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باألقرص  الغريب  بالرب  النجا  أبو  ذراع  بمنطقة  العاملة  املرصية  األثرية  البعثة  نجحت 
يف الكشف عن حمتويات مقربة من عرص األرسة الثامنة عرش لصانع الذهب والذي 

ُيدعى »أمنمحات« )انظر أثر الشهر ص8(.

أجزاء من حشوات  أثناء حماولته هتريب  القبطي  املتحف  أمن  أفراد  أحد  بضبط  الداخلية  وزارة  • قامت 
خشبية أثرية قام برسقتها من باب خشبي للقديسة بربارة باملتحف القبطي بمنطقة مرص القديمة.

• متكنت وحدة املنافذ األثرية بمطار القاهرة الدويل من ضبط ثالث غدارات،  باإلضافة 

إىل غطاء رأس مزخرف وثالث خمطوطات ترجع للعرص العثامين، وعدد 34 قطعة نسيج 
ترجع إىل العرص القبطي، وذلك أثناء حماولة هتريبها خارج البالد.

اكتشافات أثرية

بالبحر األمحر يف إحباط حماولة  البحري  ميناء سفاجا  اآلثار بالتعاون مع رشطة  لوزارة  التابعة  األثرية  املنافذ  • نجحت وحدة 
هتريب 21 عملة معدنية أثرية. ترجع هذه العمالت إىل العرص العثامين، وعهد السلطان حسني كامل، وعهد امللك فاروق.

آثار مسرتدة ومضبوطات
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معارض
آثار مؤقتة 

•  استقبل السيد وزير اآلثار السيد سفري سويرسا بالقاهرة، سفري دولة قربص بالقاهرة، السيد املستشار الثقاىف للسفارة األمريكية بالقاهرة، السيد الدكتور 

فرانكو بورشيلىل من قسم العلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجامعة بويل تيكنك بتورين بإيطاليا، 

املرتوبوليتان  متحف  من  وأعضاء  األثرية،   رهينة  ميت  بمنطقة  األمريكية  البعثة  مدير  السيد 

بالواليات املتحدة األمريكية.

• تفقد السيد وزير اآلثار بمرافقة بعض قيادات الوزارة بعض املواقع األثرية واملتاحف واملشاريع 

بمحافظات األقرص واجليزة وجنوب سيناء.

• شارك السيد وزير اآلثار بكلمة يف االحتفالية اخلاصة بمرور 200 عام عىل اكتشاف معبدي أبو 

االحتفال  يأيت هذا   .»Petit Palais« بمتحف بباريس  املرصية  السفارة  نظمتها  والتي  سمبل 

املسئولني  من  لفيف  االحتفال  حرض  املناسبة.  هلذه  مرص  تنظمها  احتفاالت  سلسلة  ضمن 

الفرنسيني والرموز الثقافية وعدد كبري من السفراء واملندوبني الدائمني لدى منظمة اليونسكو 

)12 سبتمرب 2017(. 

األديان  ملتقى  بمؤمتر  اإلسالمية  لآلثار  الوزير  مساعد  والسيد  اآلثار  وزير  السيد  شارك  الساموية بجنوب سيناء )28-29 سبتمرب 2017(.•   

لقاءات وزيارات

للملك  أثرية  قطع  تسع  يضم  والذي  بإيطاليا،  ميالنو  بمدينة  الثاين«  »أمنحتب  املؤقت  املعرض  افتتاح  تم 
أمنحتب الثاين كانت حمفوظة باملتحف املرصي بالقاهرة، واجلدير بالذكر أن املعرض يشارك به عدة دول 

أخرى ) 13 سبتمرب 2017 - 7 يناير 2018(.

بدأت العديد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر سبتمرب 2017 عىل النحو التايل: البعثة املشرتكة بني جامعة 
جامعة  بني  املشرتكة  البعثة  الغربية؛  بمحافظة  احلجر  صا  بمنطقة  مرص  استكشاف  ومجعية  اإلنجليزية  درهام 
لندن اإلنجليزية وجامعة كولون األملانية بمنطقة زاوية امليتني بمحافظة املنيا؛ البعثة املشرتكة بني جامعة جنيف 
األملانية  هيلدسهايم  متحف  بعثة  اجليزة؛  بمحافظة  سقارة  بمنطقة  الفرنسية  السوربون  وجامعة  السويرسية 
جامعة  بعثة  أسوان؛  بمحافظة  فيلة  بمعبد  للعلوم  النمساوية  األكاديمية  بعثة  الرشقية؛  بمحافظة  قنتري  بمنطقة 
بمنطقة صان  الفرنسية  العليا  الدراسات  بعثة مدرسة  الدقهلية؛  الفرخة بمحافظة  بمنطقة تل  البولندية  وارسو 

احلجر بمحافظة الرشقية.

أعامل
بعثات 
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متنوعة

مشاركات دولية
املعروضة  األثرية  القطع  امُلقامة يف عدة دول ومرافقة  الدورات والندوات واملؤمترات واملعارض  العديد من  اآلثار يف  بوزارة  العاملني  شارك عدد من 
باخلارج وذلك عىل النحو التايل: اليابان )أ. حممد بدر الدين مدير إدارة املخازن األثرية والتسجيل باملتحف املرصي الكبري، أ. تامر النواجي مدير نقل 
اآلثار الثقيلة ومتعددة الرتاكيب باملتحف املرصي الكبري، أ. حممد عبد الرمحن رئيس قسم الدولة احلديثة باملتحف املرصي الكبري، أ. أيمن سعيد مدير 
متحف الطفل باملتحف املرصي الكبري، أ. سمر محدون مدير املركز التعليمي باملتحف املرصي الكبري(؛ فيينا )أ. يارس حممود مفتش آثار بمنطقة آثار بني 
سويف(؛ الدنامرك )أ. عبد العزيز حممد كامل أخصائي ترميم باملتحف املرصي الكبري، أ. أنور حممد السيد أخصائي ترميم باملتحف املرصي الكبري(؛ 
آثار بمعبد سمنود(؛  الكبري(؛ فرنسا )أ. أمحد عبد اجلليل حممد مفتش  باملتحف املرصي  العلمى  البحث والنرش  سويرسا )د. رزق دياب غديرى مدير 
فاروق  ركن  متحف  مدير  أمحد  إيامن  أ.  و  اآلثار  لوزير  الفنى  املكتب  عىل  املرشف  عبيد  أمحد  أ.  العليا،  مرص  متاحف  عام  مدير  أمحد  سناء  )أ.  الصني 

بحلوان(؛ جورجيا )أ. وسام حممد عضو املكتب الفني ملساعد وزير اآلثار لشئون املناطق األثرية(.

مرشوعــات

املتحف، وجاري حاليًا مواصلة  االنتهاء من حوايل 75% من إمجايل مرشوع  • تم 
وجتهيزات  تصميامت  إعداد  مع  بالتزامن  واخلارجية  الداخلية  التشطيبات  تنفيذ 

العرض املتحفي وفتارين العرض.
املتحف  من  ضخمة  أثرية  متاثيل  عرشة  عدد  الكبري  املرصي  املتحف  استقبل   •

أورسكاف،  للملك  األمحر  اجلرانيت  من  متثال  رأس  أمهها  بالقاهرة  املرصي 
بمنطقة  املوجود  اهلول  أبو  متثال  الرميل من حلية  إىل جزئني من احلجر  باإلضافة 
حتحور،  واملعبودة  رع   آمون  للمعبود  الرميل  احلجر  من  ومتثال  األهرامات، 
 20( الثالث  حتتمس  للملك  اجلرانيت  من  لتمثال  العلوي  اجلزء  إىل  باإلضافة 

سبتمرب 2017(.

وزير  السيد  برئاسة  الكبري  املرصي  املتحف  إدارة  جملس  جلسات  أوىل  • انعقدت 
املعنية  الوزارات  الوزارة وآثاريني وممثلني عن  قيادات  اآلثار وعضوية عدد من 
وشخصيات عامة. تم عقد االجتامع بمقر املتحف وسبق ذلك جولة قام هبا السيد 
املرشف العام عىل املتحف املرصي الكبري للسادة أعضاء املجلس الطالعهم عىل 

آخر ما تم من أعامل املرشوع )25 سبتمرب 2017(. 

بمنطقة   54 رقم  املقربة  ترميم  يف  اآلثار  وزارة  بدأت 
عن  عبارة  وهى  البحرية،  بالواحات  الذهبية  املومياوات 
الرومانى،  للعرص  وترجع  الصخر  داخل  حمفورة  مقربة 

حيث تم الكشف عنها عام 1991.

املتحف املرصي الكبري

مرشوعــات ترميم
التوثيق  إدارة  بالتعاون مع  التارخيية  القاهرة  إدارة مرشوع  • نظمت 
الواقع  بني  األثري  »التوثيق  بعنوان  تدريبية  دورة  األثري 
بالزمالك  اآلثار  وزارة  بمقر  كامل  باشا  أمحد  بقاعة  واملفروض« 

)24-27 سبتمرب 2017(. 
• ىف إطار الربنامج التدريبى لوزارة اآلثار، بدأ املعهد األملانى لآلثار 
التدريبية بعنوان »كيفية توثيق  الدورة  الثانية من  بالقاهرة املرحلة 

النقوش األثرية « )28 سبتمرب 2017(.

تدريب
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آثار  ملنطقة  الرقمي  والتصوير  املعامري  والرفع  األثري،  والتوثيق  التسجيل  أعامل  اآلثار  بوزارة  املرصية  اآلثار  مركز تسجيل  بعثة  • بدأت 
صان احلجر بمحافظة الرشقية.

• تم اإلعالن عن تنظيم مؤمتر »سيناء عاصمة السياحة الدينية« 
واملقرر إقامته ىف الفرتة من 28 إىل 30 سبتمرب 2017 بمدينة 
انعقاد مؤمتر  أثناء  بمحافظة جنوب سيناء وذلك  الشيخ  رشم 
واآلثار،  واألوقاف  السياحة  وزراء  السادة  بحضور  صحفي 
وحمافظ جنوب سيناء، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

• اهنت مجعية أبحاث مرص القديمة بالتعاون مع وزارة اآلثار وهيئة 
»تطوير  مرشوع  اإلنجليزية  يورك  وجامعة  األمريكية  املعونة 

موقع وجمتمع ميت رهينة«، حيث تم االنتهاء 
الزيارة  مسار  وتنفيذ  وتصميم  ختطيط  من 
لسبعة مواقع أثرية بمنطقة ميت رهينة األثرية 
)مقصورة رمسيس الثانى، معبد حتحور، معبد 
مقصورة  الكهنة،  كبار  مقابر  الثانى،  رمسيس 
ستى األول، معبد أبيس والبوابه الغربية ملعبد 
بتاح الكبري( باإلضافه إىل املتحف املفتوح، وقد 
خالله  وتم   2015 أغسطس  يف  املرشوع  بدأ 
توثيق مجيع البقايا األثرية باملنطقة وتدريب 77 
مفتش آثار عىل كيفية إدارة مواقع الرتاث الثقايف 
وإطالق موقع إلكرتوين للمنطقة حتت عنوان 
طباعة  إىل  باإلضافة   memphisegypt.org

كتيب إرشادي ودليل للزوار.  تسلمت وزارة اآلثار املرشوع ىف احتفالية حرضها كل من السيد وزير اآلثار، السيدة وزيرة االستثامر والتعاون 
األمريكى  السفري  اجليزة،  حمافظ  السيد  الدوىل، 
بالقاهرة، السيد رئيس مجعية أبحاث مرص القديمة 
ورؤساء  النواب  جملس  أعضاء  السادة  من  وعدد 

املعاهد األجنبية بمرص )23 سبتمرب 2017(.

يف  للعلوم  النمساوية  األكاديمية  بعثة  بدأت   •

املعامرية  العنارص  بعض  ونقل  دراسة  مرشوع 
بأسوان،  فيلة  بجزيرة  الشالل  بمنطقة  األثرية 
وذلك يف إطار مرشوع نقل ودراسة أكثر من 200 

كتلة أثرية.

متنوعة
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فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي
أثرك« يف كل  برنامج »أصلك  • نظمت وزارة اآلثار بالتعاون مع مجعية مرص اإلرادة عدد من اجلوالت اإلرشادية لشباب اجلامعات املرصية ضمن 

من جممع األديان، وآثار القلعة، شارع املعز، الغورية، جممع البيوت األثرية وسور القاهرة الشاميل )7-18 سبتمرب 2017(.
• نظم متحف الطفل باملتحف املرصي بالقاهرة ورشة عمل لألطفال من سن 9 اىل 12 سنة حتت عنوان »الصناعات يف مرص القديمة« )13 سبتمرب 

 .)2017

• احتفلت إدارة التنمية الثقافية بوزارة اآلثار يف وكالة الغوري بمرور عام عىل إطالق مبادرة »طوف وشوف«، والتي أطلقتها بالتعاون مع إدارة الوعي 
األثري لقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية )24 سبتمرب 2017(.

• نظمت وزارة اآلثار بالتعاون مع حمافظة املنيا ماراثون ريايض بمنطقة آثار تونا اجلبل يف إطار احتفاليات املحافظة باليوم العاملي للسياحة )27 سبتمرب 
.)2017

ىف  الكتاب  ويقع  حسنى  العزيز  عبد  يرسية  د.  تأليف  الفن«،  »أساطري  بعنوان  كتاب  اآلثار  وزارة  أصدرت 
مخس فصول حتتوى عىل جمموعه من القصص األسطورية من حضارات خمتلفة تعكس مفاهيم شعوهبا الذين 

صوروها عىل جدران معابدهم وعاشت تنتقل من عرص إىل عرص كل بحسب رؤيته هلذه األساطري.

إصدارات الوزارة
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تكـليفــات
الفنية. • تكليف السيد األستاذ الدكتور مصطفى أمني مصطفى للعمل مساعًدا لوزير اآلثار للشئون 

• تكليف السيد الدكتور مصطفى فتحى وزيري للقيام بأعامل أمني عام املجلس األعىل لآلثار.
للوزير  مساعدًا  عمله  إىل  باإلضافة  والقبطية  اإلسالمية  اآلثار  قطاع  رئيس  بأعامل  للقيام  اللطيف  عبد  حممد  الدكتور  األستاذ  السيد  • تكليف 

لشئون اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية. 
• تكليف أ. عاطف سيد حممد للعمل باملكتب الفني لألمني العام للمجلس األعىل لآلثار.

• تكليف كل من  أ. طلعت عبد العزيز للعمل مديًرا عاًما آلثار األقرص، أ. فتحى عبد الكريم للعمل مديًرا عاًما ملنطقة آثار القرنة، أ. رمضان 
طريق  عىل  عاًما  ومرشًفا  الكرنك  آثار  ملنطقة  عاًما  مديًرا  للعمل  الصغري  مصطفى  أ.  القرنة،  آثار  بمنطقة  للبعثات  عاًما  مديًرا  للعمل  أمحد 
للعمل مديًرا  أ. منى فتحى  الكرنك،  بمعبد  للعمل مديًرا  أ. عادل عرفان  للعمل مديًرا عاًما آلثار رشق األقرص،  أ. أمني رمضان  الكباش، 
للتوثيق األثرى، أ. حممد حامد للعمل مديًرا عاًما للتوثيق األثرى بقنا، أ. أيمن هندى للعمل مديًرا عاًما آلثار قنا، أ. أرشف مبارك للعمل 

مديًرا آلثار قنا و أ. حسان حممد للعمل مفتش آثار أول بالتوثيق األثرى.

قرارات 
أبرز ما تم إقراره يف إجتامعات جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار واللجان الدائمة 

لآلثار:
الفرنيس  املرصي  املركز  مع  العلمي  التعاون  اتفاقية  جتديد  عىل  املوافقة   •

لدراسات معابد الكرنك يف جمال احلفائر.
• املوافقة عىل بدء مرشوع ترميم قرية شايل بواحة سيوة، والتى حتتوي عىل عدد 

من املباين األثرية.
البلينا بمحافطة سوهاج. • حتديد حرم كنيسة السيدة العذراء بمنطقة 

الساعة  من  لتكون  اجلديد  الوادي  متحف  عمل  مواعيد  تعديل  عىل  املوافقة   •
التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عرصًا.

البعثات عىل أن تتبع اإلدارة  • املوافقة عىل إنشاء إدارة املخازن الفرعية وخمازن 
املركزية للمخازن املتحفية والفرعية. 

• املوافقة عىل تسجيل معبد يعقوب منشه بميدان املنشية بمدينة اإلسكندرية يف 
عداد  اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية.

• املوافقة عىل البدء يف أعامل مرشوع تطوير منطقة بيت القايض بمنطقة اجلاملية.
• تم عقد أول اجتامعات اللجنة املشكلة لإلرشاف عىل تنفيذ مرشوع آثار مدينة 

رشيد. 

قرية شايل بواحة سيوة

معبد يعقوب منشه بميدان املنشية 



متحف كهف روميلمتحف الشهر
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تاريخ  بوضوح عن  ُيعرب  الذي  املتحف  ذلك  روميل،  متحف كهف  أمهها  من  ولعل  اهلامة،  واألثرية  السياحية  املعامل  من  بعدد  تتميز حمافظة مطروح 
املحافظة، حيث اختذ القائد األملاين إرفني روميل هذا الكهف كمقر لقيادة العمليات العسكرية األملانية أثناء احلرب العاملية الثانية.

تم حتويل هذا الكهف التارخيي إىل متحف ىف عام 1977، وكان وقتئذ خيضع إداريًا إىل حمافظة مطروح، وبدأ املتحف رحلته ىف مجع بعض املقتنيات 
العسكرية املرتبطة بالقائد األملاين التى استخدمها خالل احلرب العاملية الثانية، إىل جانب اإلهداءات اخلاصة بالسيد مانفريد روميل )عمدة مدينة شتوجتارت 

األملانية، وابن إرفني روميل( الذى أرسل بعض املتعلقات العسكرية اخلاصة بوالده لعرضها باملتحف.
يقع متحف كهف روميل بشبه جزيرة روميل )شامل رشق مدينة مطروح(، والتى تبعد عن مدينة مطروح بحوايل مخسة كيلو مرتات. يعد هذا الكهف من 
املواقع التارخيية التي أعيد توظيفها كي تستخدم كمتحف، لذلك جاء تصميمه املعامري عبارة عن جتويف ىف باطن اجلبل عىل شكل حدوة حصان )شكل 

قوس(، وله مدخل وخمرج عىل البحر.
ويف عام 1998، وإستجابًة لطلب حمافظة مطروح بشأن ضم املتحف التارخيي للمجلس األعىل لآلثار لتوفري البيئة املتحفية الالزمة من صيانة وعرض 

متحفي وتأمني؛ فقد تم ضم املتحف إىل قائمة متاحف املجلس األعىل لألثار.
خضع املتحف ألعامل الرتميم منذ عام 2009، حيث تم حفظ مقتنياته باملخازن املتحفية باملحافظة، وظل األمر كذلك حتى تم االنتهاء من كافة أعامل 
ترميم املتحف، إىل جانب تنفيذ سيناريو عرض متحفي جديد، وتغيري منظومتي اإلضاءة والتأمني ووضع كامريات جديدة للمراقبة، باإلضافة إىل استبدال 

الكسوة اخلرسانية القديمة املتهالكة بأخرى جديدة، وتدعيم 
 24 يوم  االفتتاح  تم  أن  إىل  حديدية،  بكانات  اجلبل  جدران 

أغسطس 2017.
الرائعة  املتحفية  املقتنيات  من  بمجموعة  املتحف  يتميز 
التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بطبيعة املتحف، حيث يضم جمموعة 
من األسلحة احلربية الصغرية التي استخدمت خالل احلرب 
العاملية الثانية، وبعض اخلرائط التي حتوي مالحظات روميل 
العسكرية  والنياشني  األوسمة  بعض  جانب  إىل  يده،  بخط 
التي  الغزالة  ملعركة  التفصيلية  اخلريطة  يضم  كام  به،  اخلاصه 
كانت شاهدًا عىل مهارة هذا القائد امللقب بثعلب الصحراء، 
به،  املعطف اجللدي واملنظار اخلاص  أيًضا  املتحف  ويعرض 

وصندوق خشبي ذو إطار معدين مبطن بالقامش حلفظ مالبس القائد روميل، وصندوق آخر حلفظ امللفات العسكرية، باإلضافة إىل جمموعة من اخلوذات 
املعدنية اخلاصة باجليش األملاين، كام يذخر املتحف بمجموعة رائعة من الصور الفوتوغرافية للقائد روميل باإلضافة إىل جمموعات أخرى.
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أثر الشهر

ملتابعة  األقرص  مدينة  نحو  الشهر  هذا  العامل  أنظار  توجهت 
حلظة الكشف عن حمتويات مقربة ترجع إىل عرص الدولة احلديثة 
الثامنة عرشة«، تم الكشف عنها بجبانة ذراع أبو النجا  »األرسة 
بالرب الغريب باألقرص، وقد تم اإلعالن عن هذا الكشف يف مؤمتر 
صحفي عاملي يوم التاسع من سبتمرب 2017، حرض املؤمتر لفيف 

من كبار الشخصيات املرصية واألجنبية.
صاحبها  وُيدعى   »KAMP 390« باسم  املقربة  تعرف 
شبه  حجرة  إىل  يؤدي  مدخل  من  املقربة  تتكون  »أمنمحات«. 
مربعة تنتهي بلوحة عليها نص حيتوي عىل اسم صاحب املقربة، 
لصاحب  مزدوج  متثال  عليها  اللبن  بالطوب  مبنية  قاعدة  وهبا 

املقربة وزوجته، وبينهام بقايا متثال صغري البنهام املدعو »نب نفر«، وعىل 
يمني الداخل يوجد البئر الرئييس للمقربة الذي يبلغ عمقه حوايل سبعة 
عىل  بداخلها  العثور  تم  الدفنات  من  عدد  هبا  فتحة  إىل  ويؤدي  أمتار 
التامثيل  وبعض  اخلشبية  واألقنعة  واملومياوات  التوابيت  من  جمموعة 

صغرية احلجم.
وعىل يسار الداخل للمقربة يوجد فتحة تؤدي إىل بئر آخر عثر بداخله 
والعرشين  احلادية  األرستني  لعرص  ترجع  التوابيت  من  جمموعة  عىل 

والثانية والعرشين بعضها تعرض للحرق عمدًا يف العصور املتأخرة.
كام ُعثر بداخل املقربة عىل أجزاء للوحة تقدمة قرابني لصاحب املقربة مصنوعة من احلجر اجلريي، ومتثال مزدوج من احلجر الرميل، كام ُعثر عىل 
بقايا ألربعة توابيت خشبية مزينة بكتابات هريوغليفية ومناظر ملعبودات خمتلفة ترجع لعرص األرستني احلادية والعرشين والثانية والعرشين، باإلضافة 
إيل 150 متثال أوشابتي مصنوعة من اخلزف واخلشب والطني املحروق واحلجر اجلريي، وما يقرب من  50 ختم جنائزي، وكذلك عدد من األواين 
الفخارية، ومتيمتني من اخلزف عليهام مناظر تقدمة قرابني، ومسندين 
للرأس وسبع شقافات من الفخار واحلجر اجلريي، ونموذج لتابوت 

من الفخار عليه كتابات باحلرب األسود.
تم الكشف أيضا عن بئر للدفن يعد بمثابة دفنة عائلية وذلك يف 
الفناء اخلارجي للمقربة، وجد به ثالث مومياوات وتابوتني مصنوعني 
العقد  يف  لسيدة  مومياء  عىل  بداخله  عثر  أحدمها  األرز،  خشب  من 
العقد  يف  أحدمها  لشابني  موميائني  عىل  به  فعثر  الثاين  أما  اخلامس، 

الثالث واآلخر يف العقد الثاين.

 مقربة صانع الذهب
  (أمنمحات)
»KAMP 390«
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