وزارة اآلثار
التواصل خيلق جمتمع ًا مرتابط ًا ،هلذا حترص وزارة اآلثار عىل إصدار نرشة إخبارية شهرية
تعرض من خالهلا أهم اإلنجازات واألنشطة ،وغري ذلك من األحداث اجلارية داخل الوزارة.
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افتتاحات

إفتتح وزير اآلثار جمموعة من املباين األثرية بشارع املعز بعد انتهاء

مشاريع الرتميم اخلاصة هبا؛ وهي قاعة حمب الدين أبو الطيب وسبيل
وكتاب خرسو باشا وقبة الصالح نجم الدين أيوب .حرض اإلحتفالية
السادة وزراء األوقاف ،الثقافة ،التنمية املحلية والسيد حمافظ القاهرة

ولفيف من السادة سفراء الدول األجنبية من مديري معاهد اآلثار
األجنبية بمرص وأعضاء جملس النواب وعدد من الشخصيات العامة

( 9يوليو .)2017

ترصيح زيارة آثارالقاهرة »«Cairo Pass

أصدرت وزارة اآلثار نوع جديد من تصاريح الزيارة حتت عنوان « ،»Cairo Passحيث يتيح هذا الترصيح حلامليه من األجانب زيارة مجيع
املتاحف واملواقع األثرية بمحافظتي القاهرة واجليزة املفتوحة للزيارة ملدة مخسة أيام متتالية خالل مواعيد الزيارة الرسمية ،وبعدد غري حمدود من
الزيارات خالل فرتة رسيان الترصيح .وتبلغ قيمة هذا الترصيح  80دوالر للسائح األجنبي و  40دوالر للطالب األجنبي.
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اكتشافات أثرية
• كشف جمموعة من الرهبان بدير القديسة كاترين عن خمطوط أثري مصنوع من الرق،
وذلك أثناء ترميم وتسجيل حمتويات مكتبة الدير ،وحيتوي عىل طبقتني ،األوىل هبا نص طبي

كتب باللغة اليونانية للطبيب اليوناين الشهري هيبوقراط يعود إىل القرن اخلامس أو السادس،
وتم حمو النص ليتم إعادة استخدام الرق لكتابة جزء من الكتاب املقدس كتب باللغة العربية

خالل القرن الثاين عرش.

• نجحت بعثة وزارة اآلثار ىف الكشف عن أرضية فسيفساء من القرميد بمنطقة حمرم بك باإلسكندرية .وهي جزء من بقايا محام روماين،
وتكمن أمهيتها يف كوهنا نموذج نادر ملثل هذه األرضيات يف

مرص واملعروفة باسم « »Opus Spicatumوهو مصطلح
التيني يطلق عىل طريقة بناء بالقرميد عىل شكل متعرج ،وتصل

أبعادها حوايل 5×4،5م ،وجاري اآلن إستكامل أعامل احلفائر
باملوقع وتسجيله وتصويره بتقنية الفوتوجرامرتي ،وذلك متهيدً ا
لتفكيك هذه األرضية ونقلها للقيام بأعامل الرتميم الالزمة
ودراستها ونرشها علم ًيا.

• تم الكشف عن جمموعة من النقوش والكتابات تتعلق باحلجاج والتي

ترجع إيل العرص اإلسالمي ،وذلك بأحد الكهوف اجلبلية املوجودة خلف

رضيح الشيخ عبد العال بطريق قفط -القصري داخل نطاق املثلث الذهبي،
جاء هذا الكشف أثناء أعامل املسح األثري الذي جتريه وزارة اآلثار .ويذكر

أن الكهف الذي عثر فيه عىل تلك النصوص والكتابات كان بمثابة موقع
يقي احلجاج واملسافرين والتجار من حرارة الشمس الشديدة.

• كشف مرممو دير األنبا بيشوي بوادي النطرون بالتعاون مع وزارة اآلثار عن جمموعة من
اجلداريات والعنارص املعامرية أثناء أعامل الرتميم والصيانة

التي تقوم هبا وزارة اآلثار بالتعاون مع

إدارة الدير ،وقد تم الكشف عنها أثناء

أعامل إزالة طبقة املحارة احلديثة من أماكن
متفرقة بجدران كنيسة الدير ،وتؤرخ

مجيعها فيام بني القرنني التاسع والثالث
عرش امليالدي.
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أعامل بعثــات
أثرية

تدريب

بدأت بعثة جامعة بريكيل األمريكية أعامهلا خالل شهر يوليو  ٢٠١٧بمنطقة احليبة حمافظة بني

سويف؛ كام استأنفت بعثة املركز الفرنيس للدراسات السكندرية عملها بمخازن طابية النحاسني

بالشالالت بمحافظة اإلسكندرية.

• تضمن الربنامج التدريبي لشهر يوليو  2017جمموعة من الدورات املتخصصة التي بلغ عددها  16دورة تدريبية متنوعة يف علم احلفائر
وترميم اآلثار وعلوم املواد األثرية فض ً
ال عن دورة متخصصة يف الرصد املساحي مقدمة من هيئة املساحة العسكرية بوزارة الدفاع ،ودورة
رفع الكفاءة اإلقتصادية للمتاحف املقدمة من املركز الفرنيس للدراسات السكندرية.

آثار مسرتدة

• نجحت رشطة السياحة واآلثار بالتعاون مع وزارة اآلثار يف اسرتداد حشوتني خشبيتني متت رسقتهام

من منرب مسجد جاين األرشيف بشارع املغربلني بالدرب األمحر .واحلشوتان عىل هيئة أشكال هندسية

مطعمة بالعاج ،وسوف يتم إعادهتام ملكاهنام األصيل بعد إجراء أعامل الرتميم والصيانة الالزمة هلام.

• نجحت وزارة اآلثار يف ضبط  204عملة أثرية تعود لعصور خمتلفة من التاريخ املرصي باإلضافة
إىل أطلس خرائط يرجع لعام  1922بجمرك ميناء سفاجا أثناء حماولة هتريبها داخل البالد.

لقاءات وزيارات

• إستقبل وزير اآلثار السيد وزير الثقافة والتعليم والرياضة
وتكنولوجيا املعلومات الياباين وسفري اليابان بالقاهرة ووفد اجلايكا
املرافق له؛ واألنبا دمرتي دميانوس مطران دير القديسة كاترين؛ وسفري

دولة املكسيك بالقاهرة؛ وسفري فرنسا بالقاهرة واملستشار الثقاىف الصينى
بالقاهرة وسفري كازاخستان بالقاهرة.

• تفقد السيد وزير اآلثار بمرافقة بعض قيادات الوزارة بعض املواقع
األثرية واملتاحف واملشاريع باملحافظات اآلتية :املنوفية (مسجد

العبايس ومسجد سيدي شبل وبعض التالل األثرية باملحافظة)؛ دمياط

(مسجد عمرو بن العاص  ،مسجد املعيني والكوبري املعدين)؛ بورسعيد (املسجد العبايس وأرض متحف بورسعيد وكنيسة القديسة أوچيني)؛

اإلسكندرية (موقع طابية النحاسني ،منطقة كوم الناضورة)؛ واألقرص (منطقة القرنة ووادي امللوك وطريق الكباش).

متنوعة

قامت وزارة اآلثار بالتعاون مع وزارة الداخلية وحمافظة القاهرة بإزالة  9مباين كانت قد تعدت عىل احلرم األثري لقلعة صالح الدين

بمنطقة عرب اليسار ( 4يوليو .)2017
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معارض داخلية

معارض آثار مؤقتة

• يف إطار االحتفاالت بثالثني عام ًا عىل بدء حفائر
وزارة اآلثار بسيناء ،اقامت وزارة اآلثار بالتعاون

مع مكتبة اإلسكندرية معرض ًا للصور حتت عنوان

«ثالثون عام ًا حفائر باملدخل الرشقي ملرص -1987
 »2017بقاعة املؤمترات بمكتبة اإلسكندرية (-13

 30يوليو .)2017

معارض خارجية

• استمرار معرض «عرص بناة األهرام» يف مدينة فوكوكا اليابانية حتى هناية شهر يوليو .2017

• استمرار معرض «كنوز الظاهر بيربس» يف مدينة اآلستانا بكازاخستان حتى  10أغسطس .2017

• استمرار معرض «أرسار مرص الغارقة» بمتحف ريتربج بمدينة زيورخ السويرسية ،حتى  13أغسطس .2017

مؤمترات

• نظمت وزارة اآلثار بالتعاون مع مكتبة اإلسكندرية مؤمتر بعنوان «ثالثون عام ًا حفائر باملدخل

الرشقي ملرص  »2017-1987بقاعة املؤمترات بمكتبة اإلسكندرية .وحرض اجللسة االفتتاحية
السيد وزير اآلثار والسيد مدير مكتبة االسكندرية وعدد من السادة وزراء اآلثار السابقني وجمموعة

من قيادات وزارة اآلثار السابقني واحلاليني ،وقد تم تكريم كل من ساهم وساند أعامل احلفائر

املرصية يف سيناء ( 13يوليو .)2017

فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي
بدأت األقسام التعليمية باملتاحف املرصية املفتوحة للزيارة بمختلف أنحاء اجلمهورية ،أنشطتها الصيفية لشهر يوليو بعد إنتهاء أجازة عيد الفطر

مبارشة ،والتي تستمر حتى شهر سبتمرب ،وتشمل هذه األنشطة إقامة عدد من ورش العمل لتعليم احلرف الرتاثية للسيدات غري العامالت ،وكذلك
الشباب ،كام تتضمن تلك األنشطة ،سلسلة من املحارضات واجلوالت اإلرشادية ،ويكون التسجيل للمتقدم من خالل األقسام التعليمية باملتاحف.

مشاركات دولية

شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار يف العديد من الدورات والندوات واملؤمترات واملعارض ا ُملقامة يف عدة دول ومرافقة القطع األثرية املعروضة

باخلارج ،وذلك عىل النحو التايل :إىل بولندا (د .ياسمني الشاذيل املرشف العام عىل إدارة املنظامت الدولية للرتاث الثقايف)؛ إىل لندن (د .هشام الليثي

مدير عام مركز تسجيل اآلثار املرصية ،أ .إبتسام خليل غريب مدير متحف اإلسكندرية القومي ،أ .هبة سامي حممد مدير املكتب الفني لرئيس قطاع
املتاحف)؛ إىل اليابان (أ .أمحد سعيد عبده بإدارة املنظامت الدولية ،أ.حممود الشافعي مفتش آثار بمنطقة سقارة ،أ .حممد بدر الدين حسني مدير إدارة

املخازن باملتحف املرصي الكبري)؛ إىل كازاخستان (أ .فهمي أمحد عبد العزيز مدير عام البعثات بمنطقة آثار جنوب سيناء لآلثار اإلسالمية)؛ وإىل

سويرسا (د .أمحد جرب سالمة مدير منطقة آثار القليوبية).
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املتحف القومى للحضارة املرصية

مرشوعــات

• استقبل املتحف القومي للحضارة املرصية عدد  ٤٥٣قطعة أثرية من جمموعة حفائر منطقة عزبة الوالدة بحلوان ،والتى كانت حمفوظة

بمخازن املتحف املرصي بالقاهرة ،والتي يرجع أغلبها لعرص األرستني األويل والثانية .وتضم هذه املجموعة عدد من األواين الفخارية
واحلجرية وجمموعة من اللوحات اجلنائزية والتوابيت الفخارية (  17يوليو .)2017

مرشوع القاهرة التارخيية

• قام مرشوع القاهرة التارخيية برشاء مخس سيارات كهربائية «عربات اجلولف» خلدمة الزائرين والسائحني وأهايل املنطقة بشارع املعز لدين
اهلل الفاطمي ،ليصل بذلك عدد السيارات إيل ( )13سيارة.

• بدأت وزارة اآلثار بالتعاون مع اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة يف أعامل تطوير وترميم قرص البارون إمبان بمرص اجلديدة ،وذلك وفق ًا

للربوتوكول املوقع بني الوزارة واهليئة لرتميم جمموعة من املباين األثرية .ومن املقرر أن تستمر أعامل الرتميم قرابة العام ونصف.

مرشوعــات ترميم

• نجح مرممو وزارة اآلثار يف فك وإعادة تركيب مقربة
بمدينة احلسينية بمحافظة الرشقية .وهي عبارة عن مقربة

صخرية مبنية فوق ًدكة تتكون من جمموعة من الكتل احلجرية،
بداخلها تابوت ،كام يوجد عىل أحد جدراهنا بقايا نقش لنص

هريوغليفي .نقلت املقربة للمخزن املتحفى بمنطقة صان احلجر.
• إنتهت وزارة اآلثار من أعامل فك اللوحة األثرية املكتشفة سابق ًا
بجوار أساسات مئذنة مسجد أبو شوشة بقرية ديروط بمحافظة
البحرية.وقد تم إيداع اللوحة بصفة مؤقتة بمخزن رشيد متهيد ًا
إلجراء أعامل الرتميم والدراسة الالزمة هلا.

شكر وعرفان

• أقامت وزارة اآلثار حفل تأبني لألستاذ الدكتور أمحد الزيات أستاذ اآلثار اإلسالمية بكلية اآلداب جامعة

ً
وعرفان ملا قدمه من جهود
شكرا
طنطا ومستشار اآلثار اإلسالمية لألمني العام للمجلس األعىل لآلثار وذلك ً

لوزارة اآلثار ،وقد حرض احلفل عدد من قيادات وزارة اآلثار وعدد من أساتذة اجلامعات املرصية وذلك بقاعة

أمحد باشا كامل بمقر الوزارة بالزمالك ( 16يوليو .)2017

• أقامت وزارة اآلثار حفل تأبني لألستاذة الدكتورة حتفة حندوسة أستاذة اآلثار املرصية ورئيس قسم اآلثار

املرصية ساب ُقا بكلية اآلثار جامعة القاهرة والتى كانت تعد من أبرز الشخصيات ىف جمال اآلثار ،وقد حرض
احلفل السادة وزراء اآلثار السابقني وعدد من قيادات وزارة اآلثار وعدد من أساتذة اجلامعات املرصية وكان

ذلك بقاعة أمحد باشا كامل بمقر الوزارة بالزمالك ( 25يوليو .)2017
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تكـليفــات

• تكليف د .أيمن عشاموي رئيس ًا لقطاع اآلثار املرصية بالوزارة ،باإلضافة إىل تكليف أ .حممد عالء الشحات نائب ًا له.
• تكليف اللواء هشام سمري إبراهيم للعمل مساعد ًا لوزير اآلثار للشئون اهلندسية.
• تكليف أ .عادل عكاشة رئيس ًا لإلدارة املركزية آلثار القاهرة واجليزة.

• تكليف أ .عبد الفتاح عيد برئاسة اإلدارة املركزية آلثار الوجه البحري.

• تكليف د .نجوى متوىل مدير ًا عا ًما إلدارة النرش العلمي ،كام تم تكليف د .حممد إسامعيل باإلرشاف العلمي عليها.
• تكليف أ .عبري عبد الستار بالعمل بالوحدة احلسابية بمكتب الوزير.

• تكليف ك ً
ال من أ .منري حممد سعيد ،أ .وليد السيد عبد الرحيم ،أ .مالك نصحي مالك للعمل بمكتب مساعد الوزير لشئون
املناطق األثرية.

• تكليف ك ً
ال من أ .داليا حممد عبد الرمحن و أ .كريم أرشف حممد للعمل بوحدة تنمية املوارد املالية بمكتب الوزير.
• تكليف أ .دعاء أمحد للعمل بإدارة املتابعة بمكتب الوزير.

• تكليف م .مروة حممد طلعت باإلرشاف عىل إدارة نظم املعلومات اجلغرافية.

• تكليف أ .طارق أمحد خمتار حممد للعمل نائب ًا لألمني العام للمجلس األعىل لآلثار.
• تكليف أ .وجدي عباس أبو أمحد نائب ًا لرئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية.

• تكليف أ .منى شعبان حافظ نائب ًا لرئيس قطاع املتاحف.

• تكليف أ .السعيد السيد شحته بالعمل مرشف ًا عام ًا للشئون القانونية ملكتب األمني العام.

• تكليف أ .السيد حممد عبد الفتاح مدير ًا عام ًا ملتحف اإلسامعيلية.

• تكليف د .ضياء حممد زهران للعمل مدير ًا عام ًا لإلدارة العامة للتسجيل األثري بقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية.
• تكليف أ .مصطفى عثامن للعمل مدير ًا عام ًا آلثار وسط الدلتا ومرشف ًا عىل الوحدة احلسابية هبا.

• تكليف م .أرشف كامل مرشف ًا عام ًا عىل ورش القلعة واحلدائق والتجميل.

• تكليف د .حسن حممد سليامن بالعمل معاون ًا لألمني العام لشئون املناطق األثرية واملتابعة.
• تكليف د .عادل حممد زيادة معاون ًا لألمني العام للشئون العلمية واإلدارية واألبحاث.
• تكليف أ .مصطفي عبد احلليم معاون ًا لشئون جملس اإلدارة و اللجان الدائمة.

• تكليف د.هدى إبراهيم خليفة باإلرشاف عىل اإلدارة العلمية باملكتب الفني للوزير.

قرارات

• ىّ
تول مركز تسجيل اآلثار املرصية بالزمالك مهمة اإلرشاف عىل اإلدارة العامة للتوثيق األثري بقطاع اآلثار املرصية ،ومجيع إدارات

التوثيق بالقطاع ،وكذلك توليّ مركز تسجيل اآلثار اإلسالمية بالقلعة مهمة اإلرشاف عىل اإلدارة العامة للتوثيق األثري بقطاع اآلثار
اإلسالمية والقبطية ومجيع إدارات التوثيق بالقطاع.

• ختتص اإلدارة املركزية للمعلومات باإلرشاف الفني عىل مجيع مراكز املعلومات بالوزارة.

• وافقت اللجنة الدائمة لآلثار املرصية عىل تعميم استخدام مبيد جليفو-النرص املدعم بانزيامت  2،4البكتريية ملكافحة احلشائش
املعمرة بمواقع األثار املرصية وذلك بعد نجاح جتربته يف اجلزء اجلنويب ملعبد بتاح بمنطقة ميت رهينة واعتامد التقرير العلمي من

االكاديمية الفرنسية للعلوم بباريس وجهاز شئون البيئة بمرص.
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إدارة الشهر

إدارة املساحة واألمالك

لقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية

ُأ ِ
نشأت إدارة املساحة واألمالك لقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية يف عام  ،1976وعني املهندس شحاته حممد رئيس ًا هلا.

ومنذ إنشاؤها ،تقوم هذه اإلدارة بالتعاون مع مجيع املناطق األثرية التابعة لقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية يف رفع وتوقيع وتطبيق اخلرائط

املساحية للمواقع األثرية ،ونقل حدودها وأبعادها من الطبيعة إىل اخلرائط املساحية ،وذلك للمواقع املسجلة أو اخلاضعة لقانون محاية اآلثار.
كام تقوم اإلدارة بالتعاون مع املناطق األثرية يف إقرتاح تسجيل أو ضم أرايض املنافع العامة لألرايض األثرية ،وتنفيذ القرارات اخلاصىة

بنزع ملكية بعض املواقع ،وذلك بالتنسيق مع اهليئة املرصية العامة للمساحة ،مع إيداع التعويضات الالزمة بخزانة اهليئة العامة للمساحة،

وإستالم املواقع وتسليمها للمنطقة األثرية املختصة .ومثال لذلك ما حدث مع قرص ألكسان بأسيوط والذي بني عام  1910بطراز

كالسيكي متميز عىل يد جمموعة من املهندسني اإليطاليني وسكنه ألكسان باشا الذي كان من أهم رجال السياسة يف ذلك العرص ورئيس
الطائفة اإلنجيلية يف مرص حتى وفاته عام  .1949ونظر ًا للطبيعة املميزة للقرص تارخيي ًا ومعامري ًا ،فقد تم نزع ملكيته من قاطنيه مع دفع

التعويض املادي املناسب وضمه لوزارة اآلثار .وحالي ًا جاري تطوير القرص وترميمه متهيد ًا لتحويله اىل متحف إقليمي ملحافظة أسيوط.

كام تلعب إدارة املساحة واألمالك دور ًا هام ًا يف محاية املواقع األثرية من التعديات الواقعة عليها ،حيث تشرتك مع إدارة املناطق األثرية

يف حرص ورفع التعديات الواقعة عىل املواقع األثرية متهيد ًا إلستصدار وتنفيذ قرارات اإلزالة هلا ،وإبداء الرأي الفني يف اللجان العليا
مثل :اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية؛ وجلنة االرايض؛ وجلنة الرتاخيص وذلك يرجع إيل التخصص الفني إلدارة املساحة واألمالك.

حالي ًا تسعي هذه اإلدارة ايل إنشاء قاعدة بيانات إلكرتونية ،فيام خيص املساحة واألمالك جلميع املواقع األثرية ،وتصنيفها حسب املنطقة
األثرية ،وحتديث مجيع اخلرائط املساحية اخلاصة باملواقع األثرية باستخدام نظم جغرافية املعلومات ،واستخدام اإلحداثيات املساحية

اخلاصة وتوثيقها يف قاعدة بيانات عامة وربطها بقواعد بيانات وزارة اآلثار.
للتواصل مع اإلدارة:

املقر الرئييس  8 :شارع اخلضريي بجوار مسجد رصغتمش بالسيدة زينب  -تليفون 23619137-02 :
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أوانى األوينوخوى

أثر الشهر

إيامن عبد احلميد
قطاع املتاحف

ترجع أوانى األوينوخوى « »Oinochoaiإىل احلضارة اليونانية ،وكانت وظيفتها األساسية

سكب اخلمر لآلهلة أو لرشب النبيذ .ويتكون إسمها من مقطعني مشتقني من اللغة اليونانية ،فاملقطع

َب .وكانت تستخدم يف
األول « »oinosيعنى اخلمر ،والثانى « »cheoالذى يعرب عن الفعل َسك َ

الطقوس اجلنائزية ،حيث كان سكب اخلمر يعترب قربان ًا لإلله أو لروح املتوىف ،كام كان يستخدم
أيضا.
باملهرجانات واألعياد ً

وقد ظهرت تلك األوانى بمرص ىف عهد امللكة أرسينوى الثانية ،وحتديدً ا بعد وفاهتا وتأليهها

وتشبيهها بإيزيس ىف  270ق.م .وقد أطلق عليها أوانى ملكات البطاملة ،وصنعها املواطنون
والسكندريني لتستخدم ىف املهرجانات واملواكب الطقسية للحكام البطاملة ىف إطار عبادة

احلاكم ،وهكذا حتولت صناعة تلك األواين إيل صناعة شعبية حتاكى األوانى األصلية التى

حتمل الطابع امللكي.

وأما عن طريقة صناعة تلك األواين فقد صنعت أوانى األوينوخوى من خليط القيشانى

املرصى (الفايينس) مع األكاسيد املساعدة عىل التزجيج .وأخذت معظم األوانى شكل اجلسم

الكروى املنتفخ والرقبة ذات الوريقة الواحدة واملقبض املنخفض ،خيرج الكتف من جسم اإلناء

بمنحنى حواىل  30سم .وتتميز تلك األواين بظهور طقسة سكب اخلمر اليونانية بالنقش البارز عيل

بدهنا ،حيث تظهر امللكة متوسطة مذبح وعمود وحتمل قرن اخلريات وتشري للمذبح وهى تسكب اخلمر .وقد ُس ِجل عيل بدن اإلناء إسم امللكة

وأحيانا إسم زوجها باللغة اليونانية مع الدعاء باحلظ الوفري والسعادة .وكانت امللكة تصور باهليئة اليونانية حيث ترتدى رداء جيمع بني اخليتون
الضيق ذو الثنايا املتعددة امللتفة ،واهليامتيون امللتوى عىل اخلرص ،ويتميز

شعرها بترسحية الشاممة.

وقد ألقى إقرتان امللكة أرسينوى الثانية ومن بعدها ملكات البطاملة

باإلهلة إيزيس ،وأختاذ امللك من نفسه فرعونًا من نسل اآلهلة املرصية،
بظالله عىل كل ألوان الفنون ىف اململكة البطلمية ىف احلقبة اهللينستية ،فإذا

كانت األوانى تصور طقس سكب اخلمر من امللكة فقد قامت هبذا الدور

من قبل اإلهلة إيزيس ىف سكب املياه عىل املتوىف ،وسكب اللبن واخلمر
عىل مذبح زوجها إلعادة احلياة له ،وقام الشعب بسكب اللبن واخلمر

واملياه عىل مذابح اإلهلة إيزيس واآلهلات األم وبذلك تصبح طقسة سكب

اخلمر مللكات البطاملة ما هى إال إمتداد لتقديم القرابني املرصية من قبل.

رئيس التحرير :د .منة اهلل الدري
مدير التحرير :أ .محمـد سـعد
فريق العمل :أ .أشواق مصلح
أ .عبد الرحمن عثمان
أ .لمياء شحاتة
تصـميــم :أ .مــــروة الـشـيــمــي

أرقام التليفون:

وزارة اآلثار
 3شارع العادل أبو بكر بالزمالك
القاهرة  -جمهورية مصر العربية
عنوان البريد اإللكتروني للنشرة
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