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أعامل  أثناء  وذلك  البطلمي،  للعرص  ترجع  أثرية  مقربة  عن  اآلثار  وزارة  بعثة  كشفت   •
بمحافظة  جابر  سيدي  بمنطقة  الكرمييل  بشارع  املواطنني  أحد  بأرض  جمسات  حفر 
عىل  حيتوى  األسود  اجلرانيت  من  مصنوع  ضخم  تابوت  عىل  املقربة  حتتوي  األسكندرية. 
لرجل  مكتملة  غري  متثال  رأس  عن  الكشف  تم  كام  عظمية،  وهياكل  آدمية  مجاجم  ثالث 
كامل  بمنطقة مصطفى  اآلثار  إىل خمازن وزارة  التابوت  نقل  تم  املرمر، وقد  مصنوعة من 
إىل  نقلها  تم  فقد  العظمية  اهلياكل  و  احلامم  أما  له،  والصيانة  الرتميم  أعامل  إلجراء  متهيدًا 
وسبب  أصحاهبا  هوية  ومعرفة  للدراسة  القومي  األسكندرية  بمتحف  الرتميم  معامل 

الوفاة.

ترجع  والتي  الفخارية  األواين  مئات  عىل  حتتوي  خبيئة  عىل  اآلثار  وزارة  بعثة  عثرت   •
القبطي  بالعرص  ومرورًا  والروماين  اليوناين  العرصين  من  بداية  خمتلفة  زمنية  فرتات  إىل 
وانتهاًء بالعرص اإلسالمي، وذلك  أثناء أعامل احلفائر باملنطقة التي تضم احلديقة املتحفية 
وترميم  لتطوير  القومي  املرشوع  أعامل  ضمن  للمتحف  القديم  املخطط  يف  الداخلية 

املتحف اليوناين الروماين. 

ماريا  بمنطقة  الكوم  أبو  ميت  بموقع  اإلنقاذ  بحفائر  العاملة  اآلثار  وزارة  بعثة  • متكنت 
إىل  ترجع  احلجرات  من  عدد  يضم  أثري  موقع  عن  الكشف  يف  األسكندرية  بمحافظة 
الروماين  الطراز  عىل  الرخام  من  عمود  عىل  بداخلها  عثر  والبيزنطي  الروماين  العرصين 
وأواين  قبطية،  زخارف  ذات  املسارج  من  وعدد  عمود  وتاج  العمالت  من  وجمموعة 

وجرار كبرية.
املتأخر  العرص  الربونز للمعبود أوزير يرجع إىل  آثار سقارة عىل متثال من  العاملة يف مرشوع ترميم وصيانة هرم زورس بمنطقة  البعثة األثرية  • عثرت 

وذلك أثناء أعامل ترميم وصيانة الواجهة الغربية للهرم.
آدمية وحيوانية ترجع إىل عرص ما قبل  العثور عىل دفنات  الدقهلية يف  السنبالوين بمحافظة  آثار غزالة بمركز  بتل  العاملة  • نجحت بعثة وزارة اآلثار 
من  العديد  العثور عىل  تم  والفخار،كام  املرمر  من  املصنوعة  األواين  القرفصاء وبجواره جمموعة من  اآلدمية شخص يف وضع  الدفنة  األرسات. ختص 
عبارة عن سكاكني مصنوعة من  وأدوات حجرية  للنبيذ، وجمموعة صاليات  للتل، ومصنعني  الغريب  اللبن بالكوم  الطوب  مباين مشيدة من  أساسات 

الظران.
الكشف  بأسوان يف  أمبو  بعثة وزارة اآلثار العاملة بمرشوع ختفيض املياه اجلوفية بمعبد كوم  • نجحت 

عن ورشة لصناعة الفخار ترجع لعرص الدولة القديمة.

بئر  عن  الكشف  يف  توبنجن  وجامعة  اآلثار  لوزارة  املشرتكة  األملانية  املرصية  األثرية  البعثة  نجحت   •
والعرشين  والسابعة  والعرشين  السادسة  األرستني  عرص  إىل  ترجع  مومياوات  هبا  للدفن  حجرات  به 
هرم  جنوب  الصاوي  العرص  مقابر  بمنطقة  األثري  املسح  أعامل  أثناء  وذلك  ق.م.(،   404  -664(
كريمة  نصف  بأحجار  وُمطعم  مذهب  الربونز  من  مومياء  قناع  عىل  البعثة  عثرت  كام  بسقارة.  أوناس 
ثالث  إىل  باإلضافة  هذا  امللحقة،  الدفن  حجرات  بإحدى  املوجودة  املومياوات  أحد  وجه  يغطي  كان 
مومياوات وجمموعة من األواين الكانوبية املصنوعة من املرمر وعدد من متاثيل األوشابتي املصنوعة من 

القاشاين األزرق  وجمموعة من األواين التي حتتوى عىل بقايا زيوت كانت تستخدم يف التحنيط.

اكتشافات أثرية
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لقاءات وزيارات

آثار مسرتدة ومضبوطات

مرص  حمبي  مجعية  نظمتها  والتي  باملعادي،  مريم  العذراء  السيدة  بكنيسة  املقدسة  العائلة  رحلة  مسار  بإحياء  خاصة  احتفالية  اآلثار  وزير  السيد  • حرض 
السالم بالتعاون مع الكنيسة )1 يوليو(.

• شارك السيد وزير اآلثار باحلضور يف بعض االجتامعات واللقاءات واللجان املنعقدة خالل شهر يوليو، منها جلنة سيناريو املتاحف وجلنة املعارض 
اخلارجية )10 يوليو(، لقاء مع أعضاء اللجان النقابية بمقر وزارة اآلثار )13 يوليو(، اجتامع متابعة ملف إحياء مسار رحلة العائلة املقدسة بمجلس 
النواب )15 يوليو(، اللجنة القومية السرتداد اآلثار )19 يوليو(، اجتامع املتحف املرصي بالتحرير وتفقد ألعامل تطوير سيناريو العرض املتحفي بعد 

نقل آثار امللك توت عنخ آمون من املتحف )25 يوليو(.
حمافظ  اللواء  السيد  اإلدارية،  الرقابة  هيئة  رئيس  اللواء  السيد  اآلثار،  وزير  السيد  الوزراء،  جملس  رئيس  السيد  مع  اجلمهورية  رئيس  السيد  •اجتمع 
اجليزة، السيد اللواء رئيس اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة، السيد اللواء رئيس اللجنة اهلندسية للهيئة اهلندسية للقوات املسلحة، والسيد اللواء رئيس 
باجليزة،  األهرامات  هضبة  تطوير  ومرشوع  الكبري،  املرصي  املتحف  بمرشوع  العمل  مستجدات  آخر  الستعراض  للبرصيات  العاملية  العربية  الرشكة 
2020 ووجه كذلك  عام  املرصية  للحضارة  القومى  واملتحف  الكبري  املرصي  املتحف  بافتتاح  الرئيس  فخامة  األخرى، ووجه  املرشوعات  من  وعدد 

بتوفري الدعم املايل الالزم ملشاريع اآلثار )17 يوليو(.
باملواقع  للزائرين  املقدمة  اخلدمات  وحتسني  التعاون  سبل  لبث  باجليزة  السياحة  وزارة  بمقر  السياحة  وزيرة  السيدة  مع  اآلثار  وزير  السيد  اجتمع   •

واملتاحف  )25 يوليو(.

سفري  غينيا،  سفري  اليابان،  سفري  السيد  من:  كاًل  اآلثار  وزير  السيد  •التقى 
املعهد  مديرة  والسيدة  اإليطايل  الثقايف  املستشار  إيطاليا،  سفري  أوروجواي، 
ومناقشة  لبحث  اليونسكو  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب  مدير  والسيد  لآلثار  اإليطايل 

التعاون. سبل 
ومنها:  األثرية  املواقع  بعض  لآلثار  األعىل  للمجلس  العام  األمني  السيد  تفقد   •
سقارة(،  آثار  )منطقة  اجليزة  حمافظة  بالقاهرة(،  املرصي  )املتحف  القاهرة  حمافظة 
سيدي  آثار  )منطقة  األسكندرية  حمافظة  احلجر(،  صان  )منطقة  الرشقية  حمافظة 

جابر(.
حمافظة  ومنها:  األثرية  املواقع  من  عددًا  املرصية  اآلثار  قطاع  رئيس  السيد  تفقد   •
األسكندرية  حمافظة  واجلصة(،  الذهب  كوم  وهي  األثرية  التالل  )منطقة  دمياط 

كوم  ومنطقة  السوارى  عامود  ومنطقة  جابر  سيدي  آثار  آثار )منطقة  )منطقة  حمافظةاجليزة  احلجر(،  صان  آثار  )منطقة  حمافظةالرشقية  الشقافة(، 
سقارة(.

النسيج  الفن اإلسالمي ومتحف  الشيخ، متحف  منها: مرشوع متحف كفر  بعدة حمافظات  املتاحف  املتاحف عددًا من  قطاع  رئيس  السيدة  • تفقدت 
ومتحف جاير أندرسون ومتحف اإلسامعيلية، متحف املركبات امللكية ببوالق ومتاحف القلعة، متحف قرص املنيل. 

القاهرة  الدين األيويب بمحافظة  قلعة صالح  تفقد  املنيا، كام  املوجودة بمحافظة  اآلثار  اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية  السيد رئيس قطاع  • تفقد 
وعدد من أديرة وادي النطرون بمحافظة البحرية.

)منطقة  اجليزة  حمافظة  رشيد(،  )مدينة  البحرية  حمافظة  األسكندرية،  حمافظة  من  بكِل  األثرية  املواقع  من  عددًا  املرشوعات  قطاع  رئيس  السيد  • تفقد 
آثار سقارة(.

• تسلمت وزارة اآلثار عدد 116 قطعة أثرية من ميناء دمياط البحري، 
خارج  هتريبهم  حماولة  أثناء  وذلك  سابقة  أعوام  يف  ضبطهم  تم  قد  كان 

البالد )16 يوليو(.
أبو  منطقة  احلفر خلسة يف  ناجتة عن  أثرية   قطعة  • تم ضبط عدد 484 
قرقاص باملنيا وهي عبارة عن عمالت معدنية ، نحاسية وبرونزية وأواين 

فخارية ترجع مجيعها للعرص اليوناين.

بدأ عدد من البعثات األثرية العمل خالل شهر يوليو عىل النحو التايل: بعثة جامعة كاليفورنيا األمريكية بموقع شامل 
ورشق بحرية قارون بمحافظة الفيوم، وبعثة جامعة روانوك األمريكية موقع كوم احلصن بمحافظة البحرية. أعامل

بعثات 
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املجتمع  اآلثار ومؤسسات  التعاون بني وزارة  إطار خطة  • يف 
واليهودية  والقبطية  اآلثار اإلسالمية  قام قطاع  املختلفة،  املدين 
بشارع  النحاسني  سبيل  حول  الواقعة  تنظيف املنطقة  بأعامل 
املعز، وذلك بالتعاون مع حي وسط القاهرة وإحدى اجلمعيات 

اخلريية.

تذكارية  لوحة  املرصية  للحضارة  القومي  املتحف  استقبل   •
وحتمل  باشا  عيل  حممد  لعرص  ترجع  اإلسكندرية  من  رخامية 
أثرية  قطعة   54 و  املحمودية،  ترعة  لشق  التأسييس  النص 
أثرية  قطع   21 و  احلصن،   عرب  بمنطقة  املتحفي  املخزن  من 
ذات  أفاريز  أربع  إىل  باإلضافة  بالتحنيط،  خاصة  األقرص  من 
بمدينة  الفاطميني«  »عامل  معرض  من  عائدة  إسالمية  زخارف 

توورنتو بكندا.

• تم عقد اجتامع بمقر وزارة اآلثار بالزمالك بني ممثيل وزارة الثقافة وهيئة قناة السويس واجلمعية اجلغرافية ووزارة اآلثار لتنسيق اجلهود الوطنية 
إلقامة معرض مؤقت عن قناة السويس يف 2019 احتفاالً بمرور 150 عام عىل حفر قناة السويس ) 24 يوليو ( كام قام ممثلو اهليئات املعنية بعمل 

زيارات ميدانية لقاعة قناة السويس باجلمعية اجلغرافية وكذلك قرص األمري حممد عيل باملنيل )31 يوليو(.

متنوعة

معارض آثار مؤقتة

املعرض  بإمارة موناكو، يضم  للفراعنة« وذلك  الذهبية  الثاين أمري موناكو والسيد وزير اآلثار معرضًا مؤقًتا حتت عنوان »الكنوز  افتتح األمري ألربت 
149قطعة أثرية من مقتنيات املتحف املرصي بالقاهرة منها بعض األثاث اجلنائزي ليويا وتويا وبعض اآلثار املكتشفة بصان احلجر بالرشقية. حرض 
االفتتاح السيدة وزيرة السياحة املرصية والسيد رئيس جلنة الثقافة واآلثار واإلعالم والسيدة رئيس جلنة السياحة والطريان بمجلس النواب والسيد سفري 

مرص بفرنسا )6يوليو- 9 سبتمرب(.

معارض خارجية

مشاركات دولية
شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار يف بعض الدورات والندوات واملؤمترات واملعارض باخلارج: الصني )أ. حممد عبد املجيد عبد الواحد - أمني باملتحف 
املرصي، أ. أكرم عبد العزيز حممد - أخصائي ترميم باملتحف املرصي(، فرنسا )أ. محادة حممد عبد املعني - كبري مفتيش آثار ملوي(، الدنامرك )د. داليا أمحد 
حممد مليجي – مدير عام مركز بحوث وصيانة اآلثار بقطاع املرشوعات(، الواليات املتحدة األمريكية )أ. صفوت حممد عبد العاطي- آثاري بمتاحف قرص 
عابدين، أ. أمحد حممد سيد الليثي - مدير عام متحف ملوي، أ. هبه أمحد عبد املنعم – مفتش آثار حلوان والصف وأطفيح، أ. أمحد عبيد- املرشف العام عىل 

مكتب الوزير(.
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مرشوعات
• وافقت اللجنة اخلامسية املتخصصة لدعم هيئة املتحف املرصي الكبري واملجموعة االستشارية اخلاصة  بإعداد مستندات الطرح والتعاقد إلدارة وتشغيل 
خدمات املتحف املرصي الكبري عىل مد املوعد النهائي الستالم مستندات التأهيل إىل يوم 21 أغسطس 2018، وذلك بناًء عىل طلب عدد من سفارات 

الدول واجلهات والرشكات املرصية واألجنبية.
•  عقد جملس إدارة املتحف الكبري جلسته الثالثة عرش ملناقشة آخر مستجدات العمل باملتحف واستضاف املجلس يف بداية جلسته اخلبري  السياحي الياباين السيد 

الدكتور Tadayuki Hara )24 يوليو(.

املتحف املرصي الكبري

  

• أهنت اإلدارة املركزية للصيانة والرتميم بوزارة اآلثار أعامل املرحلة األوىل لرتميم ودرء اخلطورة بمنشوبيةاملنصورية )مكان للعبادة القبطية( بمنطقة آثار 
إمبابة، والتي ترجع إىل القرن السابع امليالدي.

اخلاص  الدقيق  والرتميم  التنظيف  أعامل  من  األقرص  بمعبد  الرتميم  إدارة  انتهت   •

  باجلهتني الشاملية والرشقية ملقصورة اإلسكندر األكرب بمعبد األقرص.
• تم االنتهاء من ترميم أيقونة القديس أبا سخريون القليني يف دير أيب سيفني يف اجليزة.

ترميم وجتميع  أعامل  بالرشقية من  بمنطقة صان احلجر  العاملة  املرصية  البعثة  انتهت   •
أعامل  ضمن  وذلك  باملنطقة،  املوجودة  الثاين  رمسيس  امللك  متاثيل  أحد  رفع  وإعادة 

مرشوع تطوير منطقة صان احلجر األثرية متهيدًا لتحويلها إىل متحف مفتوح.

أعامل ترميم

فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي
• نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بوزارة اآلثار ندوة بعنوان »الكتابة واللغة املرصية القديمة« بمكتبة عرب املحمدي للطفل بحي الواييل 
والتابعة جلمعية مرص الثقافة وتنمية املجتمع، وذلك استكامالً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة لربط مجهور املكتبات من األطفال بمقتنيات املتاحف واملناطق 
األثرية )3 يوليو(، كام نظمت اإلدارة ندوة أخرى وورشة عمل حتت عنوان »فنون وخطوط الكتابات العربية« بمكتبة السالم للطفل بحي السالم ، بالتعاون 

مع إدارة التنمية الثقافية والوعي األثري بقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية )4 يوليو(.
• نظمت إدارة الوعي األثري بقطاع اآلثار املرصية بوزارة اآلثار ورشة تعليمية حتت عنوان »لسان مرص والعرب« وذلك بمتحف دار بن لقامن باملنصورة 

)13 يوليو(.
الصيفي  النشاط  فعاليات  ضمن  الفكرية  األمية  حمو  برنامج  ضمن  القانون«  عىل  والتحايل  املبكر  »الزواج  بعنوان  تثقيفية   ندوة  ملوي  متحف  أقام   •

للمتاحف هلذا العام )17 يوليو(.
تدريبية  دورة  يف  اآلثار  بوزارة  اآلثاريني  من  وعدد  الدولية  املنظامت  إدارة  شاركت   •

عن كيفية بيان القيمة االستثنائية للمواقع الرتاثية وكيفية إعداد اخلرائط هلا، نظمت هذه 
الدورة منظمة اليونسكو بالتعاون مع املركز اإلقليمي العريب للرتاث بالبحرين وصندوق 

الرتاث العاملي األفريقي بجنوب أفريقيا )22-25 يوليو(.
املجانية  العمل  املتاحف جمموعة من ورش  نظم قطاع  نبني مرص«،  »معًا  • حتت عنوان 
املجتمعية  للتنمية  املتاحف  دور  لتفعيل  الوزارة  إطار خطة  املتاحف، وذلك يف  جلمهور 
وعالج البطالة بالتعاون مع عدد من مؤسسات املجتمع املدين، وإدارة التدريب بوزارة 

الصناعة، ومجعية أصدقاء املتاحف العاملية )22 يوليو-22 أغسطس(.
الربنامج  فعاليات  اآلثار  بوزارة  املجتمعي  والتواصل  الثقافية  التنمية  إدارة  • اختتمت 

الثقايف الذي دّشنته منذ شهر ونصف الشهر بمناسبة االحتفال بيوم املتاحف العاملي والذي هدف إىل ربط أطفال املكتبات بمقتنيات املتاحف، بندوة ثقافية 
وورشة عمل عن اخلط اهلريوغليفي الطفال مكتبة خالد بن الوليد بحي الكيت كات )24 يوليو(.

• نظمت إدارة الوعي األثري بقطاع اآلثار املرصية ورشة فنية وتعليمية حتت عنوان »املستكشف الصغري«، وذلك بمكتبة مرص العامة بالزاوية احلمراء)29 
   يوليو(.

• نظم متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل دورة تدريبية جمانية عن فن اخلط العريب حتت عنوان »هنكتب أسامينا« وذلك لتعريف أنواع اخلطوط العربية 
املختلفة وتارخيها وكذلك مبادئ الكتابة )30-31 يوليو(.
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تكليفـات
• د. ياسمني حممد الشاذيل مرشفًا علميًا عىل إدارة النرش العلمي.

• أ. عمرو حممد مديرًا عامًا إلدارة شئون العاملني بوحدة النامذج األثرية بالقلعة. 
• أ. نشوى جابر مرشفًا عىل إدارة البعثات األجنبية واملرصية واللجان الدائمة.

• أ. منى درويش عيل مديرًا إداريًا ملكتب الوزير.
• أ. طارق مجعة مديرًا للمكتب القانوين للوزير.

• املوافقة عىل إعادة تشكيل اللجنة العلمية إلعداد سيناريوهات العرض جلميع املتاحف املرصية واختيار القطع األثرية واإلرشاف عىل إعداد املادة العلمية 
للبطاقات واجلرافيك.

• اجتمعت اللجنة العليا إلعداد الدراسات اخلاصة باملواقع األثرية املوجودة عىل مسار رحلة العائلة املقدسة واملعنية بوضع املسار عىل قائمة الرتاث الثقايف 
غري املادي ملنظمة اليونسكو عدة مرات بمقر وزارة اآلثار بالزمالك )3 ، 17 يوليو (.

• تسجيل عدد من اآلثار يف عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية وهي: املنرب اخلشبي اخلاص بالسلطان حسام الدين الجني واملوجود بجامع 
أمحد ابن طولون،تركيبة خشبية بالقبة الرضحيية بزاوية وخانقاه إيديكن البندقداري بمنطقة السيدة زينب واخلليفة، منزل الشبشريي بمنطقة الدرب 

األمحر.

• املوافقة عىل تسجيل بعض املقتنيات اخلاصة بمنطقة الدرب األمحر للسيدة عائشة، ومنطقة آثار غرب القاهرة.

• حتديد حرم دير القديس سمعان بمحافظة أسوان.

القاسم الطيب بمنطقة جبانات اإلمام الشافعي، قرص  القاهرة وهي: قبة احلصوات ومشهد كلثم وقبة  املناطق األثرية بمحافظة  • حتديد حرم بعض 
األمري حممد عىل باملنيل، زاوية زين الدين بمنطقة السيدة عائشة، قرص البارون أمبان بمرص اجلديدة ، سبيل ومكتب عبد الباقي خريي، وحرم سبيل وقف 

حبيش  بمنطقة الدرب األمحر.

البحوث  بمركز  الباحثني  أحد  أو  املرمم  أو  لألثري  الواحد  لليوم  جنيه   100 بواقع  األجنبية  البعثات  ملرافق  املستحق  املبلغ  يكون  أن  عىل  • املوافقة 
والصيانة يف حالة االستعانة به عىل أن تسدد للمجلس األعىل لآلثار.

• املوافقة عىل زيادة قيمة رسوم استهالك الكهرباء أثناء إقامة احلفالت والفاعليات باملواقع األثريةمن 1000 إىل 1500 جنيه اعتبارا من أول نوفمرب 
.2018

• ُتعامل منطقة البانورما الثانية باهلرم معاملة املنطقة املغلقة ويطبق عليها رسوم الفتح اخلاص مع اعتبار ذلك وضع مؤقت حلني افتتاح مرشوع تطوير 
اهلرم عىل أن يطبق ذلك اعتبارا من أول اغسطس 2018.

• زيادة مقابل أداء اخلدمات التي تقدمها الوزارة للغري لصالح صندوق العاملني باآلثار اعتبارًا من أول نوفمرب 2018 وذلك عل النحو التايل:

- زيادة مقابل أداء خدمة الترصيح بإقامة حمجر أو التجديد السنوي للمحاجر من 1000 إىل 2000 جنيه.

- زيادة مقابل أداء خدمة تراخيص البناء )إحالل وجتديد( وتركيب عداد إنارة ومياه من 100 إىل 200 جنيه.

- زيادة مقابل خدمات العروض الفنية واحلفالت والتصوير السينامئي وفتح املقابر واملناطق األثرية من150 إىل300 جنيه لليوم الواحد.

قرارات 

جلان

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

من أشهر معابد حارة اليهود املفتوحة للزيارة حاليًا، قام بإنشائه »موسى بن ميمون« امللقب بأبو عمران وهو عامل دين وطبيب هيودي ولد بقرطبة 
عام529هـ/ 1135م، ثم هاجر مع أرسته إىل فلسطني ثم استقر بمرص وعاش هبا إىل أن تويف عام 601هـ/ 1204م ودفن باملعبد، ثم نقل جثامنه بعد 
ذلك إىل فلسطني. له العديد من الكتب يف جمال الفلسفة والطب حيث عمل كطبيب ببالط السلطان صالح الدين األيويب، وبسبب شهرته كطبيب اعتاد 

املرىض من اليهود زيارة معبده يف حارة اليهود واملبيت يف حجرة ملحقة باملعبد تربكًا وطلبًا للشفاء.

يقع مدخل املعبد بالواجهة املطلة عىل شارع درب حممود وهو عبارة عن باب حديدي عىل شكل عقد نصف دائري واألجزاء املحيطة بالباب مكسوة 
بالرخام ويعلوه شكل يشري إىل لوحي الوصايا العرشة عىل صورة كتاب مفتوح حيتوي عىل كلامت بالعربية ويعلوه رشيط من الكتابات العربية. ينقسم 
جثامنه  نقل  قبل  هبا  دفن  التي  املقربة  عىل  فيشتمل  الثاين  القسم  أما  للصالة،  املخصص  املعبد  مبنى  عىل  حيتوي  األول  القسم  أقسام:  ثالثة  إىل  املعبد 

اعتاد  هلا  فلسطني،ثم حجرة صغرية جماورة  إىل 
للشفاء  طلبًا  فيها  املبيت  اليهود  من  املرىض 
باإلضافة إىل بئر ماء، أما القسم الثالث فيتكون 
الدين  لرجال  املخصصة  احلجرات  بعض  من 

واملرشفني عىل املعبد.

من  للصالة  املخصص  املعبد  مبنى  يتكون 
بينام  الرجال  لصالة  األول  الدور  دورين، 
يقع  السيدات.  لصالة  الثاين  الدور  خصص 
بزخارف  واملزين  اخلشب  من  املصنوع  اهليكل 
ويصعد  للمعبد  الرشقي  اجلدار  فيوسط  نباتية 
حلفظ  دوالب  وبه  الرخام  من  بسلم  إليه 
يف  فتحة  اهليكل  أمام  توجد  كام  التوراة،  أسفار 
املنصة  تقع  50سم.  قطرها حوايل  املعبد  أرض 

املخصصة ألداء الصالة والقراءة فيوسط املعبد ويصعد إليها بعدة درجات مصنوعة من الرخام.

ويمكن  املعز،  شارع  آلثار  املجمعة  التذكرة  ضمن  وزيارته  مساًء،  اخلامسة  الساعة  وحتى  صباحًا  التاسعة  الساعة  من  يوميًا  للزيارة  مفتوح  واملعبد 
احلصول عىل التذكرة من منفذ البيع اخلاص بالشارع املوجود بمجموعة قالوون.

معبد موسى بن ميمون

رئيس التحرير:  د. هـدى خـليفة
مدير التحرير:  أ. محـمـد سـعـد

العمل فريق 
 أ. أشواق مصلح - أ. سوزان فتحي

  د. أميرة عماد - د. عبد الرحمن مدحت 
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