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النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية  -عدد خاص (عام 1 )٢٠١٨

افتتاحات
•  20يناير :افتتاح مرشوع ترميم منطقة باب الوزير الذي يضم ثالثة مباين هي

)

البيامريستان املؤيدي وتكية تقي الدين البسطامي وبوابة درب اللبانة( .

(

) •  28يناير :افتتاح مقعد األمري ماماي السيفي (بيت القايض) باجلاملية.

مسلة
•  17فرباير :افتتاح املتحف املفتوح بمنطقة املسلة باملطرية بعد االنتهاء من مرشوع تطوير وجتهيز املوقع الذي يضم ّ
امللك سنورست األول وقطع ًا أثرية من أعامل احلفائر باملنطقة) ( .

( ) •  1مارس :تفضل فخامة رئيس اجلمهورية بافتتاح متحف آثار مطروح (عن
طريق الفيديو كونفرانس) ،وذلك بالتعاون بني وزارة اآلثار وحمافظة مطروح التي
قامت بتمويل املرشوع.

•  ١مارس :افتتاح رضيح سيدي عيل زين العابدين من العرص الفاطمي بمنطقة السيدة زينب بعد انتهاء أعامل ترميمه( .

)

) •  3مارس :افتتاح مرشوع تطوير منطقة آثار تل بسطا بمحافظة الرشقية
(
واملتحف الذي يضم  1000قطعة أثرية حتكى تاريخ تل بسطا ،ويقدم نتاج حفائر
حمافظة الرشقية.

•  6مارس :تفضل فخامة رئيس اجلمهورية بافتتاح جامع األزهر األثري بعد انتهاء أعامل
الرتميم والتي تم متويلها بمنحة من خادم احلرمني الرشيفني) ( .
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•  15مايو :افتتاح النصف الغريب ملسجد زغلول األثري بمدينة رشيد بمحافظة
البحرية ) ( .

) •  3أغسطس :افتتاح جامع العبايس ببورسعيد بعد االنتهاء من أعامل ترميمه.

(

•  12أغسطس :تفضل فخامة رئيس اجلمهورية بافتتاح متحف سوهاج القومي.
يتكون املتحف من طابقني وحيتوي عىل  950قطعة أثرية موزعة عىل  6قاعات
باإلضافة إىل القاعة الرئيسية بالدور العلوي وقاعتني بالدور السفيل) ( .

( ) •  8سبتمرب :افتتاح مقربة «حمو» بمنطقة آثار سقارة للزيارة للمرة األوىل
منذ اكتشافها عام .1940

•  28سبتمرب :افتتاح مسجد أنجا هانم بمنطقة حمرم بك باإلسكندرية( .

)

( ) •  5أكتوبر :افتتاح مسجد تطندى األثري بقرية شايل بواحة سيوة بمحافظة
مطروح.

•  19نوفمرب :افتتاح قاعة كنوز يويا وثويا لتعرض كاملة ألول مرة منذ اكتشافها
يف مقربهتام بوادي امللوك عام  .١٩٠٥يضم العرض اجلديد  214قطعة أثرية ،منها
قط ًعا تُعرض ألول مرة مثل مومياويت يويا وثويا وبردية يويا امللونة التي يبلغ طوهلا
حوايل عرشين مرت ًا) ( .

النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية  -عدد خاص (عام 3 )٢٠١٨

االكتشافات األثرية

•  3فرباير :كشفت بعثة وزارة اآلثار عن مقربة لسيدة تدعي «حتبت» وكانت «كاهنة
املعبودة حتحور» من عرص الدولة القديمة وذلك يف اجلبانة الغربية بمنطقة أهرامات
اجليزة) ( .

( ) •  24فرباير :اكتشفت البعثة األثرية العاملة بمنطقة الغريفة (شامل تونا
اجلبل بمحافظة املنيا) جمموعة مقابر من العرص املتأخر حتوي عدد ًا كبري ًا من
التوابيت واملومياوات والتامثيل.

•  8مايو :كشفت بعثة كلية اآلثار بجامعة القاهرة بمنطقة سقارة األثرية عن مقربة أحد
كبار قادة اجليش من عهد امللك رمسيس الثاين ،كام تم العثور أيضا عىل عدد كبري من
الكتل احلجرية املنقوشة) ( .

) •  25يونيو :نجحت البعثة املرصية األمريكية املشرتكة ملرشوع ترميم
(
جبانة جنوب العساسيف يف الكشف عن جمموعة من األواين الكانوبية التي
ترجع إىل عرص األرسة السادسة والعرشين باملقربة رقم  TT 391بجبانة جنوب
العساسيف بالرب الغريب باألقرص.
•  14يوليو :اكتشفت البعثة املرصية األملانية التابعة جلامعة توبنجن ورشة كاملة للتحنيط
ملحق هبا حجرات للدفن هبا مومياوات بمنطقة مقابر العرص الصاوي املوجودة جنوب
هرم أوناس بسقارة) ( .

( ) • ١أغسطس :نجحت البعثة املرصية األسرتالية املشرتكة التابعة جلامعة
ماكويري بمنطقة آثار بني حسن بمحافظة املنيا يف العثور عىل حجرات الدفن اخلاصة
بمقربة رمو شنتي (رقم  )72ومقربة باكت
الثاين (رقم  )33من كبار رجال الدولة من
عرص الدولة الوسطى.
• سبتمرب :اكتشفت البعثة املرصية العاملة بمرشوع ختفيض منسوب املياه اجلوفية بمعبد كوم أمبو بمحافظة أسوان
متثال من احلجر الرميل عىل هيئة أبو اهلول ،باإلضافة إىل جمموعة من اللوحات) ( .
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•  1أكتوبر :نجحت البعثة التشيكية بمنطقة آثار أبوصري شامل منطقة سقارة يف الكشف عن مقربة لشخص يدعى «كا إير إس» املرشف عىل أعامل امللك
والتي ترجع لعرص األرسة اخلامسة.
( ) •  ٢٥أكتوبر :كشفت البعثة التابعة جلامعة عني شمس بمنطقة عرب احلصن
باملطرية عن مقصورة احتفاالت امللك رمسيس الثاين كاملة والتي كان يستخدمها
أثناء االحتفاالت.

•  8نوفمرب :نجحت البعثة املشرتكة التابعة للمعهد الفرنيس لآلثار الرشقية وجامعة
سرتاسبورج بفرنسا والعاملة بجبانة العساسيف باألقرص يف العثور عىل لوحة من
احلجر الرميل وتابوتني خشبيني يرجعان لنهاية األرسة السابعة عرش وبداية األرسة
الثامنة عرش) ( .
) •  10نوفمرب :نجحت البعثة املرصية بمنطقة آثار سقارة بجانب
(
الطريق الصاعد للمك أورسكاف يف الكشف عن ثالث مقابر ترجع لعرص
الدولة احلديثة أعيد استخدامها يف العرص املتأخر كجبانة للقطط واجلعارين
املحنطة ،باإلضافة إىل أربعة مقابر أخرى ترجع إىل الدولة القديمة.

•  24نوفمرب :نجحت البعثة املرصية بمنطقة العساسيف باألقرص يف الكشف
عن مقربة ختص رئيس مقصورة التحنيط يف معبد موت ،كام كشفت البعثة
عن مدخل املقربة رقم ) ( .TT28

•  15ديسمرب :الكشف عن مقربة «واح يت» كاهن التطهري امللكي بمنطقة سقارة األثرية والتي ترجع إىل عرص األرسة اخلامسة من عهد امللك «نفر اير كا رع»،
واملقربة بحالة جيدة من احلفظ وجدراهنا مزينة بنقوش ملونة ،كام يوجد هبا متاثيل لصاحب املقربة وأفراد عائلته.

النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية  -عدد خاص (عام 5 )٢٠١٨

معارض خارجية

معارض آثار مؤقتة

•  11مارس :افتتاح معرض «عامل الفاطميني» بمتحف األغاخان بمدينة
تورونتو بكندا ،والذي يعرض جمموعة من القطع األثرية من العرص
الفاطمي) ( .

•  21مارس :افتتاح معرض «آثار مرص الغارقة» بمدينة سانت لويس بالواليات
املتحدة األمريكية.
( ) •  23مارس :افتتاح معرض «الفرعون الذهبي» لعرض جمموعة من
مقتنيات امللك توت عنخ آمون بمعهد كاليفورنيا للعلوم بلوس انجلوس
بالواليات املتحدة األمريكية.

•  30يونيو :قامت وزارة اآلثار بالتعاون مع املؤسسة االيطالية اخلريية بتنظيم معرض يضم٢٥٠
قطعة من املستنسخات األثرية تعرب عن عصور خمتلفة للحضارة املرصية وذلك يف مدينة فيرتبو
االيطالية) ( .

( ) •  7يوليو :افتتاح معرض «ذهب وكنوز الفراعنة» بإمارة موناكو،
يضم املعرض  ١٤٩قطعة أثرية من مقتنيات املتحف املرصي بالقاهرة.

•  29أكتوبر :افتتاح معرض اآلثار الغارقة بمدينة منيابوليس بالواليات
املتحدة األمريكية حتت عنوان «املدن الغارقة :عامل مرص الساحر») ( .
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معارض داخلية

( ) •  15مارس :افتتاح معرض مؤقت بعنوان «احلياة ىف املوت :الدولة الوسطى ىف دير الربشا» بالتعاون مع جامعة
لوڤان الكاثوليكية البلجيكية وجامعة ماينز األملانية واملعهد اهلولندى الفلمنكى بالقاهرة ،وذلك بمناسبة االحتفال بمرور
 120عام ًا عىل االكتشافات األثرية بمنطقة دير الربشا باملنيا.
•  11أبريل :نظمت وزارة اآلثار بالتعاون مع املعهد األملاين
لآلثار بالقاهرة معرض ًا مؤقت ًا بعنوان «القرد بأربعة دنانري»
بمتحف أسوان القومي ،يضم جمموعة من الشقافات
الفخارية) ( .

( ) •  5أغسطس :افتتح وزير اآلثار ووزير خارجية إيطاليا معرض اآلثار
املؤقت لنتائج أعامل البعثات األثرية اإليطالية العاملة بمرص .نظم املعرض
املتحف املرصي بالقاهرة ،ويضم  180قطعة أثرية ُيعرض معظمها للمرة األوىل.

•  28أكتوبر :نظمت رشكة  Art D’Égypteمعرض صور«ال يشء يتالشى
 ..كل يشء يتحول» بقرص األمري حممد عيل باملنيل .هيدف املعرض إىل املقارنة
بني الفن القديم والفن احلديث) ( .

اآلثار املسرتدة
( ) • مارس :نجحت وزارة اآلثار يف اسرتداد ثالثة أجزاء ملومياوات خمتلفة عبارة عن رأس ويدين وذلك بعد أن
تم ضبطهم أثناء حماولة بيعهم إلحدى صاالت املزادات بوالية ماهناتن األمريكية.

• يونيو :نجحت وزارة اآلثار يف اسرتداد عدد  230قطعة أثرية
باإلضافة إىل  21660عملة معدنية من نابويل بإيطاليا) ( .

( ) • سبتمرب :استعادة قطعة من احلجر اجلريي منقوش عليها جزء من خرطوش امللك أمنحتب األول
كانت قد فقدت من معبد الكرنك عام  ،1991وتم
عرضها للبيع بإحدى املزادات يف لندن.

• أكتوبر :استعادة غطاء التابوت الذي كانت سلطات شحن اجلامرك الكويتية قد ضبطته داخل
أريكة يف مارس ) ( .2018
• نوفمرب :تسلمت السفارة املرصية بدولة سويرسا عدد  ٢٦قطعة أثرية ترجع للعرص الفرعوين ،كانت معروضة للبيع عىل أحد املواقع اإللكرتونية.
النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية  -عدد خاص (عام 7 )٢٠١٨

الرعاية التجارية

قامت عدد من الرشكات واملؤسسات والبنوك بالرعاية التجارية لعدد من الفاعليات واالحتفاليات واالكتشافات باملناطق األثرية واملتاحف

بالوزارة أبرزها:

• يناير :رعاية مؤسسه «حلم» ملبادرة «انطلق» التي متثل املرحلة الثالثة من مرشوع جتهيز معبدي
األقرص والكرنك ومتحف األقرص بتهيئة الطرق واملمرات لكبار السن وذوي االحتياجات

اخلاصة (بقيمة  ٨٤٠٫٠٠٠جنيه مرصي)( .

)

• مارس :قامت رشكة  Red Sea Groupبتجهيز مركز الزوار بأبيدوس (بام يوازى 20٫000
جنية مرصي).

• مايو :حصل البنك األهيل املرصي عىل حق رعاية منطقة األهرامات األثرية ،معبد الكرنك،
معبد فيله ومعبدي أبو سمبل ملدة عام (بقيمة  8مليون جنيه مرصي).

• سبتمرب :رعاية رشكة فيليبس مرص لإلضاءة ملرشوع تطوير أنظمة إضاءة متحف قرص األمري
حممد عيل باملنيل (بام يوازي مبلغ  90ألف يورو).

• سبتمرب :رعاية تطوير وحدات دورات املياه بمتحف قرص األمري حممد عيل باملنيل (بام يوازي 114٫000جنيه مرصي) بواسطة رشكة دورافيت
مرص.

• سبتمرب  -نوفمرب :قامت رشكة أوراسكوم لالستثامر برعاية أربع

فعاليات وهي :تعامد الشمس عىل وجه امللك رمسيس الثاين واالحتفال
بمرور مخسني عام عىل نقل معبدي أبو سمبل  -االحتفال بمرور 116

عام عىل إنشاء املتحف املرصي بالقاهرة  -اكتشاف أثري بمنطقة آثار

سقارة  -اكتشاف أثري بمنطقة العساسيف باألقرص( .

)

• أكتوبر :قامت رشكة بشارة لألزياء (ماري لوي و  )BTMبرعاية

تصميم وتنفيذ زي رسمي موحد للعاملني باملتحف املرصي بالقاهرة
(بام يوازى مبلغ  203٫000جنيه مرصي).

• نوفمرب :قامت النائبة سحر طلعت مصطفى  -عضو جملس النواب  -برعاية ثالثة أفالم وثائقية عن املتحف املرصي بالقاهرة واكتشافات
وافتتاحات الوزارة.

• ديسمرب :قامت جمموعة رشكات فالكون برعاية فاعلية اإلعالن عن كشف أثري بمنطقة آثار سقارة.

تعديل قانون محاية اآلثار
•  11يونيو :صدور قرار فخامة رئيس اجلمهورية رقم  91لسنة  2018بتعديل بعض أحكام قانون محاية اآلثار رقم  117لسنة .١٩83
•  ٦ديسمرب :صدور الالئحة التنفيذية اجلديدة لقانون محاية اآلثار.
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شخصيات بارزة وسفراء العامل يف زيارات للمناطق األثرية واملتاحف
•  5أكتوبر :صاحب وزير اآلثار أثناء افتتاح مسجد تطندى األثري بقرية شايل
بواحة سيوة بمحافظة مطروح وزيرة السياحة وحمافظ مطروح و ٣٠سفري ًا
ومستشار ًا ثقافي ًا من  17دولة ،وعدد من أعضاء جملس النواب وممثيل رشكة
نوعية البيئة التي قامت بأعامل الرتميم) ( .

( ) •  ٦أكتوبر :قامت السيدة «ميالنيا ترامب» قرينة الرئيس األمريكي
بزيارة منطقة األهرامات األثرية.

•  15أكتوبر :قام السيد رئيس مجهورية تتارستان والوفد املرافق له بزيارة
املتحف املرصي بالقاهرة) ( .

( ) •  ١٩-١٨أكتوبر :صاحب وزير اآلثار عدد من سفراء الدول
األجنبية واملستشارين الثقافيني بمرص يف زيارة ملنطقة سانت كاترين األثرية.

•  ٢٢-٢١أكتوبر :صاحب وزير اآلثار أثناء احتفالية تعامد الشمس عىل
معبد أبو سمبل عدد كبري من الوزراء وسفراء الدول األجنبية والعربية
واملستشارين الثقافيني ومديري املعاهد األثرية بمرص ،والتي تزامنت مع
مرور مخسني عام عىل انقاذ معابد أبو سمبل) ( .

( ) •  25أكتوبر :قام سمو األمري سلطان بن سلامن رئيس اهليئة
العامة للسياحة والرتاث الوطني السعودية بزيارة منطقة آثار األقرص.
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( ) •  ٢٦أكتوبر :جولة وزير اآلثار و 30سفري ًا ومستشار ًا ثقافي ًا من 17
دولة أجنبية حول بعض املواقع األثرية ومتحف اخلارجة بالوادي اجلديد.

•  27أكتوبر :قام السيد نائب الرئيس الصيني بزيارة منطقة األهرامات
األثرية باجليزة بمرافقة وزيري اآلثار والسياحة) ( .

( ) •  10نوفمرب :حرض عدد كبري من سفراء الدول العربية واألجنبية
الكشف األثري الذي قامت به البعثة املرصية العاملة بمنطقة آثار سقارة
بجانب الطريق الصاعد للملك أورسكاف.

•  19نوفمرب :وسط تغطية إعالمية عاملية وحملية ،احتفل املتحف املرصي
بالقاهرة بالذكرى املائة وستة عرش لتأسيسه .حرض االحتفالية حوايل 30
وزير مرصى (حايل وسابق) ،وكيل جملس النواب ،رئيس جلنه اآلثار
والثقافة ،ورئيس جلنة السياحة والطريان وعدد من السادة النواب،
وأكثر من  ٥٠سفري ومستشار ثقايف وعدد كبري من كبار الشخصيات
العامة) ( .

( ) •  ١٥ديسمرب :حرض مراسم اإلعالن عن كشف مقربة كاهن
التطهري بسقارة عدد كبري من السفراء واملستشارين الثقافيني ورؤوساء
املعاهد األجنبية ،وعدد من أعضاء جلنتي الثقافة واألعالم واآلثار
والسياحة والطريان بمجلس النواب وذلك وسط تغطية إعالمية حملية
ودولية واسعة.
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مرشوع املتحف املرصي الكبري

املوقف التنفيذي للمرشوع

• تم إنجاز أكثر من  ٪٨٠من إمجايل حجم األعامل اهلندسية.
•  ١٠يونيو  :٢٠١٨اإلعالن عن البدء يف إجراءات التأهيل املسبق الختيار رشكة/حتالف إلدارة وتشغيل خدمات املتحف.
•  26سبتمرب  :2018فتح املظاريف اخلاصة بأوراق الرشكات املتقدمة إلدارة وتشغيل خدمات املتحف.
•  4ديسمرب  :2018إعالن القائمة املخترصة بأسامء التحالفات والرشكات املؤهلة لعملية طرح وإدارة وتشغيل خدمات املتحف وهي :حتالف
مرصي-إيطايل ،حتالف مرصي  -أمريكي  ،حتالف مرصي – فرنيس ،حتالف مرصي-إنجليزي ،ورشكة إماراتية.

نقل اآلثار
• تم نقل عدد ( )45045أثر إىل معامل وخمازن مركز ترميم وصيانة اآلثار ،تضم حوايل ( )4549أثر من مقربة امللك توت عنخ آمون.
• تم نقل ( )26أثر ضخم سيتم عرضها عىل الدرج العظيم.
•  25يناير :نقل متثال امللك رمسيس الثاين من موقعه أمام املتحف إىل

مكان عرضه الدائم بالبهو.
•  28فرباير :استقبال املتحف ألطول أربع قطع خشبية من أجزاء مركب
خوفو الثانية.
•  10مارس :نقل عامود مرنبتاح من القلعة.
•  3مايو :نقل العجلة احلربية اخلاصة بامللك توت عنخ آمون من املتحف
احلريب بالقلعة.

ترميم وصيانة اآلثار

• تم ترميم وصيانة ( )41897أثر.
• تم ترميم وصيانة ( )4223أثر من جمموعة توت عنخ آمون.
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تواصل جمتمعي
قامت وزارة اآلثار بتنظيم عدد من الفعاليات املجتمعية من أبرزها:

•  23 -21يناير :أقامت إدارة التنمية الثقافية برناجم ًا أثري ًا توعوي ًا حتت عنوان «البيامرستان زمان
واآلن» يشمل عدد من ورش العمل واألنشطة بمنطقة باب الوزير عىل مدار ثالثة أيام.

( ) •  3فرباير :نظمت وزارة اآلثار بالتعاون مع إدارة التمكني الثقايف لذوي القدرات اخلاصة
بوزارة الثقافة ومركز الدراسات والتدريب جولة إرشادية ملائة طفل من الصم وضعاف السمع
بمنطقة األهرامات وأبو اهلول.

•  7- 5أبريل :نظمت وزارة اآلثار جمموعة من األنشطة لالحتفال بيوم اليتيم،
حيث أقام متحف النسيج بشارع املعز احتفالية حتت عنوان «فرحهم» ،كام نظم
متحف الفن اإلسالمي احتفالية حتت عنوان «إحنا معاك» ،كام نظم متحف
ملوي عدد من الفاعليات ألكثر من  150طفل) ( .

( ) •  18مايو :يف إطار مبادرة «إحياء اجلذور املرصية اليونانية القربصية»
التي أطلقتها وزارة اهلجرة ،اصطحب وزير اآلثار وسفريا اليونان وقربص
واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار عدد  ٦٠طالب ًا وطالبة من املدرسة
اليونانية يف جولة داخل املتحف املرصي بالقاهرة.

•  3يونيو :نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعى بوزارة اآلثار يوم
ثقايف جلمهور املكتبات من األطفال الصغار حتت عنوان «الطبلة تراث رمضاين»
وذلك بمقر مكتبة مجعية مرص للثقافة وتنمية املجتمع بمرص اجلديدة) ( .

( ) •  15ديسمرب :نظم املتحف القبطي ورشة عمل لألطفال بمناسبة أعياد امليالد قاموا فيها بصنع شجرة عيد
امليالد ،كام تم عمل جولة ارشادية لألطفال داخل املتحف.

رئيس التحرير :د .هدى خليفة
مديـر التـحرير :أ .محـمد سـعـد
فريق العمل :أ .أشواق مصلح
أ .سوزان فتحي
أ .أماني سيد
أ .محمد رجب
تصـميــم :م .مـــروة الـشـيــمـي

وزارة اآلثار
 3شارع العادل أبو بكر بالزمالك
القاهرة  -جمهورية مصر العربية
www.antiquities.gov.eg

عنوان البريد اإللكتروني للنشرة
antiquitiesnewsletter@gmail.com

 12النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية  -عدد خاص (عام )٢٠١٨

أرقام التليفون:

)+202( 27358761 - 27356010
27371724 - 27365645

الفاكس:

)+202( 27357239
Ministry of Antiquities
ministry_ of_ antiquities
طباعة :مطابع وزارة اآلثار

