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وزارة السياحة واآلثار

العدد ٦

الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح قصر البارون إمبان مبصر اجلديدة

قرص  بافتتاح   ٢٠٢٠ يونيو   ٢٩ يوم  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة  تفضل 
البارون إمبان بحي مرص اجلديدة بعد االنتهاء من أول مرشوع متكامل لرتميمه 
وإعادة تأهيله ليصبح معرًضا يروي تاريخ مرص اجلديدة، وقد تم افتتاح القرص 
أثرًيا  ثقافًيا  سياحًيا  حدًثا  البارون  قرص  فتح  يونيو.ويعد   ٣٠ يوم  الزائرين  أمام 
هاًما، ترسل من خالله مرص عدة رسائل أمهها "أن مرص وهي تبني مستقبلها ال 

تنسى حضارهتا و تارخيها".
إسناد  تم  حيث   ٢٠17 عام  هناية  يف  البارون  قرص  ترميم  مرشوع  يف  البدء  تم 
رشكة  مثل  وطنية  ورشكات  املسلحة،  بالقوات  اهلندسية  اهليئة  إىل  األعامل 
جماالت  يف  واستشاريني  خرباء  من  املختصني  إرشاف  حتت  العرب،  املقاولون 
بتكلفة قدرها 17٥ مليون جنيه  الرتميم واآلثار والعامرة واإلنشاءات، وذلك 
استغرق  جنيه.  مليون   16 بمبلغ  البلجيكية  احلكومة  من  مسامهة  ضمنها  من 
هذا املرشوع حوايل عامني من العمل اجلاد بعد عرشات السنوات من االمهال. 
القرص أنشأه رجل الصناعة البلچيكي البارون إدوارد إمبان واستمر بناؤه مخسة 

أعوام من 1٩٠7 حتى 1٩11، واستوحى تصميمه  املهندس الفرنيس Alexandre Marcel من طراز املعابد الكمبودية.
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استعدادات استئناف حركة السياحة الوافدة

وزارة السياحة واآلثار تعلن عن ضوابط استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر

يف ضوء االستعدادات الستئناف السياحية الوافدة إىل مرص اعتبارًا من أوائل يوليو ٢٠٢٠ بمحافظات البحر األمحر وجنوب سيناء ومطروح، 
قامت وزارة السياحة واآلثار يف 1٩ يونيو ٢٠٢٠ باإلعالن عن الضوابط واالشرتاطات الوقائية واالحرتازية التي يتم تطبيقها بجميع املنشآت 
الفندقية والسياحية واملطارات ورشكات الطريان املرصية واملواقع األثرية واملتاحف وخمتلف األنشطة السياحية لتجنب انتشار أو اإلصابة بفريوس 
كورونا املستجد. وقد قامت الوزارة بإعداد دليل اسرتشادي يف هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الطريان املدين ووزارة الصحة والسكان واالحتاد 

املرصي للغرف السياحية.

اعتمد املجلس الدويل للسياحة والسفر WTTC ضوابط السالمة الصحية التي أقرهتا وزارة 
السياحة واآلثار املرصية الستئناف السياحة الوافدة إىل مرص، كام منح املجلس مرص "خاتم 

  ."Safe Travels السفر اآلمن
وزير  كونفرانس،  الفيديو  عرب  لقاء  خالل  والسفر،  للسياحة  الدويل  املجلس  رئيسة  وهنأت 
املجلس، معربة  الصادرة عن  الربوتوكوالت  الضوابط املرصية مع  باتساق  السياحة واآلثار 
القائمة  إىل  تنضم  مرص  مثل  الرئيسية  السياحية  والوجهات  الدول  ترى  بأن  سعادهتا  عن 

املتزايدة من الوجهات العاملية التي تتبنى بروتوكوالت املجلس. 

الفنادق تواصل حصولها على شهادة السالمة الصحية

استمرت الفنادق املرصية خالل شهر يونيو يف احلصول عىل شهادة السالمة الصحية املعتمدة من وزاريت 
لكافة  استيفائها  من  التأكد  بعد  وذلك  الفندقية،  املنشآت  وغرفة  والسكان،  والصحة  واآلثار،  السياحة 
فندقًا   ٤67 اآلن  حتى  الشهادة  عىل  حصلت  التي  الفنادق  عدد  إمجايل  وصل  الصحية.  السالمة  ضوابط 

بمختلف املحافظات. 
ويف إطار حرص وزارة السياحة واآلثار عىل إحكام الرقابة وضبط منظومة العمل السياحي أصدر وزير 

السياحة واآلثار قرارات بمعاقبة ثالثة فنادق ملخالفتهم الضوابط التي أقرهتا الوزارة.

... واملجلس الدولي للسياحة والسفر يعتمد الضوابط املصرية ومينح مصر "خامت السفر اآلمن"

يف ظل استعدادات استئناف السياحة الوافدة للمحافظات السياحية الساحلية 
اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، اصطحب وزير السياحة واآلثار، يف زيارات 
املصزي  اإلعالم  من  وفد  السياحي،  للتنشيط  العامة  املرصية  اهليئة  نظمتها 
واألجنبي يف زيارات تعريفية لعدد من املحافظات السياحية وهي البحر األمحر 
وجنوب سيناء واألسكندرية ومطروح، وذلك إلطالعهم عىل كافة الضوابط 
واإلجراءات االحرتازية املتبعة يف كافة املناطق التي ستستقبل السائحني ومنها 
باإلضافة  الغوص،  ومراكز  واملستشفيات،  والعيادات  والفنادق،  املطارات، 

بعض املناطق األثرية واملتاحف.

وزير السياحة واآلثار يصطحب اإلعالم املصري واألجنبي في املدن السياحية

إجراءات حكومية لتنشيط السياحة الوافدة

يف ضوء استعدادات الدولة لعودة السياحة الوافدة إىل مرص، تم منح حزمة من احلوافز والتخفيضات لتشجيع الرشكات ومنظمي الرحالت 
السياحية الكربى لتنظيم الرحالت إىل املحافظات السياحية املرصية. ومن أمهها: 

- إلغاء التأشريات السياحية لألجانب الوافدين إىل املحافظات السياحية وذلك حتى ٣1 اكتوبر ٢٠٢٠.
-  مد العمل بربنامج حتفيز الطريان احلايل حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠.

- منح ختفيض عىل أسعار الوقود اخلاص بالطريان لتصل القيمة االمجالية للتخفيض إىل 1٠ سنت عىل اجلالون الواحد.
- ختفيضات بنسبة ٥٠% عىل رسوم اهلبوط وااليواء.

- منح ختفيض بنسبة ٢٠% عىل رسوم اخلدمات األرضية املقدمة للطريان املبارش إىل مطارات املحافظات السياحية  حتى ٣1 اكتوبر ٢٠٢٠.
القادمني من اخلارج عىل خطوط  للسائحني  الزيارة  األثرية واملتاحف وتصاريح  املواقع  بنسبة ٢٠% عىل أسعار دخول كافة  - منح ختفيض 

رشكات مرص للطريان وأير كايرو
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وزير السياحة واآلثار يتفقد أحد الفنادق



"رحلة سائح في مصر".. فيلم ترويجي تطلقه وزارة السياحة واآلثار

استعدادات استئناف حركة السياحة الوافدة

السماح بزيادة نسبة اإلشغال بالفنادق التي تستوفي شروط السالمة الصحية إلى ٥٠ % 

ابتداء من 1 يونيو ٢٠٢٠، تم السامح للفنادق احلاصلة عىل شهادة السالمة الصحية املعتمدة بالعمل بنسبة ٥٠ % من امجايل طاقتها االستيعابية، 
وذلك وفقًا الشرتاطات السالمة الصحية الصادرة من وزارة السياحة واآلثار واملعتمدة من جملس الوزراء، وفقًا للمعايري العاملية.

كود مصري من أجل حماية الفنادق من احلرائق

انتهت وزارة السياحة واآلثار من إعداد قائمة املراجعة التي تتضمن بنود الكود املرصي الالزم توافرها داخل الفنادق بجميع أنواعها )الثابتة 
والعائمة( واملطاعم السياحية ، حلاميتها ضد أخطار احلريق.

تم إعداد هذه القائمة بالتعاون مع اإلدارة العامة للحامية املدنية بوزارة الداخلية، واملركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء، وغرفتي املنشآت 
الفندقية، والسياحية.

حصول ٣٠٥ مطعمًا سياحيًا و٨ مراكز غوص على شهادة السالمة الصحية املعتمدة

السالمة  شهادة  عىل  سياحية  وكافيرتيا  مطعاًم   ٣٠٥ حصل 
استيفائهم  من  التأكد  بعد  وذلك  التشغيل،  إلعادة  الصحية 
السياحة  وزارة  أصدرهتا  التي  واالشرتاطات  الضوابط  لكافة 
السياحية  املنشآت  تشغيل  بإعادة  السامح  تم  حيث  واآلثار، 
االستيعابية  الطاقة  حجم  من   %٢٥ بنسبة  واملغلقة  املكشوفة 

للمنشأة اعتبارًا من ٢7 يونيو ٢٠٢٠.
ويف سياق متصل، حصل ٨ مراكز للغوص و 6 خيوت ومركزين 
لألنشطة البحرية بمحافظتي البحر األمحر وجنوب سيناء، عيل 
شهادة السالمة الصحية املعتمدة من وزرايت السياحة واالثار، 

والصحة والسكان، وغرفة الغوص واألنشطة البحرية.

أطلقت وزارة السياحة واآلثار فيلاًم تروجييًا حتت عنوان "رحلة سائح يف مرص" وذلك يف ظل اإلعالن عن استعداد مرص الستقبال السياحة 
الوافدة إىل املقصد السياحي املرصي اعتبارًا من يوليو٢٠٢٠، ويأيت انتاج هذا الفيلم ضمن احلملة الدعائية التي ُتدشنها الوزارة ممثلة يف اهليئة 
"Same Great Feelings"عىل منصات التواصل االجتامعي املختلفة يف األسواق الرئيسية  املرصية العامة للتنشيط السياحي، حتت عنوان 
املصدرة للسياحة إىل مرص من دول اخلليج العريب وآسيا وأوروبا ومنها أملانيا وإيطاليا والتشيك وأوكرانيا، كمرحلة أوىل.  تم  عرض الفيلم عىل 

 .DiscoveryوCNN عدد من القنوات التليفزيونية العربية والدولية مثل شبكة قنوات
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تعقيم أدوات الغوص بإحدى املراكز احلاصلة عىل الشهادة



صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة السياحة واآلثار

بعد موافقة جملس الوزراء أصدر دولة رئيس جملس الوزراء قرارًا بتنظيم وزارة السياحة واآلثار، والذي ينص عىل حتديد اختصاصات الوزارة 
عقب دمج حقيبتي السياحة واآلثار. ووفقًا للقرار تضم الوزارة هيئات تتبع الوزير وهي كالتايل: اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحى، اهليئة 

العامة للتنمية السياحية، املجلس األعىل لآلثار، هيئة املتحف املرصي الكبري، هيئة املتحف القومي للحضارة املرصية. 

مناقشة مشروع قانون صندوق السياحة واآلثار بالبرملان

الربملانية  اللجنة  اجتامع   ٢٠٢٠ يونيو   7 يف  واآلثار  السياحة  وزير  حرض 
املشرتكة من جلان اإلعالم والثقافة واآلثار، وجلنة السياحة والطريان املدين، 

وجلنة اخلطة واملوازنة، ملناقشة مرشوع قانون صندوق السياحة واآلثار. 
تنمية  عىل  تعمل  التي  األنشطة  ومتويل  دعم  إىل  القانون  مرشوع  هيدف 
وتنشيط السياحة والرتويج هلا عامليًا، وتطوير اخلدمات باملناطق السياحية 

وحتفيز السياحة الوافدة، ومرشوعات ترميم وحفظ وصيانة اآلثار. 
صندوق  قانون  مرشوع  عىل  مبدئية  بصورة  اللجان  أعضاء  وافق  وقد 
السياحة واآلثار مع اجراء بعض التعديالت عىل بعض البنود والصياغات 

اخلاصة بمصادر التمويل.

استجابة ملبادرة وزير السياحة واآلثار املصري اجتماع طارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة

استجابة ملبادرة وزير السياحة واآلثار املرصي، تم عقد اجتامعًا طارئًا للمجلس الوزاري العريب للسياحة، عرب الفيديو كونفرانس، برئاسة وزير 
السياحة السعودي، ومشاركة وزراء السياحة العرب واملنظامت ذات العالقة، وذلك بحضور األمني العام املساعد ورئيس قطاع الشئون االقتصادية 

بجامعة الدول العربية.
وخالل االجتامع تم بحث تداعيات أزمة فريوس كورونا عىل قطاع السياحة، وتبادل الرؤى املختلفة حول سبل جتاوز هذه األزمة والتدابري 

اخلاصة باستئناف احلركة السياحة.

وزير السياحة واآلثار يتواصل مع األمني العام ملنظمة السياحة العاملية، واملدير العام ملنظمة 

"إيسيسكو"

األمني  مع  كونفرانس،  الفيديو  عرب  اتصاالً،  واآلثار  السياحة  وزير  أجرى 
العام ملنظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة )UNWTO(، وخالل 
اللقاء تم استعراض ضوابط السالمة الصحية التي أصدرهتا الوزارة لتشغيل 
املنشآت الفندقية والسياحية واألنشطة السياحية واملواقع األثرية واملتاحف 

استعداًدا الستئناف حركة السياحة الوافدة.
العامل  ملنظمة  العام  املدير  مع  واآلثار  السياحة  وزير  اجتمع  آخر  سياق  ويف 
الفيديو  تقنية  عرب   "إيسيسكو"،  والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمي 
اطلقتها  التي  االفرتاضية  اجلوالت  عرض  عىل  االتفاق  وتم  كونفرانس. 
التواصل  مواقع  عيل  الرسمية  منصاهتا  عيل  املاضية  األشهر  خالل  الوزارة 

االجتامعي، عيل بوابة اإليسيسكو للرتاث وبيت اإليسيسكو الرقمي.

....ويتواصل مع نظرائه في أملانيا وبيالروسيا وقبرص

أجرى وزير السياحة واآلثار عددا من االتصاالت اهلامة مع نظرائه يف أملانيا وبيالروسيا وقربص لبحث سبل التعاون معهم، واالستعدادات 
واإلجراءات االحرتازية الستئناف احلركة السياحية بني دوهلم ومرص، مع الرتكيز عىل املقاصد السياحية املرصية ذات األمهية للسياحة الوافدة 
من دوهلم، ويف مقدمتها املدن السياحية الساحلية يف حمافظات البحر األمحر وجنوب سيناء والتي يتوجه إليها أكثر من ٩٠ % من السائحني األملان 

والبيالروس. 

أهم األخبار

النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة و اآلثار املرصية - العدد السادس - يونيو4٢٠٢٠

وزير السياحة واآلثار يف الربملان

تغريدة األمني العام ملنظمة السياحة العاملية عىل تويرت



بروتوكول تعاون لتشغيل اخلدمات مبنطقة باب العزب 

تعاون مع  بروتوكول  السيادي  وقع صندوق مرص 
اخلدمات  وتشغيل  لتقديم  واآلثار  السياحة  وزارة 

بمنطقة باب العزب األثرية بقلعة صالح الدين.
 وتعد هذه اخلطوة أوىل مرشوعات استثامر صندوق 
والثقايف  السياحي  القطاع  يف  السيادي  مرص 
واآلثار،  السياحة  وزارة  مع  بالتعاون  واخلدمي 
القاهرة  تأهيل  إعادة  مرشوع  إطار  يف  ذلك  ويأيت 
بجودة  االرتقاء  عىل  الدولة  من  وحرصًا  التارخيية 

اخلدمات املقدمة للزائرين.

مجلس إدارة الهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحي يستعد خلطة العام القادم

    انعقد جملس إدارة اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي، وذلك يف ضوء االستعداد إلطالق خطة العام املايل ٢٠٢٠-٢٠٢1، وخالل االجتامع 
تم عرض البيانات واملعلومات املختلفة عن األسواق السياحية العاملية وحتركات املنافسني، باإلضافة إىل مناقشة التوجهات االسرتاتيجية للفرتة 
القادمة، ووضع اخلطوط العريضة حلملة تسويقية دولية جديدة مكتملة األركان من دراسات وأبحاث تسويقية، واسرتاتيجيات وخطط تنفيذية.

وزارة السياحة واآلثار تشارك في فعاليات االنطالقة االفتراضية لسوق السفر العربي بدبي

 قامت وزارة السياحة واآلثار ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي باملشاركة يف االنطالقة االفرتاضية لسوق السفر العربى بديب،  حيث 
قامت إدارة املعرض هذا العام ببدء هذه االنطالقة االفرتاضية بمشاركة 1٢ ألف شخص و1٤٨ دولة، وذلك عىل إثر تداعيات فريوس كورونا 

املستجد. قد انطلقت فعاليات املعرض ملدة ٣ أيام اعتباًرا من 1 يونيو وحتى ٣ يونيو ٢٠٢٠. 

جولة افتراضية جديدة األربعاء من كل أسبوع

يف إطار املبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة واآلثار أواخر شهر مارس املايض إلتاحة بعض املواقع األثرية واملتاحف عرب صفحاهتا الرسمية 
عىل شبكة االنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي "Experience Egypt from Home"، أطلقت وزارة السياحة واآلثار خالل شهر يونيو 
٢٠٢٠ جمموعة جديدة من الفيديوهات التعريفية واجلوالت االفرتاضية يف متام الساعة الثامنة مساء يوم األربعاء من كل أسبوع. وتم إطالق 
"قرص  داخل  أخرى  وجولة  القديمة،  الدولة  عرص  مقابر  أمجل  أحد  تعد  والتي  بسقارة  "يت"  ملقربة  جولة  منها  االفرتضية  اجلوالت  من  عددا 

.Virtual Mid East املانسرتىل" الواقع يف الطرف القبيل بجزيرة الروضة، وذلك بالتعاون مع

وزارة السياحة واآلثار حتتفل بذكرى دخول العائلة املقدسة إلى مصر

العائلة  دخول  بذكرى  واآلثار  السياحة  وزارة  احتفلت 
املقدسة إىل مرص والذي يوافق األول من يونيو يف كل عام، 
وذلك باطالق جولة افرتاضية بكنيسة القديسني رسجيوس 
هذه  وترتبط  رسجه.  أيب  كنيسة  باسم  املعروفة  وباخوس 
الكنيسة بمسار رحلة العائلة املقدسة يف مرص والذي  ارتبط 
بأكثر من ٢٥ بقعة يف ربوع مرص املختلفة من ساحل سيناء 

رشقًا إىل دلتا النيل حتى وصلت إىل أقيص صعيد مرص. 
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مجلس إدارة املجلس األعلى لآلثار يصدر قرارات لتشجيع السياحة الثقافية

يف إطار جهود وزارة السياحة واآلثار لتحفيز السياحة الوافدة إىل مرص، اختذ جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار يف جلسته األخرية املنعقدة برئاسة وزير 
السياحة واآلثار، عدة قرارات تعمل عىل ترويج ودعم السياحة الثقافية. تضمنت هذه القرارات:

- مد فرتة مبادرة "صيف يف الصعيد" والتي أطلقتها وزارة السياحة واآلثار منذ عدة أشهر  بشكل استثنائي حتى ٣1 اكتوبر ٢٠٢٠، والتي نصت 
عىل ختفيض نسبة ٥٠% من أسعار تذاكر األجانب الكاملة وذلك باملناطق األثرية واملتاحف املفتوحة للزيارة يف حمافظات قنا واألقرص وأسوان. 

- اعتامد عدد من االشرتاطات والضوابط إلعادة فتح املواقع األثرية واملتاحف للزيارة.
- إرجاء زيادة أسعار دخول تذاكر املواقع األثرية واملتاحف حتى 1 مايو ٢٠٢1، والذي كان مقرر زيادهتا يف شهر نوفمرب ٢٠٢٠ .

ويف سياق متصل تم اختيار عددًا من املواقع األثرية واملتاحف إلعادة فتحها للجمهور اعتبارًا من أوائل يوليو وهي متحف النوبة، ومتحف األقرص، 
واملتحف املرصي بالتحرير، ومتحف الفن اإلسالمي، واملتحف القبطي، باإلضافة إىل ٨ مواقع أثرية وهي معابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك 
واألقرص والدير البحري ومقابر وادي امللوك باألقرص ومنطقة أهرامات اجليزة وقلعة صالح الدين بالقاهرة. وقد تم فتح متحف الغردقة بمحافظة 
البحر األمحر ومتحفي مطروح وروميل بمحافظة مطروح ومتحف املجوهرات امللكية وقلعة قايتباي بمحافظة األسكندرية آواخر شهر يونيو ٢٠٢٠.

واملركبات  اإلدارية  والعاصمة  الشيخ  شرم  امللكية أبرز االفتتاحات خالل الفترة القادمةمتاحف 

خالل اجتامع ملجلس ادارة املجلس األعىل لآلثار برئاسة وزير 
األعىل  للمجلس  العام  األمني  استعرض  واآلثار،  السياحة 
لآلثار خطة االفتتاحات اآلثرية خالل الفرتة القادمة حيث تضم 
متاحف كل من العاصمة اإلدارية اجلديدة ورشم الشيخ وكفر 
للحضارة  القومي  واملتحف  ببوالق  امللكية  واملركبات  الشيخ 

املرصية بالفسطاط ومطار القاهرة.

متحف مطار القاهرة الدولي يستقبل قطعا أثريةمن املتحف املصري بالتحرير

 

استقبل متحف مطار القاهرة الدويل بصالة )٣( جمموعة من القطع 
العليا  اللجنة  ِقبل  من  اختيارها  تم  قطعة   1٢ عددها  بلغ  األثرية 
قادمة  القطع  املتحفي، وهذه  العرض  املتاحف إلثراء  لسيناريوهات 
السويس  ومتحف  بالتحرير  املرصي  املتحف  من  كل  خمازن  من 

القومي متهيدها الفتتاحه الوشيك. 
وتضمنت ثالث مومياوات مزينة بكرتوناج مذهب ورسومات ملونة، 
املجنح  ايزيس  لإلله  ومتثال  الكانوبية  األواين  من  أخرى  وجمموعة 

مصنوع من الربونز، ومتاثيل صغريه من العرصين اليوناين والروماين .

الشيخ  وكفر  الشيخ  شرم  ومتحفي  يستقبالن مجموعة من القطع األثرية ... 

استقبل متحف رشم الشيخ ثالثة قطع أثرية كبرية من املتحف املرصي بالتحرير ضمن سيناريو العرض املتحفي اخلاص به متهيدًا الفتتاحه قريبًا، 
شملت القطع مركبتي دهشور اخلشبية والتي ختص امللك سنورست الثالث، ومتثال لقرد البابون.  

كام استقبل متحف كفر الشيخ جمموعة من القطع األثرية الضخمة من منطقة تل الفراعني األثرية بمحافظة كفر الشيخ.

وزير السياحة واآلثار يتفقد متحف العاصمة اإلدارية 

تفقد وزير السياحة واآلثار متحف العاصمة اإلدارية اجلديدة وذلك ملتابعة مستجدات سري األعامل به استعداًدا الفتتاحه قريبًا، كان يف استقباله 
مساعد السيد رئيس اجلمهورية للشئون املالية، واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار، ومستشار الوزير للعرض املتحفي، ورئيس اللجنة العليا 

لسيناريو العرض املتحفي. جدير بالذكر أن فكرة العرض املتحفي تقوم عىل إبراز تاريخ العواصم املرصية املختلفة عرب العصور.

عدد من القطع التي استقبلها متحف املطار

جانب من متحف املركبات امللكية
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...ويتابع تطورات املتحف القومي للحضارة املصرية

املركزية  العرض  بقاعة  السياحة واآلثار مستجدات األعامل  تفقد وزير 
باملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط، وذلك للوقوف عىل آخر 

تطورات سيناريو العرض املتحفي هبا متهيدًا لالفتتاح الوشيك. 
وبعد االنتهاء من اجلولة، اجتمع الوزير بأثريي ومرممي املتحف وأعضاء 
اللجنة العليا لسيناريو العرض املتحفي؛ حيث تم مناقشة االستعدادات 
بالتحرير يف  املتحف املرصي  امللكية من  املومياوات  نقل  لعملية  اجلارية 
موكب ملكي ضخم وطريقة عرضها داخل القاعة املخصصة هلا باملتحف.

إضاءة قباب مقابر األسرة العلوية

مع  بالتعاون  التارخيية  للقاهرة  العامة  اإلدارة  قامت 
منطقة آثار اإلمام الشافعي؛ بإضاءة قباب مقابر األرسة 
عددها  يبلغ  والتي  باملنطقة  املوجودة  األثرية  العلوية 
وكبرية  ومتوسطة  صغرية  بني  ما  تتنوع  قباب،  سبع 
املنطقة  تطوير  مرشوع  إطار  يف  ذلك  جاء  احلجم، 
املحيطة باملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط 
واإلسكان  واآلثار  السياحة  وزاريت  به  تقوم  والذي 

واملجتمعات العمرانية اجلديدة وحمافظة القاهرة.
املقابر واملعروفة باسم حوش  بالذكر أن هذه  جدير 
ببنائها  وقام  الشافعي،  االمام  بمنطقة  تقع  الباشا 
حممد عيل كمدفن له ولعائلته يف عام 1٨16م، ولكنه 

مل يدفن هبا وُدفن بمسجده بقلعة صالح الدين.

أفران حرق وسور ضخم من العصر الرومانى بجوار طريق الكباش

املواكب  طريق  وإحياء  ترميم  مرشوع  أعامل  أثناء  املرصية  األثرية  البعثة  كشفت 
الكربى املعروف باسم طريق الكباش، عن عدد من أفران للحرق دائرية الشكل 
أو  الفخار  تصنيع  يف  تستخدم  كانت  ربام  حرق،  آثار  عليها  اللبن  الطوب  من 
الفيانس، كام تم الكشف عن سور ضخم من الطوب اللبن من العرص الروماين 
واملتأخر غرب طريق املواكب اخلاص بمعبد خونسو.  وعثرت البعثة أيضا عىل 
جدار تم بناؤه من كتل احلجر الرميل، وهو امتداد للجدار الذي كان حيمي الضفة 
الرشقية للنيل من تغري مناسيب هنر النيل. والتزم فريق العمل باختاذ كافة تدابري 
الوقاية واحلامية الالزمة من فريوس كورونا املستجد، أثناء األعامل وذلك بارتداء 

الكاممات واختاذ مسافات التباعد بني األشخاص اثناء القيام بأعامل احلفر.

وقف عملية بيع إلكترونية آلنية أثرية مصرية 

نجحت وزارة السياحة واآلثار، متمثلة يف اإلدارة العامة لآلثار املسرتدة، بالتعاون مع وزارة اخلارجية، بوقف عملية بيع إلكرتونية آلنية أثرية مرصية من 
الفخار ترجع لعرص ما قبل األرسات. كان يعرضها للبيع أحد املواطنني يف دولة التشيك، وتم التواصل مع السلطات البلجيكية إليقاف البيع وبالفعل تم 

تسليم اآلنية للسفارة املرصية يف التشيك استعدادًا لنقلها ملرص.  

وزير السياحة واآلثار داخل إحدى قاعات املتحف القومي للحضارة املرصية

قباب األرسة العلوية

جانب من األفران املكتشفة 
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ستظل سيناء من أمجل بقاع األرض، ومن أمجل األماكن السياحية هبا مدينة دهب والتي تقع عىل خليج العقبة، عىل بعد حوايل 1٠٠ كم عن مدينة 
رشم الشيخ  يف حمافظة جنوب سيناء. ُأطلق عليها "دهب" نسبة إىل رماهلا الصفراء التي تشبه لون الذهب.

ويف ظل وباء جيتاح العامل تبقى "دهب" من أنقى األماكن؛ حيث أبرز تقرير لقناة "سى إن إن" األمريكية مكانة وجاذبية هذه املدينة الرائعة، وأكد 
أهنا من أفضل األماكن للتمتع بجو نقي، لذلك نصح السائحني بالذهاب إليها . 

أهم املناطق السياحية هبا:
• منطقة العصلة: هى القرية الشعبية بمدينة دهب والتي يسكنها حوايل 7٥% من سكاهنا وتتمتع بالطابع البدوي. 

• منطقة الالجونا: هى الشاطئ الرمىل الوحيد، ويمثل عامل جذب كبري للغواصني ملا حتتويه مياهه من مناظر خالبة ، كام حتتوي املنطقة عىل عدد 
من الفنادق ومراكز الغوص. وتوجد هبا منطقة "تل املرشبة"وهي األثر الوحيد املوجود هناك ويتكون من  جمموعة خمازن خاصة بأحد املوانئ 

القديمة حيث كانت مدينة دهب تستخدم كميناء  جتاري خالل عصور تارخيية خمتلفة .
• جزيرة كورال: توجد بالقرب من احلدود الفلسطينية وهبا بقايا قلعة أثرية باقية حتى اآلن، شيد الصليبيون هذه القلعة أيام احلروب الصليبية 

عىل هذه املنطقة.
• منطقة املسبط: تعترب املنطقة التجارية الرئيسية ىف مدينة دهب وهبا جمموعة كبرية من الفنادق والكافيرتيات واملحالت ونوادى الغوص.

• ايل جاردن: متثل لوحة فنية رائعة ومتعة فائقة ملحبي الغوص، وتقع يف الشامل من مدينة دهب، وحتتوي عىل أرساب الحرص هلا من األسامك 
امللونة التى تغطى قاع البحر وسط كتل من الشعاب املرجانية الرائعة.

• حمميات طبيعية: حيث يوجد هبا اثنتان من أمجل املحميات الطبيعية يف مرص ومها حممية نبق والتي تقع عىل خليج العقبة جنوب دهب، وتتميز 
جذوره  يف  ويعيش  األمحر  للبحر  املاحلة  املياه  يف  ينمو  الذي  النادر  املانجروف  ونبات  البحرية  الكهوف  وبعض  املسطحة  املرجانية  بالشعاب 
األستاكوزا والكابوريا واجلمربي، كام تتميز باحتوائها عىل عدة أنظمة بيئية وودياهنا الغنية بالنباتات النادرة وكثباهنا الرملية املمتدة والتي تضم 
نباتات وطيور وحيوانات برية نادرة وُمهددة باالنقراض يصل عددها إىل 1٣٤ فصيلة وأنواع فريدة؛ وحممية أبو جالوم  و التي  تقع عىل خليج 
العقبة بمنطقة ُتسمى وادي الرساسة. تتميز بطبيعتها اخلاصة ونظامها البيئي املتكامل الذي جيمع ما بني البيئة الصحراوية واجلبلية توجد هبا 
حياة برية غنية باحليوانات والقوارض والزواحف ، باإلضافة إىل بيئتها البحرية الغنية بالشعاب املرجانية واألسامك امللونة، والتي حتتوي عىل 

سلسلة كهوف متتد حتى 1٠٠ م حتت املاء.
أشواق مصلح  )عضو املكتب العلمي لوزير السياحة واآلثار(    
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