النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية
وزارة اآلثار

العدد التاسع عرش  -ديسمرب 2017

افتتاحات

• افتتح السيد وزير اآلثار مقصورة آمون رع بمعبد امللكة حتشبسوت بالدير
البحري باألقرص بعد انتهاء أعامل ترميمها بالتعاون مع املركز البولندى آلثار
البحر املتوسط ،حرض االفتتاح السيد حمافظ األقرص والسيدة رئيس جلنة
السياحة والطريان بمجلس النواب والسيد الدكتور األمني العام للمجلس
األعىل لآلثار وعدد من قيادات الوزارة والشخصيات العامة ( 9ديسمرب).

• افتتح السيد وزير اآلثار املرحلة األوىل من تطوير مكتبة دير سانت كاترين
وإهناء أعامل ترميم فسيفساء التجيل بالكنيسة الرئيسية بالدير والذي يعد
أقدم وأكرب فسيفساء يف الرشق األوسط ،وقد حرض االفتتاح السيد وزير
التنمية املحلية والسيد حمافظ جنوب سيناء والسادة رؤساء جلان الثقافة
واإلعالم واآلثار ،السياحة والطريان املدنى ،العالقات اخلارجية ،واللجنة
الدينية بمجلس النواب ،وعدد كبري من أعضاء جملس النواب والسفراء
والشخصيات العامة .يرجع تاريخ الفسيفساء إىل القرن التاسع امليالدي،
و تبلغ مساحته نحو 46م ،2وزين بقطع صغرية مطلية بالذهب والفضة،
تتوسطها صورة السيد املسيح ( 16ديسمرب).

آثار مسرتدة ومضبوطات
• تسلمت وزارة اآلثار عدد  ٢٨قطعة أثرية من مجارك مطار القاهره الدويل وذلك بعد ضبطها أثناء حماولة هتريبها
خارج البالد .تشمل القطع عمالت خمتلفة الفئات ترجع إىل العرص العثامين وعرص أرسة حممد عيل باشا (6
ديسمرب).
• متكنت وحدة املنافذ األثرية بمطار القاهرة الدويل من ضبط  329عملة معدنية أثرية ،أثناء حماولة هتريبها خارج
البالد .تتضمن العمالت  13عملة ترجع إىل العرص البيزنطي ،و 157للعرص البطلمي باإلضافة إىل جمموعة
أخرى من العمالت ترجع للعرص الروماين عليها صور لعدد من األباطرة ( 24ديسمرب).
• نجحت اإلدارة املركزية للمنافذ بالتعاون مع رشطة تأمني الركاب بمطار القاهرة الدويل ىف ضبط جمموعة من
املقتنيات األثرية والرتاثية ،وذلك أثناء حماولة هتريبهم خارج البالد .تشمل املضبوطات إناء من الزجاج األمحر
املزخرف بزخارف نباتية وشعار التاج امللكي اخلاص باألرسة العلوية ،ومكيالني من اخلشب املغطى باملعدن
حيمالن أختام مصلحة املكاييل واملوازين املرصية ويرجعان إىل عرص األرسة العلوية ،باإلضافة إىل جمموعة من
الوثائق اهلامة والتى ترجع إىل النصف الثاين من القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين ( 25ديسمرب).
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اكتشافات أثرية
• نجحت البعثة األثرية املرصية بمنطقة ذراع أبو النجا باألقرص يف الكشف
عن مقربة جديدة وإعادة كشف أخرى من عرص الدولة احلديثة ،حتمل
األوىل رقم  Kamp 161ومل يتم حتديد اسم صاحبهاُ ،عثر بداخلها عىل
قناع خشبي كبري وبقايا تابوت وجزء من قناع خشبي ملون وأربعة كرايس
خشبية ،أما الثانية فتحمل رقم  ، Kamp 150وعثر هبا عىل أجزاء من
تابوت خشبي وصندوق خشبي به  36متثال أوشابتي من اخلشب ،و100
ختم جنائزي وأقنعة خشبية ملونة ،وجمموعة من األواين الفخارية ومومياء.
• نجحت البعثة املرصية األوروبية املشرتكة العاملة بمرشوع ترميم ومحاية
متثايل ممنون يف الكشف عن  27متثال كامل من اجلرانيت األسود
للمعبودة سخمت بمعبد امللك أمنحتب الثالث بمنطقة كوم احليتان بالرب
الغريب باألقرص .يصل أقىص ارتفاع للتامثيل املكتشفة مرتين ،وتصور
املعبودة سخمت إما جالسة أو واقفة.
• نجحت البعثة املرصية اإليطالية التابعة للمجلس الوطني اإليطايل
للبحوث بالتعاون مع وزارة اآلثار يف الكشف عن بقايا قلعتني من
املرجح أهنام يرجعان للعرص املتأخر بمنطقة تل املسخوطة بوادي
الطميالت عىل بعد 15كم غرب حمافظة اإلسامعيلية ،تعد القلعة األوىل
من أضخم القالع املكتشفة باملنطقة حتى اآلن ،وهي مبنية من الطوب
اللبن ومدعمة بأبراج دفاعية.

• شهدت مدينة أسوان عد ًدا من االكتشافات احلديثة ،حيث نجحت البعثة املرصية السويدية املشرتكة العاملة
بمنطقة جبل السلسلة يف الكشف عن أربع دفنات ألطفال ،ترجع لعرص األرسة الثامنة عرش وحتتوي عىل جمموعة
من األثاث اجلنائزي منها متائم وأواين فخارية ،كام نجحت البعثة النمساوية بمنطقة كوم امبو يف الكشف عن
جزء من جبانة حتتوي عىل عدد من الدفنات ترجع لعرص اإلنتقال األول ،وقد عثر أسفل اجلبانة عىل مدينة سكنية
ترجع لعرص الدولة القديمة ،عثر هبا عىل ختم للملك ساحورع من األرسة اخلامسة ،وأخري ًا عثرت البعثة املرصية
السويرسية العاملة بمدينة أسوان عىل متثال غري مكتمل لسيدة من احلجر اجلريى يرجع للعرص اليوناين الروماين.

تدريب

تلقى عدد  15أثري وأخصائي ترميم تدريب عىل توثيق النقوش الصخرية بمركز تدريب جنوب سيناء والبحر األمحر
برسابيط اخلادم ( 23-17ديسمرب).

مشاركات دولية

• شارك الساده اآليت أسامؤهم من العاملني بوزارة اآلثار ىف املؤمترات واملعارض ومرافقة القطع األثرية املعروضة باخلارج :الواليات املتحدة األمريكية (أ.
ارشف إبراهيم رجب -مدير متابعة متاحف وجه بحرى ،أ .أمرية حممد صديق  -مفتش آثار بتفتيش النوبة)؛ بريطانيا (أ .سعاد فايز حمروس  -مدير عام متحف

آثار بنى سويف)؛ الصني (د .مصطفى حممد الصغري  -مدير عام منطقة آثار الكرنك واملرشف عىل مرشوع طريق الكباش ،أ .وسام حممد عبد العال  -مفتش آثار
بمكتب مساعد الوزير لآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية).

 2النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية  -العدد التاسع عرش  -ديسمرب 2017

معارض آثار مؤقتة

معارض داخلية

• يستضيف بيت اهلدايا باملتحف املرصى بالتحرير معرض ًا لبيع احلرف اليدوية
والصناعات التقليدية حتت عنوان «تراث مرص» ملدة ثالثة أشهر ،حيث تقوم

 21رشكة مرصية بعرض منتجاهتا .تفقد املعرض ىف أول أيامه السيد وزير اآلثار
والسيدة رئيس جلنة السياحة والطريان بمجلس النواب وعدد من قيادات الوزارة

( 3ديسمرب).

• بدأ املتحف املرصي بالقاهرة يف عرض ثالث
قطع أثرية (قطعة من اآلثار املسرتدة وأخرى من

خمازن املتحف ووثالثة معروضة باملتحف ولكن
يف مكان ال يربز أمهيتها) أسبوعي ًا مساء كل يوم مخيس .تفقد السيد وزير اآلثار مع عدد من قيادات الوزارة أول عرض
للقطع مساء يوم  7ديسمرب.

• استقبل املتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط وفد ًا من مقاطعة جيان سو الصينية واملشهورة بانتاج احلرير الطبيعي .أقام الوفد معرض ًا ملدة يوم واحد
للصور الفوتوغرافية داخل املتحف يضم نحو  45صورة توثق طريق احلرير التجاري بني مرص والصني ( 11ديسمرب).

• افتتح السيد وزير اآلثار معرض ًا مؤقت ًا لآلثار املرصية بالقاعة رقم  44باملتحف

املرصي بالقاهرة حتت عنوان «إبداع فناين دير املدينة» .يأيت هذا املعرض بالتعاون مع

جامعة مونبيلييه بفرنسا واملعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بالقاهرة بمناسبة االحتفال

بالعيد املئوي للحفائر الفرنسية يف دير املدينة .يضم املعرض  52قطعة أثرية تم
اكتشافها خالل احلفائر بعضها يعرض ألول مرة ،باإلضافة إىل عدة وثائق من أرشيف

املعهد عبارة عن سجالت وصور احلفائر ( 21ديسمرب).

أعامل بعثات

بدأت عدد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر ديسمرب  2017وهي :بعثة مركز البحوث األمريكي ومتحف
األشموليان اإلنجليزى بإدفو بمحافظة أسوان ،وبعثة جامعة أالباما األمريكية بمنطقة اللشت بمحافظة اجليزة.

فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي

• شهد معبد الكرنك ظاهرة تعامد الشمس عىل املحور الرئييس له ،وذلك وسط توافد عدد كبري من السائحني والزوار املرصيني ( 21ديسمرب).

• شارك كل من املتحف املرصي بالقاهرة ومتحف الفن اإلسالمي بباب اخللق يف النشاط التعليمي ( )Athon-Skypeوالذي نظمته رشكة
مايكروسوفت العاملية هبدف حتقيق عنرص التواصل التعليمي والثقايف احلي والفعال بني املشاركني من شتى بقاع العامل ،وجاء ذلك بعد املرشوع

الذي أطلقته وزارة اآلثار مع رشكة مايكروسوفت العاملية حتت عنوان "متحفي يف فصلك".

• نظم متحف النسيج املرصي ندوة علمية حتت عنوان "احلرف الرتاثية..املستقبل والتحديات "ملناقشة مشاكل العاملني باحلرف الرتاثية وذلك هبدف
احلفاظ عليها ومحايتها من اإلندثار ( 17ديسمرب).

• احتفل متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل بمرور  114عام عىل افتتاحه ،كام احتفل متحف الفن اإلسالمى بالقاهرة بالذكرى  114عىل إنشاءه،
وقد تضمنت احلفلتني جمموعات متنوعة من الفاعليات كام تم السامح يف هذا اليوم يف كال املتحفني بالدخول املجاين للمرصين واألجانب املقيمني

بمرص البالغني من العمر أقل من  21عام ًا ( 24و  28ديسمرب).
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لقاءات وزيارات

• تفقد السيد وزير اآلثار يرافقه عدد من قيادات الوزارة والسيد القائم بأعامل السفري
األمريكي والسيد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أعامل ترميم قبة اإلمام الشافعي
(والتي تقوم هبا مبادرة "األثر لنا") ،وكذلك أحدث االكتشافات باملوقع ومنطقة حوش
الباشا الذي يضم عدد من الرتاكيب الرخامية ملقابر أرسة حممد عيل ( 4ديسمرب).
• رافق السيد وزير اآلثار سمو األمري رئيس اهليئة العامة للسياحة والرتاث باململكة
العربية السعودية يف زيارة خاصة ملتحف الفن اإلسالمي بمنطقة باب اخللق تالها
جولة لبعض املباين األثرية بشارع املعز لدين اهلل الفاطمي بالقاهرة التارخيية ( 5ديسمرب).
• شارك السيد وزير اآلثار ىف اجللسة االفتتاحية للمؤمتر العلمى للبعثات األثريه اإليطالية
املقام حتت عنوان "مرص وما حوهلا" ( 7ديسمرب).

• تفقد السيد وزير اآلثار متحف النوبه وبعض املناطق األثرية بمحافظة أسوان ملتابعة
أعامل الرتميم وأهم املرشوعات القائمة ،وذلك عىل هامش مشاركته باجللسة االفتتاحية
للمؤمتر الدوىل اخلامس حلفظ الرتاث والتنمية املستدامة والذي تنظمه جامعة حلوان
بالتعاون مع جامعة كوتبس األملانية بمدينه أسوان ( 8ديسمرب).

• افتتح السيد وزير اآلثار ورشة عمل حتت عنوان مكافحة اإلجتار غري املرشوع يف
املمتلكات الثقافية يف ظل إتفاقية اليونسكو لعام  1970وإتفاقية الهاي عام 1954
حلامية املمتلكات الثقافية يف أثناء النزاع املسلح والتي نظمتها وزارة اآلثار بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لليونسكو بالقاهرة ( 10ديسمرب).

• استقبل السيد وزير اآلثار والسيد الدكتور األمني العام للمجلس األعىل لآلثار سفري قربص مع وفد من جامعة قربص بمقر الوزارة وذلك ملناقشة سبل
التعاون بني مرص وقربص يف جمال العمل األثري والتدريب وتبادل اخلربات العلمية ( 11ديسمرب ).
• استضاف السيد وزير اآلثار والسيد الدكتور األمني العام للمجلس األعىل لآلثار السيد حمافظ البنك املركزى والسادة مديري البنوك ىف مرص وجمموعة من
كبار املستثمرين املرصيني بمتحف احلضارة بالفسطاط وذلك ملناقشة فرص االستثامر يف اخلدمات املقدمه للسائحني يف حميط املناطق األثرية واملتاحف الكربى
( 11-10ديسمرب).
• استقبل السيد وزير اآلثار السيدة مديرة متحف برلني وذلك من أجل مناقشة مراحل تطور العمل باملتحف األتوين باملنيا ( 17ديسمرب)،كام استقبل مدير قسم
اآلثار املرصية والسودانية باملتحف الربيطاين ( 21ديسمرب).
• تفقد السيد وزير اآلثار والسيد حمافظ اجليزة والسيدة رئيس جلنه السياحة والطريان بمجلس النواب مرشوع املتحف املرصي الكبري وذلك ملتابعة آخر
االستعدادت اخلاصة بعملية نقل متثال رمسيس الثاين من موقعه احلايل باملتحف إىل مكان عرضه بالبهو العظيم ،كام توجه بزيارة مرشوع تطوير منطقة اهرامات
اجليزة للوقوف عىل أخر املستجدات به ( 25ديسمرب).

متنوعة

• استضافت منطقة آثار األهرامات وفد اإلحتاد الدويل لالعبي كرة
القدم املحرتفني من  70دولة واملشاركني يف اجتامع اجلمعية العمومية
السنوي لالحتاد الدويل والذي تستضيفه مرص هذا العام ( 6ديسمرب).
• نظمت وزارة اآلثار حفل تأبني للعاملني الراحلني أ.د .رمضان عبده
السيد و أ.د .فاروق مجعة ( 11ديسمرب).
• صدور قرار رئيس جملس الوزراء رقم  2747لسنة  2017بتشكيل
اجلمعية العامة للرشكة القابضة لإلستثامر يف جماالت اآلُثار ونرش
الثقافة األثرية ( 17ديسمرب).

• االنتهاء من مناقشة قانون اآلثار بلجنة الثقافة واإلعالم واآلثار
بمجلس النواب بعد إنتهاء الوزارة من تعديله وموافقة جملس الوزراء
وجملس الدولة عىل التعديالت ( 19-18ديسمرب).
• انعقد االجتامع األول ملمثيل اجلامعات املرصية بمقر وزارة اآلثار بالزمالك برئاسة السيد وزير اآلثار ملناقشة املقرتحات املقدمة من اجلامعات املرصية
بخصوص مسامهة املرشوعات البحثية املقدمة من طالب اجلامعات يف تطوير املواقع األثرية واملتاحف ( 26ديسمرب).
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املتحف املرصى الكبري

مرشوعات

• تم اإلنتهاء من اهليكل املعدنى واخلرسانى ملبنى املتحف بنسبة  %100وإنجاز  %76من إمجاىل
األعامل ،وإنتهاء  %60من التشطيبات الداخليه و %56من أرضيات الساحات اخلارجية.
• تم استالم  163أثر للملك توت عنخ أمون ليبلغ إمجاىل ما تم نقله واستالمه من جمموعه
آثار امللك توت عنخ أمون  4266أثر  ،بذلك يبلغ امجاىل ماتم نقله واستالمه عدد .42755
• استقبل املتحف املرصي الكبري بوابة معبد امللك أمنمحات األول ،بعد نقلها من مقرها احلايل
بعزبة حلمي فاقوس بمحافظة الرشقية ،وقد بدأت أعامل الرتميم األويل هلا ،كام استقبل
املتحف ثالث قطع أثرية للملك توت عنخ آمون قادمة من املتحف املرصي بالقاهرة ،وهي
عبارة عن عجلة حربية وسرتتني من املنسوجات اخلاصة بامللك .
• تم فصل متثال امللك رمسيس الثانى عن قاعدته املؤقته متهيد ًا لنقله إىل مكانه النهائي ىف هبو مدخل املتحف وتم إعداد الطريق الالزم لنقل التمثال بداية عام
.2018
• تم انعقاد االجتامع السادس ملجلس إدارة املتحف املرصي الكبري ،وكانت من قراراته قيام املتحف بقبول التربعات عىل حسابات املتحف املرصي الكبري بالبنك
املركزي :حساب الدوالر حتت رقم  ،4/082/18606/1حساب اليورو حتت رقم  ،4/082/18607/4كام وافق املجلس عىل قبول أول تربع بقيمة 1000
دوالر من سائح لصالح املتحف الكبري ( 20ديسمرب).

مرشوعات
ترميم

بدأت وزارة اآلثار يف أعامل ترميم وصيانة قرص األمري طاز بمنطقة اخلليفة بالقلعة ،والذي أنشأه األمري سيف الدين طاز
أحد أمراء عرص املامليك يف مرص ،كام تم البدء يف ترميم منزل السادات بمنطقة احللمية اجلديدة بالسيدة زينب والذي

يرجع إىل العرص العثامنى ،يأيت ذلك ىف إطار احلملة القومية إلنقاذ مائة مبنى أثري بالقاهرة.

تكليفـات

• تكليف أ .حسن رفاعي عبد الغني للقيام بأعامل رئيس قطاع التمويل  -م .سيد حسن عبد احلميد بقطاع املرشوعات للعمل باللجنة اهلندسية
ملرشوع املتحف املرصي الكبري  -أ .أرشف سيف النرص للعمل مرشف ًا عىل الشئون املالية واإلدارية بمرص الوسطى  -أ .كريمة عبد الكريم للعمل
مدير ًا عام ًا للتخطيط واملتابعة بمرص الوسطى  -د .أبو بكر أمحد للعمل مرشف ًا عام ًا عىل مناطق آثار شامل القاهرة  -أ .مصطفى عزت للعمل مدير ًا
إلدارة التعديات بقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية  -أ .أمحد حسن للعمل مدير ًا إلدارة التوثيق األثري بقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية بمرص العليا
 -أ .أسامة حممد للعمل مدير ًا لوحدة شئون العاملني بوسط الدلتا.

قرارات

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

• وافقت اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية عىل البدء يف
مرشوع ترميم محام الرشايبي بمنطقة األزهر والغوري.
• املوافقه عىل تسجيل عدد ( )12أيقونة حمفوظة بكنائس منطقة مرص
القديمة وكنيسة مارمينا بفم اخلليج بسجالت قيد اآلثار بمنطقة آثار
مرص القديمة والفسطاط.
• املوافقه عىل تسجيل أيقونات كنيسة األنبا مقار -قرية أتريس-
إمبابه -حمافظة اجليزة.
• املوافقه عىل تعديل مدد السفر للسادة املرافقني للمعارض اخلارجية
لتصبح 20يوم ًا لكل مرافق لآلثار باملعرض عىل أن تكون األولوية
للساده االثريني أصحاب العهد األثرية وذلك بالنسبة للمتقدمني
اجلدد الختبارات مرافقى املعارض.
• الـموافقه عىل تعديل مواعيد متحف النوبة بأسوان لتكون من الساعة
التاسعة صباح ًا حتى الساعة التاسعة مسا ًء طوال أيام األسبوع.
• املوافقة عىل الدخول املجانى لرحالت تالميذ املرحلتني اإلبتدائية
واإلعدادية باملدارس احلكومية للمناطق األثرية واملتاحف املفتوحة

للزيارة إعتبار ًا من أول فرباير  ،2018ومنح تالميذ املدارس الثانوية
وطالب اجلامعات احلكومية ختفيض عىل ترصيح الزيارة السنوي غري
املجاين (ليصبح  50جم لتالميذ املرحلة الثانوية و125جم لطالب
اجلامعات ملدة عام).
• املوافقة عىل زيادة أسعار الفتح اخلاص(يف غري مواعيد العمل الرسمية
ملدة ساعتني) لزيارة األماكن التالية (أهرامات اجليزة  -معبد األقرص-
املتحف املرصى بالتحرير -قلعة صالح الدين بالقاهرة  -قرص األمري
حممد عىل باملنيل) لتكون مبلغ 15000جنيه بدالً من 10000جنيه،
وذلك اعتبار ًا من .2018/11/1
ً
• زيادة رسوم الزيارة لبعض املناطق األثرية واملتاحف ،اعتبارا من أول
فرباير  2018للمرصيني (الكبارحتى سن الستني) ومن أول نوفمرب
 2018لألجانب (متوسط الزيادة لألجانب .)%25
• منح خصم  %50عىل تصاريح  Cairo Passعند رشاء ترصيح Luxor
 Passوالعكس ،برشط أن يكون رشاء الترصحيني خالل نفس العام.
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معلومات
هتمك
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أثر الشهر

الكشف عن املقربة رقم ""Kamp 161

وإعادة الكشف عن املقربة ""Kamp 150

بعد مرور حوايل ثالثة أشهر من الكشف عن مقربة صانع الذهب للمعبود
آمون "أمنمحات" بالرب الغريب باألقرص ،أطلت علينا مدينة األقرص برس جديد
من أرسارها ،حيث قامت البعثة األثرية املرصية العاملة بجبانة ذراع أبو النجا
بالرب الغريب باألقرص بالكشف عن مقربة جديدة ،وإعادة الكشف عن مقربة
أخرى.
حتمل املقربة املكتشفة ألول مرة رقم  ،Kamp 161حيث قامت عاملة
اآلثار األملانية "فريدريكا كامب" يف التسعينات من القرن املايض برتقيمها فقط
ولكن مل يتم دخوهلا مطل ًقا ،أما املقربة الثانية والتي تم إعادة اكتشافها فتحمل
رقم  Kamp 150وقد قامت "كامب" برتقيمها والعمل هبا حتى وصلت إىل
املدخل فقط ومل تدخلها هنائيأ.
وغري معروف عىل وجه الدقة إسم صاحب املقربة  Kamp 161إال أنه
من املرجح أهنا تعود للفرتة ما بني عرص امللكني "أمنحتب الثاين" و"حتتمس الرابع" ،تتكون املقربة من فناء دعمت جوانبه بجدران من احلجر والطوب اللبن
ويوجد به بئر يف اجلانب اجلنوبى يصل عمقه إىل حوايل 6م ينتهي بأربعة حجرات جانبية ،أما مدخل املقربة يف الناحية الرشقية فيوجد به واجهة من احلجر
الرميل خالية من النقوش ،ويؤدى املدخل إىل صالة مستعرضة تنتهي بفتحة.
عثر بداخل املقربة عىل قناع خشبى يمثل جزء من التابوت ذو اهليئة األوزيرية ،وجزء من قناع خشبى مطيل بامء الذهب ،وأربعة أرجل لكراسى خشبية
جنائزية ،وجزء سفيل لتابوت باهليئة األوزيرية عليه منظر للمعبودة إيزيس.
حتتوي املقربة عىل نقش ملون يصور منظر تقديم القرابني ويبدأ بمنظر لشخص يقدم قرابني وزهور للمتوىف وزوجته ،يعلوه جزء من نص ينتهى
بكلمة sn.fبمعنى أخوه ،وييل ذلك مناظر للمدعوين
يف أربعة صفوف.
أما املقربة  Kamp 150فمن املحتمل أن تكون

إما لشخص يدعي "جحويت مس" حيث أن آخر أجزاء
النص املحفور عىل واجهة مدخل الصالة الطولية من
املقربة تنتهي باسمه أو أهنا لشخص آخر يدعى "ماعتي"
وكان يشغل وظيفة كاتب ،حيث عثرت البعثة داخل
املقربة عىل حوايل  50ختم باسم "ماعتي" وزوجته
"حمي" ،كام عثر أيض ًا عىل جمموعة من القطع األثرية
عبارة عن  100ختم جنائزي وأقنعة خشبية ملونة
و  450متثال مصنوع من مواد خمتلفة منها القاشاين
واخلشب والفخار ،وصندوق صغري عىل شكل تابوت خشبى به غطاء مفرغ من الداخل ،وجمموعة من األوانى الفخارية خمتلفة األشكال واألحجام ،هذا
باإلضافة إىل مومياء ملفوفة بالكتان باهليئة األوزيرية عثر عليها داخل الرديم بالصالة الطولية ،وجاري اآلن العمل عىل حتديد اسم صاحبها.

رئيس التحرير :د .هـدى خـليفة
مدير التحرير :أ .محـمـد سـعـد
فريق العمل :أ .أشواق مصلح
أ .سوزان فتحي
تصـميــم :أ .مـــروة الـشـيــمـي

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

عنوان البريد اإللكتروني للنشرة
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