
النشرة اإلخبارية لوزارة 
سبتمبر ٢٠٢٠السياحة واآلثار 

وزارة السياحة واآلثار

العدد ٩

احتفاالً بيوم السياحة العاملي دعت الوزارة سفراء عدد من الدول العربية واألجنبية يف مرص إىل رحلة ملدينة رشم الشيخ بمشاركة وزارات 
البيئة والطريان املدين والدولة لإلعالم، وذلك خالل الفرتة من 24 إىل 26 سبتمرب. 

واليابان  أملانيا وفرنسا واالحتاد األورويب وأسبانيا  بينهم سفراء  املختلفة يف مرص من  الدول  الرحلة ٣٠ سفريا من سفراء  وقد شارك يف هذه 
ورصبيا والتشيك واملغرب والكامريون وسلوفينيا وكوبا والربتغال وبلغاريا وكوريا اجلنوبية وغريهم، وخالل الزيارة قاموا بجولة بمطار رشم 
الشيخ الدويل، وأحد الفنادق باملدينة، ومستشفى رشم الشيخ الدويل، للتعرف عىل اإلجراءات االحرتازية وضوابط السالمة الصحية املطبقة 
هبم، وأشاد السفراء بجدية تطبيق هذه اإلجراءات بصورة سليمة. وتضمنت الرحلة زيارة إىل متحف رشم الشيخ املزمع افتتاحه قريبًا، حيث 
أعرب السفراء عن إعجاهبم باملتحف وبام يعرضه من قطع اثرية، وبفكرة وجود متحف يف هذه املدينة الشاطئية. وخالل الزيارة أطلقت وزارة 
البيئية، وقامت وزارة السياحة  Eco Egypt من حممية رأس حممد كأول محلة للرتويج للمحميات الطبيعية بمرص ودعم السياحة  البيئة محلة 

واآلثار بتنظيم ماراثون للدراجات يف شوارع مدينة رشم الشيخ، ورحلة بحرية للسفراء مارسوا خالهلا رياضة الغطس.

30 سفيًرا من دول العالم في زيارة ملدينة شرم الشيخ احتفااًل بيوم السياحة العاملي بصحبة وزراء 
السياحة واآلثار والطيران املدني والبيئة والدولة لإلعالم
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استئناف حركة السياحة الوافدة

وصول أولى رحالت الطيران من كازاخستان وأرمينيا إلى شرم الشيخ 

القادمة  الطريان   الشيخ، يوم 14 سبتمرب، أوىل رحالت  استقبلت مدينة رشم 
 17 يوم  املدينة  استقبلت  كام  سائحًا،   2٣9 متنها  وعىل  كازاخستان  دولة  من 
 7٠ متنها  عىل  جاء  والتي  أرمينيا  دولة  من  الطريان  رحالت  أوىل  سبتمرب، 

سائحًا، من بينهم 1٠ من ممثيل وسائل اإلعالم السياحي بأرمينيا.
الشيخ  رشم  بمدينة  السياحي  للتنشيط  العامة  املرصية  اهليئة  مكتب  قام  وقد 

باستقبال الرحلتني وتقديم كافة التسهيالت واهلدايا التذكارية هلم.

استمرار تفقد جلان الفحص للمنشآت الفندقية والسياحية

عىل  املرور  سبتمرب  شهر  خالل  الفندقية،  املنشآت  وغرفة  والسكان،  والصحة  واآلثار،  السياحة  وزاريت  بني  املشرتكة  الفحص  جلان  واصلت 
الفنادق احلاصلة عىل  بلغ إمجايل عدد  للتشغيل،حيث  املعتمدة  السالمة الصحية  التي تقدمت بطلبات للحصول عىل شهادة  الفندقية  املنشآت 

الشهادة حتى اآلن 679 فندقًا ب 2٣ حمافظة عىل مستوى اجلمهورية.
وىف سياق متصل، واصلت املطاعم والكافيرتيات السياحية خالل شهر سبتمرب احلصول عىل شهادة السالمة الصحية املعتمدة للتشغيل، حيث 
حصل حتي األن 1٠٣٥ مطعاًم وكافيرتيا سياحية عىل هذه الشهادة، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة الضوابط واالشرتاطات التي أصدرهتا 

وزارة السياحة واآلثار وفقا ملعايري السالمة الصحية العاملية.

السماح للفنادق العائمة باستئناف رحالتها النيلية في أكتوبر

استعدادا لبدء استئناف الفنادق العائمة )Nile Cruises( لرحالهتا يف شهر أكتوبر املقبل، بدأت جلان الفحص املشرتكة من وزاريت السياحة 
واآلثار والصحة والسكان وغرفة املنشات الفندقية يوم الثالثاء 29 سبتمرب أعامل املعاينة والتفتيش عىل الفنادق العائمة بمحافظة األقرص والتي 
تقدمت بطلبات للحصول عيل شهادة السالمة الصحية املعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة االستيعابية هلا وفقا لضوابط التشغيل 

اخلاصة بالفنادق العائمة والتى اعتمدهتا الوزارة.

..والسماح بإقامة احلفالت واملناسبات وفًقا للضوابط

تم السامح بإقامة احلفالت واملناسبات اخلاصة يف األماكن املكشوفة بدء من يوم 21 سبتمرب، عىل أال يزيد عدد احلضور عن ٣٠٠ فرد مع 
االلتزام بكافة الضوابط والتدابري االحرتازية واالحتياطات الصحية املقررة يف هذا الشأن، كام تم السامح بإقامة االجتامعات واملؤمترات عىل 
أال تزيد نسبة احلضور عن ٥٠% من الطاقة االستيعابية للمكان، بحد أقىص 1٥٠شخص، مع االلتزام بكافة التدابري االحرتازية واالحتياطات 

الصحية املقررة يف هذا الشأن.

الوزارة تتبنى مبادرة املجلس الدولي للسياحة والسفر 

WTTC مبناسبة االحتفال بيوم السياحة العاملي

 WTTC قامت الوزارة  بتبني املبادرة التي أطلقها املجلس الدويل للسياحة والسفر
بمناسبة االحتفال بيوم السياحة العاملي ،27 سبتمرب، وذلك بنرش فيلم قصري يدعو 

من خالله العامل ملشاركة جتارب السفر التي سامهت يف إحداث تغيري يف حياهتم.
اخلاصة  االجتامعي  التواصل  مواقع  كافة  عىل  الفيلم  هذا  بنرش  الوزارة  قامت  وقد 
للسفر  املفضلة  جتارهبم  ملشاركة  العامل  لتدعو  واالنستجرام  وتويرت  بوك  الفيس  هبا 

وخاصة ىف مرص.
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وصول أوىل رحالت الطريان من كازاخستان



االفتتاحية  اجللسة  ويف  تبلييس،   اجلورجية  بالعاصمة  العاملية  السياحة  ملنظمة  التنفيذي  للمجلس   112 ال  الدورة  فاعليات  يف  الوزير  شارك 
للمجلس يوم 16 سبتمرب، وذلك بحضور رئيس وزراء جورجيا و17٠ وزيرًا ومسئوال عن قطاع السياحة يف 24 دولة، باإلضافة اىل مشاركة 

من  باقي دول العامل عرب الفيديو كونفرنس.
وألقى الوزير خالل اجللسة كلمة مرص والتي اقرتح خالهلا تشكيل جلنة لتوحيد االجراءات االحرتازية والضوابط اخلاصة بالسياحة والسفر بني 
الدول ، كام أوىص باستخدام وتفعيل شعار سافر اليوم "Travel Today" بدالً من شعار املنظمة احلايل سافر غدا "Travel Tomorrow"، حفاظًا 

عىل هذه الصناعة اهلامة والتي توفر عرشات املاليني من فرص العمل. 
كام شارك الوزير يف حفل العشاء الرسمي الذي حرضه رئيس جملس الوزراء اجلورجي ووزراء السياحة ومسئويل السياحة املشاركني يف هذه 
الدورة من خمتلف دول العامل، وقام بعدة جوالت باملناطق السياحية بجورجيا ومنها متحف جورجيا القومي، وتم االتفاق عىل تنظيم معرض 

مؤقت لآلثار املرصية القديمة يف جورجيا.
ويف سياق متصل، أجرى الوزير عددًا من احلوارات واللقاءات الصحفية واإلعالمية املصورة وعدد من وكاالت األنباء العاملية حتدث خالهلا عن 
أهم التطورات التي يشهدها القطاع السياحي يف مرص. كام عقد الوزير عددَا من االجتامعات الوزارية املكثفة مع نظرائه من وزراء السياحة 
السياحي  التنشيط  السنغال وفرنسا ورئيس  ايضا بسفراء دول  التقى  املغربية، كام  السعودية واململكة  العربية  برومانيا واليونان واململكة 
بوزارة اخلارجية الفرنسية. وتناولت هذه االجتامعات مناقشة عدد من املوضوعات واالقرتاحات التي من شأهنا تعزيز سبل التعاون بني 

مرص وهذه الدول يف جمال السياحة واآلثار، وتبادل اخلربات يف ضوء استئناف احلركة السياحية.

جوالت خارجية

لقاءات مكثفة بالعاصمة األملانية برلني لدفع احلركة السياحية إلى مصر

توجه الوزير، يف 18 سبتمرب، بعد انتهاء زيارته للعاصمة اجلورجية 
تبلييس، يف زيارة قصرية اىل العاصمة األملانية برلني وهي أول زيارة 

ملسئول مرصي إىل دولة أملانيا بعد أزمة فريوس كورونا املستجد.
جاءت هذه الزيارة يف إطار اجلهود املكثفة الستئناف حركة السياحة 
األملانية الوافدة إىل املقاصد السياحية املرصية، وبالتنسيق الكامل مع 
سفارة مرص بأملانيا، حيث تم إعداد برنامج مكثف ومتنوع للوزير 
الدولة  لقاء وزير  الرسمية واملهنية منها  اللقاءات  يتضمن عدد من 
لشئون السياحة، ووزير الدولة للشئون اخلارجية يف أملانيا، ورئيس 
جلنة أزمة الكورونا يف أملانيا، ورئيس جلنة السياحة بمجلس النواب 
األملاين، باإلضافة إىل مشاركة الوزير يف مؤمتر صحفي حرضه عدد 
من ممثيل وكاالت األنباء والصحف والقنوات التليفزيونية األملانية.

الوزير يشارك في الدورة ال ١١٢ للمجلس التنفيذي ملنظمة السياحة العاملية بالعاصمة اجلورجية

3النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املرصية - العدد التاسع- سبتمرب٢٠٢٠  

افتتاح الدورة ال 112 للمجلس التنفيذي للمنظمة 

لقاء الوزير مع وزير الدولة لشئون السياحة يف أملانيا



لقاءات وزيارات 

 اجتماعات أخرى هامة في العاصمة البولندية وارسو

توجه الوزير، يف يوم 2 سبتمرب، إىل العاصمة البولندية وارسو يف زيارة قصرية لتحفيز السياحة البينية بني البلدين وبحث سبل تعزيز 
الرحالت هبا،  منظمي  بولندا، وممثيل كربى  السياحية يف  الغرف  احتاد  رئيس  التقي  واألثري، حيث  السياحي  القطاع  التعاون يف جمال 
السائحني  من  مزيد  تساهم يف جذب  أن  التي من شأهنا  واملقرتحات  النقاط  من  العديد  مناقشة  تم  ببولندا، حيث  السياحي  واإلعالم 

البولنديني لزيارة مرص خاصة يف ضوء ما متتلكه مرص من إمكانيات سياحية تضعها يف مكانة تنافسية بني الدول السياحية.
نظريه  لقاء  إىل  باإلضافة  واألثري،  العلمي  املجال  يف  التعاون  سبل  تعزيز  ملناقشة  البولندية،  العلمية  األكاديمية  رئيس  نائب  التقى  كام 

البولندي، ونائب وزير التعليم العايل البولندي، ورئيس جامعة وارسو، ورئيس املعهد البولندي لآلثار ودراسات البحر املتوسط.

لقاء مسئولي كبرى منظمي الرحالت بالعاصمة األرمينية يريفان

قام  سبتمرب،   1٥ يوم  يريفان،  األرمينية  للعاصمة  قصرية  زيارة  يف 
أكثر  مع  للوزير  لقاء  بتنظيم  بأرمينيا  العربية  مرص  مجهورية  سفري 
السياحية  والرشكات  الرحالت  منظمي  كربي  مسئويل  من   ٣٠ من 
وقد  االنباء،  ووكاالت  اإلعالم  وسائل  ممثيل  وبحضور  أرمينيا،  يف 
أرمينيا  بني  الطريان  رحالت  استئناف  ضوء  يف  الزيارة  هذه  جاءت 

ومرص اعتبارا من 17 سبتمرب.
بالتدابري  السياحية  الرحالت والرشكات  منظمي  أشاد  ومن جانبهم، 
املرصية  احلكومة  اختذهتا  التي  الصحية  السالمة  وضوابط  االحرتازية 
الستئناف احلركة السياحة هبا، وايضا بالتسهيالت التي تقدمها احلكومة 
املرصية هلم لتشجيع احلركة السياحية اليها، مؤكدين أن مرص أصبحت 

الواجهة السياحية األوىل بالنسبة للمواطنني األرمن.

الوزير يلتقي باملستثمرين السياحيني باألقصر ويتفقد معرض توت عنخ آمون بالغردقة 

من  عدد  مع  موسعًا  اجتامعًا  سبتمرب،   1٠ يوم  الوزير،  عقد 
األقرص،  يف  الفنادق  ومديري  الثقافية  السياحة  وممثيل  املستثمرين 
واالستامع  باملحافظة  السياحي  القطاع  أحوال  ملناقشة  وذلك 
ملطالبهم ومقرتحاهتم لدفع وتنشيط حركة السياحة الثقافية. وتفقد 
خالل زيارته لألقرص، معبد الكرنك وأعامل ترميم الكباش، التقى 
بام  إعجاهبم  عن  أعربوا  الذين  السائحني  من  بمجموعات  خالهلا 
اإلجراءات  تطبيق  ودقة  املرصية،  احلضارة  عظمة  من  شاهدوه 

االحرتازية وضوابط السالمة الصحية.
من  األقرص  متحف  استقبلها  التي  اآلثرية  القطع  الوزير  تفقد  كام 
منطقة آثار تونة اجلبل واملتحف املرصي بالتحرير لتنضم إىل سيناريو 
العرض باملتحف وهي عبارة عن جمموعة من التوابيت امللونة، باإلضافة إىل 1٠٠٠ متثال أوشابتي، وقام بزيارة متحف التحنيط للوقوف عىل 
"سفراء السياحة" لتأهيل مجيع املتعاملني مع السائح يف املواقع األثرية. ثم توجه بعد ذلك إىل مدينة  األنشطة التدريبية باملتحف ضمن برنامج 

الغردقة، لتفقد املعرض املؤقت لبعض كنوز امللك توت عنخ آمون التي تعرض ألول مرة بمتحف الغردقة.

... ويتفقد متحف العاصمة اإلدارية اجلديدة 

تفقد الوزير، يومي 2٠ و28 سبتمرب، متحف العاصمة اإلدارية اجلديدة 
التوجيه  وتم  قريبًا،  الفتتاحه  متهيدًا  به  األعامل  سري  مستجدات  ملتابعة 
القديمة  املرصية  العصور  خمتلف  من  األثرية  القطع  من  املزيد  بإضافة 
جديًرا  ليكون  املتحفي  العرض  سيناريو  إلثراء  واإلسالمية  والقبطية 
بوجوده يف العاصمة اإلدارية اجلديدة  ذلك  الكيان السيايس، االقتصادي، 

الثقايف  الكبري.

لقاء الوزير مع مسئويل كربى منظمي الرحالت والرشكات السياحية يف أرمينيا

قطع أثرية للملك توت عنخ آمون بمتحف الغردقة

متحف العاصمة اإلدارية اجلديدة
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مناقشة دفع حركة السياحة إلى محافظتي 

جنوب سيناء والبحر األحمر

.. وبحث حلول ملشاكل القطاع السياحي بنهر النيل 

استقبل وزير املوارد املائية والري، الوزير يوم 14 سبتمرب لبحث املشاكل املتعلقة بالقطاع السياحي عىل جمرى هنر النيل، وذلك بحضور رئيس االحتاد 
املرصي للغرف السياحية. وقد وافق الوزيران عىل استمرار تقديم الدعم للمنشآت السياحية بمجرى هنر النيل وجدولة املديونيات.

 اتصاالت هاتفية مع وزراء سياحة اململكة العربية السعودية والسودان

يوم 1٣ سبتمرب، مع  هاتفيًا  اتصاالً  املختلفة، أجرى  بالدول  السياحة  الوزير مع نظرائه من وزراء  التي جيرهيا  اهلاتفية  لإلتصاالت  استكامالً 
وزير الثقافة واإلعالم والسياحة بالسودان، كام أجري اتصاالً هاتفيًا آخر مع نظريه باململكة العربية السعودية لبحث تعزيز سبل التعاون يف 

جمال العمل األثري والسياحي.

مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية يناقش تأجيل سداد االلتزامات املالية ملشروعات 

االستثمار السياحي ... وعقد اإلجتماع الثالث للجنة الدائمة للتراخيص

ترأس الوزير، يوم 1٠ سبتمرب، اجتامع جملس إدارة اهليئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور حمافظي جنوب سيناء والبحر األمحر، ورئيس اهليئة 
العامة للتنمية السياحية، وأعضاء جملس اإلدارة. 

وقد تم خالل االجتامع مناقشة العديد من املوضوعات التي من شأهنا دعم القطاع السياحي ومن أبرزها املوافقة عىل تأجيل سداد االلتزامات املالية 
املستحقة ملرشوعات التنمية واالستثامر السياحي املخصصة من اهليئة والتي كانت تستقبل الزائرين فعليًا خالل الفرتة من 1 مارس 2٠2٠ وحتى 

٣٠ سبتمرب 2٠2٠.
ويف سياق آخر، ترأس الوزير يوم 1٠ سبتمرب اإلجتامع الثالث للجنة الدائمة لرتاخيص املنشآت الفندقية والسياحية، والتي كان قد أصدر رئيس 

جملس الوزراء قرارًا بتشكيلها ألول مرة يف فرباير املايض برئاسة وزير السياحة واآلثار وقيادات كافة اجلهات املعنية بالنشاط السياحي يف مرص

تعزيز التعاون بني مكاتب السياحة الداخلية للوزارة والهيئة املصرية العامة للتنشيط 

السياحي

عقد الوزير يوم 1٠ سبتمرب، اجتامعًا موسعًا مع مديري مكاتب السياحة الداخلية التابعة للوزارة واهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي، وذلك 
ملناقشة آليات تعزيز التعاون فيام بينها حيث تم مناقشة املقرتحات واألفكار واآلراء املختلفة ملديري املكاتب والتي من شأهنا أن تساهم يف تطوير 

آلية ومنظومة العمل وتذليل كافة العقبات التي تعوق سري العمل هبا.

اإلجتماع مع أعضاء جلنتي الفعاليات الداخلية والترويج واملعارض اخلارجية

اجتمع الوزير يف 1٠ سبتمرب، مع أعضاء جلنة الفعاليات واألحداث الداخلية، حيث تم مناقشة اخلطة الرتوجيية الداخلية ملرص لعام 2٠2٠ / 2٠21، 
ووضع تصور ملشاركة الوزارة يف األحداث والفعاليات الداخلية املختلفة، ومناقشة ضوابط ورشوط الوزارة لدعم ورعاية األحداث املختلفة وتقييم 

مردود رعايتها لتحقيق االستفادة املثىل.
كام عقد اجتامعًا آخر مع أعضاء جلنة الرتويج واملعارض اخلارجية، تم خالله استعراض ومراجعة خطة املعارض اخلارجية التي تشارك فيها الوزارة 
وحتديد املعارض اهلامة التي جيب أن تشارك هبا والعائد املتوقع من هذه املشاركة، إىل جانب مناقشة ضوابط احلمالت املشرتكة وبنود خطة التنشيط 

السياحي، وبحث آليات تقييم أداء املكاتب السياحية باخلارج يف ضوء األهداف املرجوة منها.

لقاءات وزيارات  

استقبل الوزير يوم 1٠ سبتمرب، حمافظ جنوب سيناء، وحمافظ البحر 
األمحر، حيث تم مناقشة ملف عودة السياحة إىل مرص وعدد من 
املوضوعات اهلامة التي من شأهنا أن تساهم يف دفع وتنشيط حركة 
حركة  استئناف  ظل  يف  السيام  املحافظتني  هلاتني  الوافدة  السياحة 

السياحة الوافدة اليهام اعتبارًا من أول يوليو املايض.

جانب من اإلجتامع
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أهم األخبار

استقبال رئيس غرفة الشركات ووكاالت السفر والسياحة اجلديد 

استقبل الوزير، يوم 14 سبتمرب، رئيس غرفة الرشكات ووكاالت السفر والسياحة اجلديد ملناقشة املحاور الرئيسية خلطة العمل خالل الفرتة املقبلة.
حرض اللقاء رئيس اإلحتاد املرصي للغرف السياحية ورئيس غرفة املنشآت الفندقية، حيث كان الوزير قد أصدر قرارًا يف 14 سبتمرب، بإلغاء قرار 
إعالن نتيجة انتخابات جملس إدارة غرفة الرشكات ووكاالت السفر والسياحة التي ُعقدت بتاريخ ٣1 أكتوبر 2٠18، وذلك تنفيذًا للحكم القضائي 
الذي صدر يف هذا الشأن، وىف سياق متصل استقبل الوزير، يف 21 سبتمرب، رئيس غرفة الرشكات ووكاالت السفر والسياحة السابق، وتم خالل 
اللقاء توجيه الشكر له وألعضاء جملس إدارة الغرفة السابق عىل ما بذلوه من جهد خالل الفرتة السابقة للنهوض بقطاع السياحة حيث أهنم عملوا يف 

فرتة صعبة استطاعوا خالهلا أن يؤدوا عملهم باقتدار.
.. والسفير الفرنسي واملستشار الثقافي ومدير املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية

واملستشار  بالقاهرة،  الفرنيس  السفري  سبتمرب،   2٣ يوم  الوزير،  التقى 
الثقايف الفرنيس، ومدير املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية )IFAO(، وذلك 
واآلثار حيث  السياحة  البلدين يف جمال  بني  التعاون  تعزيز سبل  لبحث 
تعمل عىل وضع  أن  التي من شأهنا  املوضوعات  العديد من  مناقشة  تم 
الوافدة اىل مرص من فرنسا، ومناقشة جهود  السياحية  آلية لدفع احلركة 
تانيس  منطقة  لتطوير  املرصي-الفرنيس  التعاون  مرشوع  يف  الطرفني 
باملنطقة،  اخلدمات  وتطوير  كفاءة  رفع  وكيفية  األثرية  احلجر(  )صان 
عىل  األثرية  املواقع  بتسجيل  اخلاصة  امللفات  إعداد  كيفية  اىل  باإلضافة 

قائمة الرتاث العاملي بمنظمة اليونسكو.

لقاء سفير كازاخستان بالقاهرة 

استقبل الوزير، يف ٣ سبتمرب، سفري دولة كازاخستان بالقاهرة والذي حرص عىل لقاء الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفريًا لبالده 
يف القاهرة، حيث قدم الشكر للوزير عىل التعاون املثمر والفّعال بني البلدين يف كافة املجاالت وخاصة جمال العمل األثري والسياحي.

وقد أشاد السفري بجهود الوزارة عام تشهده البالد من تطور ملحوظ يف هذا القطاع مما أثمر عنه استئناف حركة الطريان بني البلدين بعد فرتة 
توقف بسبب أزمة فريوس كورونا املستجد، مؤكدا أن مجيع املقاصد السياحية يف مرص آمنه وجاهزة الستقبال السائحني.

قرارات مجلس الوزراء لدعم قطاع السياحة 

قرر جملس الوزراء، يف اجتامعه يوم ٣٠ سبتمرب، املوافقة عىل استمرار اإلعفاء من سداد رسوم التأشرية للسائحني الوافدين إىل حمافظات جنوب 
سيناء والبحر األمحر واألقرص وأسوان حتى ٣٠ أبريل2٠21، وتقرر تطبيق التخفيض عىل رسوم اهلبوط واإليواء واخلدمات األرضية املعمول 
به حالًيا )2٠% عيل اخلدمات االرضية و٥٠% عيل رسوم اهلبوط و اإليواء( يف املطارات الكائنة يف حمافظات جنوب سيناء والبحر األمحر واألقرص 
وأسوان، وذلك حتى ٣٠ أبريل 2٠21. باإلضافة إىل انتظام رصف اإلعانة املقدمة من صندوق الطوارئ  بوزارة القوى العاملة  حتى شهر 
استهالك  مقابل  والفندقية  السياحية  واملنشآت  الرشكات  عىل  املستحقات  سداد  تأجيل  عىل  الوزراء  جملس  موافقة  وجتديد   ،2٠2٠ ديسمرب 
الكهرباء والغاز واملياه حتى ٣1 ديسمرب 2٠2٠. باالضافة اىل  تأجيل سداد الرسوم احلكومية أو مقابل اخلدمات ورسوم االنتفاع املستحقة عىل 
الرشكات واملنشآت السياحية والفندقية حتى ٣1 ديسمرب 2٠2٠، إىل جانب إرجاء سداد كافة املديونيات املستحقة عىل الرشكات واملنشآت 

السياحية والفندقية عن فرتات ما قبل بداية أزمة كورونا ليبدأ السداد جمدوالً عىل فرتة مناسبة اعتبارًا من يناير 2٠21.

إعفاء الكافيتريات والبازارات باملتاحف واملواقع األثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة اإليجارية 

حتي آخر أكتوبر 

قرر جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار يف إجتامعه األخري برئاسة الوزير، رسيان قرار اإلعفاء التام جلميع الكافيرتيات والبازارات باملتاحف 
واملواقع األثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة االجيارية هلا حتى هناية شهر اكتوبر 2٠2٠. ويأيت هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتخفيف 

اآلثار االقتصادية الناجتة عن أزمة فريوس كورونا املستجد.

٥٠٠ ألف جنيه من غرفة املنشآت الفندقية لدعم أصحاب احلناطير والفاليك

وافق جملس إدارة اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي، يف جلسته يوم 29 سبتمرب برئاسة الوزير، عيل املقرتح الذي تقدم به  رئيس غرفة 
املنشآت الفندقية بتخصيص مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه من الغرفة ملحافظتي األقرص وأسوان مناصفة بني املحافظتني، وذلك لدعم النقل البطيء 
)أصحاب احلناطري والفاليك(، ويأتى ذلك لتوفري الرعاية البيطرية واملواد الغذائية للدواب ورفع كفاءة احلناطري، وذلك من واقع املسئولية 

للغرفة. املجتمعية 

جانب من القاء
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أول فوج سياحي فرنسي يزور منطقة آثار سقارة بعد أزمة كورونا

استقبلت منطقة آثار سقارة، يوم 14 سبتمرب، أول فوج سياحي من فرنسا وذلك بعد مرور أسبوعني عىل استئناف السياحة الثقافية بشكل كامل وقد 
استمتع الفوج السياحي بجولة يف املنطقة األثرية، أعربوا خالهلا عن سعادهتم هبذه الزيارة، ثم توجه الفوج بعد ذلك لزيارة منطقة دهشور األثرية.

الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" ُيعرض على شاشات املطارات املصرية 

يف إطار التعاون بني وزاريت السياحة واآلثار والطريان املدين، بدأ يوم 12 سبتمرب، عرض الفيلم الدعائي "رحلة سائح يف مرص" الذي أطلقته وزارة  
السياحة واآلثار يف إطار محلتها الدعائية "Same Great Feelings"، عىل شاشات العرض املوجودة بمطار القاهرة الدويل، وذلك متهيدًا 
لعرضه بجميع املطارات املرصية، حيث هيدف الفيلم للرتويج للمقاصد السياحية املرصية املختلفة، مع إلقاء الضوء عىل اإلجراءات االحرتازية 

املطبقة يف املطارات واملنشآت الفندقية واملواقع واملتاحف األثرية للحفاظ عيل سالمة السائحني واملواطنني والعاملني بالقطاع السياحي.

أهم األخبار

أخبار متنوعة

الوزارة توجه باإلسراع في صرف دعم املرشدين ... وجلنة تسيير األعمال تتسلم مقر النقابة

قامت الوزارة بالتنسيق مع بعض النقابات الفرعية للمرشدين ومكاتب الوزارة باملحافظات املختلفة بتجميع كافة البيانات اخلاصة باملرشدين 
الدعم  رصف  يف  لإلرساع  وذلك  االجتامعى،  التضامن  وزارة  إىل  إرساهلا  وتم  منها،  ترخيص  هلم  والصادر  الوزارة،  يف  املقيدين  السياحيني 
بالقطاع  العاملني  التضامن االجتامعي لدعم  الوزارة  ووزارة  التعاون والتنسيق بني  إطار  املبادرة يف  تأيت هذه  أربعة أشهر.  العاجل هلم ملدة 

السياحي من تداعيات أزمة فريوس كورونا املستجد.
وىف سياق آخر قامت جلنة تسيري أعامل نقابة امُلرشدين السياحيني، يوم 22 سبتمرب، بتسلم مقر نقابة املرشدين السياحيني، إلجراء عمليات اجلرد 

والتسليم، طبًقا لألحكام القضائية، وذلك عقب استنفاذ مراحل الطعن واالستشكال عليها، وأصبحت حُمصنة قانونا.
جدير بالذكر أن اللجنة املؤقتة لتسيري أعامل نقابة املرشدين السياحيني قد تم تشكيلها لتتوىل دعوة اجلمعية العمومية للنقابة لالنعقاد النتخاب 

النقيب وأعضاء جملس اإلدارة، وتسيري أعامل النقابة وترصيف شئوهنا.

...و تنظم دورة تدريبية لتأهيل العاملني مبنطقة آثار أهرامات اجليزة .. ومسابقة رسم لألطفال

نظمت الوزارة دورة تدريبية لتأهيل العاملني بمنطقة آثار أهرامات اجليزة من أصحاب الدواب والبائعني عىل كيفية التعامل مع كافة الزائرين 
العاملني يف قطاع  الوزارة لرفع كفاءة  التي وضعتها  التدريبية يف إطار اخلطة  الدورة  املطبقة، وتأيت هذه  التدابري االحرتازية  والسائحني يف ظل 
السياحة واآلثار ورفع الوعي السياحي لدى املتعاملني مع السائح يف خمتلف املواقع األثرية واملتاحف واملنشآت السياحية بام يساهم يف االرتقاء 

بجودة اخلدمات املقدمة للسائحني والزائرين.
وىف سياق متصل، قامت الوزارة من خالل مكتب اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي بمنطقة اهلرم بتكريم األطفال الفائزين بمسابقة "ارسم 
أهرامات اجليزة" وذلك من سن٥ اىل 12 سنة، هبدف تثقيف وتوعية األطفال برتاثهم احلضاري عن طريق الفن، باإلضافة اىل تنمية مهاراهتم 

وموهبتهم مما خيلق لدهيم رغبة للتعرف عىل املزيد من تاريخ احلضارة املرصية العريقة.
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متحف املركبات امللكية ببوالق جاهز لالفتتاح

انتهت الوزارة ممثلة يف املجلس األعىل لآلثار من كافة أعامل تطوير متحف املركبات امللكية ببوالق، حيث تم االنتهاء من جتهيز ووضع كافة 
القطع األثرية داخل الفتارين ضمن سيناريو العرض املتحفي به، وذلك يف إطار االستعداد الفتتاحه قريبًا.

ويضم املتحف قطع أثرية نادرة ومميزة توضح وسائل التنقل املختلفة التي كان يستخدمها ملوك وحكام هذه الفرتة، باإلضافة إىل العربات 
التي كانت تستخدم يف العديد من املناسبات الرسمية.

شاركت الوزارة مع وزارة الشباب والرياضة ، ىف حفل قرعة بطولة كأس العامل لكرة اليد ال 27 للرجال والذى أقيم يوم ٥ سبتمرب، أمام سفح 
األهرامات، بحضور رئيس جملس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار املسئولني والشخصيات العامة. وخالل هذا احلفل، تم عرض فيلم "رحلة 
التواصل االجتامعي يف  "Same Great Feelings"، عيل منصات  الدولية  الوزارة يف إطار محلتها الرتوجيية  سائح يف مرص" والذي أطلقته 
أواخر يونيو املايض. ويأتى ذلك ىف إطار اإلستعداد الستضافة مرص لفعاليات هذه البطولة اهلامة خالل الفرتة من 1٣- ٣1 يناير 2٠21، وذلك 

كأكرب حدث ريايض يشهده العامل خالل الفرتة املقبلة بمشاركة ٣2 دولة ألول مرة ىف تاريخ البطولة.
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آثار سقارة عن الكشف عن بئرين للدفن األول به 1٣ تابوتًا آدميًا مغلقًا منذ أكثر من  بالبعثة املرصية بمنطقة  أسفرت أعامل احلفائر اخلاصة 
2٥٠٠ عامًا، واآلخر به 14 تابوتًا، وتشري الدراسات املبدئية إىل أن هذه التوابيت مل ُتفتح منذ أن تم دفنها ومن املرجح أن يتم العثور عىل املزيد 
منها داخل النيشات املوجودة بجوانب اآلبار حيث تم العثور بداخلها عىل عدد من اللقى األثرية والتوابيت اخلشبية، وحتى اآلن مل يتم حتديد 

هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها اإلمجايل.

..والعثور على بئر للدفن يرجع للعصر الفرعوني مبنطقة آثار الغريفة مبحافظة املنيا

أسفرت حفائر البعثة األثرية املرصية بمنطقة الغريفة األثرية بتونا اجلبل بمحافظة املنيا عن الكشف عن بئر للدفن عمقه مخسة أمتار بداخله تابوت من 
احلجر اجلريي عليه مناظر متثل أوالد حورس األربعة يف حالة جيدة من احلفظ وعدد من متاثيل األوشابتي املصنوعة من الفاينس. 

وكانت قد نجحت البعثة األثرية العاملة بمنطقة الغريفة خالل مواسمها الثالثة السابقة يف الكشف عن العديد من املقابر العائلية التي ختص كبار 
كهنة اإلله جحوتى وكبار املوظفني باإلقليم اخلامس عرش من أقاليم مرص العليا وعاصمته األشمونني، و19 مقربة تضم 7٠ تابوتا حجرًيا خمتلفة 

األحجام واألشكال وأثاث جنائزي.

اكتشافات أثرية

الكشف عن عدد كبير من التوابيت األثرية بسقارة..ومازال البحث مستمرًاً

تطوير منطقة معابد فيلة بأسوان

انتهى املجلس األعىل لآلثار من أعامل مرشوع تطوير منطقة معابد فيلة بأسوان، حيث تم انشاء مرسى داخيل خاص باملنطقة وأماكن النتظار 
مستوى  عىل  األثرية  واملواقع  املتاحف  لتطوير  املجلس  خطة  ضمن  املرشوع  هذا  ويأيت  اإلضاءة.  نظام  كفاءة  رفع  إىل  باإلضافة  الزائرين، 

اجلمهورية، وقد بدأ العمل باملرشوع يف فرباير املايض.

متحف شرم الشيخ يستقبل قطعًا أثرية جديدة

استقبل متحف رشم الشيخ جمموعة من القطع األثرية اجلديدة، حيث وصل إمجايل عدد القطع التي استقبلها املتحف حتى اآلن إىل 6٠62 قطعة، 
آخرها قطعة نادرة من املوزاييك من اإلسكندرية ترجع إىل القرن الرابع قبل امليالد، ومتثال املعبود" إيروس"وهو يصطاد الغزالن والتي من املقرر 
أن تعرض بمدخل املتحف، ومتثال آخر نادر للمعبود "بس" لوضعها يف قاعة "االنسان واحلياة الربية". باإلضافة إىل القطع التي تم اكتشافها 

حديثًا ببعض املواقع األثرية.

وضع اللمسات النهائية ملتحف كفر الشيخ متهيدًا الفتتاحه

القطع األثرية بفتارين العرض للمتحف، والذي يدور سيناريو العرض املتحفي له حول  يقوم أعضاء جلنة سيناريو العرض املتحفي بوضع 
املرصية  العواصم  أحد  القديمة  بوتو  مدينة  تاريخ  عىل  الضوء  إلقاء  إىل  باإلضافة  وست،  حورس  بني  والرصاع  وأوزوريس  إيزيس  أسطورة 

القديمة، وتاريخ العلوم خالل العصور التارخيية املختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط املتحف بجامعة كفر الشيخ.
إىل جانب تسليط الضوء عىل مسار رحلة العائلة املقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمحافظة كفر الشيخ أحد املسارات التي عربت منها العائلة املقدسة 
إىل اجلهة الغربية؛ باإلضافة إىل بعض املوضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات الرتاث اإلسالمي الثري، حيث يضم كافة الرتاث الثقايف لكفر 

الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.
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أصدر الوزير قرارا بندب املستشار عبد املحسن شافعي لإلرشاف عىل االدارة املركزية للعالقات العامة والدولية بوزارة السياحة واآلثار.
 كام أصدر قرارًا بتنظيم عملية متابعة سري العملية االنتخابية ملجلس إدارة نادي السيارات والرحالت املرصي طبًقا لقرار السيد رئيس اجلمهورية 

والتى أجريت يومي 24 و2٥ سبتمرب.

مناقشة االستعدادات النهائية ملوكب املومياوات امللكية

عقد الوزير يوم 22 سبتمرب، اجتامعًا مع الرشكة املنفذة لعملية نقل املومياوات امللكية من مكان عرضها احلايل باملتحف املرصي بالتحرير إىل مكان 
عرضها الدائم باملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط، واملزمع أن يتم وسط موكب ملكي يليق بعظمة األجداد وعراقة احلضارة املرصية.

وخالل االجتامع، استعرضت الرشكة سيناريو عملية النقل واخراج املوكب امللكي للمومياوات ومجيع العنارص الفنية والديكورات التي سيتم 
تنفيذها الستقبال املوكب، باإلضافة اىل اللوحات واملواد الدعائية التي سيتم استخدامها خالل عملية النقل لتزين الشوارع وامليادين املمتدة عىل 

طول خط السري، باالضافة إىل  املوسيقى املصاحبة للموكب وغريها من العنارص الفنية األخرى.
وقام الوزير يوم 24 سبتمرب، بتفقد املتحف للوقوف عىل آخر مستجدات األعامل التي جتري عىل قدم وساق استعدادًا الستقبال املومياوات امللكية، 
باإلضافة اىل تفقد أعامل جتهيز قاعة العرض املركزية متهيدًا لالفتتاح الوشيك والتي تعرض حوايل 1٥٠٠ قطعة، باإلضافة اىل حوايل ٣٥٠ قطعة 

بقاعة العرض املؤقت.

قرارات 

املتحف القومي للحضارة املصرية 

من معروضات املتحف

متثال من احلجر اجلريي لسيده تقوم بطحن احلبوب يرجع إىل عرص الدولة القديمة
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املتحف املصرى الكبير

املتحف املصرى الكبير أول متحف يحصل على شهادة األيزو للسالمة والصحة املهنية

تسلم املتحف ممثاًل ىف مركز ترميم اآلثار، يوم 27 سبتمرب شهادة اعتامد املواصفات الدولية القياسية لنظام إدارة السالمة والصحة املهنية األيزو.
وتعد هذه الشهادة هي املرة األوىل عيل مستوى املتاحف املرصية والعاملية التي يتم فيها منح شهادة أيزو ملتحف لتكون ملدة ٣ سنوات متتالية 

وجتدد سنويا ملتابعة األداء وتطبيق معايري السالمة والصحة املهنية، وتعترب مواصفات األيزو من أهم املواصفات العاملية يف هذا املجال.

املتحف يستقبل قطعًا أثرية جديدة

القليوبية  بمحافظة  اليهودية  بتل  املتحفي  واملخزن  بالتحرير  املرصي  املتحف  من  قادمة  أثرية  قطعة   2٠٠٠ سبتمرب،   19 يوم  املتحف  استقبل 
ومنطقة آثار اهلرم ليدخلوا ضمن سيناريو العرض املتحفي. ومن أهم هذه القطع عمودين من اجلرانيت الوردي للملك رمسيس الثاين سيتم 
وضعهام عىل الدرج العظيم، و٥4  قطعة أثرية من جمموعة امللك توت عنخ امون، باإلضافة اىل جمموعة أخرى متميزة تنتمي اىل عصور خمتلفة. 

وقد بلغ عدد القطع التي تم نقلها إىل املتحف املرصى الكبري حتى اآلن ٥4 ألف قطعة أثرية.

ترميم صدرية حربية من مجموعة امللك توت عنخ آمون لعرضها ألول مرة

نجح فريق من املرممني بمعمل اآلثار العضوية بمركز الرتميم يف ترميم الصدرية اجللدية اخلاصة بامللك توت عنخ آمون ، والتي مل يشملها الرتميم 
منذ اكتشافها وهي من القطع األثرية النادرة والتي مل يتم عرضها من قبل لسوء حالتها،  هذا وقد استغرقت خطة ترميم القطعة حوايل شهرين.

جولة تفقدية للوزير بقاعات العرض باملتحف املصري الكبير

املتحفي، وقد شملت  العرض  النهائية لسيناريو  به، واللمسات  ملتابعة مستجدات األعامل  باملتحف  الوزير يوم 8 سبتمرب، بجولة تفقدية  قام 
الزيارة البهو والدرج العظيم وقاعات العرض اخلاصة بكنوز امللك توت عنخ آمون. ويعد املتحف املرصي الكبري أكرب متحف لآلثار يف العامل 
خصص حلضارة واحدة، هي احلضارة املرصية القديمة، وسوف يعرض املتحف وألول مرة جمتمعة يف مكان واحد، آثار امللك توت عنخ آمون.

االنتهاء من احلديقه الترفيهية ودراسة مسار نقل مركب الشمس

تم االنتهاء من احلديقة الرتفيهية، والتي تقع عىل مساحة ٥8 ألف مرت مربع، وتضم هذه احلديقة ٥٣ شجرة ، و2٣7 نخلة ، وتطل عليها 
جمموعة من املطاعم التي تلبي حاجة رواد املتحف أثناء الزيارة.

وىف سياق أخر تم عقد اجتامع ملناقشة املراحل النهائية لنقل مركب الشمس، حيث اجتمع املرشف العام عيل مرشوع تطوير املتحف واملنطقة 
املحيطة به مع رشكة sarens البلجيكية املتخصصة يف أعامل النقل الغري تقليدية واملكاتب االستشارية املسئولة عن التصميامت اإلنشائية وتم 

استعراض الدراسة التفصيلية اآلمنة بخط سري املركب، كام تم استعراض نموذج حماكي ملسار حركة املركب لضامن سالمتها.  
متثال من احلجر اجلريي لسيده تقوم بطحن احلبوب يرجع إىل عرص الدولة القديمة
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عام  كل  من  سبتمرب   27 ىف  العامل  حيتفل 
مع  يتزامن  والذي  العاملي  السياحة  بيوم 
األسايس  النظام  العتامد  السنوية  الذكرى 
اليوم  هذا  مثل  يف  العاملية  السياحة  ملنظمة 
مع  التاريخ  هذا  ويتزامن   ،197٠ عام 
الفرنيس  العامل  فيه  قام  الذي  اليوم  ذكرى 
اللغة  رموز  بفك  شامبليون  فرانسوا  جان 

اهلريوغليفية بشكل رسمي.
هبذا  الرسمية  االحتفاالت  بدأت  وقد 
اليوم للمرة األوىل يف 27 سبتمرب 198٠،  
يف  الوعي  زيادة  إىل  به  االحتفال  وهيدف 
سيام  ال  السياحة،  بأمهية  الدويل  املجتمع 
وأهنا تعد من أهم األنشطة االقتصادية يف 
العامل وهلا دور يف التقارب ما بني الشعوب.

عام  كل  العاملية  السياحة  منظمة  وتقوم 
باختيار شعار خمتلف، ويوجه األمني العام للمنظمة رسالة لالحتفال باملناسبة،  ويرتأس االحتفاالت الرسمية كل عام يف مدينة خمتلفة.

واختارت املنظمة هذا العام شعار "السياحة والتنمية الريفية" "Tourism and Rural Development" ليكون فرصة لتعزيز إمكانات 
السياحة يف توفري وخلق فرص العمل، وإبراز الدور الفريد للسياحة يف احلفاظ عىل الرتاث الطبيعي والثقايف يف مجيع أنحاء العامل.

وملرص باع كبري يف جمال السياحة، فقد كانت تستقبل السائحني ملشاهدة عظمة األهرامات منذ العرص اليوناين، وُوجدت بعض 
أبيات الشعر لسائح روماين يمتدح األهرامات أثناء زيارته هلا.

ويف العرص احلديث تلقى حاكم مرص امللك فؤاد األول كأًسا من الذهب،  بمناسبة املسابقة العاملية للدعاية السياحية التي أسسها 
عام 19٣٣م، وهو مستدير ومنقوش عليه أربع لوحات متثل مناظر خمتلفة من مرص.

امللك فاروق األول، والذي  امللكي واسم  بالتاج  الذهب عىل هيئة معبد فرعوين مزين  امللك فاروق األول  كأسًا من  تلقى  كام 
فازت به مرصيف السباق السياحي العاملي. واحتفظت به مرص عىل مدار ثامين سنوات متتالية منذ 194٠ وحتى 1948م. وهذان 

الكأسان موجودان ضمن سيناريو العرض بمتحف املجوهرات امللكية باإلسكندرية.
إعداد: أشواق مصلح ، عضو املكتب العلمي للوزير
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