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إطالق حملة لتنظيف وصيانة التماثيل بامليادين العامة مبحافظات اجلمهورية

بامليادين  املوجودة  التامثيل  وصيانة  لتنظيف  موسعة  محلة  فرباير   ١٤ يوم  الوزارة  أطلقت 
العامة بجميع املحافظات يف مرص،  بالتعاون مع املحافظات املعنية، وذلك يف إطار حرص 
الوزارة عىل احلفاظ عىل هذه التامثيل سواء األثرية أو غري األثرية، حيث تتم أعامل التنظيف 
والصيانة بأيادي مرممي املجلس األعىل لآلثار إلبراز مجال هذه التامثيل، واالرتقاء باملستوى 
احلضاري للميادين، وذلك يف إطار جهود الدولة إلضفاء الشكل احلضاري واجلاميل عىل 
امليادين العامة باملحافظاتـ، ومنها حمافظات القاهرة واألسكندرية وبورسعيد واالسامعيلية 

و املنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان.
وقد شهد الوزير واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار إطالق هذه احلملة، وقاما بجولة 
يف شوارع وميادين القاهرة ملتابعة أعامل تنظيف وصيانة عدد من هذه التامثيل ومنها متاثيل 

قرص النيل، ومتثال سيمون بوليفار بوسط القاهرة.

متثال نوبار باشا باألسكندريةأحد متاثيل قرص النيل بالقاهرة

متثال الظوغيل باشا بالقاهرة
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تعامد الشمس على وجه امللك 

رمسيس الثاني مبعبده
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مصر في عيون العالم

ص ٦

 افتتاح مشروعي ترميم معبد

 أتريبس ومقابر احلواويش

ص ٨

 مد مبادرة دعم السياحة الداخلية

  حتي ١٥ مايو
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اجتمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس مع رئيس جملس الوزراء والوزير يوم ١ فرباير، وذلك ملتابعة األنشطة واملرشوعات القومية للوزارة، وقد 
والتكامل بني  بالتنسيق  السياحي واألثري عىل مستوي اجلمهورية  باملجال  العمل يف املرشوعات اخلاصة  بمواصلة  الرئيس خالل االجتامع  وجه 
خمتلف األجهزة املعنية، واستعرض الوزير اجلهود التي قامت هبا الدولة لدعم قطاع السياحة خالل عام 2020 عىل املستويني اهليكيل واملؤسيس 
من خالل دمج قطاعي السياحة واآلثار، وكذلك اإلجراءات التي اختذهتا الوزارة للتحول الرقمي بالتنسيق والتعاون مع كافة اجلهات احلكومية، 

بام يف ذلك إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل وتوثيق القطع األثرية وربطها إلكرتونيًا.
أبرز  استعراض  عن  فضاًل  كورونا،  فريوس  تداعيات  تأثري  ظل  يف  املايض  العام  خالل  مرص  يف  السياحة  توافد  معدالت  الوزير  استعرض  كام 
لتطوير  اجلارية  اجلهود  االجتامع  استعرض  الداخلية واخلارجية. كام  السياحة  لتشجيع  املبادرات  أهم  إىل مرص، وكذا  للسياحة  املصدرة  األسواق 
تتم يف خمتلف  التي  األثرية  واالكتشافات  اخلارج،  إىل  املهربة  األثرية  القطع  استعادة  وكذلك جهود  الكربى،  القاهرة  األثرية يف  املناطق  من  عدد 

املحافظات، خاصًة منطقة آثار سقارة.

أهم األخبار 

رئيس الوزراء يشهد بدء تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلي من طراز اإليرباص 

الوزير ُيلقي بياًنا خالل اجللسة العامة ملجلس النواب

ألقى الوزير يف اجللسة العامة ملجلس النواب يف يوم ٤ فرباير بياًنا استعرض خالله ما تم إنجازه يف الوزارة من خالل خطة احلكومة، واملرشوعات 
السياحية واألثرية التي متت، باإلضافة اىل أعامل التطوير والرتميم للمواقع األثرية، والترشيعات واهليكلة اجلديدة للوزارة واالسرتاتيجية اجلديدة 
للوزارة بعد الدمج. ويف سياق متصل، شارك الوزير يف كل من اجتامع جلنة اإلعالم واآلثار يوم ٩ فرباير،  وجلنة السياحة والطريان املدين يوم 2٨ 

فرباير، و تم خالل االجتامعني  مناقشة ما تم انجازه يف قطاع السياحة واآلثار.

الرئيس يوجه مبواصلة العمل فى كافة املشروعات السياحية واألثرية على مستوي اجلمهورية

جانب من االجتامع

تفقد أحدث أجهزة الطريان التمثييل

شهد رئيس جملس الوزراء، يرافقه الوزير ووزير الطريان 
املدين، يوم ١٦ فرباير، بدء تشغيل أحدث أجهزة الطريان 
وذلك   ،)A320Neo )اإليرباص  طراز  من  التمثييل 
بأكاديمية "مرص للطريان" للتدريب، التي تعد أحد أكرب 
النقل اجلوي  املعتمدة يف جمال  التدريب اإلقليمية  مراكز 

بمنطقة الرشق األوسط وإفريقيا.
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الغردقة تستقبل أولى رحالت شركة Condor األملانية 

يف إطار التعاون والتنسيق املستمر بني الوزارة ووزارة الطريان املدين، استقبل مطار الغردقة الدويل خالل شهر فرباير أوىل رحالت رشكة Condor للطريان 
األملانية القادمة من مدينة فرانكفورت حتمل عىل متنها 220 راكًبا، وقد استقبل أعضاء مكتب اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي املسافرين وتم توزيع 
الرحلة منتظمة أسبوعيًا مع زيادة عدد  أن تكون تلك  املقرر  التذكارية. ومن  اهلدايا  السياحية واألثرية وبعض  الدعائية عن مرص ومقوماهتا  املواد  بعض 

الرحالت إىل ٣ رحالت أسبوعيًا يف منتصف مارس املقبل.

مد إعفاء مستأجري البازارات والكافيتريات باملتاحف واملواقع األثرية

يف إطار حرص الوزارة عىل دعم قطاع السياحة يف ظل اآلثار اإلقتصادية الناجتة عن أزمة فريوس كورونا، وافق جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار خالل 
القيمة  دفع  من  للمجلس  التابعة  األثرية  واملواقع  باملتاحف  والكافيرتيات  البازارات  ملستأجري  التام  اإلعفاء  عىل  الوزير  برئاسة  فرباير   2٣ يوم  جلسته  

اإلجيارية عن شهري مارس وأبريل 202١، ليكون بذلك قد استمر هذا اإلعفاء ملدة ما يقرب من عام.
قام الوزير خالل الشهر باملوافقة عىل مد إعفاء مستأجري حمالت املنتجات الرتاثية يف قلعة شايل بواحة سيوة من دفع القيمة اإلجيارية ملدة ستة أشهر )١ 
يناير- ٣0 يونيو 202١(، كام قامت الوزارة باملوافقة عىل استكامل إعفاء مستأجري حمالت سوق الفسطاط السياحي بمرص القديمة بنسبة ٦٥% من القيمة 

اإلجيارية حتى هناية شهر ديسمرب 2020.

رفع كفاءة اخلدمات السياحية املقدمة للزائرين فى عدد من املواقع األثرية

يف إطار سياسة الوزارة لتطوير املتاحف واملواقع األثرية والقصور التارخيية واالرتقاء بجودة اخلدمات السياحية املقدمة للزائرين، تم اإلنتهاء 
من رفع كفاءة اخلدمات السياحية املقدمة للزائرين ىف عدد من املواقع األثرية بمحافظتي الفيوم و أسوان، وذلك بالتنسيق مع هذه املحافظات 
وبرعاية بعض من الرعاة من القطاع اخلاص. كام قامت الوزارة بإتاحة بعض اخلدمات بقرص البارون إمبان بحي مرص اجلديدة تشمل  استخدام 

بدروم القرص كمركز ثقايف إبداعي إلقامة ورش عمل ومعارض فنية واستضافة صالونات ثقافية.

مد مبادرة "دعم السياحة الداخلية" حتى ١٥ مايو املقبل 

الوزارة ووزارة الطريان املدنى مد العمل بمبادرة "دعم السياحة الداخلية" يف مرص  حتي ١٥ مايو املقبل وفقًا لتوجيهات  دولة رئيس جملس الوزراء، قررت 
والتى كان من املقرر انتهاءها  2٨ فرباير مع االلتزام بنسبة ال ٥0% من الطاقة االستيعابية للفنادق وفقًا لضوابط التشغيل املقررة، والتأكيد عىل رضورة 
واألتوبيسات  والفنادق  والكافيرتيات  واملطاعم  األثرية  واملواقع  واملتاحف  باملطارات  الصحية  السالمة  وضوابط  اإلحرتازية  اإلجراءات  بكافة  االلتزام 
السياحية. كام تقرر استمرار تثبيت أسعار تذاكر الطريان للمرصيني واألجانب بسعر موحد شامل الرضائب للذهاب والعودة من القاهرة و األسكندرية إىل 
األقرص  ١٥00 جنيه مرصى وإىل أسوان  ١٨00 جنيه. ومن القاهرة أو اإلسكندرية إىل رشم الشيخ و الغردقة و طابا ١٨00 جنيه، وإىل مرسى علم 2000 
جنيه. كام وافق جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار عىل منح ختفيض عىل أسعار تذاكر دخول املرصيني والعرب املقيمني باملناطق األثرية واملتاحف املفتوحة 
للزيارة، حيث سيطبق سعر موحد هلم وهو سعر تذاكر الطالب املرصيني حتي منتصف شهر مايو 202١.  وكانت هذه  املبادرة قد أطلقتها  الوزارة ووزارة  

الطريان املدنى يف شهر يناير املايض حتت عنوان "شتي يف مرص" وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة واآلثار برئاسة رئيس جملس الوزراء.

تخصيص مكتب هيئة التنشيط السياحي بالغردقة  إلجراء حتليل ال PCR للسائحني

قامت الوزارة  بتخصيص مكتب اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي بمدينة الغردقة  كموقع مؤقت إلجراء حتليل ال PCR للسائحني فور الوصول وغريه 
من التحاليل املطلوبة عند املغادرة وفًقا ملتطلبات دوهلم، وذلك  للحد من التكدس باملطار للحفاظ عىل اإلجراءات االحرتازية املطبقة. وقد قام الوزير ووزير 

الطريان املدين وحمافظ البحر األمحر  بزيارة  املكتب يوم 20 فرباير.
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الوزارة تدعو مجموعة من املؤثرين املصريني للترويج ملبادرة "شتي في مصر"

املايض  يناير  يف  املدين  الطريان  ووزارة  الوزارة  أطلقتها  التي  مرص"  يف  "شتي  مبادرة  نجحت 
بالتعاون مع غرفة املنشآت الفندقية، يف حتقيق ما ُدشنت من أجله وهو تنشيط حركة السياحة 
مناسبة  بأسعار  املرصية  السياحية  املدن  لزيارة  واألجانب  للمرصيني  الفرصة  وإتاحة  الداخلية 
لكافة الفئات، باإلضافة إىل مساعدة الفنادق عىل استمرار العمل، حيث سامهت يف رفع نسبة 
إشغاالت الفنادق الثابتة والعائمة املشاركة باملبادرة إىل ٥0% من الطاقة االستيعابية املسموح هبا 

خالل الفرتة احلالية.
لزيارة عدد من  املؤثرين املرصيني،  الوزارة جمموعة من  املبادرة، دعت  الرتويج هلذه  إطار  ويف 
االجتامعي  التواصل  مواقع  الشخصية عىل  هلا عرب صفحاهتم  للرتويج  املرصية  السياحية  املدن 
والتي تتمتع بآالف املتابعني، من بني هذه املدن األقرص وأسوان والغردقة ومرسى علم ورشم 

الشيخ ودهب ونويبع وطابا.

دعوة مدونني تشيك لزيارة مصر
 

استكامالً خلطة الوزارة ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي نحو تنظيم زيارات تعريفية إىل مرص لعدد من املدونني واملؤثرين عىل 
مواقع التواصل االجتامعي من خمتلف دول العامل للرتويج السياحي ملرص، قامت اهليئة خالل الشهر بدعوة اثنني من املدونني من مجهورية 
التشيك، ممن لدهيم نسبة متابعة مرتفعه عىل مواقع التواصل االجتامعي، لزيارة مرص، حيث تضمن برنامج الزيارة مدينة رشم الشيخ، ومعامل 
األيويب،  الدين  صالح  قلعة  إىل  باإلضافة  رسجه،  أبو  وكنيسة  املعلقة  الكنيسة  زارا  حيث  القديمة  ومرص  اجليزة،  أهرامات  ومنها  القاهرة، 
صفحاهتم  عىل  ونرشها  الصور  من  العديد  التقاط  خالل  من  مرص  إىل  زيارهتم  توثيق  عىل  املدونني  وحرص  بالتحرير.   املرصي  واملتحف 

الشخصية عىل مواقع التواصل االجتامعي.

.. ومجموعة من املؤثرين العرب إحتفاًل بيوم السياحة 

العربي

حتت شعار "التحول الرقمي نحو سياحة عربية آمنة " احتفل العامل العريب بيوم السياحة العريب 
العربية للسياحة هذا الشعار لعام  املنظمة  والذي يوافق 2٥ فرباير من كل عام، وقد اختارت 
202١ لتسليط الضوء عىل تعزيز استخدام  التقنيات احلديثة يف كافة املواقع السياحية والرتاثية. 
التواصل  مواقع  عىل  العرب  املؤثرين  من  عدًدا  الوزارة  دعت  اليوم  هبذا  االحتفال  إطار  ويف 

اإلجتامعي يف زيارة ملرص للرتويج للمقومات السياحية واألثرية املتنوعة هبا.
وقد نظمت اهليئة برناجمًا سياحًيا هلم تضمن زيارة مدينتي رشم الشيخ والقاهرة والتي زاروا فيها 

منطقة األهرامات والقاهرة التارخيية ومنطقة مرص القديمة.

الترويج والتنشيط 

احلكومة تصدر قرارات لدعم القطاع السياحي

أصدر دولة رئيس جملس الوزراء، خالل شهر فرباير، قرارًا باستمرار إعفاء العقارات املبنية امُلستخدمة فعليًا يف األنشطة اإلنتاجية واخلدمية يف 
املجاالت السياحية والفندقية، وكذا قطاع الطريان من الرضيبة عىل العقارات املبنية، وذلك حتى ٣0 أبريل 202١.

كام أصدر البنك املركزي املرصي خالل الشهر قرارًا بتعديل بعض رشوط املبادرتني املقدمتني لدعم السياحة الصادرتني بضامن وزارة املالية، 
والتسهيالت، ورشوط االستفادة منها. 

وبدأت وزارة التضامن االجتامعي أيًضا خالل الشهر يف رصف الدفعة الثانية من الدعم االستثنائي لنحو ٩ آالف مرشد سياحي بقيمة ١000 
جنيه، وذلك للمرشدين السياحيني الذين تنطبق عليهم معايري االستحقاق واملسجلني عىل قواعد بيانات وزارة السياحة واآلثار، كام وافق أيًضا 
جملس إدارة صندوق إعانة الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة يف شهر فرباير عىل رصف الدفعتني )الرابعة واخلامسة( دفعة واحدة من إعانات 

الطوارئ للعاملني بالقطاع السياحى، وذلك نظًرا ملا يمر به القطاع من ظروف استثنائية نتيجة فريوس كورونا.

أحد املؤثرين املرصيني بمريس علم 

جانب من زيارة املؤثرين العرب
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زيارة زوجات سفراء ٢٠ دولة بالعالم ملنطقة آثار سقارة

نظمت الوزارة يوم ١١ فرباير جولة لوفد من زوجات سفراء 20 دولة أجنبية معتمدة بالقاهرة إىل منطقة آثار سقارة، وذلك يف إطار الرتويج 
للمقاصد السياحية املرصية املتنوعة وتعريفهم باحلضارة املرصية، شارك يف هذه اجلولة حرم السيد وزير اخلارجية املرصي، وزوجات عدد من 

مساعدي السيد وزير اخلارجية املرصي. 
وقد استقبل الوفد مدير عام آثار سقارة، واصطحبهم يف جولة داخل هرم زورس املدرج وجمموعته اهلرمية، وهرم أوناس، وهرم امللك تتي، 

ومقربة كامجنى، والرسابيوم، باإلضافة إىل زيارة متحف إيمحتب.

األهرامات تستقبل مسئولني وفرق رياضية من عدد من دول العالم

استقبلت منطقة آثار اهلرم خالل شهر فرباير عدد من املسئولني والشخصيات اهلامة والفرق الرياضية من عدد من دول العامل، حيث استقبلت 
استقبلت  كام  األجسام.  لكامل  الدويل  االحتاد  ورئيس  مرص،  إىل  زيارته  هامش  عىل  له  املرافق  والوفد  الديمقراطية  الكونغو  مجهورية  رئيس 
دينيس مجيس مدرب بطل كامل األجسام املرصي "بيج رامي"، وبمناسبة استضافة مرص لبطولة كأس العامل للرماية )22 فرباير-٥ مارس( 

استقبلت املنطقة  نائب رئيس االحتاد الدويل للرماية، وأعضاء فرق كازاخستان واهلند والتشيك للرماية املشاركني يف منافسات البطولة.

الترويج والتنشيط 

تصوير فيلم ترويجي عن احلضارة املصرية بعدد من املواقع األثرية

الوزارة  تقوم  حيث  سقارة،  آثار  بمنطقة  املدرج  زورس  هرم  أمام  النبوي  خالد  العاملي  املرصي  بالفنان  فرباير    ٦ يوم  الوزير  التقى   
باعداد فيلم تروجيي عن احلضارة املرصية بعدد من املواقع األثرية بالتعاون معه،  وذلك يف إطار خطتها للرتويج ملرص عربيًا ودوليًا 

اهلامة يف مرص. السياحية  املنتجات  تعد أحد  منها، والتي  الثقافية  املتنوعة، وخاصة  السياحية  األنامط  الضوء عىل  وإلقاء 

رئيس االحتاد الدويل لكامل األجسامجانب من زيارة أعضاء فرق الرماية ملنطقة األهرامات دينيس مجيس 
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مصر في عيون العالم 

CNN Travel: مصر من أفضل الوجهات السياحية للسفر 

أثناء أزمة فيروس كورونا

يف إطار مبادرة Unlocking the World والتي أطلقها موقع CNN Travel لقرائه عن 
الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها يف الوقت احلايل أثناء أزمة فريوس كورونا، 
اختار املوقع مرص كأحد هذه الوجهات ضمن عدًدا من دول العامل. وأشار التقرير الذي 
تم نرشه حتت عنوان "السفر إىل مرص خالل كوفيد ١٩: ما حتتاج إىل معرفته قبل السفر" 
املطبقة يف  الصحية  السالمة  تطبيق اإلجراءات االحرتازية وضوابط  إىل رصامة وجدية 

املنشآت الفندقية والسياحية واملتاحف واملواقع األثرية.

ثالثة  الربيطانية   The Telegraph التليجراف  جريدة  نرشت 
التقارير  هذه  أحد  ىف  اختارت  حيث  مرص،  يف  السياحة  عن  تقارير 
األيقونات  كأحد  آمون  عنخ  توت  الشاب  للملك  الذهبي  القناع 
دقيقًا  وصفًا  التقرير  وقدم  مشاهدهتا،  جيب  التي  العامل  يف  السياحية 
التي  الفريدة  القطع  من  أنه  إىل  أشار  حيث  وتصميمه،  القناع  هلذا 

أهبرت العامل وزادهتم ولًعا باحلضارة املرصية.
وصفتها  التي  مرص  يف  النيلية  الرحالت  عن  تقريًرا  نرشت  كام 
اختيار  العامل، وآخر عن  النهرية يف  الرحالت  أفضل  باملمتعة، وأهنا 
بعد   202١ عام  يف  إليها  للسفر  السياحية  الوجهات  كأفضل  مرص 

إهناء سياسة اإلغالق يف اململكة املتحدة.

التليجراف البريطانية ُتلقي الضوء على  السياحة املصرية في ثالثة تقارير

مجلة سويسرية: مصر األولى عاملًيا بني الوجهات السياحية األكثر طلًبا خالل الفترة احلالية

حصلت مرص عىل املرتبة األوىل عاملًيا بني الوجهات 
وفقًا  احلالية،  الفرتة  خالل  طلًبا  األكثر  السياحية 
  Travel Inside أجرته جملة  الذي  الرأي  الستقصاء 
لتتفوق  السياحي،  الشأن  يف  املتخصصة  السويرسية 
األخرى  السياحية  املقاصد  من  العديد  عىل  بذلك 
بالد  من  وغريها  الكاريبى  وجزر  املالديف  كجزر 
أمان  السويرسي يف  السائح  ثقة  يؤكد عىل  العامل، مما 
املقصد السياحي املرصي دون غريه وموقعه اجلغرايف 
يكون  التي  األوقات  هذه  مثل  يف  وخاصة  املتميز 

الطقس يف أوروبا منخفض يف درجات احلرارة.
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"النيويورك تاميز" تطلق مسابقة ثقافية بعنوان

"ماذا تعرف عن مصر"

حتت عنوان "ماذا تعرف عن مرص"، أطلقت صحيفة "النيويورك تايمز" األمريكية، عرب 
وتارخيها  بمرص  قرائها  لتعريف  مشوقة  بطريقة  معروضة  اختبارات  اإللكرتوين،  موقعها 
هذه  تصحب  حيث  اجلميلة،  ومدهنا  اجلغرايف  وموقعها  العريقة  وحضارهتا  وثقافتها 
االختبارات القارئ يف رحلة تثقيفية داخل مرص عن طريق طرح عدًدا من األسئلة وتلقي 
اختيارها وما هبا من معامل  تم  التي  املدينة  اإلجابات املصحوبة بصور ومعلومات ترشح 

سياحية وأثرية وطبيعية، باإلضافة إىل أماكن الرتفيه هبا.

للسائح  بالنسبة  السياحية  الوجهات  أفضل  أحد  التشيكيمصر 
 

وفًقا لتقرير نرشته الصفحة الرسمية ملحطة اإلذاعة التشيكية عن رغبة املواطنني التشيك للسفر لقضاء عطلة الصيف خارج البالد رغم  أزمة 
فريوس كورونا، جاءت مرص من أفضل الوجهات السياحية، حيث تلقت وكاالت السفر بالتشيك آالف احلجوزات حتى اآلن إىل الوجهات 
السياحية ذات اجلو الدافئ وعىل رأسها مرص، حيث جاءت يف املرتبة األوىل من بني الوجهات السياحية املفضلة لدي السائح التشيكي وذلك 

جلوها الدافئ وشواطئها املشمسة وطبيعتها اخلالبة وحضارهتا العريقة.

البيضاء  الصحراء  "جبال  بعنوان  للجارديان  تقرير 

في مصر"

نرش موقع جريدة اجلارديان الربيطانية تقريًرا مصورًا حتت عنوان "جبال الصحراء 
البيضاء يف مرص"  ألقى الضوء عىل عدًدا من صور املناظر الطبيعية اخلالبة للصحراء 
"عيش  "الفطر" أو  البيضاء بمرص والتي من أبرزها الصخرة الكبرية املعروفة باسم 
الغراب"،  باإلضافة إىل تسليط الضوء عىل األنشطة التي يامرسها زائرو هذه املنطقة. 
كام أشار التقرير إىل مبادرة "شتى يف مرص" التي أطلقتها الوزارة مع وزارة الطريان 
املدين بالتعاون مع غرفة املنشآت الفندقية منذ يناير 202١ لتشجيع حركة السياحة 

الداخلية.

جريدة إيطالية: شرم الشيخ أفضل وجهات السفر 

خالل ٢٠٢١

نرشت جريدة Comunicati Stampa اإليطالية تقريرًا صحفيًا أشارت خالله إىل 
اختيار وكالة السياحة والسفر "اسطرالب" " Astrolabe"  مدينة رشم الشيخ أفضل 
الوجهات السياحية للسفر إليها خالل عام 202١، الفتة إىل أن مدينة رشم الشيخ 
واحدة من أكثر الوجهات شهرة وشعبية، وقضاء اإلجازة هبا سوف جيعل زائرهيا 

يعيشون جتربة سياحية فريدة ومميزة، وسريغبون يف زيارهتا مرات عديدة.
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معبد أتريبس بالشيخ محد

جولت وزيارات داخلية

...وجولة مبحافظتي األقصر وسوهاج

املدين،  الطريان  وزير  مع  الوزير  هبا  يقوم  التي  الزيارات  اطار  يف 
والفنادق،  األثرية  واملواقع  املطارات  لتفقد  السياحية   للمحافظات 
الفرتة من  األقرص وسوهاج خالل  إىل حمافظتي  بزيارة  الوزيران  قام 
ومعبد  الدويل  األقرص  بمطار  بجولة  الوزيران  قام  فرباير.   27-2٥
الذين يقضون أجازة باألقرص،  اآلقرص،  والتقوا بعدد من املرصيني 
الداخلية،  السياحة  لدعم  مرص"  يف  "شتي  بمبادرة  أشادوا  حيث 
أصحاب  من  عدد  ولتقيا   السياحي،  للسوق  تفقدية  بجولة  قاما  كام 
البازارات والعاملني به، واستمعا إيل مشاكلهم ومطالبهم. كام إلتقى 
باملحافظتني  والشيوخ  النواب  جمليس  أعضاء  من  بعدد  الوزيران 
واآلثار  السياحة  بقطاعي  الصلة  ذات  املوضوعات  من  عدد  ملناقشة 
املرسى  تطوير  أعامل  بتفقد  الوزير  قام  الزيارة  وخالل  والطريان. 

من  بالكامل  االنتهاء  تم  والذي  باألقرص،  للوزارة  التابع  السياحي 
السياحة  حركة  وتنشيط  الثقافية  السياحة  دعم  آليات  ملناقشة  األقرص  بمحافظة  السياحيني  باملستثمرين  واجتمع  لتطويره.  األوىل  املرحلة  أعامل 
"مستشفى شفا األورمان" لعالج  افتتاح  الزيارة شارك الوزيران  ىف  الداخلية كام استمع ملطالبهم ومقرتحاهتم لدعم  قطاع السياحة، وعىل هامش 

رسطان األطفال، وذلك يف إطار مبادرة حياة كريمة حتت رعاية السيد رئيس اجلمهورية.

زيارة مدينتي الغردقة ومرسى علم مبحافظة البحر األحمر

قام الوزير ووزير الطريان املدين  يومي 20-2١ فرباير بزيارة إىل مدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر األمحر، تفقدا خالهلا برفقة املحافظة 
املطبقة واخلدمات  الوفد باإلجراءات االحرتازية  باملطار، حيث أشاد  السفر  التشيك بصالة  ،  والتقوا بوفد سياحي من دولة  الدويل  الغردقة  مطار 
إىل اجتامع آخر مع  باإلضافة  بالغردقة،  النواب  باملدينة.  كام اجتمعوا مع عدد من أعضاء جملس  السياحية  الدويل والفنادق  الغردقة  املقدمة بمطار 
مستثمري مرسى علم، وذلك لالستامع ملطالبهم ومقرتحاهتم لدعم وزيادة حركة السياحة والطريان الوافدة إىل هذه املحافظات، وبحث التحديات 
التي تواجه صناعة السياحة هبا. وقام الوزير بتفقد عدد من املنشآت الفندقية وأحد حمطات حتلية املياة يف مدينة مريس علم ملتابعة مدى التزام املنشآت 
وسويرسا  التشيك  من  السائحني  من  بعدد  الوزير  والتقى  املعتمدة،  الصحية  السالمة  وضوابط  االحرتازية  االجراءات  بتطبيق  والسياحية  الفندقية 

وبولندا، والذين أكدوا أن مرص دولة آمنة، مشيدين باإلجراءات االحرتازية وضوابط السالمة الصحية التي ملسوها عىل أرض الواقع.

زيارة تفقدية للمركز املصري للقيادة اآلمنة مبدينة ١٥مايو

قام الوزير يوم ١٤ فرباير يرافقه رئيس االحتاد املرصي للغرف السياحية، بزيارة تفقدية للمركز املرصي للقيادة اآلمنة التابع لالحتاد املرصي للغرف 
السياحية بمدينة ١٥ مايو، والذي يقوم بتدريب وتأهيل مهني وحمرتف لقائدي املركبات السياحية وغريها طبقًا للمعايري الدولية للقيادة اآلمنة. تأيت 
هذه الزيارة للوقوف عىل آليات سري العمل باملركز وبحث سبل تطويره وتعزيز االستفادة القصوى منه للحد من حوادث الطرق، حيث أنه يعتمد يف 
برامج التدريب اخلاصة به عىل تقنية املضامري اإللكرتونية التي حتاكي الظروف الغري متوقعة، وكيفية تفادهيا بشكل يضمن سالمة الركاب واملركبات.

افتتاح مشروعي ترميم وتطوير معبد أتريبس ومقابر احلواويش مبحافظة سوهاج

معبد  منطقة  وتطوير  ترميم  مرشوعي  فرباير   2٦ يوم  الوزير  افتتح 
أتريبس بالشيخ محد ومنطقة مقابر احلواويش بأمخيم بمحافظة سوهاج، 
املواقع األثرية وفتح  الوزارة عىل احلفاظ عىل  وذلك يف ضوء حرص 
هبا،   السياحية  اخلدمات  كفاءة  ورفع  وتطوير  للزيارة  جديدة  أماكن 
حوايل  أتريبس  معبد  منطقة  وتطوير  ترميم  مرشوع  تكلفة  بلغت  وقد 
منطقة  وتطوير  ترميم  مرشوع  تكلفة  بلغت  بينام  جنيه،  مليون   ٥.٥0
باملرشوعني  األعامل  استمرت  وقد  جنيه،  مليون   ٩ احلواويش  مقابر 
قرابة العامني، بالتعاون مع املحافظة متمثلة يف مرشوع التنمية املحلية 
طريق  عن  اإلنشائية  األعامل  بتمويل  قام  والذي  مرص  صعيد  لتنمية 
جمانًا  املرصيني  بدخول  السامح  تم  االفتتاح،  وبمناسبة  الدويل.  البنك 

إىل هاتني املنطقتني  حتى هناية شهر مارس 202١.
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اكتشافات أثرية

أخبار متنوعة

األشعة املقطعية تكشف مالبسات وفاة امللك سقنن رع تاعا الثاني

كشف البحث العلمي الذي ُنرش يف ١7 فرباير يف جملة Frontiers in Medicine حول فحص مومياء امللك سقنن رع -تاعا الثاين باألشعة املقطعية التي 
أجراها الدكتور زاهي حواس والدكتورة سحر سليم أستاذة األشعة بكلية الطب جامعة القاهرة، أن امللك قتل أثناء قتال الغزاة، حيث قدما تفسرًيا جديًدا 
لألحداث قبل وبعد وفاة امللك سقنن رع استناًدا إىل صور األشعة املقطعية ثنائية وثالثية األبعاد، فيظهر تشوه الذراعني الذي يبدو أنه قد تم بالفعل نتيجة 
أرسه يف ساحة معركة ربام عىل يد ملك اهلكسوس نفسه، وُقيدت يديه خلف ظهره مما منعه من صد اهلجوم الرشس عن وجهه.  وحددت دراسة التصوير 
املقطعي أنه كان يبلغ من العمر قرابة األربعني عاًما عند وفاته، كام كشفت عن تفاصيل مهمة حول حتنيطه منها  استخدام املحنطني طريقة متطورة إلخفاء 

جروح رأس امللك حتت طبقة من مادة التحنيط.

متديد معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براغ حتى ٣٠ يونيو املقبل

وقع األمني العام للمجلس األعىل لآلثار، اتفاقية متديد ملعرض "ملوك الشمس" امُلقام حاليا باملتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ، ليستمر حتى 
٣0 يونيو 202١، حيث استمر املعرض ملدة ستة أشهر وكان من املقرر انتهائه يف شهر فرباير، ويلقى املعرض إقباالً كبريًا من قبل املواطنني التشيك، 
حيث يعد أول معرض لآلثار املرصية يف براغ، وأكرب معرض آلثار الدولة القديمة.  وكان الوزير قد افتتح املعرض مع رئيس الوزراء التشيكي ووزير 

الثقافة التشيكي  يف أغسطس املايض.

 تنظيم رحلة للطالب ذوي القدرات اخلاصة إلى أسوان

نظمت الوزارة ممثلة يف مكتب اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة سوهاج، رحلة توعوية ل 2٤ طالبًا من ذوي القدرات اخلاصة ملدة 
يومني خالل شهر فرباير  إىل حمافظة أسوان، بالتنسيق مع اإلدارة التعليمية باملحافظة. تأيت الرحلة يف إطار مبادرة "اعرف بلدك" والتي أطلقتها اهليئة 

منذ ديسمرب املايض لرفع الوعي السياحي واألثري لدى املواطنني بكافة مراحلهم العمرية وثقافاهتم، وتنشيط حركة السياحة الداخلية. 

دخول األطقم الطبية وأسرهم للمتاحف واملواقع األثرية مجانا في ٢٠٢١

تقديًرا  للدور الذي تقدمه األطقم الطبية للمجتمع وخاصة خالل أزمة فريوس كورونا، وافق جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار خالل جلسته يوم 2٣ 
فرباير عىل منح األطقم الطبية وأرسهم بحد أقىص ٣ أفراد مرافقني زيارة جمانية جلميع املتاحف واملواقع األثرية املفتوحة للزيارة، وذلك خالل عام 202١.

مشاركة الوزارة في معرض "ديارنا ٢٠٢١"

شاركت الوزارة للمرة األوىل يف معرض »ديارنا« للحرف اليدوية لعام 202١ الذي نظمته وزارة التضامن اإلجتامعي يف الفرتة من ١٥ إىل 2٥ فرباير، حيث 
قامت الوزارة بعرض مستنسخات أثرية من إنتاج مصنع املستنسخات األثرية اجلديد "كنوز" والذي من املقرر افتتاحه قريبًا لتلبية احتياجات اجلمهور من النامذج 

األثرية، هذا باإلضافة إىل منتجات احلرف اليدوية والتقليدية املتنوعة ومطبوعات املجلس األعىل لآلثار من الكتب.

النتهاء من ترميم سبيل رقية دودو .. والبدء في ترميم سبيل األمير شيخو 

يف إطار املرشوع الذي أطلقته الوزارة لرتميم وإنقاذ ١00 مبنى أثري بالقاهرة التارخيية، تم االنتهاء خالل شهر فرباير من أعامل ترميم وتطوير سبيل 
رقية دودو بشارع سوق السالح وفًقا لألصول الفنية واألثرية للخرائط والوثائق القديمة للسبيل. ويف سياق متصل، بدأ املجلس األعىل لآلثار يف 
أعامل ترميم سبيل األمري شيخو باحلطابة املجاورة لقلعة صالح الدين، والتي شملت التنظيف امليكانيكي ألحجار واجهات السبيل، وإظهار النقوش 

الكتابية والزخارف املوجودة هبا، كام تم إزالة التعديات احلديثة عىل جانبيه ووضع سياج حديدي حلاميته.

الكشف عما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة اجلعة بأبيدوس
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توصلت البعثة األثرية املرصية األمريكية املشرتكة العاملة يف شامل أبيدوس بمحافظة سوهاج إىل الكشف عن ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة 
اجلعة يف العامل. يرجح أن هذا املصنع يرجع إىل عرص امللك نعرمر، وأنه يتكون من ثامنية قطاعات كبرية كانت تستخدم كوحدات إلنتاج اجلعة، 
وكان ينتج املصنع حوايل 22.٤00 لرت من اجلعة يف املرة الواحدة، وربام تم بنائه يف هذا املكان بالتحديد لتزويد الطقوس امللكية التي كانت تتم 
داخل املنشآت اجلنائزية اخلاصة بملوك مرص األوائل؛ إذ ُعثر خالل أعامل احلفائر بتلك املنشآت عىل أدلة استخدام اجلعة يف طقوس تقديم القرابني.



اجتماعات ولقاءات 

اجتماع مع رئيس جلنة السياحة والطيران مبجلس النواب

اجتمع الوزير يوم ١٣ فرباير مع رئيس جلنة السياحة والطريان بمجلس النواب، ورئيس االحتاد املرصي للغرف السياحية،  ملناقشة آليات دعم قطاع 
السياحة يف ظل تداعيات أزمة فريوس كورونا،  وذلك يف إطار تكامل وتضافر كافة اجلهود بني احلكومة وجملس النواب والقطاع السياحي اخلاص.

تم خالل االجتامع مناقشة تفعيل قرارات جملس الوزراء لدعم القطاع، كام تم التواصل مع   وزراء القوى العاملة الكهرباء واملالية والتضامن االجتامعي 
بشأن عدد من التسهيالت اخلاصة بدعم القطاع.

بحث املوقف التنفيذي ملشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للوزارة 

خالل  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  ووزير  الوزير  اجتمع 
الشهر ملناقشة املوقف التنفيذي لبعض املرشوعات اخلاصة بالتحول 
قع بني الوزارتني يف نوفمرب  امُلوَّ التعاون  الرقمي يف إطار بروتوكول 

املايض. 
بدمج  اخلاصة  األعامل  مستجدات  مناقشة  تم  االجتامع  وخالل 
الرتوجيية،  أو  للوزارة سواء اخلدمية  التكنولوجية  البوابات  وتطوير 
لتقديم  ابليكيشن(  )موبايل  املحمول  اهلاتف  عىل  تطبيق  وإنشاء 
اخلدمات للسائحني، باإلضافة إىل مرشوع ميكنة اخلدمات بديوان 
األثرية  البعثات  طلبات  خدمات  تطوير  ومرشوع  الوزارة،  عام 
باملواقع  اخلرائط  إدارة  نظام  تطوير  ومرشوع  العمل،  دورة  وميكنة 

االثرية والسياحية.

مناقشة رفع الوعي السياحي واألثري بني طالب املدارس

اجتمع الوزير وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفني يوم 22 فرباير ملناقشة عدد من ملفات التعاون بني الوزارتني وخاصة فيام يتعلق بزيادة الوعي السياحي 
واألثري وتعزيز أخالقيات السياحة بني طالب املدارس خللق شغف بني طالب املدارس للتعرف أكثر عىل قطاع السياحة واآلثار يف مرص، وإدراج املواد 
املعرفية والتوعوية ضمن مناهج التعليم بمرحلة التعليم األسايس، هبدف توضيح كيفية التعامل مع السائحني، باالضافة اىل  تنظيم رحالت لطالب املدارس 

للمحافظات السياحية املختلفة.

مجلس إدارة صندوق السياحة يوافق على إطالق حملة لرفع الوعي السياحي واألثري

للسياحة  الفرعية  احلسابات  وحدة  تفعيل  إعادة  برنامج  تكلفة  اعتامد  الوزير عىل  برئاسة  فرباير،  يوم ١٦  اجتامعه  السياحة يف  إدارة صندوق  وافق جملس 
TSA" Tourism Satellite Accounts" والتي كانت متوقفة منذ عام 20١7، وذلك يف إطار بروتوكول التعاون بني الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية 
االقتصادية، حيث سيتم العمل بالتعاون بني اخلرباء املتخصصني من الوزارتني، باإلضافة إىل اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. وهتدف هذه الوحدة 
إىل توفري اإلحصاءات السياحية بشكل دقيق ومنتظم إلمكان التعرف عىل حجم االسهام احلقيقي للسياحة يف االقتصاد القومي وللوقوف عىل انجازاهتا 

وتقويم مستويات األداء ودعم اختاذ قرارات االستثامر والتنشيط والرتويج السياحي.
بالرتاث احلضاري والثقايف ملرص ومقوماهتا  السياحي واألثري للمرصيني وتعريفهم  الوعي  إدارة الصندوق أيضا عىل إطالق محلة لرفع  كام وافق جملس 
السياحية بام يساهم يف تنشيط حركة السياحة الداخلية، وسوف يتم متويل هذه احلملة مناصفة بني الوزارة ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي 

والبنك األهيل املرصي.
 اجتماع جلنتي الترويج واملعارض اخلارجية والفعاليات واألحداث الداخلية

عقد الوزير يوم 7 فرباير اجتامعًا مع أعضاء جلنتي الرتويج واملعارض اخلارجية، والفعاليات واألحداث الداخلية، ملناقشة آليات خطة تنشيط حركة السياحة 
املدارس وشباب  تنظيم رحالت لطالب  مناقشة  تم  واملتنوعة، حيث  الفريدة  املرصية  السياحية واألثرية  املقومات  إبراز  والعمل عىل  الداخلية واخلارجية 
اجلامعات للمحافظات السياحية املختلفة، باإلضافة اىل إقامة أنشطة سياحية وأثرية وبرامج توعوية لرفع الوعي السياحي واألثري لدي كافة فئات املجتمع من 
شباب وكبار السن وطالب املدارس واجلامعات وذوي االحتياجات اخلاصة. كام تم استعراض مستجدات أعامل إنشاء تطبيق عرب اهلاتف املحمول )موبايل 

ابليكيشن( للرتويج للسياحة املرصية، باإلضافة ايل مناقشة املقرتحات اخلاصة بالتسويق السياحي ملرص باألسواق الرئيسية املصدرة للسياحة إىل مرص.

لقاء سفراء اليابان وإسبانيا والفلبني بالقاهرة 

التقى الوزيرخالل الشهر سفراء  اليابان و إسبانيا والفلبني بالقاهرة، وذلك ملناقشة سبل تعزيز التعاون املشرتك بني مرص وهذه الدول يف جمال السياحة واآلثار.
وخالل اللقاء مع السفري اإلسباين تم متابعة آخر مستجدات أعامل تنفيذ املرشوعات الثنائية بني البلدين يف جمال العمل األثري والسياحي، كام تم االتفاق عىل 
أمهية تنسيق اجلهود الستعادة تدفق احلركة السياحية الدولية وبصفة خاصة من دول االحتاد األورويب إىل مرص. وخالل اللقاء مع سفري الفلبني تم بإلقاء الضوء 
عىل ما تتمتع به مرص من إمكانات خاصة يف جمال السياحة الدينية وما يتواكب مع تطور مرشوع إحياء مسار العائلة املقدسة. ومع سفري اليابان تم مناقشة آخر 

مستجدات األعامل باملتحف املرصي الكبري. 

الوزير خالل اجتامعه مع وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
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من جمموعة اآللباسرت لتوت عنخ آمون

املتحف القومي للحضارة املصرية 

  نقل مشهد آل " طباطبا" إلى املتحف

بعد االنتهاء من الدراسات اهلندسية الالزمة وموافقة اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية 
"آل طباطبا"  والقبطية واليهودية، بدأ املجلس األعىل لآلثار يف أعامل فك ونقل مشهد 
األثري من موقعة احلايل باجلهة الرشقية من عني الصرية، إىل اجلهة املقابلة عىل حافة عني 
الصرية بجوار املتحف القومي للحضارة املرصية، وذلك حفاًظا عليه من ترسب املياه 
بداخله. وتتم أعامل الفك والنقل وفقًا لألساليب العلمية املتعارف عليها، وذلك حلاميته 

حيث أنه يعاين من مشكلة املياه منذ ما يزيد عن 22 عاًما.

 اجتماع مجلس ادارة هيئة املتحف

ُعقد يوم ١٥ فرباير اجتامع جملس إدارة هيئة املتحف القومي للحضارة املرصية برئاسة 
وباملوقع  باملتحف،  األعامل  مستجدات  بشأن  املوضوعات  من  عدد  ملناقشة  الوزير، 

اإللكرتوين اخلاص به.
 "Cairo Pass"  كام تم مناقشة إمكانية إضافة املتحف بعد افتتاحه ضمن مواقع الزيارة
والذي يتيح حلامله زيارة عدد من املتاحف واملواقع األثرية املوجودة بمحافظتي القاهرة 

واجليزة ملدة ٥ أيام متتالية.

املتحف املصرى الكبير

.... واجتماعات موسعة ملناقشة آخر مستجدات األعمال باملتحف 

اجتمع الوزير يوم ١٤ فرباير مع امُلرشف العام عىل مرشوع املتحف املرصي الكبري واملنطقة املحيطة به، واألمني 
العام للمجلس األعىل لآلثار، ومساعد الوزير للشئون األثرية باملتحف، حيث تم مناقشة عمليات نقل القطع 
األثرية إىل أماكن عرضها الدائم باملتحف. كام اجتمع الوزير مع الرشكة املعنية بإعداد احلملة الرتوجيية الفتتاح 

املتحف، حيث تم مناقشة العديد من األفكار والبنود املقرتحة خلطة احلملة الرتوجيية. 
كام عقد الوزير اجتامعا آخر يوم 2٣ فرباير ملناقشة عملية نقل مركب خوفو املوجودة حالًيا بمنطقة آثاراهلرم، وذلك 

متهيًدا لعرضها يف املبنى املخصص هلا ضمن سيناريو العرض املتحفي. جدير بالذكر أنه  تم االنتهاء من فك بعض األجزاء 
من املركب بموقعها  احلايل وتغليفها متهيًدا لنقلها ملركز الرتميم باملتحف. 

املتحف يستقبل قطًعا أثرية من مجموعة توت عنخ أمون

استقبل املتحف خالل الشهر قطًعا أثرية من جمموعة امللك توت عنخ آمون، منها ثالثة مراكب خشبية رمزية، والبوق 
والسيف املعقوف  ورأس اللوتس وجمموعة  األلباسرت الفريدة وكذلك الرسير القابل للطي،  والذى يعترب أول رسير 
قابل للطي يف العامل، باإلضافة إىل استقباله ٦١ قطعة أثرية تعود إىل عصور خمتلفة، منها جمموعة سكاكني من الظران 
من عرص ما قبل التاريخ، ومائدة قرابني من الدولة الوسطى، وجمموعة من اللوحات اجلنائزية من احلجر اجلريي 

ترجع للدولة احلديثة،  وجمموعة من األواين الزجاجية من العرص املتأخر.

اجتماع مجلس إدارة هيئة املتحف

من معروضات املتحف

من  العديد  ومناقشة  استعراض  تم  حيث  الوزير،  برئاسة  املتحف  هيئة  إدارة  جملس  اجتامع  فرباير   2 يوم  ُعقد 
املوضوعات اهلامة بشأن تطورات األعامل باملتحف واملوقع اإللكرتوين، وخالل االجتامع متت املوافقة عىل حتديد 

مقابل زيارة متحف مراكب خوفو للزائر املرصي 20 جم وللزائر األجنبي ١٤0 جم، والطالب بخصم ٥0% عىل 
املوافقة عىل دخول مرافق واحد لذوي  الست سنوات، كام متت  الدخول جماًنا لألطفال دون  كل منهام، ويكون 

القدرات اخلاصة من املرصيني واألجانب جماًنا يف مجيع أماكن الزيارة باملتحف.

لوحة متثل شاهد قبر من احلجر اجليري امللون 

عثر عليها في أبيدوس بصعيد مصر
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األخيرة

تعامد الشمس على وجه امللك رمسيس الثاني مبعبده بأبو سمبل

يشهد شهر فرباير من كل عام الظاهرة الفلكية الفريدة لتعامد أشعة الشمس 
عىل "قدس األقداس" بمعبد رمسيس الثاين بأبوسمبل ، والتتي تتكرر مرتني 
داخل  الشمس  أشعة  تتسلل  حيث  أكتوبر،  و22  فرباير   22 يومي   العام  ىف 
املعبد،؛ لتصل إىل قدس األقداس والذي يبُعد عن املدخل بنحو ستني مرًتا، 
لتشع بنورها عىل منصة عليها متثال امللك رمسيس الثانى جالًسا وبجواره متثال 
مظلاًم،  "بتاح"  اآلهلة رع حور أختي، وآمون، وبتاح، ويبقى وجه متثال االله 

والذى كان يعتربه القدماء إله الظالم.
وقد تم اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس يف شتاء عام ١٨7٤م، عندما رصدت 
املرافق هلا، هذه الظاهرة وسجلتها   الكاتبة الربيطانية"إميليا إدوارد" والفريق 

يف كتاهبا بعنوان "ألف ميل فوق النيل" عام ١٨٩٩م.
وكانت هذه الظاهرة حتدث يومي 2١ أكتوبر و2١ فرباير قبل عام ١٩٦٤م، 
العايل  السد  إنشاء  الغرق وقت  أنه بعد نقل معابد أبوسمبل إلنقاذها من  إال 
يف بداية الستينيات من موقعها القديم إىل موقعها احلايل، فأصبحت الظاهرة 

حتدث يومي 22 أكتوبر و22 فرباير من كل عام.

وحتتفل الوزارة هبذه الظاهرة التى تعد حدًثا فريًدا أثرًيا وسياحًيا ينتظره العامل، 
حيث يتوافد السائحني من خمتلف دول العامل ملشاهدهتا، وتزامنًا مع االحتفال 
بالظاهرة يوم 22 فرباير هذا  العام. قامت الوزارة بنرش جولة افرتاضية ملعبد 
اخلاصة  اإلجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  سمبل  بأبو  الثاين  رمسيس  امللك  
حرصها  اطار  يف  املعبد  عن  لألطفال  قصرية  أفالمًا  أصدرت  كام  بالوزارة، 
عىل رفع الوعي السياحي واألثري لدى املواطنني وخاصة األطفال وطالب 

املدارس.
باإلضافة إىل أنه تم إقامة عرض موسيقي عاملي بدون مجهور من أمام معبد أبو 
سمبل حتت رعاية الوزارة، وتم بثه مبارشة للعامل من خالل منصات التواصل 

االجتامعي  اخلاصة بالوزارة والرشكة الفرنسية املنظمة.
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