر ،حــره كافــة الجهــات ذات الصلــة ،حيــث تــم مناقشــة موقــف الســائحني املوجوديــن
مبــر مــن الجنســيات التــي تأثــرت دولهــم باملســتجدات يف حركــة الطـران الــدويل ،وتــم التأكيــد عــى بقائهــم يف
نفــس الفنــادق التــي يقيمــون بهــا مبــر ،حتــى عودتهــم بصــورة آمنــة إىل بالدهــم ،كــا تــم التوجيــه بإتخــاذ كافــة
اإلجـراءات الالزمــة لتوفــر كافــة ســبل الراحــة لضيوفنــا مــن الســائحني مــن مختلــف دول العــامل.
متابعة استعدادات «شرم الشيخ» الستضافة مؤتمر تغير المناخ

تــرأس رئيــس مجلــس الــوزراء ،يــوم  1فربايــر ،االجتــاع الثالث للجنــة العليا املعنيــة بالتحضري الســتضافة مرص ملؤمتر
األطـراف الســابع والعرشيــن التفاقيــة األمــم املتحــدة لتغــر املنــاخ « ،»COP27وتــم التأكيــد عــى أهمية اســتمرار
التنســيق املتواصــل بــن الــوزارات املعنيــة ،ووضــع التصــورات للقضايا التي ســيتم مناقشــتها ،واملبــادرات الفنية التي
ســيتم إطالقها .وناقش االجتامع 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 والتســكني يف الفنــادق املدينة ،واملوقف من تشــغيل املوقع اإللكــروين املخصص لذلك.
كــا وجــه رئيــس الــوزراء خــال اجتــاع الحكومــة يــوم  23فربايــر ،الــوزراء املعنيــن برسعــة تنفيــذ املرشوعــات
املحــددة يف رشم الشــيخ ،مؤكــدا ً عــى اإلرساع بتطويــر مطــار رشم الشــيخ ،بنهايــة يوليــو املقبــل.
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 ...وموقف المستثمرين السياحيين المتعثرين بشرم الشيخ

مدينة رشم الشيخ

عقــد رئيــس مجلــس الــوزراء ،يــوم  22فربايــر ،اجتامعـاً ،مــع عــدد مــن الــوزراء واملســئولني ،تابــع خاللــه موقــف
املســتثمرين الســياحيني املتعرثيــن مبدينــة رشم الشــيخ ،للعمــل عــى رسعــة االنتهــاء مــن مرشوعاتهــم الســياحية
وتشــغيلها قبــل مؤمتــر «.»COP27
ويف ســياق متصــل ،اجتمــع ،الوزيــر ،يــوم  3فربايــر ،مــع أعضــاء لجنــة اســتعدادات قطــاع الســياحة الســتقبال
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
الســياحيني بــرم الشــيخ  ،لبحــث ســبل التيســر عــى املرشوعــات الســياحية املتعــرة لالنتهــاء منهــا قبــل انعقــاد املؤمتــر،
كــا تــم بحــث إمكانيــة ومــدى االســتفادة مــن مبــادرات البنــك املركــزي املــري لدعــم القطــاع يف عمليــة تحــول
املنشــآت الفندقيــة اىل األخــر ورفــع كفــاءة خدمــة اإلنرتنــت بهــا .

كــا عقــد الوزيــر ووزراء النقــل والكهربــاء والبيئــة ،والدولــة لإلنتــاج الحــريب ،ومحافــظ جنــوب ســيناء ،اجتامعـاً
تنســيقياً إلعــداد مخطــط نقــل الوفــود املشــاركة داخــل مدينــة رشم الشــيخ الســياحية خــال فاعليــات املؤمتــر.
قرار وزاري بإلزام جميع المنشآت الفندقية برفع الحد األدنى لسرعة اإلنترنت بها

قــام الوزيــر ،يــوم  ٢٧فربايــر ،بإصــدار قـرارا ً وزاريـاً ،بإلـزام جميــع املنشــآت الفندقيــة برفــع الحــد األدىن لرسعــة اإلنرتنــت
بهــا ،يف أجــل غايتــه شــهر مــن تاريــخ انتهــاء الرشكــة املرصيــة لالتصــاالت مــن توصيــل كابــات األليــاف الضوئيــة ،وكذلــك
بالت ـزام كافــة املنشــآت الفندقيــة بتوفــر الحــد األدىن مــن املواصفــات القياســية والتجهي ـزات الفنيــة الالزمــة للشــبكات
الداخليــة ،يف أجــل غايتــه ســتة أشــهر مــن تاريــخ العمــل بأحــكام هــذا القـرار يف مدينــة رشم الشــيخ ،و 31ديســمرب 2022
يف باقــي املحافظــات.
وكان الوزيــر قــد عقــد اجتامعـاً مــع وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،ورئيــس االتحاد املــري للغرف الســياحية،
للوقــوف عــى آخــر مســتجدات األعــال يف مــروع رفــع كفــاءة رسعــة اإلنرتنــت باملنشــآت الفندقيــة عــى مســتوى
الجمهوريــة ،وباألخــص يف رشم الشــيخ ،كمرحلــة أوىل ،اســتعدادا ً للتجهيـزات الســياحية الســتضافة مؤمتــر «.»COP27
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ً
«معا لنشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في شرم الشيخ»
ورشة عمل بعنوان

شــهد ،الوزيــر ووزيــرة البيئــة ومحافــظ جنــوب ســيناء ،يــوم  12فربايــر ،مــن مدينــة رشم الشــيخ ،الجلســة االفتتاحيــة
لورشــة العمــل التــي نظمتهــا وزارة البيئــة تحــت عنــوان «معــاً لنــر محطــات الطاقــة الشمســية الصغــرة يف رشم
الشــيخ» ،وذلــك يف إطــار تحويــل املدينــة إىل مدينــة خ ـراء يف ظــل اســتعدادات اســتضافة مــر ملؤمتــر «.»COP27
رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية

معبد إسنا

تابــع ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،جهــود تطويــر وإعــادة إحيــاء مدينــة إســنا التاريخيــة ،يف اجتــاع عقــده يــوم 8
فربايــر ،بحضــور الوزيــر ووزيــر التنميــة املحليــة ونائــب وزيــر التعليــم العــايل لشــئون الجامعــات ،ومحافــظ األقــر
الــذي شــارك عــر «الفيديــو كونفرانــس» ،شــهد االجتــاع مناقشــة الرحــات النيليــة بــن محافظتــي األقــر وأســوان.
ويف الســياق ذاتــه ،عقــد أيضــاً ،الوزيــر ووزيــر التنميــة املحليــة ،اجتامعــاً ،بحضــور محافــظ األقــر ،تــم
خاللــه مناقشــة تطويــر وإعــادة إحيــاء املدينــة متهيــدا ً للعــرض عــى رئيــس الــوزراء للبــدء يف تنفيذهــا.
كــا تــرأس رئيــس مجلــس الــوزراء ،يــوم  8فربايــر ،اجتــاع املجلــس األعــى للتخطيــط والتنميــة العمرانيــة بحضــور الوزيــر
وعــدد مــن الــوزراء واملســئولني وافــق خاللــه املجلــس عــى تخصيــص مســاحات مــن األرايض مبحافظتــي األقــر وســوهاج
إلقامــة مدينتــي إســنا وجرجــا الجديدتــن .
ً
نهائيا على قانون المنشآت الفندقية والسياحية
مجلس النواب يوافق

وافــق مجلــس النــواب خــال الجلســة العامــة ،يــوم  8فربايــر ،نهائيـاً عــى مــروع قانــون ُمقــدم مــن الحكومــة
بشــأن إصــدار قانــون املنشــآت الفندقيــة والســياحية ،والــذي يهــدف إىل تنظيــم وتيســر إجــراءات اســتخراج
تراخيــص املنشــآت الفندقيــة والســياحية لتشــجيع االســتثامر الســياحي ،وذلــك عــن طريــق الــوزارة بآليــة جديــدة،
مبــا ال ميــس حــق كل جهــة يف تحصيــل الرســوم التــي تنــص عليهــا القوانــن والقـرارات الخاصــة بهــا ،ومبا يهــدف إىل
تيســر اإلجـراءات ،وتحســن مســتوى األعــال يف مــر ويواكــب املســتجدات التــي طــرأت عــى صناعــة الســياحة.
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لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تناقش خطة الوزارة للترويج للسياحة المصرية

عقــدت لجنــة الســياحة والط ـران مبجلــس النــواب ،اجتامع ـاً يــوم  9فربايــر ،بحضــور الرئيــس التنفيــذي للهيئــة
املرصيــة العامــة للتنشــيط الســياحي ،ومســاعد الوزيــر للرتويــج الســياحي ،تــم خاللــه مناقشــة جهــود الــوزارة
فيــا يتعلــق بخطــة الهيئــة يف الرتويــج للســياحة املرصيــة وتعزيــز مكانتهــا عــى خريطــة الســياحة الدوليــة.
صرف الدفعة العاشرة والحادية عشر للعاملين بالمنشآت السياحية المتعثرة

وافــق مجلــس إدارة صنــدوق إعانــات الطــوارئ للعــال ،برئاســة وزيــر القــوى العاملــة ،عــى رصف الدفعــة
العــارشة والحاديــة عــر ،للعاملــن مبنشــآت القطــاع الســياحي يف مــر والتــي ســبق الــرف لهــا يف
الدفعــات الســابقة ،وذلــك يف إطــار دعــم القطــاع ،وذلــك بالتنســيق مــع االتحــاد املــري للغــرف الســياحية.
وقــد بلغــت املبالــغ التــي تــم رصفهــا مــن الصنــدوق التابــع لــوزارة القــوى العاملــة  2و 62مليون ـاً و 900ألــف جنيــه،
اســتفاد منهــا  419ألف ـاً و 726عامـ ًـا يف  3937منشــأة ،وذلــك حتــى نهايــة ديســمرب .2021
إعادة تقييم  716منشأة فندقية بعدد من المحافظات

انتهــت الــوزارة مــن إعــادة تقييــم  716منشــأة فندقيــة مبحافظــات األقــر وأســوان والبحــر األحمــر وجنــوب
ســيناء ومبدينتــي رأس ســدر والعــن الســخنة ،وذلــك وفق ـاً ملعايــر التصنيــف الجديــدة ،Hospitality Criteria
حيــث تــم تخفيــض الدرجــة الســياحية لـــ  44منشــاة فندقيــة والتــي ســبق وأن تــم توجيــه أكــر مــن إنذار لهــا ،كام
تــم إلغــاء الرتاخيــص الســياحية لـــ  20منشــأة فندقيــة لعــدم قابليتها للتشــغيل الســياحي ،وتــم إخطار  306منشــأة
فندقيــة باملالحظــات التــي رصدتهــا اللجــان وتــم منحهــا مهلــة ثالثــة أشــهر لتوفيــق وتــايف هــذه املالحظــات.
افتتاح وتشغيل فنادق جديدة خالل عام  ٢٠٢١وبداية ٢٠٢٢

يف إطــار أهــداف اســراتيجية التنميــة املســتدامة للــوزارة ورؤيــة مــر  ، 2030لرفــع القــدرة التنافســية للمقصــد
الســياحي املــري ووضــع املخططــات للطاقــة الفندقيــة الالزمــة ،تــم افتتــاح وتشــغيل  ١٩منشــأة فندقيــة جديــدة خــال
عــام  ،2021بطاقــة اســتيعابية تصــل إىل  ٣٠٠٠غرفــة فندقيــة ،وذلــك عــى مســتوى محافظــات البحــر األحمــر وجنــوب
ســيناء والجيــزة والســويس ودميــاط واملنصــورة والســاحل الشــايل ،وســاهمت هــذه املنشــآت يف توفــر حــوايل ٢٥٠٠
فرصــة عمــل جديــدة بصــورة مبــارشة ،باإلضافــة إىل أنــه تــم خــال الشــهر افتتــاح فنــدق جديــد يف القاهــرة ،ومــن املقــرر
أن يتــم افتتــاح أربعــة مرشوعــات فندقيــة جديــدة خــال الشــهرين القادمــن يف محافظــات جنــوب ســيناء والبحــر
األحمــر والقاهــرة ،بطاقــة  ٦٠٠غرفــة فندقيــة.
15
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الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزى في زيارة إلى مصر

زيارة الرئيس األسبق ساركوزي اىل متحف الحضارة

 ...واىل اهرامات الجيزة

قــام الرئيــس الفرنــي األســبق نيكــوال ســاركوزى وأرستــه وأصدقائــه ،بزيــارة إىل مــر خــال شــهر فربايــر ،قامــوا خاللهــا
بزيــارة املعــامل األثريــة مبــدن القاهــرة واألقــر وأســوان ،حيــث زاروا معابــد األقــر والكرنــك ،ومعبــدي أبــو ســمبل ومعبد
فيلــة ،كــا قامــوا بزيــارة منطقــة أهرامــات الجيــزة ،واملتحــف القومــي للحضــارة املرصيــة بالفســطاط ،وشــارع املعــز.
رئيــس مجلــس الشــيوخ الكازاخــى يــزور منطقــة أهرامــات الجيــزة ومســجد
الظاهــر بيبــرس بالقاهــرة التاريخيــة

قــام رئيــس مجلــس الشــيوخ الكازاخــى ،خــال زيارتــه ملــر يف شــهر فربايــر ،بزيــارة منطقــة أهرامــات الجيــزة ،تضمنــت
الزيــارة جولــة مبنطقــة البانورامــا وأبــو الهــول .كــا زار أيضـاً مســجد الظاهــر بيــرس بالقاهــرة التاريخيــة وتفقــد أعــال الرتميــم
باملســجد والتــي تتــم بالتعــاون مــع الحكومــة الكازاخيــة.
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الترويجوالتنشيط

استضافة وفد من ممثلي أهم وسائل اإلعالم والمؤثرين من البوسنة والهرسك

اســتضافت الهيئــة املرصيــة العامــة للتنشــيط الســياحي وفــداُ مــن ممثــي أهــم وســائل اإلعــام واملؤثريــن يف البوســنة
والهرســك ،ممــن يتمتعــون بنســب متابعــة عاليــة ،وذلــك ملــدة أســبوع ،قامــوا خاللــه بزيــارة مدينتــي الغردقــة ورشم الشــيخ،
إىل جانــب عمــل رحلــة ملــدة يــوم واحــد إىل مدينــة األقــر.

نجــاح للحملــة الترويجية  Sunny Januaryعلى مواقع التواصل االجتماعي

حققــت الحملــة الرتويجيــة اإللكرتونيــة التــي أطلقتها الــوزارة
ممثلــة يف الهيئــة املرصيــة العامــة للتنشــيط الســياحي بدايــة
العــام تحــت عنــوان ( Sunny Christmasالكريســاس
املــرق) ،وتــم اســتكاملها بعــد ذلــك تحــت عنــوان Sunny
( Januaryينايــر املــرق) ،نجاحــاً ملحوظــاً عــي مواقــع
التواصــل االجتامعــي يف مــر واململكــة املتحــدة ،وأملانيــا،
وأوكرانيــا ،وإيطاليــا ،وفرنســا ،وروســيا ،والواليــات املتحــدة
األمريكيــة .جــاء إطــاق هــذه الحملــة للرتويــج للمقصــد
الســياحي املرصي يف موســم الشــتاء الحايل ،وتنشــيط السياحة
الداخليــة وتشــجيع املرصيــن عــى قضــاء عطالت رأس الســنة
امليالديــة وأعيــاد امليــاد املجيــدة باملــدن الســياحية املرصيــة.
وقــد نجحــت يف الوصــول لـــ  ١٠٧مليــون مســتخدم ،ورفــع
معــدالت البحــث اإللكــروين عــن مــر باألســواق املســتهدفة
بنســبة  %٩٥مقارنــة بالعــام املــايض.
إقبــال كبيــر علــى جنــاح الــوزارة بمعــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب  ..وإعــان
الفائزيــن فــي مســابقة « إعــرف بلــدك»

ـال كب ـرا ً مــن رواد املعــرض
شــهد جنــاح الــوزارة املُشــارك مبعــرض القاهــرة الــدويل للكتــاب يف دورتــه  ،53إقبـ ً
مــن مختلــف الفئــات العمريــة ،وحظيــت املســابقات اليوميــة ومســابقة «إعــرف بلــدك» التــي نظمهــا الجنــاح
عــى نســبة مشــاركة مرتفعــة .وقــد فــاز العديــد مــن املشــاركني بالجوائــز اليوميــة ،كــا فــاز  ٣٠مشــاركاً برحــات
ســياحية إىل قلعــة صــاح الديــن األيــويب بالقاهــرة وإىل املتحــف القومــي للحضــارة املرصيــة بالفســطاط15 .
النشرة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املصرية  -العدد السادس والعشرون  -فبراير ٢٠٢٢

7

تنظيم النسخة األولى من سباق سقارة تحت رعاية الوزارة

تحــت رعايــة الــوزارة متمثلــة ىف الهيئــة املرصيــة العامــة للتنشــيط الســياحي ،وبالتعــاون مــع وزارة الشــباب
والرياضــة ،نظمــت رشكــة ت ـراي فاكتــوري ،يــوم  25فربايــر ،النســخة األوىل مــن ســباق ســقارة ،والــذي شــارك بــه
نحــو  1000متســابقاً مــن  30دولــة ملســافة  5كيلومــر ،وكذلــك ســباق لـــ  ٥٠طفــل ملســافة  1كيلومــر.
الــوزارة تشــارك فــي رعايــة عــدد مــن
الفعاليــات واألحــداث

يف إطــار تنفيــذ االســراتيجية الرتويجيــة الجديــدة
للــوزارة والتــي تتضمــن أهميــة املشــاركة يف األحــداث
والفعاليــات املختلفــة ،قامــت الــوزارة ،خــال الشــهر،
باملشــاركة يف رعايــة عــدد مــن األحــداث الهامــة ،وهــي
مهرجــان أســوان ألفــام املــرأة يف دورتــه السادســة مــن
 ٢٣إىل  ٢٨فربايــر ،والــدورة الثامنــة ملهرجــان اإلســكندرية
لألفــام القصــرة والتــي انعقــدت خــال الفــرة مــن -10
 16فربايــر ،وكذلــك رعايــة الشــابة ريهــام أبــو بكــر والتــي
تقــوم بتســجيل رقــم قيــايس ضمــن موســوعة جينيــس
القياســية للمــي مــن أســوان وحتــى مــرىس مطــروح
والــذي بدأتــه يــوم  22فربايــر.
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اجتماعات ولقاءات

بحث استعدادات تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية في األماكن األثرية

معبد دندرة

اجتمــع الوزيــر ووزيــرة الثقافــة لبحــث االســتعدادات الالزمــة لتنظيــم عــدد مــن العــروض الفنيــة والفعاليــات الثقافيــة يف
األماكــن األثريــة ،وذلــك بهــدف تعظيــم دور القــوى الناعمــة يف دعــم وتنشــيط الحركــة الســياحية.
وقــد اتفــق الوزيـران ،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
الســياحة الداخليــة ،مــن بينهــا مهرجــان يف معبــد دنــدرة مبحافظــة قنــا ،وآخــر يف معبــد أبيــدوس مبحافظــة ســوهاج،
باإلضافــة إىل إقامــة بعــض العــروض الخاصــة لشــهر رمضــان والتــي تــأيت مــع انطــاق فعاليــات اختيــار القاهــرة عاصمــة
للثقافــة لــدول العــامل اإلســامي.
لقاء المدير الجديد للمكتب اإلقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية

التقــى ،الوزيــر ،خــال الشــهر ،مبديــر املكتــب اإلقليمــي لليونســكو للعلــوم يف الــدول العربيــة ،والــذي تــوىل مهــام منصبــه
مؤخـرا ً ،وذلــك ملناقشــة ســبل تعزيــز التعاون خالل الفــرة القادمة بني مرص واملنظمــة يف مجال الحفاظ عىل الـراث واآلثار.
وخــال االجتــاع ،تحــدث الوزيــر عــن عــدد مــن املرشوعــات التي تــم تنفيذهــا بالتعــاون بــن الــوزارة ومنظمة اليونســكو
والتــي مــن بينهــا املتحــف القومــي للحضــارة املرصيــة بالفســطاط ،ومتحــف النوبــة بأســوان ،باإلضافــة إىل مــروع
تحســن وســائل عــرض وتفســر املواقــع األثريــة.
بحث أوجه التعاون السياحي واألثري مع مديرة هيئة المعونة األمريكية بمصر

التقــى ،الوزيــر ،يــوم  7فربايــر ،املديــرة الجديــدة لهيئــة املعونــة األمريكيــة مبــر  ،USAIDوذلــك ملناقشــة أوجــه التعــاون
عــى املســتوى الســياحي واألثــري ،بحضــور مســئولة ملــف أمريــكا بــوزارة التعــاون الــدويل ،ورئيــس فريــق الســياحة
الثقافيــة بهيئــة املعونــة األمريكيــة مبــر ،وتنــاول اللقــاء بحــث تعزيــز ســبل التعــاون لتطويــر ورفــع كفــاءة املواقــع
الســياحية واألثريــة ،والتــي مــن بينهــا تلــك املوجــودة مبدينــة إســنا مبحافظــة األقــر.
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مناقشة تعظيم االستغالل السياحي األمثل لمنطقة القناطر الخيرية

القناطر الخريية

التقــى ،الوزيــر ووزيــر املــوارد املائيــة والــري ،ملناقشــة عــدد مــن املوضوعــات املشــركة بــن الوزارتــن ،منهــا ُســبل
تعظيــم االســتغالل الســياحي ملنطقــة القناطــر الخرييــة ،وخاصــة بعــد أعــال التطويــر التــي نفذتهــا وزارة املــوارد املائيــة
والــري بحدائــق القناطــر الخرييــة ،وذلــك بالتزامــن مــع االفتتــاح الوشــيك لقــر محمــد عــي بش ـرا.
تطــرق االجتــاع للتنســيقات املســتمرة بــن الوزارتــن لتســهيل إجـراءات الرتاخيــص الخاصــة باملنشــآت الفندقيــة ،ســواء
املطلــة عــى نهــر النيــل أو البحريــن املتوســط واألحمــر ،ومناقشــة تســهيل اإلجــراءات الخاصــة برتاخيــص املراكــب
واملطاعــم الســياحية.

 ..واستعدادات مشاركة مصر كضيف شرف في الدورة  25لمنتدى بطرسبر ج الدولي

عقــد ،الوزيــر ووزيــرة التجــارة والصناعــة ووزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،يــوم  8فربايــر ،اجتامعـاً للتحضــر
للمشــاركة املرصيــة كضيــف رشف الــدورة الـــ  25ملنتــدى ســان بطرســرج االقتصــادي الــدويل ،والــذي سـيُعقد يف روســيا
يف شــهر يونيــو املقبــل.
االجتماع مع وحدة الحسابات الفرعية للسياحة

عقــد ،الوزيــر ،اجتامعـاً ،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  ٢017وتــــم اســتئنافها
بقـــرار الوزيــــر  ،والوحدة تتيـح إطـار تنسـيقي لتنظيـم البيانـات االحصائيـة السـياحية مبنهجيـة علميـة سـليمة.
بحث سبل التعاون مع سويسرا واالتحاد األوروبي في مجال السياحة واآلثار

اســتقبل الوزيــر ،يــوم  1فربايــر ،ســفرية ســويرسا بالقاهــرة والتــي تولــت مهــام منصبهــا مؤخـرا ً ،وذلــك لبحــث ســبل
تعزيــز التعــاون املشــرك بــن البلديــن يف مجــال الســياحة واآلثــار والتــي مــن بينهــا مجــاالت تدريــب العاملــن يف
مجــال الســياحة وإدارة الفنــادق والرتميــم واملتاحــف ورفــع الوعــي الســياحي واألثــري وتطويــر خدمــات الزائريــن
باملتاحــف واملواقــع األثريــة.
كــا اســتقبل ،الوزيــر ،يــوم  20فربايــر ،ســفري االتحــاد األورويب يف القاهــرة ،لبحــث دفــع مزيــد مــن الحركة الســياحية
الوافــدة مــن دول االتحــاد األورويب إىل مــر ،ومناقشــة تطــور األعــال باملرشوعــات األثريــة التــي يتــم تنفيذهــا
بالتعــاون بــن املجلــس األعــى لآلثــار واالتحــاد األورويب ،والتــي مــن بينهــا املرحلــة الثانيــة مــن مــروع ترميــم
مســجد الطنبغــا املــارداين.
10

النشرة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املصرية  -العدد السادس والعشرون  -فبراير ٢٠٢٢

لقاء الممثل المقيم للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في مصر

اســتقبل ،الوزيــر ،يــوم  7فربايــر ،املمثــل املقيــم للربنامج
اإلمنــايئ لألمــم املتحــدة يف مــر ،والــذي تــوىل مهــام
منصبــه مؤخــرا ً ،حيــث تــم بحــث إمكانيــة تنظيــم
حملــة توعويــة لرفــع الوعــي الســياحي واألثــري لــدى
فئــات الشــعب املــري ،وخاصــة األطفــال واملتعاملــن
مــع الســائحني ،باإلضافــة إىل التعــاون يف مجال الســياحة
البيئيــة ،وتــم مناقشــة آليــات التعــاون لتطويــر ورفــع
كفــاءة الخدمــات املقدمــة للزائريــن باملتاحــف واملواقع
األثريــة ،وإتاحتهــا للســياحة امليــرة ،وتنفيــذ ذلــك
كمرحلــة أوىل مبدينــة مــن الصعيــد وأخــرى مــن الدلتــا.

جانب من إتاحة الخدمات للسياحة امليرسة بأحد املواقع األثرية

مناقشة االستثمار والتوسع في القطاع الفندقي مع رئيس مجموعة «أكور»

التقــى الوزيــر ،مــع رئيــس مجموعــة «أكــور» العامليــة للفنــادق ،ملناقشــة فــرص االســتثامر يف القطــاع الســياحي
املــري ،والتوســع يف القطــاع الفندقــي ،حيــث تعتــر رشكــة «أكــور» رشكــة ضيافــة فرنســية ،وتديــر يف مــر 35
منشــأة فندقيــة ثابتــة وعامئــة يف مختلــف املحافظــات ،وســتقوم خــال الفــرة القادمــة بافتتــاح  22منشــأة فندقيــة
جديــدة بطاقــة تصــل إىل  9500غرفــة.
انطالق فعاليات المؤتمر الدولي لكلية السياحة والفنادق تحت رعاية الوزارة

افتتــح الوزيــر ،يــوم  25فربايــر ،والقائــم بعمــل رئيــس جامعــة حلــوان ،وعميــد كليــة الســياحة والفنــادق بالجامعــة،
فعاليــات املؤمتــر الــدويل للكليــة والــذي أُقيــم تحــت رعايــة الــوزارة ووزارة التعليــم العــاىل والبحــث العلمــى،
وشــارك أملانيــا ،اململكــة املتحــدة ،أيرلنــدا ،أســبانيا ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ماليزيــا ،الهنــد ،روســيا ،فرنســا،
اململكــة العربيــة الســعودية ،وليبيــا.
المشاركة في ندوة مجلس األعمال المصري الكندي «مستقبل السياحة المصرية

بدعــوة مــن مجلــس األعــال املــري الكنــدي ،شــارك الوزيــر ،يــوم  16فربايــر ،يف النــدوة التــي نظمهــا املجلــس
بعنــوان «مســتقبل الســياحة املرصيــة وســط التحديــات الراهنــة» ،والتــي تناولــت مــا حققــه القطــاع الســياحي
املــري خــال الفــرة املاضيــة ،ومــا تبنتــه الــوزارة مــن اس ـراتيجيات وخطــط ملواجهــة تداعيــات أزمــة فــروس
كورونــا ،واســتئناف حركــة الســياحة الوافــدة إىل مــر.
..ومراســم توقيــع مذكــرة
تقاهــم «قــوى عاملــة مصر»

شــارك الوزيــر ،خــال الشــهر ،يف
حضــور مراســم توقيــع مذكــرة تفاهــم
«قــوى عاملــة مــر» ،واملُوقعــة بــن
وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة
ومــروع «قــوى عاملــة مــر» املمــول
مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة.
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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 االسـراتيجي للرشاكــة بــن جمهوريــة مــر العربيــة واألمــم املتحــدة للتعــاون مــن أجــل التنميــة
املســتدامة للفــرة مــن  ،2027-2023والــذي يجــرى إعــداده مــن خــال وزارة التعــاون الــدويل متثيـاً عــن الحكومة
املرصيــة بالرشاكــة مــع مكتــب املنســق املقيــم لألمــم املتحــدة يف مــر ،وتــم اســتعراض تطــورات إعــداد هــذا
اإلطــار والخطــوات التــي تــم تنفيذهــا حتــى اآلن ،واملحــاور املقــرر إنجازهــا خــال العــام الجــاري.

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 مــر واألردن يف نوفمــر 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.
 ..والمشاركة في مؤتمر البحر األحمر للنقل البحري واللوجيستيات

نيابــة عــن الوزيــر ،شــاركت ،نائــب الوزيــر لشــئون الســياحة ،يف مؤمتــر البحــر األحمــر للنقــل البحــري
واللوجيســتيات «  ،»RSMTLالــذى ٌعقــد تحــت رعايــة وزاريت النقــل والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي،
وقامــت بتنظيمــه جامعــة الجاللــة.
جوالت داخلية
زيارة ألسيوط للوقوف على آخر مستجدات تطوير دير درنكة ودير المحرق

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.
..وأخرى لقرية الفواخير لتسليط الضوء وبحث فرص االستثمار بها بعد تطويرها

قامــت نائــب الوزيــر لشــئون
الســياحة ونائــب محافــظ القاهــرة
للمنطقــة الجنوبيــة ،يــوم  2فربايــر،
بزيــارة لقريــة الفواخــر بالفســطاط،
لتســليط الضــوء عــى فــرص االســتثامر
املتاحــة بهــا وخاصــة بعــد تطويرهــا،
رافقهــم رئيــس غرفــة املنشــآت
واملطاعــم الســياحية ،ورئيــس لجنــة
تســيري أعــال غرفــة الــركات
ووكاالت الســفر والســياحة ،باإلضافــة
إىل عــدد مــن مديــري بعــض سالســل
املطاعــم الشــهرية.
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من قرية الفواخري

زيارة منطقتي عمدا والسبوع بأسوان للوقوف على أعمال تطوير الخدمات بهما

ىف إطــار جهــود الــوزارة لتطويــر املواقــع األثريــة واملتاحــف ورفــع كفــاءة خدمــات الزائريــن بهــا ،قــام الرئيــس التنفيذي
لهيئــة املتحــف القومــى للحضــارة املرصيــة واملُــرف عــى صنــدوق آثــار النوبــة ،بزيــارة منطقتــي عمــدا والســبوع
بأســوان ،للوقــوف عــى املوقــف التنفيــذي ومتابعــة مســتجدات أعــال مــروع تطويــر منطقتــي املعابــد األثريــة بهــا
وخدمــات الزائريــن بهــا.
 ....وافتتاح قسم التربية المتحفية بمتحف آثار النوبة بأسوان

افتتــح الرئيــس التنفيــذي لهيئــة املتحــف القومــى للحضــارة املرصيــة واملُــرف العــام عــى صنــدوق آثــار النوبــة ،قســم
الرتبيــة 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 تقديـرا ً وعرفانـاً لــدوره البــارز ىف إعــاء شــأن القســم واملتحــف خــال فــرة عملــه كمديـرا ً لــه.
أخبار متنوعة
ً
كامال ألول مرة منذ عقود طويلة
رؤية الضلع الجنوبي لهرم خوفو األكبر

هرم خوفو بعد االنتهاء من إزالة متحف املركب

انتهــت الــوزارة ،خــال الشــهر ،مــن أعــال إزالــة متحــف
مركــب خوفــو ،الــذي تــم بنائــه يف املوقــع الــذي ا ُكتشــفت
فيــه مركــب خوفــو األوىل عــام  ،1954عنــد الضلــع الجنويب
للهــرم األكــر مبنطقــة أهرامــات الجيــزة ،والــذي ظــل عــى
مــدار عقــود يشــوه املنظــر الجــايل للهــرم األكــر العجيبــة
الوحيــدة الباقيــة مــن عجائــب العــامل القديــم.
وقــد تــم نقــل مركــب خوفــو األوىل ،يف أغســطس املــايض،
مــن هــذا املتحــف ،إىل مبنــي متحــف مراكــب خوفــو
باملتحــف املــري الكبــر واملجهــز بأحــدث األســاليب
العلميــة والتكنولوجيــة للعــرض املتحفــي.
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أخبار متنوعة
قصر محمد على بشبرا يستقبل بيانو الخديوي إسماعيل

اســتعدادا ً الفتتاحــه الوشــيك بعــد االنتهــاء مــن مــروع ترميمــه وتطويــره ،اســتقبل قــر محمــد عــي بش ـرا ،خــال
الشــهر ،عــددا ً مــن القطــع األثريــة ،ومــن بينهــا بيانــو مــن خشــب األبانــوس املطعــم بالربونــز ،والــذي صنــع خصيص ـاً
للخديــوي إســاعيل عــام  1865ثــم انتقلــت ملكيتــه بعــد ذلــك إىل األمــر حســن بــن الخديــوي إســاعيل.
إكسبو دبي يشهد فعاليات مشروع الجينوم المرجعي للمصرين وقدماء المصريين

تحــت عنــوان «الجينــوم املرجعــي للمرصيــن وقدمــاء املرصيــن» ،شــارك مســاعد الوزيــر للشــئون األثريــة باملتحــف
املــري 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
الســنني ،والتــي بدورهــا ســوف تخــدم علــم الوراثــة البرشيــة يف مــر.
بدء تنفيذ مشروع «الهوية البصرية» ألسوان

يف إطــار تنفيــذ مــروع الهويــة البرصيــة ملحافظــة أســوان ،بــدأت مجموعــات العمــل مــن طــاب وأعضــاء هيئــة التدريس
بكليــة الرتبيــة النوعيــة بجامعــة أســوان ،بجانــب معلمــي املــدارس الفنيــة والزخرفيــة بالرتبيــة والتعليــم ،باألعــال الفنيــة
وفق ـاً للتصميــات املقــررة ،والتــي يتــم تنفيذهــا عــى الجداريــات والشــوارع واملبــاين الحكوميــة ،حيــث يتــم تنفيــذ
املــروع بالتنســيق بــن الهيئــة الهندســية للقــوات املســلحة والجامعــة األملانيــة.
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موقع  Life Guardianيبرز خمسة متاحف مصرية يجب زيارتها

متحف األقرص

تحــت عنــوان «خمــس متاحــف مرصيــة رائعــة إلضافتهــا إىل قامئــة تجاربــك الســياحية التــي ترغــب ىف معايشــتها»،
نــر موقــع  Life Guardianتقري ـرا ً أبــرز خاللــه خمســة مــن أشــهر املتاحــف املرصيــة التــي يجــب زيارتهــا،
وهــى :املتحــف املــري بالتحريــر ،واملتحــف املــرى الكبــر ،ومتحــف التحنيــط باألقــر ،ومتحــف األقــر،
ومتحــف الفــن اإلســامي ببــاب الخلــق بالقاهــرة .
موقع  :The Travelمصر من أفضل عشر دول  ..ويبرز  10أماكن فريدة بها يجب زيارتها

اختــار موقــع  The Travelأحــد املواقــع اإللكرتونيــة الســياحية الشــهرية ،يف تقريــر لــه ،تحــت عنــوان «أفضــل
عــر دول متتلــك أروع أماكــن ســياحية» ،املقصــد الســياحي املــري 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  10أماكــن فريــدة يجــب عليــك زيارتهــا .
ً
مكانا للســفر في  .. ٢٠٢٢وســياحة «رحــات الطرق»
الرحــات النيليــة ضمــن أفضل ٥٠
فــي مصر تحتــل المركز الـــ  27مــن  118دولة

اختــار موقــع  Travel and Leisureالســياحي الشــهري الرحــات النيليــة يف مــر ضمــن أفضــل  50رحلــة يــويص
بالقيــام بهــا خــال عــام  .2022احتلــت مــر املركــز ال ٢٧ضمــن  ١١٨دولــة ملامرســة ســياحة رحــات الطــرق
وفقــا ملوقــع البحــث الخــاص باملقاصــد الســياحية .The Holidu
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اكتشافات أثرية

الكشف عن خبيئة لمواد التحنيط في أبو صير

جانب من الكشف األثري

اكتشــفت البعثــة األثريــة التشــيكية ،التابعــة للمعهــد التشــييك لعلــم املرصيــات ،خبيئــة ملــواد التحنيــط فريــدة مــن
نوعهــا ،وذلــك أثنــاء أعــال الحفــر األثــري داخــل مجموعــة مــن آبــار الدفــن ،التــي تعــود اىل عــر األرسة  ٢٦يف الجــزء
الغــريب مــن جبانــة أبــو صــر ،هــذه الخبيئــة تــم العثــور عليهــا داخــل بــر ضخــم ،وتتكــون مــن  370إنــاء فخــاري كبــر
الحجــم ،مقســمة إىل  ١٤مجموعــة تضــم كل مجموعــة مــن  ٧اىل  ٥٢إنــاء ،وهــذه األواين بهــا بقايــا مــواد كانــت تســتخدم
أثنــاء عمليــة التحنيــط.
...ومجموعة آبار مياه طريق حورس المفقودة في شمال سيناء

نجحــت البعثــة األثريــة املرصيــة العاملــة مبنطقــة تــل الكــدوة شــال ســيناء ،يف الكشــف عــن مجموعــة آبــار ميــاه
طريــق حــورس املفقــودة ،والتــي ترجــع إىل العصــور الفرعونيــة ،وذلــك ضمــن مــروع تنميــة ســيناء .2022-2021
وتعد هذه املرة األوىل التي يتم فيها الكشف عن آبار للمياه باملنطقة من العصور الفرعونية.
 ...ومجموعة من اآلثار الملكية بمعبد األقصر

عــرت البعثــة األثريــة املرصيــة ،العاملــة مبعبــد األقــر،
عــى مجموعــة مــن اآلثــار امللكيــة الهامــة ،مــن بينهــا
لوحــة جنائزيــة مــن الجرانيــت األســود ،ترجــع لعــر الدولــة
الحديثــة ،ومائــدة قرابــن ترجــع للعــر الرومــاين ،وذلــك
أثنــاء أعــال الحفائــر األثريــة باملنطقــة الواقعــة بحــرم املعبــد
والتــي بــدأت فــور أعــال ازالــة منــزل توفيــق انــدراوس
املالصــق ملعبــد األقــر.
اللوحــة املكتشــفة يصــور عليهــا ألول مــرة كالً مــن امللــك
تحتمــس الرابــع وامللــك أمنحتــب الثــاين معـاً يف منظــر تقديــم
القرابــن لإللــه آمــون وهــو جالــس عــى كــريس العــرش،
حيــث يظهــر امللــك تحتمــس الرابــع وهــو يقــدم الخبــز،
وامللــك أمنحتــب الثــاين وهــو ممســكاً بالبخــور بيــده اليمنــى
وباألخــرى يقــدم املــاء.
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جانب من الكشف األثري

معارض داخلية
«في حب مصر الجديدة» معرض فني بقصر البارون امبان

تحــت عنــوان «يف حــب مــر الجديــدة» ،افتتــح رئيــس قطــاع اآلثــار اإلســامية والقبطيــة واليهوديــة باملجلــس األعــى
لآلثــار معرض ـاً فني ـاً بقــر البــارون إمبــان مبــر الجديــدة ،وذلــك ضمــن احتفــاالت املتاحــف املرصيــة بعيــد الحــب
العاملــي والــذي يحتفــل بــه يف الرابــع عــر مــن نوفمــر مــن كل عــام ،وقــد احتفلــت املتاحــف املرصيــة املختلفــة بهــذه
املناســبة بتســليط الضــوء عــى عــدد مــن القطــع األثريــة التــي تعــر عــن مفهــوم الحــب يف الحضــارة املرصيــة.

ً
احتفال بأسبوع الوئام العالمي بين األديان
معرضين أثريين

احتفــالً بأســبوع الوئــام العاملــي بــن األديــان ،نظــم
املتحــف القبطــي ومتحــف الفــن اإلســامي ،معرضــن
أثريــن مؤقتــن ملــدة شــهر ،لعــرض مجموعــة مــن
املقتنيــات األثريــة النــادرة التــي شــهدت التــازج
الثقــايف بــن األديــان والثقافــات الحضاريــة املختلفــة
عــى أرض مــر.
ويف ســياق متصــل ،وتحــت عنــوان «تـراث مدينــة رشــيد..
ملســات إبداعيــة» ،نظّــم متحــف رشــيد الوطنــي ،معرضـاً
فنيـاً ،بالتعــاون مــع محافظــة البحــرة ،ضــم نتــاج الــورش
الفنيــة الــذي نظمهــا القســم التعليمــي باملتحــف.
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وعي سياحي وأثري
إطالق فيلم رسوم متحركة لرفع الوعي السياحي واألثري لألطفال

أطلقــت الــوزارة فيلـاً للرســوم املتحركــة لألطفــال لتوعيتهــم بأهميــة الســياحة واآلثــار ،واملامرســات الســياحية اإليجابيــة
التــي يجــب التحــي بهــا مــع الســائحني ،وذلــك ضمــن حملــة «ســفري الســياحة» التــي أطلقتهــا الــوزارة لتنميــة الوعــي
الســياحي واألثــري ،وقــد جــاء إطــاق الفيلــم يف إطــار بروتوكــول التعــاون بــن الهيئة املرصيــة العامة للتنشــيط الســياحي
ودار نهضــة مــر للنــر والــذي ســيتم مــن خاللــه إطــاق سلســلة مــن األفــام التوعويــة القصــرة.
جولة افتراضية عن األلعاب في مصر القديمة لرفع الوعي األثري لألطفال

نظمــت الــوزارة بالتعــاون مــع وزارة الشــباب والرياضــة ،ومؤسســة ابتــكار للحلــول التقنيــة ،جولــة افرتاضيــة ملتحــف
« »Open Airبهولنــدا ،والــذي يضــم منــاذج لعــدد مــن األلعــاب االلكرتونيــة ،عــن األلعــاب يف مــر القدميــة وأنواعهــا،
كــا تــم إقامــة ورشــتي عمــل عــن الكتابــة يف مــر القدميــة ،وتاريــخ نشــأتها ،وأخــرى عــن األزيــاء يف مــر القدميــة.
برنامج لنشر الوعي السياحي واألثري بين أبناء محافظة الدقهلية

مبناســبة العيــد القومــي ملحافظــة الدقهليــة يــوم  ٨فربايــر ،نظمــت إدارة الوعــي األثــري بقطــاع اآلثــار املرصيــة باملجلــس
األعــى لآلثــار ،برنامجـاً لنــر الوعــي الســياحي واألثــري ألبنــاء املحافظــة مــن مختلــف الفئــات العمريــة ،بالتعــاون مــع
مديريــة الرتبيــة والتعليــم وكليــات اآلداب والســياحة والفنــادق والعلــوم بجامعــة املنصــورة ،وقــر ثقافــة املنصــورة،
باإلضافــة إىل ورش عمــل خاصــة لألطفــال بالتعــاون مــع مكتبــة مــر العامــة باملحافظــة.
18
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برنامج تدريبي بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني

قامــت الــوزارة بالتعــاون مــع برنامــج دعــم وتطويــر التعليــم الفنــي والتدريــب املهنــي  ،TVET Egyptيف
فربايــر ،بتنظيــم برنامــج تدريبــي لـــ  ٣٥مــن العاملــن بالــوزارة والهيئــة املرصيــة العامــة للتنشــيط الســياحي،
واملجلــس األعــى لآلثــار ،واملتحــف القومــي للحضــارة املرصيــة ،عــن موازنــات الربامــج واألداء والتخطيــط واملتابعــة
والتقييــم ،وذلــك يف إطــار تعزيــز مهــارات العاملــن بالــوزارة يف الربامــج التــي تتــاىش مــع رؤيــة مــر .٢٠٣٠
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
نــدب رئيسـً
ـا لــإدارة المركزيــة للشــئون الماليــة واإلداريــة والمــوارد البشــرية بالهيئــة
المصريــة العامة للتنشــيط الســياحي

أصــدر الوزيــر ،قـرارا ً وزاريـاً ،بنــدب نــادر الشــاعر مــن الهيئــة العامــة للتنميــة الســياحية بــوزارة اإلســكان واملرافــق
واملجتمعــات العمرانيــة ،للقيــام بأعــال ومهــام وظيفــة رئيــس اإلدارة املركزيــة للشــئون املاليــة واإلداريــة واملــوارد
البرشيــة بالهيئــة املرصيــة العامــة للتنشــيط الســياحي ،وذلــك ملــدة عــام ،بجانــب صــدور قــرار آخــر بتكليفــه
بالقيــام بأعــال ومهــام أمــن عــام صنــدوق الســياحة إىل جانــب عملــه األصــي .كــا أعلنــت الــوزارة عــن عــدد
مــن الوظائــف التخصصيــة عــى بوابــة الوظائــف الحكوميــة التابعــة للجهــاز املركــزي للتنظيــم واإلدارة ،ملــدة شــهر
اعتبــارا ً مــن  ٦فربايــر  ،٢٠٢٢وحتــى  ٨مــارس .٢٠٢٢
لقاء مجموعة من العاملين بالوزارة الحاصلين على ماجستير إدارة األعمال الحكومي

يف إطــار حــرص الــوزارة عــى االســتفادة مــن ذوي الكفــاءات مــن العاملــن بهــا ،واالســتامع إىل مقرتحاتهــم ،التقــى
الوزيــر ،يــوم  24فربايــر ،مبجموعــة مــن العاملــن بالــوزارة الحاصلــن عــى ماجســتري إدارة األعــال الحكومــي
مــن الجامعــة الفرنســية الفرنســية (اسلســكا) ،واملُقــدم مــن رئاســة مجلــس الــوزراء ووزارة التخطيــط والتنميــة
االقتصاديــة بالتعــاون مــع الجامعــة الفرنســية ممثلــة يف املدرســة الفرنســية لألعــال.
من أرشيف مركز تسجيل اآلثار المصرية

معبد رمسيس الثاني -أبو سمبل الكبير١٩٢٠-
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متاحف أثرية تحتفل بذكرى افتتاحها في شهر فبراير
متحف الغردقة يحتفل بالذكرى الثانية على افتتاحه

احتفــل متحــف الغردقــة ،هــذا الشــهر ،بالذكــرى الثانيــة عــى افتتاحــه الــذي كان قــد
افتتحــه دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء بحضــور الســيد الوزيــر يف  29فربايــر  ،2020وهــو
كان أول متحــف لآلثــار يف محافظــة البحــر األحمــر ،وأول متحــف يتــم تنفيذهــا بالرشاكــة
مــه مــع القطــاع الخــاص.
وبهــذه املناســبة ،قــام املتحــف بعــرض مؤقــت لتمثــال جديــد ،وذلــك ملــدة شــهرين يبــدأ
مــن  ١مــارس  ،2022وهــو متثــال لشــخصية بــارزة يف تاريــخ الحضــارة املرصيــة وهــي
شــخصية املهنــدس «أمنحتــب بــن حابــو» أشــهر مهنــدس معــاري مــري (1350 -1430
ق.م) ،وذلــك ليكــون رســالة مــر للعــامل عــى تقديرهــا للعلــاء واملبدعــن الذيــن تركــوا
أثـرا ً حضاريـاَ.
ً
عاما على افتتاح متحف آثار الوادي الجديد
ذكرى مرور ٢٩

مبناســبة ذكــرى مــرور  29عام ـاً عــى افتتاحــه ،نظــم متحــف الــوادي الجديــد ،خــال
الشــهر ،تحــت عنــوان «املعروضــات امللكيــة لحــكام الواحــات يف عــر الدولــة القدميــة»،
معرض ـاً أثري ـاً مؤقت ـاً ،ضــم عــددا ً مــن القطــع األثريــة التــي تلقــي الضــوء عــى حــكام
الواحــات قدمي ـاً.
 ...و  ٥أعوام على ذكرى افتتاح متحف آثار أسوان

مبناســبة العيــد الخامــس عــى االنتهــاء مــن مــروع تطويــر وإعــادة فتــح امللحــق الخــاص مبتحــف آثــار أســوان بجزيــرة
إلفنتــن ،نظّــم املتحــف ،خــال الشــهر ،محــارضة ألهــايل أســوان عــن تاريــخ املتحــف ومقتنياتــه ،باإلضافــة إىل جــوالت
إرشــادية لبعــض املــدارس ،وتكريــم عــدد مــن العاملــن الســابقني.
ويعــرض هــذا امللحــق الخــاص  1788قطعــة 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 املــري القديــم.
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المتحف القومي للحضارة المصرية
ً
ً
قياسيا في استقبال الزائرين
رقما
المتحف القومي للحضارة المصرية يحقق

يف أول يــوم مــن أجــازه نصــف العــام الــدرايس ،يــوم  4فربايــر ،اســتقبل املتحــف أكــر مــن  4700زائــر مــا بــن
مرصيــن وســائحني عــرب وأجانــب ،باإلضافــة إىل اســتقباله خــال أيــام الجمعــة والســبت أكــر عــدد للزائريــن منــذ
افتتاحــه يف شــهر إبريــل املــايض.

 ...ويســتقبل العديد من الضيوف والزيارات الرسمية

اســتمرارا ً لتوافــد الضيــوف والزيــارات الرســمية ،اســتقبل املتحــف ،يف فربايــر ،الرئيــس اليمنــي األســبق ،واألمــن
العــام ملنظمــة الــدول املصــدرة للبــرول « أوبــك» ،ووفــدا ً رفيــع املســتوى مــن أعضــاء الربملــان اإلمــارايت برئاســة
رئيــس املجلــس الوطنــي االتحــادي ،ووفــد رفيــع املســتوى مــن الجهــاز املركــزي للمحاســبات باململكــة العربيــة
الســعودية ،ورئيــس مجلــس الشــورى مبملكــة البحريــن ،ووزيــر النقــل والبنيــة التحتيــة الكــوري.
مدرســة إســبانية تهــدي المتحــف  40لوحــة رســمها تالميذهــا للمعالــم الســياحية
واألثريــة فــي مصــر

اســتقبل املتحــف ،مــن إحــدى املــدارس
بإســبانيا ،علــاً تذكاريــاً و 40لوحــة عــن
املعــامل الســياحية واألثريــة يف مــر ،والتــي
رســمها  40تلميــذا ً مــن تالميذهــا بالصــف
األول االبتــدايئ ،وذلــك ضمــن املبــادرة
الثقافيــة التــي أطلقتهــا املدرســة تحــت
عنــوان «التجــول باملتاحــف ة بالعــامل»،
مبناســبة االحتفــال مبــرور  100عام ـاً عــى
اكتشــاف مقــرة امللــك الذهبــي تــوت
عنــخ آمــون.
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المتحف المصرى الكبير

رئيس الوزراء يُتابع موقف تنفيذ المتحف وتطوير المنطقة المحيطة به

عقــد رئيــس مجلــس الــوزراء ،يــوم  6فربايــر ،اجتامع ـاً ملتابعــة املوقــف التنفيــذي لألعــال الجاريــة يف مــروع
املتحــف املــري 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 ،واملُــرف العام عــى مــروع املتحف املــري الكبري
واملنطقــة املحيطــة بــه ،واألمــن العــام للمجلــس األعــى لآلثــار ،ومســاعد الوزيــر للشــئون األثريــة باملتحــف املــري
الكبــر ،ومســئويل الــوزارات والجهــات املعنيــة ،واســتعرض الوزيــر ملخصـاً للموقــف التنفيــذي ملــروع املتحف.
مشروع المتحف يسعي العتماده كمبنى أخضر

يف إطــار أهــداف اســراتيجية الــوزارة للتنميــة املســتدامة ورؤيــة مــر  ،٢٠٣٠تعمــل إدارة مــروع املتحــف،
بالتعــاون مــع املركــز القومــي لبحــوث اإلســكان والبنــاء ،عــى اعتــاد كافــة مبــاين مــروع املتحــف كمبــاين خـراء
يتوافــر بهــا اإلســتدامة بأبعادهــا البيئيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ،ليصبــح بذلــك أول متحــف يف مــر 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 وأكــر متاحــف العــامل.
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اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمستجدات األعمال بمشروع المتحف

عقــد الوزيــر ورئيــس الهيئــة الهندســية للقــوات املســلحة ،خــال الشــهر ،اجتامعــاً موســعاً ملتابعــة آخــر
مســتجدات األعــال باملتحــف املــري الكبــر واملنطقــة املحيطــة ،واملوقــف التنفيــذي لألعــال الهندســية
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.
وقــد وصــل إجــايل نســبة إنجــاز األعــال باملوقــع إىل  ،%99كــا تــم االنتهــاء مــن أعــال الهيــكل اإلنشــايئ
بنســبة  ،%100ومــن التشــطيبات الداخليــة بنســبة  ،%99.8كــا تــم االنتهــاء مــن تشــطيبات قاعــة امللــك تــوت
عنــخ آمــون بنســبة أكــر مــن  ،%99باإلضافــة إىل أنــه تــم وضــع وتثبيــت أكــر مــن  4700قطعــة أثريــة مــن
كنــوز امللــك تــوت عنــخ آمــون داخــل  86فاترينــة عــرض مــن أصــل  107فاترينــة.
 ..وآخر لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل الخدمات وفرص االستثمار بالمتحف

عقــد الوزيــر ،خــال الشــهر ،اجتامعــات موســعة ملتابعــة املوقــف التنفيــذي وآخــر مســتجدات ملــف تقديــم
وتشــغيل خدمــات الزائريــن باملتحــف وفــرص االســتثامر بــه منهــا اجتامعــن يــوم  28فربايــر تــم خاللهــم الوقــوف
أيض ـاً عــى آخــر مســتجدات العمــل مبتحــف مركــب خوفــو وســيناريو العــرض املتحفــي الخــاص بــه ،وكذلــك
اجتامعـاً آخــر يف ذات اإلطــار ،وذلــك لضــان جاهزيــة الخدمــات عنــد االفتتــاح وإظهــار املتحــف بالشــكل الالئــق،
وعــى النحــو الــذي يتحقــق معــه االلتـزام بضــان تحقيــق احـرام بيئــة اآلثــار واملتحــف ،وتأكيـ ًدا لــدور املتحــف
كــرح ثقــايف حضــاري لــه مكانتــه املتميــزة وســط متاحــف العــامل.
وصول  ١٣قطعة أثرية ضخمة من المتحف المصري بالتحرير

اســتقبل املتحــف املــري الكبــر ،صبــاح يــوم  28فربايــر ١٣ ،قطعــة أثريــة ضخمــة قادمــة مــن املتحــف املــري
بالتحريــر ،وذلــك ضمــن أعــال نقــل القطــع األثريــة املقــرر عرضهــا باملتحــف متهيــدا الفتتاحــه.
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شاهد االحتفالية

احتفالية أبو سمبل 22.02.2022
مايقرب من  6000مصري وأجنبي يشهدون تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

ا حتفا ليــة أ بــو ســمبل

يف فجــر يــوم  22فربايــر ،زار ،معبــدي أبــو ســمبل ،هــذا اليــوم ،مايقــرب مــن  6000مــن املرصيــن واألجانــب ،وتــم
وضــع شاشــة عــرض كبــرة بالســاحة األماميــة للمعبــد لنقــل ظاهــرة التعامــد للجمهــور ،وتتكــرر هــذه الظاهــرة
مرتــن كل عــام يــوم  ٢٢أكتوبــر ويــوم  ٢٢فربايــر .وقامــت الــوزارة مــع االحتفــال بهــذا الظاهــرة ،باالنتهــاء مــن
تركيــب وتشــغيل منظومــة البوابــات اإللكرتونيــة يف منطقــة معابــد أبــو ســمبل ،باإلضافــة إىل إطــاق موقــع حجــز
تذاكــر املعابــد عــر شــبكة اإلنرتنــت ،وهــوhttps://egymonuments.com/abusimbel :

24

النشرة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املصرية  -العدد السادس والعشرون  -فبراير ٢٠٢٢

ونظمــت الــوزارة ،بهــذه املناســبة ،عرض ـاً فني ـاً بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة ،مســاء يــوم  21فربايــر ،أمــام معبــدي أبــو
ســمبل ،وتــم إطــاق العديــد مــن البالونــات الطائــرة املضيئــة لتزيــن وتــيء ســاء أبــو ســمبل يف رســالة حــب وســام
للعــامل ،وقدمــت وزارة لثقافــة عرض ـاً فني ـاً بعنــوان «غنــوا للشــمس».
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شاهد االحتفالية

ا حتفا ليــة أ بــو ســمبل
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األخيرة
واحة الفيوم تظهر على شكل قلب من الفضاء

تحــت عنــوان «رواد الفضــاء يــرزون واحــة قدميــة عــى شــكل قلــب يف مــر تزامن ـاً مــع عيــد الحــب
الــذي يحتفــل بــه العــامل يــوم  14فربايــر مــن كل عــام» ،نــر موقــع  Live Scienceالشــهري واملتخصــص
يف العلــوم ،تقريـرا ً عــن قيــام رواد فضــاء مــن وكالــة ناســا بإعــادة نــر صــورة رائعــة لواحــة الفيــوم والتــي
تظهــر عــى شــكل قلــب يف الصح ـراء املرصيــة.
وأوضــح التقريــر أنــه وف ًقــا لوكالــة ناســا فــإن الواحــة حافظــت عــى حيــاة اإلنســان ملــا يقــرب مــن 8000
عــام ،وكانــت نقطــة إنطــاق لبعــض األعــال الهندســية الهامــة يف مــر القدميــة ،مســتعرضاً بعــض
املعلومــات عــن الفيــوم والقنــوات التــي متتــد بهــا مــن نهــر النيــل ،كــا أشــار إىل املشــاريع الهندســية
واملائيــة والزراعيــة التــي قــام بهــا املرصيــن القدمــاء بهــا ،والتــي تعتــر أحــد أقــدم املشــاريع الوطنيــة
الضخمــة الخاصــة بامليــاه يف العــامل.

رئيـس التحرير

رنا جـوهـــــر
مـدير التحرير

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

محـمــد سعــد
مسـاعد رئيس التحرير

ابتـسام يـحيــى
تصميم

مروة الشيـمي
طباعة :مطابع وزارة السياحة واآلثار
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للتواصل

أعداد النشرة

www.egymonuments.gov.eg
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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
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