وزارة السياحة واآلثار
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السياحة واآلثار

العدد ٨

أغسطس ٢٠٢٠

مصر  ..أول زيارة ألمني عام منظمة السياحة العاملية خارج أوروبا منذ أزمة "كورونا"

اختار األمني العام ملنظمة السياحة العاملية مرص لتكون أول دولة يزورها خارج أوروبا منذ أزمة فريوس كورونا املستجد ،واستئناف
السفر والطريان يف إسبانيا ،وذلك بدعوة رسمية من الوزارة ،وقد جاءت هذه الزيارة خالل الفرتة من  22وحتى  25أغسطس عىل
رأس وفد يضم عدد من املسئولني باملنظمة املعنيني بالتعاون الدويل والفني ومنطقة الرشق األوسط.
اصطحب وزيرالسياحة واآلثار األمني العام يف زيارة إىل مدينة الغردقة تفقد خالهلا اإلجراءات االحرتازية يف املطار والفنادق ومركز
للغوص ،وزار خالهلا متحف آثار الغردقة ،ومستشفى الغردقة العام ،وأشاد بجدية التدابري االحرتازية وضوابط السالمة الصحية التي
اختذهتا احلكومة املرصية الستئناف احلركة السياحة إىل مرص والتي يرى أهنا أعىل من اإلجراءات املطبقة يف بعض الدول األوروبية،
ووجه األمني العام دعوة للعامل لزيارة مرص والتمتع بشواطئها اخلالبة ،وشمسها الدافئة.
وبعد زيارة الغردقة ،توجه األمني العام ملنظمة السياحة العاملية إىل القاهرة مع الوزير ،واستقبله فخامة رئيس اجلمهورية يف قرص
االحتادية ،ثم إلتقى دولة رئيس جملس الوزراء ،وأكد األمني العام خالل هذه اللقاءات عىل دعم املنظمة الكامل ملرص الستعادة حركة
السياحة الوافدة إليها إىل سابق عهدها ،كام تم خالل الزيارة عقد جمموعة
من االجتامعات الفنية مع االحتاد املرصي للغرف السياحية واملستثمرين
السياحيني .وزار املتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط ،واملتحف
املرصي بالتحريرحيث أقامت الوزارة حفل عشاء عىل رشفه حرضه عدد من
الوزراء ونواب الربملان والسفراء وممثيل االحتاد والغرف السياحية .واختتم
األمني العام زيارته بجولة يف منطقة أهرامات اجليزة ،واملتحف املرصي الكبري
حيث قام مع الوزير بإزاحة الستار عن متثالني ملكيني بمكان عرضهام الدائم
يف هبو املتحف خالل مؤمتر صحفي عاملي ،وأكد خالله األمني العام للمنظمة
عىل أن مرص بلد آمنة ،وأنه سيقوم بزيارهتا مرة أخرى قريبا ،وقال أن مرص
جاهزة ومستعدة الستئناف السياحة ،وأبدى سعادته بوجوده باملتحف املرصي
الكبري املزمع افتتاحه يف  ،٢٠٢١وقال "أشعر بالفخر بأن أكون جز ًء من تاريخ
السياحة العاملية والتي بدأت يف مرص ،وستعود مرة أخرى إليها".
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استئناف حركة السياحة الوافدة
ألول مرة وزير السياحة واآلثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة املصرية العامة
للتنشيط السياحي

ترأس الوزير ،يوم  18أغسطس،2020ألول مرة اجتامع جملس إدارة اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي بعد صدور قرار جملس الوزراء
بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء اهليئة ليكون جملس إدارهتا برئاسة الوزير يف إطار احلرص عىل تطوير اهليكل التنظيمي للوزارة واهليئات التابعة
هلا بام يضمن حتقيق كفاءة األداء والفاعلية يف تنفيذ السياسات وحتقيق األهداف.
وخالل االجتامع ،تم مناقشة العديد من املوضوعات اخلاصة باخلطة العامة والسياسات التنفيذية للهيئة ،وإعادة النظر يف بعض األعامل واألنشطة
التي تقوم هبا اهليئة.

استئناف السياحة الثقافية إلى مصر من  ١سبتمبر

اجتمع الوزيرخالل شهر أغسطس مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء غرف املنشآت الفندقية والرشكات السياحية ،العتامد الضوابط
اخلاصة باستئناف أنشطة السياحة الثقافية يف مرص اعتبارا من  1سبتمرب املقبل حيث سيتم فتح كافة املتاحف واملواقع األثرية بمحافظات
مرص للزيارة ،والسامح للمرصيني واألجانب بالتنقل بني املدن السياحية واملعامل األثرية واملتاحف املختلفة ،مع االلتزام بكافة اإلجراءات
االحرتازية وضوابط السالمة الصحية املوضوعة يف هذا الشأن  ،كام تم ارجاء تنظيم أية رحالت للفنادق العائمة ( )Nile Cruisesلشهر
أكتوبر.2020وقد قامت الوزارة  ،يوم  27أغسطس ،بنرش الضوابط التى أقرهتا ىف هذا الشأن من خالل الرابط التايل:
egypt.travel/en/files.

الغردقة وشرم الشيخ تستقبالن أكثر من ١٦٠ألف سائح منذ استئناف احلركة السياحية ملصر
منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إىل مرص اعتبار ًا من أول يوليو املايض
إىل حمافظات جنوب سيناء والبحر األمحر ومطروح كمرحلة أوىل ،تواصل
مدينتي الغردقة ورشم الشيخ يف استقبال السائحني الوافدين إليهام حيث
ختطت أعداد السائحني الذين وصلوا إليهام أكثر من  ١٦٠ألف سائح من
كل من بيالروسيا وأوكرانيا وسويرسا واملجر ورصبيا ومقدونيا.
وصول جمموعة من السائحني مطار رشم الشيخ

املنشآت الفندقية والسياحية تواصل حصولها على شهادة السالمة الصحية املعتمدة

حصل حتى اآلن  ٦٦٤فندقا يف  21حمافظة عىل شهادة السالمة الصحية املعتمدة وذلك منذ منتصف مايو املايض ،كام حصل  ١٠٢٢مطع َام
وكافيرتيا سياحية عىل هذه الشهادة ،كام بلغ إمجايل عدد اليخوت ومراكز الغوص واألنشطة البحرية احلاصلة عىل الشهادة حتى اآلن إىل ٣٧٤
خيت ًا ومركز ًا للغوص واألنشطة البحرية منهم  ١٩٨مركز غوص و ٩٢مركز لألنشطة البحرية و ٨٤خيت سفاري .وتستمر جلان الفحص يف
أعامل التفتيش تباعا عىل باقي املنشآت الفندقية والسياحية التي تقدمت بطلبات للحصول عىل الشهادة.

الوزير يصدر قرارات بإعادة تراخيص ثالثة فنادق في محافظة البحر األحمر

أصدر الوزير خالل شهر أغسطس ثالثة قرارات بشأن إعادة تراخيص ثالثة فنادق يف حمافظة البحر األمحر ،وذلك بعد أن قامت هذه الفنادق
بتوفيق أوضاعها وقيامها بتسوية املستحقات املالية للعاملني هبا وتاليف أسباب إلغاء الرتاخيص وحل الشكاوى الواردة ضدهم عىل اخلط
الساخن للوزارة.

إصدار تراخيص تشغيل خمسة فنادق في محافظات البحر األحمر ومطروح

أصدرت األمانة الفنية للجنة الدائمة لرتاخيص املنشآت الفندقية والسياحية تراخيص تشغيل مخسة فنادق يف مدينتي الغردقة ومريس علم
بمحافظة البحر األمحر ،ومنطقة الساحل الشاميل بمحافظة مطروح ،ومدينة رأس الرب بمحافظة دمياط.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لرتاخيص املنشآت الفندقية والسياحية قد أصدر دولة رئيس جملس الوزراء قرار ًا بتشكيلها ألول مرة برئاسة وزير
السياحة واآلثار يف فرباير املايض لبحث ودراسة املرشوعات الفندقية والسياحية والعمل عىل مواجهة املشاكل والعقبات التي تواجهها.

...ومد إعفاء دفع القيمة اإليجارية للكافيتريات والبازارات باملتاحف واملواقع األثرية

استمرارا جلهود الوزارة لتخفيف اآلثار االقتصادية الناجتة عن أزمة فريوس كورونا املستجد ،قرر جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار يف اجتامعه
يوم  25أغسطس برئاسة الوزير ،مد اإلعفاء التام جلميع الكافيرتيات والبازارات باملتاحف واملواقع األثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة
اإلجيارية هلا حتى هناية شهر سبتمرب .٢٠٢٠
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نتائج إيجابية لفيلم "رحلة سائح في مصر" الذي أطلقته الوزارة

يف إطار احلملة الرتوجيية الدولية التي أطلقتها الوزارة يف أواخر يونيو املايض" ،"Same Great Feelingsحقق الفيلم الدعائي "رحلة سائح يف
مرص" نتائج إجيابية عىل منصات التواصل االجتامعي املختلفة والتي تزامنت مع استئناف حركة السياحة الوافدة إىل مرص.
فقد حقق الفيلم  77مليون مشاهدة عيل  ،Googleو  80مليون مشاهدة عيل  ،Facebookو  4مليون مشاهدة عيل  ،Twitterباإلضافة إىل 3.6
مليون مشاهدة عىل موقع ال ،TikTokوحوايل مليون مشاهدة عىل موقع ال  ، Snapchatمما ساهم يف حتسني الصورة الذهنية ملرص بشكل ملحوظ
ملن شاهد الفيلم يف العديد من الدول املصدرة للسياحة إىل مرص ،حيث حتسنت بنسبة  % 45يف املانيا و  %43يف بولندا و  %39يف ايطاليا خالل شهر
يوليو (  .)brand lift/ perceptionو تزايدت نسب البحث عن مرص كواجهة سياحية عرب شبكة االنرتنت ومنصات التواصل االجتامعي يف هذه
الدول بمتوسط بلغ أكثر من  ٪60مقارنة بالشهر السابق.

لقاءات وزيارات
افتتاح معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براج

مراسم االفتتاح الرسمي للمعرض

جانب من املعرض

افتتح الوزير ورئيس الوزراء التشيكي ووزير الثقافة التشيكي ،املعرض األثري "ملوك الشمس" باملتحف القومي بالعاصمة التشيكية
براج ،وهو أول معرض لآلثار املرصية يف التشيك ،والقطع األثرية املعروضة به تسافر ألول مرة خارج مرص لتعرض يف معرض مؤقت.
يأيت افتتاح املعرض ،الذي يقدم  ٩٠قطعة أثرية من نتاج أعامل حفائر البعثة التشيكية يف منطقة أبو صري األثرية .بالتزامن مع االحتفال
بمرور  ٦٠عاما عىل العمل األثري للبعثة التشيكية يف مرص.
وقبيل افتتاح املعرض عقد الوزير مؤمتر ًا صحفي ًا عاملي ًا ،وعىل هامش زيارته ،التقى الوزير مع وزير الثقافة التشيكى ،كام التقى مع رئيس
احتاد الرشكات السياحية يف مجهورية التشيك ،وممثيل عدد من كربى منظمي الرحالت ورشكات الطريان هناك.ومن املقرر أن يستمر
املعرض حتى فرباير  ،٢٠٢١ويتوقع منظمو املعرض أن يستقبل أكثر من  ٣٠٠ألف زائر.

الوزير يتفقد متحف آثار شرم الشيخ ومحمية رأس محمد

الوزير يتفقد متحف آثار رشم الشيخ

...و يلتقي جمموعة من السائحني خالل زيارته ملحمية رأس حممد

قام الوزير ،يف  15أغسطس ،بزيارة ملحافظة جنوب سيناء ،تفقد خالهلا متحف آثار رشم الشيخ وذلك للوقوف عىل مستجدات األعامل
متهيدا الفتتاحه الوشيك ،وتفقد منطقة العرض اخلارجي ومنطقة النافورة ومنطقة البازارات وقاعات العرض املتحفي.
ووجه بإعادة توزيع أماكن عرض بعض القطع األثرية ،وإضافة املزيد من القطع وخاصة تلك التي تم اكتشافها حديث ًا ببعض املواقع
األثرية لعرضها ألول مرة بام يعمل عىل إثراء منظومة العرض باملتحف.
كام تفقد الوزير مركز الزوار واخلدمات السياحية بمحمية رأس حممد للوقوف عىل أعامل التطوير وجودة اخلدمات السياحية املقدمة
للزائرين هبا،والتقى جمموعة من السائحني هناك .وتعترب هذه املحمية واحدة من أهم املحميات الطبيعية املائية يف مرص والعامل.
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...ويلتقي مع املستثمرين مبرسى مطروح والساحل الشمالي

يف إطار حرص الوزير عىل عقد لقاءات موسعة مع املستثمرين السياحيني باملحافظات السياحية املختلفة لالستامع ملقرتحاهتم لدعم
وزيادة حركة السياحة الوافدة ،التقى الوزير يوم  5أغسطس ،بعدد من مستثمري ومديري الفنادق يف مرسى مطروح والساحل الشاميل،
وذلك ملناقشة عدد من املوضوعات اهلامة لقطاع السياحة بمحافظة مرسى مطروح والساحل الشاميل.
كام عقد الوزير اجتام ًعا ،يوم  12أغسطس ،باملتحف القومي للحضارة املرصية ،مع رئيس االحتاد املرصي للغرف السياحية ومجعيات
املستثمرين السياحيني وجمموعة من املستثمرين السياحيني وقيادات الوزارة ،لتبادل الرؤى واستعراض سبل دعم القطاع وبحث
التحديات التي تواجه صناعة السياحة .تم خالل اللقاء بحث أمهية التنسيق والتعاون املشرتك بني الوزارة والقطاع اخلاص للرتويج ملرص
يف األسواق السياحية املختلفة.

ً
اجتماعا عبر الفيديو كونفراس مع مديري شركة Easy Jet
...ويعقد

عقد الوزير يوم 10 ،أغسطس ،اجتام ًعا عرب الفيديو كونفرانس مع مدير ومسئويل رشكة  Easy Jetالتي تعترب ثاين أكرب رشكات الطريان
يف أوروبا ،وذلك ملناقشة تعزيز سبل التعاون مع الرشكة لدفع احلركة السياحية الوافدة إىل مرص خالل الفرتة املقبلة.
تم خالل االجتامع استعراض االجراءات االحرتازية وضوابط السالمة الصحية التي اختذهتا مرص الستئناف احلركة السياحية الوافدة،
منذ أول يوليو املايض ملحافظات جنوب سيناء والبحر األمحر ومطروح ،وأشاد مسئولو الرشكة باإلجراءات االحرتازية التي تطبقها
مرص ،وأثنوا عىل اجلهود التي بذلتها الدولة املرصية لدعم قطاع السياحة.

اجتماع لتعزيز سبل التعاون بني وزارتي السياحة واآلثار والنقل

عقد الوزير ووزير النقل ،يوم 19أغسطس  ،اجتام ًعا موس ًعا بحضور
قيادات الوزارتني ،وكال من رئيس هيئة الطرق والكبارى ورئيس
احتاد الغرف السياحية ،وذلك الستعراض مرشوعات وزارة النقل
التى تدعم قطاع السياحة باعتبار قطاع اﻟﻨﻘﻞ أﺣﺪ الركائز األساسية
لتنفيذ خمططات التنمية السياحية.

استقبال سفير املجر بالقاهرة

الوزيران خالل اإلجتامع

استقبل الوزير ،يوم  ١٨أغسطس  ،سفري دولة املجر بالقاهرة ،الذي حرص عىل لقاء الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفري لبالده
يف مرص ،وأشاد السفري باجلهود التي تبذهلا الوزارة للحفاظ عىل تراث مرص األثري وتنشيط السياحة ،وقدم الشكر للوزير عىل التعاون
املثمر وعىل الفعاليات التي نظمتها الوزارة والتي حرص عىل التواجد فيها مما مكنهم من مشاهدة والتعرف عىل مجال وتفرد احلضارة
املرصية ،وكذلك املقاصد السياحية املختلفة واملتميزة يف مرص.

أخبار متنوعة
الوزارة تنظم جولة ألبناء املصريني باخلارج بقصر البارون

نظمت وزارة السياحة واآلثار بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون املرصيني باخلارج زيارة لوفد من شباب الدارسني يف اخلارج املتواجدين
بمرص حاليا إىل قرص البارون بحي مرص اجلديدة ملشاهدة ما حيتويه القرص من متاثيل ومقتنيات أثرية نادرة ،حيث هيدف تنظيم مثل هذه
الفعاليات إىل ربط املرصيني باخلارج بوطنهم األم ،باإلضافة إىل الرتويج السياحي ملرص لكوهنم خري سفراء ملرص باخلارج.
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اكتشاف متثال ألحد الكهنة مبنطقة ميت رهينة
اكتشف أثريو املجلس األعىل لآلثار ،يف شهر أغسطس ،متثال من اجلرانيت األسود ألحد كهنة املعبودة
حتحور ،وذلك أثناء أعامل حفائر اإلنقاذ داخل قطعة أرض يمتلكها أحد املواطنني أثناء إقامة أحد املشاريع
باملنطقة وتبعد حوايل  ٢كيلو مرت جنوب رشق منطقة ميت رهينة.
وقدعثرت بعثة حفائر االنقاذ عيل هذا التمثال و هو مصنوع من كتلة واحدة من اجلرانيت االسود حفر عليه
من اخللف كتابات هريوغليفية ،وبلغ ارتفاع التمثال حوايل  ٩٥سم و عرض  ٤٥سم.

الوزارة تعيد توظيف قصر السلطان حسني كامل بحي مصر اجلديدة
وافقت اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية عىل مرشوع ترميم وإعادة توظيف قرص السلطان
حسني كامل الشهري بقرص السلطانة ملك بحي مرص اجلديدة .هذا املرشوع يتم تنفيذه بالتعاون
مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ضمن برنامج املسئولية اإلجتامعية للرشكة املرصية
مركزا لتنمية اإلبداع وريادة أعامل
لإلتصاالت ،و هيدف املرشوع إىل إعادة توظيف القرص ليكون
ً
الشباب ،باإلضافة إىل كونه جز ًء من بانوراما قرص البارون امبان املواجه له ،ومرشو ًعا ها ًما إلظهار
املعامل احلضارية ملنطقة مرص اجلديدة األصلية.
قرص السلطان حسني كامل

االستعدادات النهائية الفتتاح متحف املركبات امللكية
يف إطار االستعدادات لالفتتاح القريب ملتحف املركبات امللكية ،انتهى
قطاع املتاحف باملجلس األعىل لآلثار ،يف شهر أغسطس ،من أعامل جتهيز
ووضع عدد من القطع األثرية داخل الفتارين إلثراء سيناريو العرض
املتحفي باملتحف .يضم املتحف قطع أثرية نادرة ومميزة توضح وسائل
التنقل املختلفة التي كان يستخدمها حكام وملوك هذه الفرتة ،باإلضافة إىل
العربات التي كانت تستخدم يف العديد من املناسبات الرسمية.
أنشئ متحف املركبات امللكية يف عهد اخلديوي إسامعيل (-١٨٦٣
 ،)١٨٧٩ويعترب من أندر املتاحف حيث يعد الرابع من نوعه عىل مستوى
العامل بعد متاحف روسيا وإنجلرتا والنمسا.

جانب من أعامل الرتميم بمتحف املركبات

ألول مرة تركيب حاجز حماية شفاف حول منبر مسجد السلطان أبو العال ..وافتتاح ثالثة
أديرة بقنا
انتهت الوزارة ممثلة يف املجلس األعىل لآلثار يوم ٢٦
اغسطس ،من تركيب أول حاجر محاية شفاف حول
منرب مسجد السلطان أبو العال األثري ،وذلك يف إطار
مرشوع محاية ودرء اخلطورة عن املنابر األثرية التي
ترجع إىل العرص اململوكي.
ويف سياق آخر ،افتتحت الوزارة يوم  19أغسطس،
ثالثة أديرة أثرية ىف مدينة نقاده بمحافظة قنا وهم دير
املالك ميخائيل ودير االنبا بسنتاؤس ودير مارجرجس
املجمع بحاجر نقاده ،وذلك بعد االنتهاء من أعامل
الرتميم والصيانة اخلاصة هبم والتى استغرقت ثالث
سنوات .وتعد هذه األديرة نموذجا متميزا لعامرة
األديرة القبطية جنوب الصعيد .

منرب املسجد

أحد األديرة
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عودة معرض آثار توت عنخ آمون من لندن وعرض مجموعة منها بالغردقة وشرم الشيخ ألول مرة
وصلت يوم  ٢٨أغسطس إىل أرض الوطن  ١٦٦قطعة أثرية خاصة بمعرض
امللك توت عنخ آمون ،والذي ُأقيم حتت عنوان "توت عنخ آمون ..كنوز الفرعون
الذهبى" ،وذلك بعد عودته من حمطته الثالثة بالعاصمة الربيطانية لندن حيث حقق
املعرض نجاح ًا باهر ًا يف كل حمطاته والتي بدأت عام  ٢٠١٨بزيارة لوس أنجلوس
بالواليات املتحدة األمريكية ،والعاصمة الفرنسية باريس.
وقد قرر املجلس األعىل لآلثار عرض  ١٠من هذه القطع بصفة مؤقتة يف متحف
الغردقة و ١٠آخرين يف متحف رشم الشيخ الذي سيتم افتتاحه قريبا ،ثم نقل هذه
القطع بعد عرضها بشكل مؤقت ،إىل املتحف املرصي الكبري ،ونقل باقي قطع
املعرض إىل خمازن املتحف املرصي بالتحرير.

دورة تدريبية بعنوان "سفراء مصر" للعاملني في املتحف القبطي مبصر القدمية

يف إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العاملني يف قطاع السياحة واآلثار ورفع الوعي السياحي لدى املتعاملني مع السائح ،نظمت الوزارة دورة
تدريبية للعاملني باملتحف القبطي بمرص القديمة ،تتضمن توضيح قواعد التعامل مع الزائرين سواء املرصيني أو األجانب وخاصة يف ظل التدابري
واإلجراءات االحرتازية التي يتم اتباعها ملواجهة تداعيات أزمة فريوس كورونا ،وذلك تزامن ًا مع عودة حركة السياحة الوافدة إىل مرص اعتبار ًا من
أول يوليو املايض.

املتحف القومي للحضارة املصرية
أول رئيس تنفيذي لهيئة املتحف القومي للحضارة املصرية بالفسطاط
أصدر دولة رئيس جملس الوزراء ،يوم  8أغسطس ،قرار ًا بإعارة الدكتور أمحد غنيم األستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة
القاهرة ليكون أول رئيس تنفيذي هليئة املتحف القومي للحضارة املرصية بالقسطاط.
وقد اجتمع الوزير ،يوم  9أغسطس ،بمجلس إدارة املتحف للرتحيب والتعريف برئيس هيئة املتحف ،وبعد االجتامع ،قام الوزير
بجولة للوقوف عىل املراحل النهائية لألعامل باملتحف متهيد ًا الفتتاحه قريب ًا؛ حيث وجه الوزير بإجراء بعض التعديالت عىل سيناريو
العرض وأماكن بعض الفتارين بالقاعة ،وذلك إلثراء العرض بمزيد من القطع
األثرية خاصة تلك املتعلقة باحلضارة اإلسالمية والقبطية.

املتحف يستقبل إبريق من العصر اململوكى

استقبل املتحف القومى للحضارة املرصية ،يف شهر أغسطس ،إبريق وطست األمري آل
طبطق األرشىف من العرص اململوكى ،وهو إبريق من النحاس املكفت بالفضة عليه ألقاب
األمري وجامات حتمل إسمه ،وتم نقله من متحف الفن اإلسالمي.
كام استقبل املتحف أربعة أطباق من اخلزف ذو الربيق املعدنى ترجع إىل العرص الفاطمى مزخرفة
برسوم حيوانية حمورة  ،وذلك للعرض ضمن جمموعة القطع التى ترجع للعرص اإلسالمى بقاعة
العرض املركزى.

أطباق من اخلزف ترجع للعرص الفاطمي

إبريق وطست األمري آل طبطق األرشىف
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املتحف املصرى الكبير
االنتهاء من ترميم كافة القطع األثرية اخلاصة بتوت عنخ آمون

انتهى مركز ترميم اآلثار باملتحف املرصي الكبري من ترميم كافة القطع األثرية اخلاصة بامللك توت عنخ آمون والتي تم نقلها للمتحف،
وهي حوايل  5200قطعة من بينها قطع أثرية كانت يف حالة سيئة من احلفظ وموجودة بمخازن املتحف املرصي بالتحرير ومل يتم عرضها
من قبل ،حيث سيكون أول عرض هلا بقاعة امللك توت عنخ آمون باملتحف املرصي الكبري.

ً
ً
دعائيا عن املتحف املصري الكبير
فيلما
شبكة  CNNالعاملية تطلق

حتت عنوان "من داخل املتحف املرصي الكبري" " ،"Inside The Grand Egyptian Museumأطلقت شبكة قنوات CNN
العاملية فيل ًام دعائي ًا عن املتحف املرصى الكبري ،وذلك يف إطار رشاكة الوزارة ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي مع شبكة
 CNNللرتويج للسياحة املرصية ،من خالل قنواهتا التليفزيونية ومواقعها عىل االنرتنت ومنصات التواصل االجتامعي ذات النطاق يف
كل من أمريكا الالتينية وأوروبا وآسيا.

بدء مشروع نقل مركب امللك خوفو

يف إطار خطة الوزارة ممثلة يف املتحف املرصي الكبري لنقل مركب امللك خوفو ،اجتمع املرشف العام عىل مرشوع املتحف املرصي
الكبري وتطوير املنطقة املحيطة به ،بفريق عمل مرشوع نقل املركب ملناقشة أعامل التجهيزات ،وعملية نقل وتأمني املركب وتأمني
مسارات احلركة ،وكذلك أعامل احلامية والتغليف
بالشكل العلمي الدقيق ،الذي يضمن حتقيق
األمان الكامل هلذه العملية ،باإلضافة إىل دراسة
خطة خروج املركب من مبنى املتحف القديم
اخلاص هبا .وقد جاءت فكرة نقل مركب خوفو
إىل املتحف املرصي الكبري نتيجة أن مبنى املتحف
القديم اخلاص باملركب -والذي تم إنشاؤه منذ ما
يزيد عىل ربع قرن -خيفي الضلع اجلنويب للهرم
األكرب ،باإلضافة إىل أن هذا املبنى غري جمهز
بوسائل اإلتاحة واخلدمات التي تسمح باستقبال
ذوي القدرات اخلاصة.
وجاري حال ًّيا إنشاء متحف خاص منفصل عن
املبنى الرئيس للمتحف املرصي الكبري؛ ليعرض
بداخله مركبي امللك خوفو األوىل والثانية.
مركب خوفو
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األخيرة
الهجرة النبوية وصاحبها خي ُر البرية
حيتفل املسلمون يف مشارق األرض ومغارهبا يف اليوم األول من شهر
حمرم برأس السنة اهلجرية ،والذي ُيعد غرة السنة ومفتاحها ،والذي وافق
هذا العام يوم  ٢٠أغسطس .وكان اإلحتفال برأس السنة اهلجرية حمط
اهتامم اخللفاء والسالطني واألمراء منذ بداية العرص اإلسالمي وحتى
خاصا هبذه املناسبة العطرة ،ومن
يومنا هذا ،وكان ُينظم هلم موك ًبا
ً
العادات الشعبية التي ارتبطت هبذه الذكرى أن النساء كن يشرتين اللبن
ً
تفاؤل بأن تكون السنة كلها سعيدة بيضاء.
يف أول ليلة من شهر املحرم
أمرا قد خيفى عىل البعض فيام يتعلق بمسألة تاريخ اهلجرة فقد
وهناك ً
كانت األحداث العظام تؤرخ بالسنة ال بالشهر حيث ُعرف التاريخ
باألحداث واملناسبات ،فكان املؤرخون يسمون العام ذات احلدث
الضخم ىف تاريخ العامل االسالمى باسم احلدث ،فعىل سبيل املثال عام
سيل العرم ،أو عام الفيل ،وكذلك العام اهلجري ،فيجب أن نعلم إننا حني
نستقبل شهر املحرم ال نستقبل اليوم الذي حدثت فيه اهلجرة ألهنا حدثت
يف أواخر شهر "صفر" وأوائل شهر "ربيع" ،وملا كان استقرار املؤرخون
بربط التاريخ بفلك ثابت مستقر ،فقد استقر الرأي بأن يكون شهر املحرم
بداية اإلحتفال هبذه املناسبة العطرة وينتهي بشهر "ذي احلجة" ولذلك
نقول دو ًما اإلحتفال بالعام اهلجري اجلديد وليس اإلحتفال بيوم اهلجرة.

حتفة حمفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة من أعامل اخلطاط
حممود املعروف بجالل الدين.

ارتبطت ذكرى أحداث اهلجرة النبوية الرشيفة بكثري من القصص التى أصبحت من شهرهتا ال ختفى عىل أحد ،ومن خالل الفنون
والتصاوير اإلسالمية فقد اهتم الفنان بكتابة التاريخ اهلجري عىل خمتلف فنونه التي ينتجها وعىل العمالت التي يتم تداوهلا ،وعىل
شواهد القبور التي تعد مصدر من مصادر تاريخ الدولة اإلسالمية املعتربة.
حري بنا تناول حتفة من أمجل التحف اإلسالمية ليست ألهنا تتحدث عن هذه املناسبة وإنام لكوهنا تتعلق بوصف
ويف هذه املناسبة
ّ
صاحب اهلجرة النبي املصطفي كأنك تراه ،وهو ما يعرف باحللية الرشيفة أو احلليلة النبوية ،وهذه التحفة حمفوظة بمتحف الفن
اإلسالمي بالقاهرة مؤرخه بسنة (1223هـ1808 /م) ،وهي من أعامل اخلطاط زائع الصيت حممود املعروف بجالل الدين.
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