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متثال مريت آمون

رئيس جملس الوزراء يفتتح متحف الغردقة 
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البحر  الغردقة« وهو أول متحف لآلثار يف حمافظة  آثار  الوزراء »متحف  افتتح رئيس جملس  
املدين وحمافظ  والطريان  العام  السياحة واآلثار ووزيري قطاع األعامل  األمحر، بحضور وزير 

البحر األمحر، وعدد من السفراء، وسط تغطية إعالمية حملية ودولية واسعة.
الرتفيهية  بالسياحة  الثقافية  السياحة  لربط  واآلثار  السياحة  وزارة  اجتاه  إطار  يف  ذلك  يأيت 
والشاطئية، وإبراز اإلمكانات اهلائلة ملرص وما تتمتع به من تنوع وغنى يف منتجاهتا السياحية 

التي جتذب مجيع الرشائح وترىض كافة األذواق من السائحني.
يضم متحف الغردقة ١٧٩١ قطعة أثرية تروى تاريخ احلضارة املرصية بدًء من العصور املرصية 
القديمة، واليونانية والرومانية، مروًرا بالعصور املسيحية واإلسالمية وصوًل للعرص احلديث، 
ويعد التمثال الفريد ملريت آمون ابنة امللك رمسيس الثاين وامللكة نفرتاري هو القطعة املحورية 
باملتحف. ويعد متحف الغردقة هو أول متحف يتم بناؤه بالرشاكة مع القطاع اخلاص، وتكون 

إدارته بالكامل مسئولية وزارة السياحة واآلثار. 

افتتاح أول متحف لآلثار في الغردقة

أهم األخبار

ص ٢-٣

 وزير السياحة واآلثار يزور

اليونان في أولى جوالته اخلارجية

ص٣

 صدور قانوني املتحف املصري

الكبير ومتحف احلضارة

ص ٤

محمية وادي اجلمال

ص٨



بمنطقة  لآلثار  األعىل  للمجلس  التابعة  املرصية  البعثة  كشفت 
أم اخللجان بمحافظة الدقهلية، عن ٨٣ مقربة عىل شكل ُحفر 
األلف  من  األول  النصف  فرتة  إىل  ترجع  منها   ٨٠ بيضاوية، 
مرص  أو  بوتو  حضارة  باسم  واملعروفة  امليالد  قبل  الرابع 
بيضاوية قطعت يف طبقة اجلزيرة  السفىل، واختذت شكل حفر 
هذه  مع  وعثر  القرفصاء،  وضع  يف  دفنات  بداخلها  الرملية، 
األواين  من  جمموعة  عن  عبارة  جنائزي  أثاث  عىل  الدفنات 

الفخارية خمتلفة األشكال وصاليتني لصحن الكحل.
باإلضافة إىل بعض القطع األثرية التي ترجع إىل عرص النتقال 

الثاين.

بصحبة وزير السياحة واآلثار سفراء العالم في زيارة لقصر عابدين ومسجد الفتح األثري 

بعد افتتاحه

قرص  إىل  زيارة  يف  السياحيني  املستثمرين  من  وعددا  مرص،  لدى  األجنبية  الدول  سفراء  من  سفريًا   4٠ واآلثار  السياحة  وزير  استقبل 
خالل  رافقهم  ترميمه.  بعد  املايض  الشهر  افتتاحه  تم  الذي  األثري  الفتح  جامع  بزيارة  قاموا  كام  به،  امللحقة  واملتاحف  اآلثرى  عابدين 
باخلارج. املرصيني  وشئون  اهلجرة  ووزيرة  املعلومات،  وتكنولوجيا  التصالت  ووزير  القتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزيرة  الزيارة 

استعدادات نقل املومياوات امللكية من التحرير الى احلضارة

عقد وزير السياحة واآلثار اجتامعا مع الرشكة املنفذة لفعالية نقل املومياوات والتوابيت امللكية من مكان عرضها احلايل باملتحف املرصي بالتحرير إيل 
مكان عرضها الدائم باملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط، وذلك ملتابعة اللمسات األخرية والستعدادات النهائية التي تم اختاذها لتنظيم هذه 

الحتفالية حيث سيتم نقل 22 مومياء ملكية و١٧ تابوتًا ملكيًا.

اكتشاف ٨٣ مقبرة من عصور ما قبل األسرات بالدقهلية

إحدى الدفنات بمنطقة أم اخللجان بمحافظة الدقهلية

 وزير السياحة واآلثار يلتقي بالسفراء يف قرص عابدين
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أهم األخبار



وزارة السياحة واآلثار تشارك في تنظيم مهرجان دندرة للموسيقى ..وتفتتح بانوراما 

املعبد

شاركت وزارة السياحة واآلثار يف افتتاح مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بالتعاون مع وزارة الثقافة،  وعىل هامش املهرجان افتتح  وزير السياحة 
واآلثار ثالثة رساديب وبانوراما )سطح( معبد دندرة بمحافظة قنا، وذلك بعد النتهاء من مرشوع ترميم وتطوير املعبد، بحضور وزيرة الثقافة 

وحمافظ قنا، واألمني العام للمجلس األعيل لآلثار.

متحف العاصمة اإلدارية يستقبل جزء من كسوة الكعبة

 يف إطار التعاون الثقايف بني مرص والسعودية،  تسلم وزير السياحة 
بالقاهرة جزء من كسوة الكعبة  واآلثار من سفري دولة السعودية 
كهدية من اململكة ملتحف اآلثار بالعاصمة اإلدارية اجلديدة. حرض 
املالية  للشئون  اجلمهورية  رئيس  السيد  مستشار  التسليم  مراسم 
ونائب الوزير للشئون السياحية، وقبل مراسم التسليم قام احلضور 
بجولة تفقدية باملتحف الذي يروي تاريخ العواصم املرصية املختلفة.

جانب من مراسم استالم جرء من كسوة الكعبة
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وزير السياحة واآلثار يزور اليونان في أولى جوالته اخلارجية

يف أوىل جولته اخلارجية بعد دمج وزاريت السياحة واآلثار، قام وزير السياحة واآلثار 
بناء عىل الدعوة املوجه إليه من اجلانب اليوناين بزيارة العاصمة اليونانية أثينا، وخالل 

الزيارة التقى مع وزيري السياحة والثقافة والرياضة اليونانيني.
وعقد سيادته مع وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، مؤمترًا صحفيا، حرضه العديد من 
ممثيل وسائل اإلعالم اليونانية والعاملية، حيث تم استعراض ما توصلت إليه املباحثات 

الثنائية ومناقشة تعزيز سبل التعاون ملحاربة اإلجتار الغري مرشوع يف اآلثار.
وعقد الوزير خالل زيارته، عددا من اللقاءات الصحفية والتليفزيونيًة مع العديد من 
ورويرتز  برس  أسوشيتد  منها  العاملية  األنباء  ووكالت  اليونانية  التليفزيونية  القنوات 
والوكالة الفرنسية وغريها. كام قام الوزير بعدة زيارات منها: عدد من املتاحف اليونانية  
اليونسكو،  العاملي  الرتاث  قائمة  عىل  واملسجلة  األثرية  الكروبول  ومنطقة  الكربى، 

وورشة لنتاج املستنسخات األثرية لالستفادة من التقنيات املوجودة هبا.

وزارة السياحة واآلثار تطلق حملة لرفع الوعي السياحي

مع  التواصل  إىل  قريًبا وهتدف  باطالقها  الوزارة  والتي ستقوم  السياحة  واآلثار  لوزارة  مبادرة جديدة  السياحي«   للوعي  القومية  »احلملة 
مجيع فئات الشعب املرصي وخاصة األطفال؛ عن طريق اإلعالنات التليفزيونية املصورة واألفالم التسجيلية القصرية والالفتات الدعائية 
يف الشوارع ومواقع التواصل الجتامعي، كام هتدف إىل رفع كفاءة العنرص البرشي الذي يتعامل مع  السائحني والزائرين يف املواقع السياحية 
واألثرية وذلك من خالل تلقيهم عدد من الدورات التدريبة، مما يعمل عىل حتسني املنتج السياحي املرصي، وجودة اخلدمات املقدمة للسائحني 

والزائرين، وقد عقد وزير السياحة واآلثار الجتامع األول إلطالق املبادرة يوم 2٦ فرباير.

وزير السياحة واآلثار  املرصي مع وزير السياحة اليوناين



مسلة رمسيس الثاني تزين ميدان التحرير..وافتتاحه بعد التطوير قريًبا

جاري اآلن وضع اللمسات النهائية ملرشوع تطوير ميدان التحرير متهيدًا لفتتاحه الوشيك، املرشوع بدأته  الوزارة بالتعاون مع وزارة اإلسكان وحمافظة 
القاهرة .وقد تفقد وزير السياحة واآلثار أعامل تطوير امليدان و تركيب أجزاء مسلة امللك رمسيس الثاين التي تم نقل أجزاءها من صان احلجر بمحافظة 

الرشقية لُتزين ميدان التحرير.جدير بالذكر انه تم النتهاء من أعامل جتميع وتركيب مجيع اجزاء املسلة.

صدور قانوني املتحف املصري الكبير واملتحف القومي للحضارة املصرية

 أصدر فخامة رئيس اجلمهورية القانون رقم ٩ لسنة 2٠2٠ واخلاص هبيئة املتحف 
املرصي الكبري، والذي ينص عىل اعتبار املتحف املرصي الكبري هيئة عامة اقتصادية 
إىل  اآلثار، وأهنا جممع حضاري عاملي متكامل، هتدف  املختص بشئون  الوزير  تتبع 
التعرف عىل احلضارة املرصية، وتوفري اخلدمات واألنشطة الثقافية الالزمة للزائرين.

هيئة  بتنظيم   2٠2٠ لسنة   ١٠ رقم  القانون  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  أصدر  كام 
املتحف القومي للحضارة املرصية، حيث حدد القانون الطبيعة القانونية هليئة املتحف 
ومقره وتبعيته، ووصًفا هليئة املتحف كمجمع حضاري مع األخذ يف العتبار الطبيعة 
اخلاصة للمتحف، حيث إهنا ل تقترص عىل مباين العرض املتحفي وخمازن اآلثار فقط 

بل تشمل أنشطة ثقافية وترفيهية لتقديم اخلدمات للزائرين. 

اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص املنشآت الفندقية والسياحية ألول مرة

أصدر رئيس جملس الوزراء القرار رقم 4٣١ لسنة 2٠2٠ بتشكيل اللجنة الدائمة لرتاخيص املنشآت الفندقية والسياحية ألول مرة  برئاسة وزير 
املنشآت السياحية والفندقية  الطلبات املقدمة من املستثمرين للحصول عىل تراخيص تشغيل  اللجنة ببحث ودراسة  السياحة واآلثار. ختتص 
وجتديدها واختاذ قرارات بشأهنا إصدار الرتاخيص أو جتديدها طبقا للضوابط املقررة قانونيا، باإلضافة إىل متابعة تشغيل املرشوعات القائمة 
واجلديدة وتقديم تقرير شهري للعرض عىل اللجنة الوزارية للسياحة واآلثار باملعوقات واملشكالت التي تواجه عملها والطلبات التي مل يبت 

فيها وأسباب ذلك، واجتمعت اللجنة برئاسة وزير السياحة واآلثار يوم 2٧ فرباير.

تشديد العقوبات اخلاصة بحماية اآلثار 

وافق جملس النواب عىل التعديالت التي تقدمت هبا وزارة السياحة واآلثار باستحداث مادتني بقانون محاية اآلثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لتجريم 
واملعاقبة باحلبس مدة ل تقل عن شهر، وبغرامة ل تزيد عىل مئة ألف جنية أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من تسلق اآلثار املرصية أو ارتكب فعل 
خمالف لآلداب العامة أو اإلساءة للبالد يف املتاحف أو األماكن األثرية أو الدخول خلسة هبا، كام تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلني املشار إليهام، 
و وافق املجلس ايضا عىل التعديل اخلاص بتجريم ومعاقبة بالسجن املشدد وبغرامة ل تقل عن مليون جنيه، ول تزيد عن ١٠ ماليني جنيه، كل من 
حاز أو أحرز أو باع أثًرا أو جزًءا من أثر خارج مجهورية مرص العربية، ما مل يكن بحوزته مستند رسمي يفيد بخروجه من مرص بطريقة مرشوعة، 

وحيكم فضال عن ذلك بمصادرة األثر حمل اجلريمة.
افتتاحات وأعمال تطوير

متثال رمسيس الثاين يف هبو املتحف املرصي الكبري
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معارض

وزارة السياحة واآلثار تشارك في معارض سياحية دولية في إيطاليا وبلچيكا وبراج

شاركت وزارة السياحة ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي يف عدة معارض سياحية دولية يف إطار الرتويج للمقصد السياحي املرصي، 
حيث شاركت الوزارة  يف الدورة الثالثني للمعرض السياحي الدويل BIT ميالنو 2٠2٠ بإيطاليا، ويف فعاليات الدورة الـ ٦2 للمعرض السياحي 
 "Holiday World" الذي أقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، و يف الدورة 2٩ للمعرض السياحي الدويل Salon De Vacances الدويل

الذي تقد بالعاصمة التشيكية براج ويعد من أكرب املعارض املهنية واجلامهريية بجمهورية التشيك ووسط أوروبا .

مصر الدولة الشريك "ضيف شرف" في معرض بلجراد الدولي للسياحة

تم اختيار مرص ألول مرة لتكون الدولة الرشيك "ضيف رشف" يف الدورة الـ 42 ملعرض بلجراد الدويل للسياحة  ITF الذي ُعقد بالعاصمة 
الرصبية بلجراد، وقد شاركت الوزارة يف هذا املعرض بوفد رسمي برئاسة نائبة وزير السياحة واآلثار لشئون السياحة، حيث يعد هذا املعرض أكرب 

جتمع سياحي يف جنوب رشق أوروبا، وذلك يف الفرتة من 2٠-2٣ فرباير.

كتاب معبد جرف حسني 

أعامل ترميم معبد أبو سمبل

ترميم وتطوير معبد أبو سمبل بأسوان وإحياء مدينة شالي مبطروح

اآلثار  السياحة  قامت وزارة  والسياحة  األثرية  املناطق  تطوير  إطار  يف 
مركز  وتزويد  بأسوان  سمبل  أبو  معبد  ترميم  أعامل  من  بالنتهاء 
كام  بالكامل،  املعبد  إنارة  جديدةوتغيري  عرض  بشاشات  املنطقة  زوار 
تستكمل الوزارة مرشوع ترميم واحياء قرية شايل األثرية بواحة سيوة 

بمحافظة مطروح.

وزير السياحة واآلثار يلتقي بسفراء عرب وأجانب لبحث سبل التعاون األثري والسياحي

سنغافورة،  اليابان،  املتحدة،  اململكة  فرنسا،  منها:  والعربية،  األجنبية  الدول  سفراء  من  عدًدا  فرباير  شهر  خالل  واآلثار  السياحة  وزير  استقبل 
بيالروسيا، كازاخستان، اليونان، قربص، أيرلندا، وذلك ملناقشة أوجه التعاون بني بالدهم ومرص يف املجالت املختلفة بقطاعي السياحة واآلثار، 
وتنشيط السياحة من تلك الدول اىل مرص، ووفد جمموعة الصداقة الفرنسية املرصية بمجلس الشيوخ الفرنيس، ومدير املكتب اإلقليمي لليونسكو.

بمناسبة الحتفال بيوم السياحة العربى التقي الوزير بعدد من سفراء الدول العربية ومنهم سفريي اململكة العربية السعودية واململكة املغربية 
باإلضافة إىل عدد من ممثيل السفارات العربية، وجمموعة من اإلعالميني العرب، و ذلك يف حفل عشاء نظمته الوزارة بالقاعة الذهبية بقرص 

األمري حممد عىل باملنيل. 
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..ومع سفري اململكة املتحدةوزير السياحة واآلثار مع سفريي السعودية واملغرب

 لقاءات واجتماعات



وزيري السياحة واآلثار والطيران املدنى في جولة داخل مطار القاهرة

يف إطار التنسيق والتعاون الدائم و املثمر بني وزاريت السياحة و الثار و الطريان املدين من 
أجل تنشيط احلركة السياحية و اجلوية الوافدة اىل مجهورية مرص العربية ، قام وزير السياحة 
املكاتب  لتفقد  الدويل  القاهرة  ميدانية داخل مطار  املدين بجولة  الطريان  الثار ووزير  و 
السياحية التابعة لوزارة السياحة و اآلثار و ذلك للوقوف عىل حالتها الراهنة ومدى كفاءهتا 
لآلثار  متحفني  تم ختصيصها إلقامة  التي  اجلديدة  القاعات  تفقدا  كام  السائحني،  خلدمة 
داخل املطار،  وقد أوىص وزير السياحة واآلثار برفع كفاءة املكاتب اخلاصة بوزارة السياحة 
واآلثار عن طريق توفري عدد أكرب من النرشات السياحية واألثرية وشاشات عرض األفالم 
الوثائقية ألهم املناطق السياحية بمرص.، وأعقب هذة اجلولة اجتامع تنسيقي بني الوزيرين 

ملناقشة كافة سبل التعاون.

USTOA  العاملية و رئيس احتاد منظمي الرحالت األمريكية TUI الوزير يلتقي مجموعة توي

التقي وزير السياحة واآلثار بمسئويل جمموعة توي TUI العاملية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي خالل الفرتة املقبلة لتنشيط احلركة 
السياحية الوافدة إىل مرص. كام التقى مع  رئيس احتاد منظمى الرحالت األمريكي United States Tour Operators Association USTOA، وذلك 
لبحث سبل التعاون املشرتك للرتويج ملرص سياحيًا بصورة أكرب داخل الوليات املتحدة األمريكية، وقد أعرب رئيس الحتاد عن رغبة الحتاد يف 

عقد مؤمتره السنوي لعام 2٠2١ يف مرص.

..و يناقش مع مسئولي شبكة CNN اخلطة الترويجية للوزارة الفترة املقبلة

منطقة  يف  العمالء  عالقات  إدارة  مدير  و  األوسط،  الرشق  بمنطقة  العاملية   CNN لشبكة  التجارية  الشئون  مسئول  مع  واآلثار  السياحة  وزير  اجتمع 
الشبكة  ستقوم  التي  الرتوجيية  املواد  تطويع  برضورة  الوزير  وجه  املقبلة.  الفرتة  الرتوجيية  احلملة  ملناقشة  وذلك  وأفريقيا؛  األوسط  والرشق  أوروبا 
بانتاجها ما يتوافق مع مستجدات ما تم إنجازه خالل الفرتة السابقة عىل املستويني السياحى واألثرى وتسليط الضوء عىل الفتتاحات األثرية الوشيكة.

اجتماع جلنة استكمال بناء وجتهيز متحف املنيا تعقد اجتماعها األول

املتحف  وجتهيز  بناء  استكامل  للجنة  األول  الجتامع  األملانية،  اخلارجية  بوزارة  الثقافية  الشئون  عام  ومدير  واآلثار،  السياحة  وزير  عقد 
اآلتوين  باملنيا متهيًدا لفتتاحه وفقًا جلدول زمني حمدد، وذلك ضمن  اإلعداد إلدراج منطقة تل العامرنة األثرية عىل قائمة الرتاث العاملي.

وزير السياحة واآلثار  يجتمع بأكثر من ١٠٠ 

من مستثمري السياحة باألقصر

الحتاد  ورئيس  األقرص،  وحمافظ  واآلثار،  السياحة  وزير  اجتمع 
املرصي للغرف السياحية، مع أكثر من ١٠٠ من مستثمري السياحة 
وبحث  ملناقشة  األقرص  بمحافظة  السياحي  القطاع  وقيادات 
ضمن  وذلك  باملحافظة،  السياحة  صناعة  تواجه  التي  املشكالت 

سلسلة الجتامعات واللقاءات التي جيرهيا الوزير باملحافظات.

العمومية  اجلمعية  اجتماع  في  ..ويشارك 

لالحتاد املصري للغرف السياحية

وسط تفاؤل كبري بالقطاع السياحي اخلاص وألول مرة منذ سنوات 
عديدة  حرص  وزير السياحة واآلثار عىل حضور  اجتامع اجلمعية 
كبار  من  عدد  ومعه  السياحية  للغرف  املرصي  لالحتاد  العمومية 
السياحي  القطاع  بني  الوثيق  التعاون  عىل  تأكيدا  الوزارة،  مسئويل 
مزيد من  احليوي ودفع  القطاع  للنهوض هبذا  احلكومي واخلاص 

احلركة السياحية العاملية اىل مرص. 

السياحة واآلثار تودع الدكتور علي رضوان والدكتور محمد إبراهيم بكر

أقامت وزارة السياحة واآلثار حفال لتأبني عامل املرصيات الكبري الدكتور عيل رضوان عميد كلية اآلثار األسبق ورئيس احتاد اآلثاريني العرب   )١٧ 
فرباير(، كام أقامت الوزارة حفاًل آخر لتأبني األستاذ الدكتور حممد إبراهيم بكر رئيس هيئة اآلثار املرصية األسبق )25 فرباير(. حرض حفيل التأبني 
وزير السياحة واآلثار، ووفد من قيادات الوزارة ، وعدد من علامء املرصيات وأساتذة اآلثار يف جامعات مرص املختلفة، ومديري املعاهد األجنبية.

جولة وزيري السياحة واآلثار، والطريان املدين داخل
 مطار القاهرة الدويل
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وفد دورة األلعاب اإلقليمية األفريقية يف منطقة األهرامات

ممثلة أسبانية ووفد صحفي بريطاني ووفد دورة األلعاب اإلقليمية األفريقية لالوملبياد 

يزورون مناطق أثرية متفرقة مبصر

استقبلت منطقة األهرامات األثرية وفد دورة األلعاب اإلقليمية األفريقية لالوملبياد، واستضافت وزارة السياحة واآلثار وفد صحفي بريطاين 
يف زيارة ألهم املناطق األثرية بمدينتي القاهرة واألقرص،  وزارت املمثلة اإلسبانية الشهرية فكتوريا أبريل معبد فيلة ومعبد أبو سمبل،  وذلك 

يف إطار الرتويج ملرص ودفع مزيد من احلركة السياحية إليها .

عودة الرحالت اجلوية بني شرم الشيخ واألقصر

يف إطار سياسة ربط البحر األمحر بآثار وادي النيل يف صعيد مرص 
والطريان  واآلثار  السياحة  وزاريت  بني  الدائم  التنسيق  إطار  ويف 
املدين، بدأت رشكة مرص للطريان بتشغيل أوىل رحالهتا بني مدينة 
رشم الشيخ واألقرص يف 2٠ فرباير٠ 2٠2  بواقع رحلة أسبوعية، 

وذلك ألول مرة بعد توقف دام عدة سنوات.
واآلثار  السياحة  وزارة  أهدت  التشغيل،  هذا  بدء  وبمناسبة 
ملقربة  جمانية  زيارة  اجلديد  اخلط  هلذا  طريان  رحلة  أول  ركاب 
امللكة نفرتاري بالرب الغريب لألقرص والتي تبلغ تذكرهتا ١4٠٠ 
جنيه مرصي. جدير بالذكر ان عودة خط الطريان الذي يربط 

مدينتي رشم الشيخ واألقرص جاء نتيجة الجتامعات التي
متت بني وزيري السياحة واآلثار، والطريان املدين.

أول فوج سياحي لرحلة طريان رشم -األقرص يزور مقربة نفرتاري

تنشيط السياحة باألقصر صيفًا

يف إطار جهود وزارة  السياحة واآلثار لتنشيط حركة السياحة الثقافية بمحافظة األقرص خالل أشهر يونيو- يوليو- أغسطس، قرر جملس إدارة 
املجلس األعىل لآلثار ختفيض أسعار »األقرص باس«  بنسبة 5٠٪  وذلك خالل عامني وهو ترصيح زيارة لألجانب يمكن حامله من زيارة كل 
املواقع األثرية واملتاحف يف مدينة األقرصباإلضافة إىل ختفيض عىل تذاكرالدخول للمواقع األثرية واملتاحف لألجانب بمحافظات قنا واألقرص 
وأسوان. ويف سياق متصل قام وزير السياحة واآلثار بزيارة معبد األقرص ومعابد الكرنك وذلك لتفقد مرشوع اهلوية البرصية، والذي تم النتهاء من 

٨٠٪ من األعامل اخلاصة به. رافقه خالل اجلولة األمني العام للمجلس األعىل لآلثار ومساعد الوزير لشئون الفنادق.
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أخبار متنوعة



النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة و اآلثار املرصية - العدد الثاين - فرباير  8٢٠٢٠

رئيس التحرير:   رنا جوهر
مدير التحرير:   محـمـد سـعـد

العمل فريق 
  أشواق مصلح -   محمد رجب
 مني ربيع  -   كريم  الريدي

تصـميــم:   مـــروة الـشـيــمـي  
     

وزارة  السياحة واآلثار 
برج مصر للسياحة - ميدان العباسية

القاهرة - جمهورية مصر العربية
www.antiquities.gov.eg

عنوان البريد اإللكتروني للنشرة
antiquitiesnewsletter@gmail.com

أرقام التليفون: 
)+202( 27358761 - 27356010

 27371724-27365645
  26828457 -26828456

      الفاكس: 27357239)202+(
 26859551

Ministry of Tourism  and Antiquities
ministry_ tourism_ antiquities

طباعة: مطابع وزارة السياحة واآلثار

بلد  يف  جمتمعة  تتواجد  قلام  وحضارية  طبيعية  بمقومات  مرص  تتمتع 
وتعد  السائحني.  رشائح  مجيع  جيذب  مقصًدا سياحيا  مما جعلها  واحد، 
السياحة البيئية من أمجل أنواع السياحة يف مرص حيث يوجد ما يقرب من 
٣٠ حممية طبيعية من بينهم حممية وادي اجلامل، التي تم إعالهنا كمحمية 
طبيعية عام 2٠٠٣ ، ملا تتمتع به من تنوع بيئي وبيولوجي نادر. تقع حممية 
حمافظة  جنوب   - علم  مرسى  مدينة  من  كم   5٠ بعد  عىل  اجلامل  وادي 
البحر األمحر، استمدت  اسمها من اجلامل اململوكة للقبائل البدوية التي 
تقطن هذه املناطق، فكانت اجلامل هترب إىل هذا الوادي لتتغذى عىل نوع 

من النباتات ينمو بشكل طبيعي به فُعرفت املنطقة بوادي اجلامل.  
يوجد باملحمية جزء  كبريا يطل عىل البحر األمحر  حيتوي عىل أمجل شواطئ العامل،  فقد اختار  موقع "Lonely Plant" للسياحة والسفر، 
هذا الشهر خليج أبو دباب باملحمية، ضمن أفضل سبعة شواطئ للغوص يف العامل، حيث يعد من األماكن القليلة التي يمكن فيها رؤية حيوان 
أبو دباب النادر الذي كان مصدًرا  إلهلام للعديد من األساطري عن »عروس البحر«. و توجد باملحمية عدة جزر صغرية تتكاثر هبا الطيور 

النادرة، كام تتواجد السالحف البحرية عىل شواطئها، وتنمو هبا نباتات بحرية تتغذى عليها جمموعة من األسامك النادرة.
ويتنوع ثراء اجلزء الربي من املحمية ما بني طبيعة الصخور التي تعد متحًفا  جيولوجًيا،  وحوض املحمية الذي يعد أحد أكرب وأغنى أودية 
الصحراء الرشقية حيث يوجد به نباتات برية نادرة مثل الشاي اجلبيل، وأشجار املانجروف، شجر األكاسيا، ويضم عددا من احليوانات املهددة 
بالنقراض مثل املاعز اجلبيل، وغزال العفري، وغزال األريل، وجمموعة نادرة من النسور واألرانب. بالضافة اىل ذلك تتمتع املحمية بسامء صافية 

تتيح ملحبي التأمل مراقبة النجوم وذراع جمرة درب التبانة ليال، ويعد فصل الربيع من أمجل األوقات لزيارة هذه املحمية.

محمية وادي اجلمال

األخيرة

www.egymonuments.gov.eg


