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افتتاحات
بمحافظة  اخلارجة  بواحة  املتحفي  املخزن  مبنى  اآلثار  وزير  السيد  افتتح 
وحمافظا  والرياضة  الشباب  وزير  السيد  االفتتاح  حرض  اجلديد.  الوادي 
الصغرية  املرشوعات  جلهاز  التنفيذي  والرئيس  والفيوم  اجلديد  الوادي 
وعدد من قيادات وزارة اآلثار. تبلغ مساحة املخزن 2٤٠٠م2 وهو جمهز 
بأحدث التقنيات حلفظ وصيانة اآلثار، وحماط بسور مزود بأبراج وكامريات 
مراقبة وبأجهزة إنذار ضد احلريق، وحيتوى عىل تسع قاعات لتخزين اآلثار 
ووحدات ختزين معدنية لآلثار الثقيلة وغرفة للتصوير والتحميض ومعمل 
للرتميم. من املقرر أن يضم املخزن عرشة آالف قطعة أثرية سيتم نقلها من 

عدة خمازن متحفية )1 أكتوبر 2٠17(.

بوزارة  املرصية  باملواينء  األثرية  والوحدات  للمنافذ  املركزية  اإلدارة  نجحت   •

حماولة  أثناء  عرش  التاسع  للقرن  ترجع  اخلزف  من  أثرية  أواين   6 ضبط   يف  اآلثار 
حماولة  أثناء  رومانية  عملة   11 ضبط  ىف  نجحت  كام  الربى،  بدر  مجرك  من  هتريبها 

هتريبها عرب ميناء نوبيع البحري.

آثار مسرتدة ومضبوطات

للقرن  ترجع  النحاس  من  مصنوعة  مركبة  ثالثية  أيقونة  ضبط  يف  اآلثار  وزارة  نجحت    •

الدويل.  الغردقة  مطار  من  هتريبها  السائحني  أحد  حماولة  أثناء  وذلك  ميالدي،  عرش  الثامن 
لطائفة  البيزنطي  الطراز  عىل  املسيح  والسيد  العذراء  للسيدة  دينية  بمناظر  مزخرفة  األيقونة 

الروم األرثوذكس اليونانيني بمرص.

قام عدد من الرشكات بتقديم الرعاية التجارية للمتحف املرصي بالقاهرة مثل: قيام رشكة فيليبس لإلضاءة برعاية مرشوع 
تطوير إضاءة منطقة الربكة بقيمة 7٠ ألف يورو، وقيام رشكة حسن عالم برعاية مرشوع تطوير ورفع كفاءة عدد ٤ محامات 
مما يساهم يف حتسني خدمات الزائرين بقيمة 3٠٠ ألف جنيه مرصي، وقيام رشكة إنرشيا لإلنشاءات برعاية وتطوير بعض 
اللوتس  حوض  منطقة  بتجميل  قامت  كام  خارجية،  تصميم إضاءة  وكذلك  األمامية  احلديقة  جتميل  تشمل  والتي  املرافق 

باإلضافة إىل املسامهة يف إصالح املصعد الكهربائي وذلك بقيمة 3٠٠ ألف جنيه مرصي.

الرعاية
التجارية 
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للملك  معبد  بقايا  عن  الكشف  ىف  املشرتكة  التشيكية  املرصية  البعثة  نجحت   •

 32x51 نحو  املكتشفة  املعبد  بقايا  مساحة  تبلغ  صري،  أبو  بمنطقة  الثاين«  »رمسيس 
م، وهو عبارة عن أساسات من الطوب اللبن ألحد الرصوح وفناء خارجى مفتوح 

أو  بقايا سالمل  يؤدى إىل صالة لألعمدة، كام عثر عىل 
منحدر يؤدى إىل مقصورة مقسمة إىل ثالث حجرات 

متوازية عليها بقايا مناظر ملونة.

الكباش أسفل  الغربية لطريق  الناحية  باألقرص عن شاهد قرب مصنوع من احلجر اجلريي يف  اآلثار  وزارة  بعثة  كشفت   •

كوبري املطحن باألقرص، وأوضحت املعاينة املبدئية أنه يرجع إىل الفرتة ما بني القرنني السابع والعارش امليالدي.

بدأ عدد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر أكتوبر 2٠17 عىل النحو التايل: البعثة املشرتكة بني وزارة اآلثار ومركز 
توبنجن  وجامعة  اآلثار  وزارة  بني  املشرتكة  البعثة  األقرص؛  بمحافظة  القرنة  عبد  شيخ  بمنطقة  األمريكي  البحوث 
األملانية بمنطقة آثار سقارة؛ البعثة املشرتكة بني جامعة املنيا ومتحف هانوفر األملاين بمنطقة تونا اجلبل بمحافظة املنيا؛ 
أبو  العساسيف بمحافظة األقرص، وادى سنور بمحافظة الرشقية، كوم  بمناطق:  الفرنيس لآلثار الرشقية  املعهد  بعثة 
األمريكية  املرتوبوليتان  متحف  بعثة  قنا؛  بمحافظة  قفط  بسقارة،  اجليش  تبة  القاهرة،  غرب  بجنوب  باخلطاطبة  بللو 
اخلبيئة  بوادى  األسبانية  مدريد  جامعة  بعثة  دهشور؛  آثار  بمنطقة  الثالث  سنورست  للملك  اجلنائزية  باملجموعة 
بمحافظة األقرص؛ بعثة املتحف الربيطانى بقرية شطب بمحافظة أسيوط؛ بعثة معهد الربديات اإليطايل بمنطقة الشيخ 

عبادة بمحافظة املنيا.

أعامل
بعثات 

من  عدد  عن  الكشف  يف  بأسوان  واملناجم  املحاجر  بإدارة  املرصية  األثرية  البعثة  نجحت   •

النقوش الصخرية املصورة عىل كتلة من احلجر الرميل بمنطقة وادي أبو صبرية شامل مدينة 
أسوان أثناء أعامل املسح األثري، ترجع هذه النقوش إىل أواخر العرص احلجري القديم.

• نجحت وزارة اآلثار بالتعاون مع البعثة الفرنسية السويرسية من جامعة چنيف 
امللكة  هرم  رشق  األثري  التنقيب  أعامل  أثناء  اآلثار  من  جمموعة  عن  الكشف  يف 
السادسة  ملوك األرسة  أحد  الثاين«  »بيبي  امللك  والدة  الثانية«  بيبي  إن  »عنخ إس 
هريم  مسلة،  من  العلوي  اجلزء  منها  سقارة،  بمنطقة  اجلنائزية  بمجموعتها  وذلك 
صغري مصنوع من اجلرانيت الوردي، ورأس متثال لسيدة مصنوع من اخلشب )انظر 

أثر الشهر ص 8(.
اخلميس  سوق  بمنطقة  املشرتكة  األملانية  املرصية  البعثة  نجحت   •
الكوارتزيت،  حجر  من  قطعة   192٠ عدد  عن  الكشف  ىف  باملطرية 
امللك »بسامتيك األول«، والذي  لتمثال  السفيل  متثل أجزاء من اجلزء 
كشفت البعثة عن اجلزء العلوي منه يف مارس املايض. كام تم الكشف 
للملك  احلوري  االسم  عىل  حيتوى  الظهر  عمود  من  أجزاء  عن 
تم  امللك، وقد  التمثال خيص  أن  يؤكد  الذي  األمر  »بسامتيك األول« 
االنتهاء  بعد  بالقاهرة  للمتحف املرصي  املكتشفة حديثًا  نقل األجزاء 

من أعامل الرتميم والتنظيف الالزمة.

اكتشافات أثرية
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مشاركات دولية
شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار ىف العديد من الدورات والندوات واملؤمترات  ومرافقة القطع األثرية املعروضة باخلارج يف عدة دول وذلك عىل النحو 
التاىل: جورجيا )أ. حمروس عيد ، أ. سيد أبو الفضل ، أ. عبد الرمحن عثامن أمناء بمتحف احلضارة(؛ إيطاليا )أ. عبد احلميد سيد املرشف عىل وحدة تقييم 
املخاطر بإدارة األزمات والكوارث بوزارة اآلثار، أ. باسم عازر مفتش آثار بمنطقة آثار اهلرم(؛ اليابان )أ. جهاد شوقي أمني باملتحف املرصي بالقاهرة(؛ 
اإلمارات )أ. خالد عبد الرايض أخصائي ترميم باملتحف املرصي الكبري(؛ الصني )أ. حممد يرسي أخصائي ترميم باملتحف املرصي الكبري( ؛ أملانيا )د. ربيع 
عيسى مفتش آثار بمنطقة آثار بني سويف، أ. أمري نبيل مفتش آثار بمنطقة آثار سقارة(؛ األردن )أ. إسالم عبد اجلواد مفتش آثار باإلدارة املركزية لآلثار 
الغارقة(؛ سويرسا )د. حممد إسامعيل املرشف عىل اللجان الدائمة والبعثات األجنبية، أ. نجالء حممد أخصائية توثيق أثري بمنطقة آثار أبو رواش(؛ الواليات 
املتحدة األمريكية )أ. هيثم صالح أخصائي ترميم باملتحف املرصي الكبري، أ. هباء الدين حممد أخصائي ترميم باإلدارة املركزية للصيانة والرتميم، أ. فريوز 
فكري مدير إدارة العالقات الدولية بمتحف احلضارة، أ. هانى صالح مفتش آثار بأسوان، أ. أسامة عامر مفتش آثار بأسوان، أ. حممد عبد القادر عضو فريق 
إدارة املوارد املالية بمكتب الوزير، أ. شيامء جمدي مفتش آثار بمركز تسجيل اآلثار، أ. عزمي طه مفتش آثار بمنطقة آثار سقارة، أ. مهسة حممد مفتش آثار 

بمكتب وزير اآلثار(، الواليات املتحدة األمريكية )د. مصطفى وزيرى األمني العام للمجلس األعىل لآلثار(.

مرشوعــات
بالقاهرة  املرصي  املتحف  من  آمون«  عنخ  »توت  للملك  الثانية  احلربية  العجلة  نقل  تم   •
لتدعيم األجزاء  الرتميم األويل  العجلة ألعامل  الكبري، وقد خضعت  املتحف املرصي  إىل 
تم  قطعة   12 من  العجلة  وتتكون  هلا،  الكامل  التوثيق  أعامل  إىل  باإلضافة  هبا،  الضعيفة 
تغليفها بمواد تغليف خالية من احلموضة ملنع أي تفاعل مع طبقات التذهيب ثم حفظها 

داخل أربعة صناديق خشبية )5 أكتوبر 2٠17(.
من  عدد  وعضوية  اآلثار  وزير  السيد  برئاسة  الكبري  املرصي  املتحف  إدارة  جملس  • اجتمع 
قيادات الوزارة وأساتذة آثار وممثلني عن الوزارات املعنية وشخصيات عامة، بمقر وزارة 

اآلثار بالزمالك ملناقشة واختاذ اإلجراءات والقرارات الالزمة بشأن مرشوع املتحف املرصي الكبري )8 و 23 أكتوبر 2٠17(. 
• عقدت عدة جلان نوعية منبثقة من جملس إدارة املتحف املرصي الكبري اجتامعاهتا ملتابعة األعامل املختصة هبا، منها جلنة اإلدارة واهليكلة )12 و 19 

أكتوبر 2٠17(، واللجنة املالية )9 و 16 و 17 أكتوبر 2٠17(.
• عقدت اللجنة العليا املرصية اليابانية اجتامعها بمقر وزارة اآلثار بالزمالك للوقوف عىل آخر التطورات والتجهيزات اخلاصة بمرشوع املتحف املرصي 

الكبري )17 أكتوبر 2٠17(.
• استقبل املتحف املرصي الكبري تاج عمود يرجع لعرص امللك بطليموس الثاين، قادًما من منطقة آثار سمنود، وهو عبارة عن تاج أحد أعمدة البوابة 

البطلمية ملعبد مدينة سمنود )26 أكتوبر 2٠17(.

• استقبل املتحف القومى للحضارة املرصية قطعًا  أثرية من جمموعة حفائر عزبة الوالدة بحلوان بني عامى 19٤2- 195٤من خمازن املتحف املرصي بالقاهرة، 
وذلك ىف إطار خطة الوزارة لنقل القطع األثرية من املتاحف واملخازن إىل متحف احلضارة متهيدًا الفتتاح املرحلة الثانية منه )12 أكتوبر 2٠17(.

• استضاف املتحف القومي للحضارة املرصية الدورة التاسعة عرش الجتامع اللجنة التنفيذية للحملة الدولية لليونسكو إلنشاء متحفي النوبة بأسوان والقومي 
للحضارة املرصية، وذلك بحضور السيد وزير اآلثار وممثيل الدول األعضاء )مرص وفرنسا والتشيك والسودان( وأعضاء من منظمة اليونسكو، باإلضافة إىل 
جمموعة من األعضاء املراقبني من بعض املنظامت الدولية كاملجلس الدويل للمتاحف »ICOM« واملركز الدويل لدراسة حفظ وترميم املمتلكات الثقافية 

»ICCROM« واملجلس الدويل للمعامل واملواقع »ICOMOS« واالحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات » IFLA« ) 19 أكتوبر 2٠17(.

املتحف املرصي الكبري

املتحف القومي للحضارة املرصية 

• بدأ مركز البحوث األمريكي بالتعاون مع وزارة اآلثار مرشوع تدريب عدد من األثريني بمرص العليا عىل التوثيق اخلطي للنقوش بمقربة T110 الواقعة بجبانة 
الرب الغريب باألقرص ) 25 أكتوبر - 18 نوفمرب 2٠17(.

بالقاهرة دورة تدريبية حتت  بالتعاون مع املكتب اإلقليمي ملنظمة األمم املتحدة للثقافة والعلوم والرتبية )اليونسكو(  • نظم املتحف القومي للحضارة املرصية 
عنوان »صيانة وترميم وعالج املومياوات والبقايا اآلدمية« )29 أكتوبر- 2 نوفمرب 2٠17(.

تدريب
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الوزراء لتطوير مدينة رشيد األثرية بمقر وزارة اآلثار بالزمالك برئاسة  بقرار دولة رئيس جملس  املشكلة  الوزارية  • انعقد االجتامع األول للجنة 
السيد وزير اآلثار، وقد حرض االجتامع السيد وزير التنمية املحلية والسيدة حمافظ البحرية، وتضم اللجنة يف عضويتها ممثلني من وزارات السياحة 
واألوقاف والبيئة والثقافة واإلسكان والتخطيط والتنمية املحلية، وممثل عن هيئة الرقابة اإلدارية ورئيس اهليئة العامة للتخطيط العمراين وجلنة 

فنية أثرية )9 أكتوبر2٠17(.

أمن  ومديرية  األسكندرية  حمافظة  مع   بالتنسيق  اآلثار  وزارة  متكنت   •

األثرية.  املندرة  طاحونة  عىل  الواقعة  التعديات  إزالة  من  األسكندرية 
وتتمثل التعديات يف بناء ارتفاعات خمالفة من العقار الواقع أمام الطاحونة 

األثرية التى يرجع تاريخ  بناءها إىل عام 18٠7.

• افتتح السيد وزير اآلثار والسفري اإليطايل بالقاهرة معرًضا للصور 
املعرض  حيكى  بالقاهرة.  اإليطايل  الثقايف  املركز  بمقر  الفوتوغرافية 
وذلك  »ستي األول«  ومقربة  سمبل  أبو  معبد  اكتشاف  مراحل 
بمناسبة مرور 2٠٠ عام عىل اكتشافهام، وعىل هامش هذا االحتفال 
قررت وزارة اآلثار السامح حلامىل تذكرة زيارة مقربة »ستي األول« 
من املرصيني واألجانب بزيارة مقربة »توت عنخ آمون« جمانًا يوم 17 

أكتوبر )19 أكتوبر 2٠17(. 
املعبد  املوافق 22 أكتوبر 2٠17 ظاهرة تعامد الشمس عىل قدس أقداس  شهد معبد أبو سمبل ىف متام الساعة 5.55 من صباح يوم األحد   •

بحضور أكثر من 2٠٠٠ زائر، حرض احلدث السيد وزير اآلثار والسيد وزير الثقافة والسيد حمافظ أسوان وممثلني عن سفارتى سويرسا وايطاليا 
وعدد من قيادات وزارة اآلثار.

• وافق دولة رئيس جملس الوزراء عىل زيادة األجر املكمل للعاملني باملجلس األعىل لآلثار وصندوق إنقاذ آثار النوبه طبًقا للقرار رقم 2255 لسنة 

2٠17 )23 أكتوبر 2٠17(.

متنوعة

حصل عىل ليسانس اآلثار املرصية من كلية اآلداب 
درجة  وعىل   ،1957 عام  شمس  عني  جامعة 
براغ  كارل  جامعة  من  املرصية  اآلثار  يف  الدكتوراه 
كمفتش  عمله  بدأ   .1978 عام  بتشيكوسلوفاكيا 
العديد من  لآلثار هبيئة اآلثار املرصية، ثم تدرج يف 
الوظائف حتى أصبح رئيسًا لإلدارة املركزية لآلثار 
أعامل  يف  املناصب  هلذه  توليه  أثناء  شارك  املرصية. 
بعثات  عىل  واإلرشاف  األثري  والتسجيل  احلفائر 
احلفائر املرصية واألجنبية، باإلضافة إىل اإلشرتاك ىف 

جرد وتسجيل وتوصيف عدد من اآلثار باملتاحف 
واملخازن باملناطق املختلفة. وىف عام 1979 انتقل 
بكلية  اآلثار  بقسم  مدرسًا  للعمل  الصاوى  د. 
العمل  ىف  تدرج  ثم  سوهاج،  جامعة   - اآلداب 
.199٠ عام  للكلية  عميدًا  ُعني  حتى   األكاديمي 

عام  سبتمرب  من  الثالثني  يف  الصاوي  د.  رحل 
خملفًا  والثامنني،  اخلامسة  ناهز  عمر  عن   2٠17
األثري  بالعمل  حافاًل  وتارخيًا  غزيرًا  علاًم  وراءه 

واألكاديمي.

شكر وعرفان
أ.د. أمحد عبد القادر الصاوي 

)2017 -1932(
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فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي
• نظم متحف  آثار ملوي بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة بمحافظة املنيا ندوة بعنوان »احلضارة املرصية بني املايض واحلارض« يف إطار االحتفال 

بانتصارات أكتوبر املجيدة )3 أكتوبر 2٠17(.

السابقني،  املتحف  مديري  تكريم  تم خالله  للجمهور،  افتتاحه  عامًا عىل  بمرور 1٤  احتفاالً  القومي جمموعة حمارضات  األسكندرية  نظم متحف   •
باإلضافة إىل عرض مرسحي بعنوان »عيون حورس« )٤-5 أكتوبر 2٠17(.

• نّظم متحف جاير أندرسون إحتفاالً بنرص أكتوبر املجيد، حيث تم عمل جوالت إرشادية  لطالب املدارس لزيارة قاعة األسلحة باملتحف، كام تم 
عرض فيلم تسجييل لألطفال بعنوان »جدو بطل« حيكي عن بطوالت حرب 

أكتوبر)1٠ أكتوبر 2٠17(.

• نظم املتحف اآلتوين باملنيا برناجمًا تعليمًيا حتت عنوان »تراثك هو عنوانك« 
تضمن سلسلة من  حمارضات الوعي األثري.

• نظم متحف الفن اإلسالمي بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة معرضًا بعنوان 
لوحة  املعرض 66  أفضل«، يضم  »نحو صورة سياحية  »عدسة« حتت شعار 
بتصويرها  قام  والتى  اإلسالمي،  الفن  متحف  وقاعات  ملقتنيات  فوتوغرافية 
وتم  املاىض،  أغسطس  املتحف يف  نظمها  للتصوير  مسابقة  39 مصور خالل 

للفائز عبارة  جائزة  وتقديم  صورة  أفضل  عن  اإلعالن 
عن ترصيح سنوي لدخول مجيع األماكن األثرية املفتوحة 
ثم  باملتحف  شهر  ملدة  املعرض  ويستمر  جماًنا.  للزيارة 
العديد من حمافظات اجلمهورية )1٠ أكتوبر-1٠  جيوب 

نوفمرب 2٠17(.

• نظم متحف الطفل باملتحف املرصي بالقاهرة سلسلة من 
لطالب  واإلنجليزية  العربية  باللغتني  التعليمية  الربامج 
اجلديد  الدرايس  العام  ببدء  احتفاالً  وذلك  املدارس، 

ومنها: برنامج »جولتك يف متحف الطفل«، برنامج »لغة القدماء يف متحف الطفل«، برنامج »رس التحنيط«، برنامج »كون معامل مرصية بمكعبات 
تقديم  االنجليزية هبدف  باللغة  بالقاهرة  والربيطانية  األمريكية  املدارس  التعليمية لطالب  اإلرشادية  اجلوالت  إىل جمموعة من  باإلضافة  الليجو«، 

موضوعات حضارية متنوعة )1٤ أكتوبر 2٠17(.

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بوزارة اآلثار عدد من الدورات التدريبية واالحتفاليات بمناسبة ذكرى السادس من  أكتوبر مع   •
عدد من قصور الثقافة واملبادرات واجلمعيات املحلية منها: دورة تدريبية جمانية لدارسة اخلط اهلريوغليفي للمبتدئني مع قرص ثقافة الشاطبي )12 
أكتوبر-3٠ نوفمرب 2٠17(؛ ورشة عمل لشباب اجلامعات حتت عنوان »الرتاث املعامري احلرضي والتفاعل املجتمعي« مع مبادرة الرتاث للجميع 
بمتحف رشيد )٤-8 أكتوبر 2٠17(؛ احتفالية بعنوان »معارك صنعت تاريخ« مع مجعية وصف مرص للتنمية السياحية باملتحف املرصي بالقاهرة 

)1٤ أكتوبر 2٠17(.

• استضاف املتحف املرصي بالقاهرة فاعلية مسائية بعنوان »ليلة يف املتحف« والتي حرضها السيد وزير اآلثار ولفيف من الشخصيات العامة وتم فيها 
عرض لوحات فنية معارصة ملجموعة من الفنانني املرصيني )28 أكتوبر 2٠17(.
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تكـليفــات
• تكليف أ. هانى حممد عبد الغني باإلرشاف عىل إدارة االتصال السيايس والعالقات العامة بمكتب السيد وزير اآلثار.

النظري سيد باإلرشاف عىل إدارة املراسم بمكتب السيد وزير اآلثار. • تكليف أ. منى عبد 
القديمة والفسطاط. • تكليف أ. سهري السيد قنصوه للعمل مديرًا عامًا ملناطق آثار مرص 

• تكليف أ. عاطف حممد السعيد للعمل مديرًا ملخازن قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية  بالفسطاط. 
تكليف أ. مجال عبد احلليم فرحات للعمل مرشًفا عىل قرص حممد عىل بشربا وأعامل الرتميم والتطوير.

• تكليف كل من أ. خريي عبد الرمحن للعمل مديًرا عاًما للبحث العلمي بإدارة ترميم اآلثار املرصية بالقاهرة الكربى، د.عصام حممد للعمل مديًرا 
عاًما لرتميم متاحف القلعة، أ. رضه صديق للعمل مديًرا لرتميم آثار اهلرم، أ. تبينة حممد للعمل مديًرا لرتميم آثار ميت رهينة، أ. منال فكرى 
للعمل مديًرا إلدارة املتابعة بإدارة ترميم آثار اجليزة، أ. الصديق الصديق للعمل مديًرا لرتميم آثار اهلرم وأ. شعبان عبد املنعم للعمل مديًرا لرتميم 

متحف مركب خوفو باهلرم.
• تكليف أ. سيد عبده عبد العزيز للعمل مديًرا ملنطقة آثار سوهاج.

• تكليف أ. حممد حممد يوسف للعمل مديًرا بمنطقة آثار سقارة.
• تكليف أ. حممد حلمى هاشم للعمل مديًرا ملنطقة آثار حلوان والصف وأطفيح.

التذاكر. التذاكر وأ. صابر إبراهيم للعمل مرشًفا عىل إدارة عموم  • تكليف أ. يارس عبد العزيز للعمل مديًرا عاًما إلدارة خمازن عموم 
العليا لآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية. • تكليف أ. مصطفى أمحد حممود للعمل مديًرا عاًما ملناطق آثار مرص 

• تكليف أ. إيامن حممد حنفي للعمل مديًرا عاًما ملنطقة اآلثار اإلسالمية والقبطية بالبحر األمحر وأ. حممد أبو الوفا للعمل مديًرا للوعى األثرى 
باملنطقة.

آثار اهلرم. • تكليف أ. حممود أمحد حممد للعمل مديًرا عاًما ملتحف مركب خوفو بمنطقة 
• تكليف كٍل من أ. عبد السالم حسن للعمل مديًرا عاًما ملنطقة آثار أسوان وإدفو لآلثار اإلسالمية والقبطية، أ. نادية أمحد للعمل مديًرا عاًما 
لشئون مناطق آثار مرص العليا، أ. مجال حممد للعمل مديًرا عاًما للتوثيق األثرى بمرص العليا، أ. عبد الباسط عبد اهلل للعمل مديًرا عاًما آلثار نجع 
محادي بمرص العليا، أ. عبد اهلادي كامل للعمل مديًرا عاًما للمتابعة الفنية آلثار مرص العليا، أ. سوسن عبد احلميد للعمل مديًرا عاًما للبحوث 
والدراسات األثرية ملرص العليا، أ. منال حممد للعمل مديًرا عاًما لتسجيل آثار مرص العليا باألقرص، أ. حممود مسعود للعمل مديًرا عاًما لتسجيل 
آثار مرص العليا بإسنا، أ. حمسن عبد العال للعمل مديًرا عاًما للمظبوطات بآثار مرصالعليا بسوهاج، أ. جمدى السيد للعمل مديًرا عاًما للتعديات 
بآثار مرص العليا بشامل سوهاج، أ. مجال محادة للعمل مديًرا عاًما حلفائر آثار مرص العليا بسوهاج، أ. موسى عىل للعمل مديًرا عاًما لألمالك 

آلثار مرص العليا بنجع محادى.

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

هذا  يأيت  التارخيية،  بالقاهرة  اململوكية  املنابر  من  عدد  وترميم  وتوثيق  دراسة  ىف  البدء  عىل  والقبطية  اإلسالمية  لآلثار  الدائمة  اللجنة  • وافقت 

بالقاهرة  منابر  لعرشة  كامل  توثيق  وإعداد  منابر  أربعة  إنقاذ  ويتضمن  الرتاث،  إلنقاذ  املرصية  واملؤسسة  اآلثار  وزارة  بني  بالتعاون  املرشوع 
التارخيية.

صالح  بقلعة  العزب  باب  بمنطقة  األثرية  املباين  عن  اخلطورة  درء  مرشوع  يف  البدء  عىل  والقبطية  اإلسالمية  لآلثار  الدائمة  اللجنة  وافقت   •

الدين األيويب.
• تسجيل جامع الشاذيل بحارة الكبارة بمنطقة العتبة بمحافظة القاهرة، ومنطقة القصابة البحرية بمحافظة مطروح الحتوائها عىل شواهد أثرية 

يف عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية.
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أنشأ متحف النوبة  خالل احلملة الدولية  التي تبنتها منظمة 
من  والسبعينات  الستينيات  ىف  النوبة  آثار  إلنقاذ  اليونسكو 
والتارخيي  األثري  الرتاث  املايض، وذلك حلفظ وعرض  القرن 
بدأت  الثامنينات  أوائل  وىف  النوبة،  ملنطقة  والبيئي  واحلضاري 
الدراسات الفنية للمرشوع عن طريق جلان من خرباء هيئة اآلثار 
املرصية.  اجلامعات  من  األساتذة  وبعض  اليونسكو  ومنظمة 
يتكون املتحف من ثالثة طوابق، حيث حيتوي عىل قاعة عرض 
رئيسية وبعض امللحقات أمهها مركز معلومات وقسم لألنشطة 

التعليمية اخلاصة للطالب.
للمنطقة  اجلغرايف  التكوين  متثل  وصور  خرائط  بينها  من   وكان  النوبة،  بمنطقة  والرتاث  احلضارة  تطور  مراحل  متثل  التي  األثرية  القطع  اختيار  تم 
وتطورها عرب العصور التارخيية، واعتمد التصميم اخلارجي للمتحف عىل املفردات املعامرية التي متثل الرتاث املعامري النويب كام يتميز املتحف بعرض 
متحفي مكشوف يضم عنارص خمتلفة تعكس صورًا من حياة النوبيني ومنازهلم،  كام يضم دفنة مقلدة إلنسان ما قبل التاريخ وكيف كان يدفن يف الوضع 

اجلنيني وكذلك بعض من األثاث اجلنائزي، وقد تم افتتاحه للجمهور يف نوفمرب 1997.

لقاءات وزيارات
• استقبل السيد وزير اآلثار كاًل من السيد سفري أسرتاليا والسيد سفري 
روسيا بمرص، والسيدة مفوضة السياسة التعليمية والبحثية اخلارجية 
السكانية،  لألنشطة  املتحدة  األمم  صندوق  مدير  والسيد  ألملانيا، 

ووزير مفوضية مجهورية الدومنيكان.

بعض  الوزارة  قيادات  بعض  بمرافقة  اآلثار  وزير  السيد  تفقد   •

)املتحف  اجليزة  بمحافظات  واملشاريع  واملتاحف  األثرية  املواقع 
املرصى الكبري، مرشوع تطوير هضبة أهرامات اجليزة بمرافقة السيد 
للمرشوعات  اجلمهورية  رئيس  مستشار  حملب  إبراهيم  املهندس/ 

القومية(، حمافظة األقرص )آثار الرشق والغرب بمرافقة دولة رئيس جملس الوزراء(، حمافظة أسوان )معبد أبو سمبل( وحمافظة الوادى اجلديد )اخلارجة(.

• حرض السيد وزير اآلثار لقاء مع ممثلني للبائعني وسائقى الدواب بمنطقة األهرامات بحضور السيدة وزيرة التضامن اإلجتامعى والسيد وزير السياحة 

والسيد حمافظ اجليزة وقيادات رشطة السياحة واآلثار وبعض السادة النواب )18 أكتوبر 2٠17(.

القاهرة  بجامعة  الكلية  بمقر  أقيم  والذي  متغري«  عامل  يف  والرتاث  »اآلثار  اآلثار  لكلية  اخلامس  الدويل  املؤمتر  افتتاح  يف  بكلمة  اآلثار  وزير  السيد  • شارك 

)29 أكتوبر 2٠17(.

ملناقشة جهود تطوير منطقة  إنرتكونتنينتال  بفندق سمرياميس  السياحي  للتنشيط  العامة  اهليئة املرصية  أقامتها  اآلثار يف ورشة عمل  السيد وزير  • شارك 

اليابانية ومندويب اجلايكا بمرص وبعض  اليابان واملستشار السياحي للحكومة  األهرام األثرية واملتحف املرصي الكبري، بحضور حمافظ اجليزة وسفري 
املستثمرين السياحيني والسادة ممثيل وزاريت السياحة واآلثار)3٠ أكتوبر2٠17(.
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أثر الشهر

لطاملا كانت سقارة مصدًرا هاًما لكشف الكثري من الغموض الذي حُييط بأحداث التاريخ 
املرصي القديم، فباألمس القريب تم الكشف عن اجلزء العلوي من مسلة للملكة »عنخ إس 
إن ببي الثانية«، أم امللك »ببي الثاين« أحد ملوك األرسة السادسة وزوجة »امللك ببي األول« 
وذلك أثناء أعامل التنقيب األثري الذى تقوم هبا البعثة األثرية الفرنسية السويرسية املشرتكة 

من جامعة چنيف، رشق هرم امللكة وجمموعتها اجلنائزية يف سقارة.
ُيلقى الكشف املزيد من الضوء عىل آثار هذه امللكة والذى جلس ابنها عيل العرش وهو 
يف السادسة من عمره، وقد أصبحت هي الوصية عىل ابنها، مما أعطاها الفرصة لتشييد جمموعة 
جنائزية كاملة، وقد نجحت البعثة ىف الكشف عنها يف العقد األول من القرن احلايل، حيث تم 
الكشف عن اجلزء العلوي من املسلة واملصنوع من اجلرانيت الوردي، ويبلغ ارتفاعه حوايل 
العلوي املدبب حوايل 1.1٠ م، مما يدل  2.5٠ م منها 1.6٠ م من جسم املسلة، واجلزء 
عىل أن االرتفاع الكيل للمسلة كان يرتاوح ما بني 5 إىل 6 أمتار، مما ينم عن ضخامة حجمها 

وعليها نقش خلرطوش بإسم امللك »ببي الثاين«.
اجلبانات يف  من  اجلبانة كغريها  تعرضت  مكاهنا األصيل، حيث  املسلة يف  يعثر عىل  ومل 
سقارة لنشاط مكثف من التحجري يف  العصور القديمة منذ الدولة احلديثة حتى عرص حممد 

عيل وما بعده. وكان مكاهنا األصيل -ىف الغالب- أمام مدخل املعبد اجلنائزي للملكة.
كام عثرت البعثة هذا املوسم أيضا عىل هريم صغري كان موضوعا عىل اهلرم اجلانبي هلرم 

امللكة »عنخ إس إن ببي الثانية« وهو من اجلرانيت الوردي وارتفاعه 1.3م بعرض 
1.1م.

كانا  أهنام  يرجح  مما  أعىل  من  قليل  انحراف  هبام  واهلريم  املسلة  من  وكٌل 
الشمس. ىف  تضئ  املسلة  جلعل  الذهب  أو  النحاس  من  معدنية  بطبقة   مغطني 

كام نجحت البعثة ىف الكشف عن رأس متثال لسيدة من اخلشب يبلغ طوهلا حوايل 
3٠ سم، زينت األذنني بقرط من اخلشب ومن املرجح أيضًا أن تكون الرأس هي 
جزء من متثال خشبي للملكة »عنخ إس إن بيبي الثانية«، حيث ُعثر عليها يف املنطقة 

الواقعة رشق اهلرم اخلاص هبا بمنطقة سقارة.

 االكتشافات احلديثة بمنطقة آثار سقارة
عادل عكاشة – عزمى سالمه
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