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وزارة السياحة واآلثار

العدد ٧

بدء استئناف حركة السياحة الوافدة ملصر اعتبارًا من ١ يوليو ... ووصول ١٤٧ رحلة 

طيران خالل الشهر إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة

بدأت مرص اعتبارًا من أول شهر يوليو استئناف حركة السياحة الوافدة إىل املحافظات السياحية الساحلية جنوب سيناء والبحر األمحر، 
وقد توافدت الرحالت السياحية اخلارجية إىل مدينتي رشم الشيخ والغردقة خالل هذا الشهر حيث استقبلت املدينتني أكثر من 170 رحلة 

طريان قادمة من دول أوكرانيا وبيالروسيا وسويرسا واملجر ورصبيا، وبلغ عدد السائحني القادمني إليهام أكثر من 31.000 سائح.
وقد عادت العديد من هذه الرحالت السياحية ايل بالدها بعد قضاء السائحني الجازاهتم عىل شواطئ مرص اخلالبة واستمتاعهم بجوها 

الدافئ واملشمس، ومل يتم رصد أية إصابة بفريوس كورونا املستجد منذ استئناف السياحة إىل مرص.
وأشاد السائحون باإلجراءات االحرتازية املقررة وضوابط السالمة الصحية املطبقة بالفنادق يف مدينتي رشم الشيخ والغردقة والتي مل تؤثر 

سلًبا عىل استمتاعهم بوقتهم هبذه املدن وشواطئها. 
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استئناف حركة السياحة الوافدة

... وتفعل خًطا ساخًنا لتلقي استفسارات وآراء السائحني

يف إطار عودة السياحة الوافدة إىل مرص باملحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أوىل، قامت الوزارة يوم 1 يوليو بتفعيل خدمة اخلط الساخن 
1٩٦٥٤ والذي أطلقته الوزارة يف شهر أبريل املايض، ليشمل تلقي  استفسارات وآراء السائحني ال سيام يف ظل ضوابط السالمة الصحية التي 

أصدرهتا الوزارة وفًقا ملعايري السالمة الصحية العاملية؛ إىل جانب استقباله لشكاوى ومقرتحات العاملني بقطاع السياحة.

... والفنادق فى مصر تواصل حصولها على شهادة السالمة الصحية املعتمدة

املنشآت  والسكان، وغرفة  والصحة  واآلثار،  السياحة  املعتمدة من وزاريت  الصحية  السالمة  الفنادق يف مرص حصوهلا عىل شهادة  واصلت 
التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السالمة الصحية التي وضعتها الوزارة وفًقا ملعايري السالمة الصحية العاملية، حيث  الفندقية، وذلك بعد 
وصل إمجايل عدد الفنادق احلاصلة عىل هذه الشهادة حتى اآلن إيل ٦٢٥ فندًقا ب ٢1 حمافظة عىل مستوى اجلمهورية، وتستمر جلان الفحص 

يف أعامل التفتيش تباعا عىل باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول عىل الشهادة.
السالمة  شهادة  عىل  احلصول  املختلفة،  السياحية  باملقاصد  واليخوت  البحرية  واألنشطة  الغوص  مراكز  أيًضا  واصلت  متصل،  سياق  وىف 
الصحية املعتمدة من الوزارة، وغرفة الغوص واألنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السالمة الصحية، حيث وصل 

إمجايل عدد اليخوت ومراكز الغوص واألنشطة البحرية احلاصلة عىل الشهادة حتى اآلن إىل 3٨7 بمحافظتي جنوب سيناء والبحر األمحر.

٤١ سفيًرا من أنحاء العالم يزورون قصر البارون امبان

قام ٤1 سفرًيا من سفراء دول العامل بالقاهرة بتلبية دعوة الوزارة يوم ٢1 يوليو لزيارة  قرص البارون إمبان الذي قام فخامة رئيس اجلمهورية 
بافتتاحه هناية يونيو املايض بعد االنتهاء من أول مرشوع متكامل لرتميمه وإعادة تأهيله ليصبح معرًضا يروي تاريخ حي مرص اجلديدة.

وعقب جولتهم داخل القرص التي قاموا خالهلا بالتعرف عىل تاريخ القرص وحي مرص اجلديدة حيث استمعوا إىل رشح تفصييل من األمني العام 
للمجلس األعىل لآلثار، حرض السفراء حفل العشاء الذي أقامته الوزارة بحديقة القرص.

نرشت الوزارة يوم 10 يوليو فيلاًم يتضمن لقطات حية مع جمموعة من السائحني خالل تواجدهم يف مرص، يتحدثون خالهلا عن سعادهتم بزيارة 
مرص واستمتاعهم بشواطئها اخلالبة وشمسها الدافئة.

الوزارة تنشر فيلًما ملجموعة من السائحني خالل زيارتهم ملصر
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السفراء ىف قرص البارون



اجتماعات وزيارات دولية

الوزير يجري اتصاالت هامة مع نظرائه فى ألبانيا واألردن

الوزير عدًدا من  العربية واالجنبية املصدرة للسياحة اىل مرص، أجرى  الدول  السياحة يف  التواصل مع نظرائه من وزراء  يف ضوء حرصه عىل 
االتصاالت اهلاتفية مع نظرائه يف عدد من الدول منها ألبانيا واململكة األردنية اهلاشمية خالل شهر يوليو، وذلك لتعزيز سبل التعاون املشرتك 

وتبادل اخلربات معهم يف املجال السياحي وإدارة املنشآت الفندقية والسياحية، وتعزيز االستثامر يف املجال السياحي.

... ويجتمع مع رؤساء بعثات دول اإلحتاد األوروبي في القاهرة ويلتقى السفير البريطاني

قام الوزير يوم 10 يوليو عرب تقنية الفيديو كونفرانس باالجتامع مع رؤساء بعثات ٢٤ دولة من االحتاد االورويب من إمجايل ٢7 دولة ممثلة بالقاهرة، 
حيث قام باستعراض التدابري واإلجراءات اإلحرتازية التي اختذهتا مرص الستئناف السياحة اخلارجية لضامن السالمة الصحية للسائحني والعاملني 

بالقطاع السياحي. كام استعرض اجلانب األورويب املعايري اخلاصة بالسامح ملواطني الدول من خارج االحتاد األورويب بدخول أراضيها. 
من ناحيتهم أكد مسئولو االحتاد األورويب أنه ال يوجد أية عوائق حتول دون سفر مواطني االحتاد االورويب إىل مرص، مشريين إىل أن نصائح السفر 
يف تعريفها القانوين إنام هي نصائح يمكن أن يأخذ هبا املواطن األورويب أو ال، وبالتايل ال يوجد ما يمنع املواطنني األوروبيني من السفر ايل مرص.
كم قام الوزير يوم ٢7 يوليو بالتواصل أيًضا عرب الفيديو كونفرانس مع سفراء الدول االسكندنافية بالقاهرة لبحث سبل التعاون املشرتك ىف جمال السياحة.

وىف سياق متصل استقبل الوزير يوم ٢7 يوليو سفري دولة بريطانيا ىف القاهرة لبحث سبل التعاون ىف جمال السياحة ودفع احلركة السياحية الوافدة 
من بريطانيا ملرص.

مصر واليونان يصدران بيانا مشتركا حول السياح الوافدين إلى البلدين

أصدر الوزير ونظريه اليوناين بياًنا مشرتًكا  يوم ٦ يوليو حول تبادل رعاية السائحني الوافدين إىل البلدين، وذلك يف إطار تعزيز التعاون يف جمال 
السياحة، و تضمن البيان التأكيد عىل االهتامم املشرتك الستئناف حركة السياحة والسفر بني البلدين سواء للعمل أو للرتفيه يف أقرب وقت ممكن.

مصر تترأس االجتماع الرابع عشر للجنة السياحة واالستدامة التابعة ملنظمة السياحة العاملية

ترأست نائب الوزير لشئون السياحة يوم 13 يوليو، عرب تقنية الفيديو كونفرانس، االجتامع الرابع عرش للجنة السياحة واالستدامة التابعة ملنظمة 
السياحة العاملية حيث يعد هذا االجتامع األول الذي ترتأسه مرص يف إطار رئاستها هلذه اللجنة ملدة عامني بدًءا من يناير ٢0٢0.

وخالل االجتامع تم اعتامد التقرير النهائي الذي تم إعداده استناًدا إىل البيانات التي قدمتها الدول األعضاء باللجنة، وذلك متهيدًا لعرضه عىل 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا اخلامسة والسبعني والتي ستنعقد يف أكتوبر امُلقبل، وضم التقرير اقرتاح سبل تعزيز السياحة املستدامة بام 

يف ذلك السياحة البيئية من أجل القضاء عىل الفقر واحلفاظ عىل البيئة.

يف أوىل جوالته اخلارجية منذ أزمة فريوس كورونا املستجد، قام 
الوزير خالل الفرتة من 1٥ وحتى 1٨ يوليو بزيارة رسمية إىل كل 
من العاصمة األوكرانية كييف والعاصمة البيالروسية منسك، 
وذلك عىل رأس وفد سياحي ضم رئيس االحتاد املرصي للغرف 
مجعيتي  ورئييس  السياحية،  الرشكات  غرفة  ورئيس  السياحية، 

مستثمري البحر األمحر ومستثمري جنوب سيناء.
وخالل زيارته ألوكرانيا عقد الوزير عدة لقاءات رسمية ومهنية 
ومنها  هناك؛  من  ملرص  الوافدة  السياحة  حركة  تعزيز  لبحث 
لقاء وزير اخلارجية األوكراين ونائبه، ومسئولة وكالة السياحة 
منظمي  كربى  وممثيل  كييف  مدينة  عمدة  التقى  كام  بأوكرانيا، 

الرحالت السياحية يف أوكرانيا.
التجارة  وشارك الوزير مع سفري مرص بأوكرانيا ورئيس غرفة 
ملنظمي  األوكرانية  الرابطة  ورئيس  األوكرانية  والصناعة 
الرحالت يف املائدة املستديرة التي نظمتها السفارة املرصية هناك 
بمقر غرفة التجارة والصناعة األوكرانية. وبعد انتهاء زيارته يف أوكرانيا، توجه الوزير والوفد املرافق له إىل العاصمة البيالروسية منسك، حيث عقد 
عدًدا من اللقاءات واالجتامعات الرسمية؛ من بينها مائدة مستديرة مع وزير الرياضة والسياحة البيالرويس وممثيل القطاع السياحي اخلاص وكبار 
منظمي الرحالت البيالروس لبحث آليات دفع حركة السياحة البينية بني مرص وبيالروسيا، من خالل عرض املقومات السياحية لكال البلدين، 
كام زار الوزير والوفد املرافق له متحف التاريخ الطبيعي هناك. واختتم الوزير زيارته لكل من أوكرانيا وبيالروسيا بعقد لقاءات إعالمية مع ممثيل 

أهم وكاالت األنباء والصحف واملجالت والقنوات التليفزيونية يف البلدين. 

الوزير فى زيارة رسمية لدولتي أوكرانيا وبيالروسيا للترويج للسياحة 
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وزير السياحة واآلثار يلتقي وزير السياحة والرياضة البيالرويس



رئيس مجلس الوزراء يزور مدينتي أسوان وسانت كاترين

بزيارة  وزارًيا،  وفًدا   يرافقة  الوزراء،  جملس  رئيس  دولة  قام 
ملدينة سانت كاترين يوم ٢1 يوليو، تفقد خالهلا مطار مدينة 
سانت كاترين وعدًدا من املرشوعات اخلدمية والتنموية هبا. 
كام تفقد اسرتاحة الرئيس الراحل أنور السادات،  ودير سانت 

كاترين.
عىل  قرب  عن  التعرف  هبدف  اهلامة  الزيارة  هذه  وتأتى 
تصور  ووضع  كاترين،  سانت  ملدينة  التنموية  االحتياجات 
واضح خلطط تنفيذ أعامل التطوير ىف خمتلف القطاعات هبا، 
وذلك ىف ضوء تكليف فخامة رئيس اجلمهورية عبد الفتاح 

السييس.
بزيارة  يوليو   1٤ يوم  الوزراء  جملس  رئيس  دولة  قام  كام 
الوزير  قام  الزيارة  تلك  وخالل  أسوان،  مدينة  إىل  تفقدية 
بتفقد إجراءات السالمة بمعبد فيلة بأسوان والذي تم إعادة 
فتحه للزائرين يف أوائل يوليو، كام تفقد الوزير أحد الفنادق 
احلاصلة عىل شهادة السالمة الصحية املعتمدة بمدينة أسوان 
واالشرتاطات  الصحية  السالمة  لضوابط  تنفيذها  ملتابعة 

املوضوعة يف هذا الشأن.

اجتماع موسع مع مستثمري دهب وطابا ونويبع 

عقد الوزير اجتامعًا موسعًا مع مستثمري دهب وطابا ونويبع  أثناء زيارة حمافظة جنوب سيناء يومى 10 و11 يوليو وذلك لالستامع ملشاكلهم 
وبحث معوقات التنمية السياحية باملنطقة، حرض هذا اللقاء رئيس االحتاد املرصي للغرف السياحية، ورئيس مجعية مستثمري جنوب سيناء، 

ومجعية مستثمري طابا ونويبع. 
كام تم تفقد عدًدا من الفنادق واألماكن واملرشوعات السياحية بمدينتي دهب ونويبع، وكذلك أحد املراكب السياحية املوجودة بمدينة رشم 
الشيخ  ملتابعة تطبيق ضوابط السالمة الصحية واإلجراءات الوقائية التي أقرهتا الوزارة، والتقى جمموعة من السائحني األوكرانيني والبيالروسيني، 

الذين أشادوا بمستوى اخلدمة وبمدى التزام الفنادق بالضوابط.

رئيس الوزراء يستمع لرشح عن دير سانت كاترين من الوزير

الوزير يلتقي بمجموعة من السائحني

جوالت تفقدية
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تفقد متحف شرم الشيخ األثري  

رشم  متحف  بتفقد  الشيخ،  رشم  ملدينة  زيارته  خالل  الوزير،  قام 
انجازه  تم  وما  التنفيذي  واملوقف  األعامل  مستجدات  ملتابعة  الشيخ 
من  االنتهاء  تم  وقد  الوشيك،  الفتتاحه  متهيدًا  باملرشوع  أعامل  من 
تنفيذ جمموعة من الالفتات الدعائية واللوحات اإلعالنية عىل طول 
الطرق الرئيسية املؤدية للمتحف، وتم وضع هذه الالفتات بالتعاون 

مع وكالة األهرام للدعاية واالعالن، وحمافظة جنوب سيناء.

إعادة فتح املتحف املصرى بالتحرير أمام اجلمهور 

أمام  بالتحرير  املرصي  املتحف  فتح  بإعادة  يوليو   1 يوم  الوزارة  قامت 
اجلمهور وذلك بعد غلقه منذ منتصف مارس املايض ضمن االجراءات 
االحرتازية التي اختذهتا احلكومة املرصية يف ظل تداعيات فريوس كورونا 
املستجد يف خمتلف دول العامل، وقد تم اعادة افتتاح املتحف  مع تطبيق كافة  
ضوابط السالمة الصحية واإلجراءات االحرتازية التي أصدرهتا الوزارة.

تفقد مسلة رمسيس الثاني بالعلمني اجلديدة وافتتاح فندًقا بسيدى عبدالرحمن

مدينة  إىل  نقلها  تم  التي  الثاين  رمسيس  امللك  مسلة  يوليو   ٢٤ يوم  الوزير  تفقد 
أن كانت معروضة يف حديقة األندلس  بعد  املايض  العلمني اجلديدة يف أغسطس 
بالزمالك، وذلك للوقوف عىل أعامل الرتميم هبا والتي تتم عىل قدم وساق بأيدي 

فريق عمل من مرمى املجلس األعىل لآلثار.
سيدى  بمنطقة  جديد  فندق  بافتتاح  الوزير  قام  العلمني  مدينة  إىل  زيارتة  وخالل 

عبدالرمحن ليكون اضافة جديدة لالستثامرات السياحية باملنطقة.
ويف سياق أخر قام الوزير ووزير الطريان املدين يوم 11 يوليو بزيارة متحف مطار 
القاهرة الدويل بمبني الركاب ٢، والذى يضم حوايل 70 قطعة أثرية. كام قام بجولة 
آخر  عىل  للوقوف  وذلك  يوليو،   ٥ يوم  ببوالق  امللكية  املركبات  بمتحف  تفقدية 

مستجدات سري األعامل باملرشوعني متهيًدا الفتتاحهام قريًبا. 

متحف رشم الشيخ

عدد من األطفال يف زيارة للمتحف املرصي بالتحرير

مسلة رمسيس الثاين بالعلمني اجلديدةإحدى معروضات متحف املطار
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الوزارة تعلن مواعيد عمل املتاحف واملواقع األثرية في محافظات الصعيد

أعلنت الوزارة يوم ٥ يوليو أن املتاحف واملواقع األثرية بمحافظات الصعيد التي تم فتحها للجمهور كمرحلة أوىل أول شهر يوليو تستقبل زائرهيا 
يومًيا من الساعة التاسعة صباًحا وحتى الواحدة ظهًرا، والتي تشمل متحفي النوبة، واألقرص، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان والكرنك واألقرص 

والدير البحري، ومقابر وادي امللوك باألقرص.

 اجتماًعا لبحث تطوير مجمع التحرير 

واملجتمعات  واملرافق  اإلسكان  ووزير  السيادي،  مرص  صندوق  إدارة  جملس  ورئيس  االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  ووزيرة  الوزير،  عقد 
العمرانية يوم 1٦ يوليو؛ اجتامًعا موسًعا عرب تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لبحث تطوير جممع التحرير بحضور املدير التنفيذي لصندوق 

مرص السيادي، حيث من املقرتح أن يكون جممع التحرير مبنى متعدد الوظائف واألغراض يشمل أنشطة ثقافية وفندقية وجتارية متنوعة.

الهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحي تنظم جوالت سياحية للمواطنني باحملافظات املختلفة 

اجلوالت  بعض  بتنظيم  السياحي  للتنشيط  العامة  املرصية  اهليئة  قامت  املواطنني  لدى  واألثري  السياحي  الوعي  برفع  الوزارة  اهتامم  إطار  يف 
السياحية لعدد من األماكن السياحية واألثرية؛ منها فنار بورسعيد القديم، وقاعدة متثال ديليسبس وكنيسة سانت أوجينى ببورسعيد، باإلضافة 
إىل جولة ملتحف اآلثار بمطروح. ويف إطار مبادرهتا "إسكندرية يف عيوننا" التي من املقرر أن تستمر عىل مدار شهري يوليو وأغسطس بمناسبة 
االحتفال بالعيد القومي للمحافظة، نظمت اهليئة جولة ألهم املناطق األثرية باألسكندرية يوم ٢1 يوليو. وهبذه املناسبة نظم متحف اإلسكندرية 

القومي معرًضا أثرًيا بعنوان "شخصيات سكندرية" يوم ٢٦ يوليو، والذى سلط الضوء عىل جدارية أبو مينا ومتثال االسكندر األكرب.

 الوزارة تطلق مسابقة على "الفيس بوك" إلبراز جمال الشواطئ املصرية 

أطلقت الوزارة يوم ٢3 يوليو مسابقة للتصوير الفوتوغراىف للهواة عىل موقع التواصل االجتامعي 
مع  بالتعاون  وذلك  املرصية،  للشواطئ  التقاطها  يتم  التي  الصور  أفضل  الختيار  بوك  الفيس 
 "جروب Nomads" للسياحة والسفر عىل مواقع التواصل االجتامعي، وغرفة املنشآت الفندقية.
فوتوغرافية إلبراز  التصوير اللتقاط صور  بتشجيع هواة  الوزارة  اهتامم  إطار  املسابقة يف  تأيت هذه 
من  هلا  الرتويج  ثم  املرصية، ومن  الساحلية  السياحية  املدن  هبا  تتمتع  التي  اخلالبة  الشواطئ  مجال 
خالل عدسات املرصيني. ويوم ٥ أغسطس سيتم اختيار الفائزين ممن شاركوا باملسابقة والتي ستنال 
صورهم أكثر عدد من اإلعجاب )Top Likes(، واجلائزة ستكون عبارة عن رحلة لفردين لقضاء 

ثالثة ليايل بأحد الفنادق يف ثالثة مدن سياحية هي العلمني واجلونة و رشم الشيخ.

...وزيارات تثقيفية وإرشادية لقصر البارون

 قامت الوزارة ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون 
جولة  بتنظيم  اخلاصة"  القدرات  ذوي  لفنون  "أوالدنا  مؤسسة  مع 
سياحية لألطفال من ذوي القدرات اخلاصة لزيارة قرص البارون إمبان 
بمرص اجلديدة، كام نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي 
املكفوفني  الشباب  من  لعدد  ارشادية  جولة  يوليو،   ٢٢ يوم  بالوزارة 

بالقرصبالتعاون مع مجعية "عني مرص".
اجلديدة"  مرص  "حكاية  بعنوان  كتيًبا  يوليو   3 يوم  الوزارة  ونرشت   
معرض  افتتاح  هامش  عىل  وذلك  واإلنجليزية،  العربية  باللغتني 
"هليوبوليس، مدينة الشمس" بقرص البارون إمبان.ويف سياق متصل 
ونظًرا لإلقبال الشديد الذي يشهده قرص البارون إمبان من الزائرين، 
من  القرص  لفتح  االستثنائية  املواعيد  تطبيق  بمد  الوزارة  قامت  فقد 

الساعة ٩ صباًحا وحتى الساعة ٦ مساًء، وذلك حلني إشعار آخر.

أهم األخبار

أطفال" أوالدنا" بقرص البارون 

زيادة نسبة اإلشغال باملطاعم السياحية إلى ٥٠%

الوزارة   املعتمدة من  الصحية  السالمة  السياحية احلاصلة عىل شهادة  للمطاعم واملقاهى والكافيرتيات  السامح  تم  يوليو،  ابتداًء من يوم ٢٦ 
الوقائية  اإلجراءات  كافة  تطبيق  عىل  التأكيد  مع  االستيعابية  طاقتها  من   %٥0 إىل  هبا  اإلشغال  نسبة  بزيادة  والسكان،  الصحة  ووزارة 

واالحرتازية، مع السامح هلا باستقبال الرواد حتى الساعة 1٢ مساًء بدالً من الساعة 10 مساًء.
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الكشف عن عدد من الغرف األثرية بجوار اجلبانة امللكية بأبيدوس 

كشفت بعثة املسح األثري العاملة بمنطقة اهلضبة الصحراوية غرب أبيدوس يوم 1٤ يوليو، عن جمموعة من الفتحات املوجودة عىل مستوى مرتفع 
من واجهة اجلبل ترجع إىل العرص البطلمي، تقع تلك الفتحات يف منطقة الوادي املقدس جنوب اجلبانة امللكية بأم القعاب، وتبني أهنا مداخل تؤدى 
إىل غرف منحوتة يف الصخر، ومن املرجح أهنا ترجع إىل عرص الدولة احلديثة وأعيد استخدامها يف العرص البطلمي، ويدل موقعها عىل أن هلا أمهية 

دينية كبرية.

العثور على جدار أثري أثناء القبض على مجموعة من لصوص اآلثار

انتهت اللجنة األثرية برئاسة مدير عام آثار قنا، من أعامل دراسة جدار حجري تم الكشف عنه أثناء قيام رشطة السياحة واآلثار بإلقاء القبض عىل 
أربعة أشخاص كانوا يقومون بأعامل احلفر خلسة بمنطقة "هو" بنجع محادى، اجلدار مصنوع من احلجر الرمىل ومزين بنقوش وخراطيش تعود  للعرص 

البطلمي حتمل اسم امللك بطليموس الرابع.

الكشف عن عدد من البلوكات احلجرية املنقوشة والتماثيل مبنطقة ميت رهينة 

والتامثيل  املنقوشة  احلجرية  البلوكات  من  عدد  عن  لآلثار  األعىل  املجلس  آثريو  كشف 
األثرية، وذلك أثناء أعامل حفائر اإلنقاذ التي بدأها املجلس داخل قطعة أرض يمتلكها أحد 

املواطنني، والتي تبعد حوايل ٢ كيلو مرت جنوب رشق منطقة ميت رهينة.
وهذه البلوكات والتامثيل املكتشفة مصنوعه من اجلرانيت الوردي واالسود واحلجر اجلريى 
وترجع لعرص امللك رمسيس الثاين، باالضافة اىل بعض البلوكات من احلجر اجلريي ترجع 
للعرص القبطي، مما يدل عيل اعادة استخدام املنطقة يف عصور الحقه، كام تم الكشف عن 
مثل  املختلفة  االهله  متاثيل  من  وعدد  االهله  من  إثنني  بصحبة  الثاين  رمسيس  للملك  متثال 

سخمت وبتاح وحتحور.

افتتاح معرض"املدن الغارقة: عالم مصر الساحر" بفيرجينيا

افُتتِح يوم 3 يوليو بمتحف فريجينيا للفن معرض "املدن الغارقة: عامل مرص الساحر" وذلك يف حمطته الرابعة 
ملدينة  الرشقي  امليناء  انتشاهلا من  تم  قد  أثرية كان  املعرض ٢٩3 قطعة  األمريكية، ويضم  املتحدة  بالواليات 
االسكندرية وميناء أبو قري،  ومن أهم القطع املعروضة متاثيل ضخمة لآلهلة إيزيس وسريابيس ومتاثيل أليب 

اهلول، هذا باإلضافة إىل بعض احليل واألدوات املنزلية.
ومن املقرر أن يستمر املعرض يف استقبال اجلمهور حتى شهر يناير ٢0٢1، ويستقبل املعرض 3٥ زائر فقط 
كل ربع ساعة، وذلك ضمن االشرتاطات واإلجراءات االحرتازية التي تتخذها إدارة املتحف وفًقا ملعايري 
مساًء  العارشة  الساعة  وحتى  صباًحا  التاسعة  الساعة  من  العمل  ساعات  ومتتد  العاملية،  الصحية  السالمة 

ملنع تكدس الزائرين. 

اكتشافات أثرية ومعارض خارجية

أحد التوابيت امللكية

أحد القطع املكتشفة

متثال اآلهله إيزيس باملعرض

متحف احلضارة يستقبل ١٧ تابوًتا ملكًيا

استعداًدا للموكب املهيب لنقل املومياوات امللكية من املتحف املرصي 
القومي  املتحف  استقبل  القادمة،  القليلة  األسابيع  خالل  بالتحرير 
للحضارة املرصية بالفسطاط يوم ٢7 يوليو،  17 تابوًتا ملكًيا لرتميمها 

وجتهيزها للعرض.
رشطة  قبل  من  أمنية  إجراءات  وسط  التوابيت  نقل  عملية  متت  وقد 

السياحة واآلثار وحتت إرشاف آثري ومرممي متحف احلضارة.
ومن املقرر أن تتم عملية نقل املومياوات امللكية من مكان عرضها احلايل 
القومي  باملتحف  الدائم  عرضها  مكان  إىل  بالتحرير  املرصي  باملتحف 
للحضارة املرصية بالفسطاط، وسط موكب ملكي يليق بعظمة األجداد 

وعراقة احلضارة املرصية املتفردة خالل األسابيع القليلة املقبلة.
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أرض مرص ختبئ أرسار من التاريخ تبوح لنا هبا بني احلني واآلخر من خالل االكتشافات األثرية التي تبهر العامل أمجع، وليست أرض مرص 
فحسب التي حتتضن كنوزا أثرية بل مياهها ايضا، وقد كانت   أوىل األكتشافات لآلثار الغارقة  ىف مدينة اإلسكندرية بمحض الصدفة عام 

1٩0٩ فأثناء توسعة ميناء الدخيلة تم العثور عىل بقايا رصيف ميناء قديم.
وطبقا إلتفاقية اليونسكو حلامية الرتاث الثقاىف املغمور لعام ٢001 تعرف اآلثار الغارقة عىل اهنا تلك اآلثار التي تتسم بطابع ثقايف أو 

تارخيي أو أثرى والتي ظلت مغمورة باملياه جزئيًا أو كليًا بصورة دورية أو متواصلة ملدة مائة عام عىل األقل. 
ويف اإلسكندرية تم الكشف عىل العديد والعديد من اآلثار الغارقة فقد تم الكشف عن بقايا أرصفة ميناء قديم يف شامل غرب جزيرة 
فاروس القديمة عىل عمق 11م عام 1٩1٢، ويف عام 1٩33 تم العثور عىل بقايا مدينة كانوب الغارقة، ومتثال ضخم لسيدة من اجلرانيت 
األمحر ىف املوقع الغارق برشق قلعة قايتباي عام 1٩٦0، وىف عام 1٩٩٥ قام املركز الفرنيس للدراسات السكندرية بإجراء حفائر علمية 

للكشف عن بقايا فنار اإلسكندرية القديم وانتشال حوايل 3٥ قطعه أثرية وترميمها، كان أمهها متثال ضخم للملك بطليموس الثاين. 
ثم توالت البعثات األثرية بعد عام 1٩٩٥ للعمل ىف الكشف عن تراث مرص الغارق، حيث عملت أكثر من عرش بعثات ىف جمال اآلثار 

الغارقة من خمتلف اجلنسيات عىل البحر املتوسط والبحر األمحر. 
وألمهية الرتاث البحرى، أنشأ املجلس األعىل لآلثار اإلدارة املركزية لآلثار الغارقة 1٩٩٦ هبدف الكشف ومحاية الرتاث الثقاىف املغمور 
البحار  مياه  حتت  عملها  ينحرص  حيث  فريدة،  عمل  طبيعة  ذات  إدارة  وهى  البعثات،  أعامل  عىل  الكامل  واإلرشاف  اإلقليمية  باملياه 
والبحريات وهنر النيل حيث توجد اآلثار التي غمرهتا املياه إما بسبب غرق سفينة أو مبنى، أو تغري مسار النيل، أو عوامل النحر للشواطئ 
البحرية، أو سقوط قطع أثرية يف املياه. كام عملت اإلدارة  بالتنقيب ىف أقدم ميناء بحرى والذى يرجع اىل عرص امللك خوفو من األرسة 

الرابعة عىل ساحل البحر األمحر بوادى جرف وكذلك حفائر هنر النيل بأسوان. 
ونظرا ألمهية اإلكتشافات ىف جمال اآلثار الغارقة، فقد تم عرض جمموعات خمتلفة من احليل والتامثيل امللكية من خمتلف العصور بمتاحف 
مكتبة اإلسكندرية واملتحف القومى وجمموعة أخرى بمتاحف مطروح والغردقة، باإلضافة إىل العديد من املعارض اخلارجية التى كانت 
عام  املغمورة"  مرص  "آثار  ومعرض   ،1٩٩٨ عام  بفرنسا  األسكندرية"  "جمد  معرض  مثل  املغمور  بالرتاث  التعريف  ىف  ملرص  سفري  خري 

٢00٦، ومعرض "أوزيريس" منذ عام ٢01٥ واملستمر حتى اآلن ىف الواليات املتحدة األمريكية.
د. حممد السيد حممد السيد )األدارة املركزية لآل ثار الغارقة - وزارة اآلثار(       
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