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يف  سقارة  منطقة  شامل  أبوصري  آثار  بمنطقة  العاملة  التشيكية  البعثة  نجحت   •
والتي  امللك  أعامل  عىل  املرشف  إس«  إير  »كا  يدعى  لشخص  مقربة  عن  الكشف 

ترجع لعرص األرسة اخلامسة )1 أكتوبر(.

اجلوفية  املياه  منسوب  ختفيض  بمرشوع  العاملة  املرصية  األثرية  البعثة  نجحت   •
إحدامها  الرميل،  احلجر  من  لوحتني  عن  الكشف  يف  بأسوان  أمبو  كوم  بمعبد 
ترجع لعهد امللك ستي األول واألخرى للملك بطلميوس الرابع )1 أكتوبر(، هذا 
باإلضافة إىل الكشف عن  اجلزء العلوى من لوحة من احلجر اجلريي مصور عليها 
شخصان يقدمان القرابني للملكة تتي شريي وامللكة أمحس نفرتاري، كام ُعثر باملوقع 

عىل عدد من اللوحات األخرى )11 أكتوبر(.

• كشفت البعثة األثرية التابعة جلامعة عني شمس والعاملة بمنطقة عرب احلصن 
باملطرية عن مقصورة احتفاالت امللك رمسيس الثاين كاملة والتي كانت تستخدم 

جللوس امللك  رمسيس الثاين أثناء االحتفاالت )25 أكتوبر(.

اكتشافات أثرية
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آثار مستردة ومضبوطات

• ىف إطار التعاون املثمر بني وزاريت اآلثار واخلارجية والسلطات 
آدمي  شكل  عىل  تابوت  غطاء  اآلثار  وزارة  تسلمت  الكويتية، 
يرجع  أنه  املرجح  من  واملزخرف،  امللون  اخلشب  من  مصنوع 
لنهاية العرص املتأخر وبداية العرص البطلمي. كان التابوت قد تم 

ضبطه من قبل سلطات اجلامرك الكويتيه يف مارس 2018.

ضبط  يف  الدويل  القاهرة  بمطار  األثرية  الوحدة  • نجحت 
العارش اهلجري، وحيمل عنوان  خمطوط أثرى يرجع للقرن 
املخطوط  حيكي  اجلوزي.  بن  الفرج  ألبى  الزمان«  »مرآة 

وقائع تارخيية هامة منذ بدء اخلليقة وحتى وفاة مؤلفه.

بالتعاون  املسرتدة  اآلثار  إدارة  يف  ممثلة  اآلثار  وزارة  نجحت   •
مع وزارة اخلارجية يف استعادة قطعة من احلجر اجلريي منقوش 
عليها جزء من خرطوش امللك أمنحتب األول، كانت قد فقدت 
للبيع  عرضها  وتم   ،1991 عام  يف  باألقرص  الكرنك  معبد  من 

بإحدى املزادات يف لندن.  



افتتح وزير اآلثار مسجد تطندى األثري بقرية شايل بواحة سيوة بمحافظة مطروح وذلك بعد 
من  سيدة  إىل  حسينة نسبة  الشيخة  باسم  املسجد  يعرف  وترميمه.  تطويره  أعامل  من  االنتهاء 
عام 600هـ/1203م.  املسجد  بإنشاء  وتربعت  للحج  طريقها  يف  شايل  بواحة  مرت  املغرب 
حرضاالفتتاح وزيرة السياحة و حمافظ مطروح وعدد من سفراء الدول األجنبية بمرص، ومشايخ 
واحة سيوة، وعدد من أعضاء جملس النواب وممثيل رشكة نوعية البيئة التي قامت بأعامل الرتميم 

)5 أكتوبر(.

اكتشافات أثرية
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بدأت العديد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر أكتوبر عىل النحو التايل: 
• بعثة جامعة أكسفورد اإلنجليزية بمنطقة آثار سقارة بمحافظة اجليزة.

• البعثة السويرسية الفرنسية املشرتكة بني جامعة جينيف وجامعة السوربون باملجموعة اهلرمية للملك بيبي 
األول بسقارة بمحافظة اجليزة.

 • بعثة معهد الدراسات الرشقية بجامعة شيكاغو األمريكية بتل إدفو بمحافظة أسوان.
• بعثة مركز البحوث األمريكي بمنطقة آثار الشيخ عبد القرنة بالرب الغريب باألقرص.

• بعثة جامعة بيزا اإليطالية باملقربة TT14 بمنطقة ذراع أبو النجا بالرب الغريب باألقرص.
• البعثة الفرنسية اإليطالية املشرتكة بني جامعة ميالن واملعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بمنطقة أم الربجيات 

بمحافظة الفيوم.
• بعثة جامعة برلني احلرة األملانية بمخزن آثار شطب بمحافظة أسيوط. 

• بعثة جامعة توبنجن األملانية بمنطقة نجع الشيخ محد بمحافظة سوهاج. 
• بعثة اجلمعية املكسيكية للمرصيات باملقربة TT39 بمنطقة آثار اخلوخة بالرب الغريب بمحافظة األقرص.

النقوش الصخرية  ييل بمنطقة لدراسة  البعثة اإليطالية األمريكية املشرتكة بني جامعة بولونيا وجامعة   •
بمنطقة كوم امبو بمحافظة أسوان.

فعاليات ثقافية وتواصل مجتمعي 
برنامج ذوي القدرات الخاصة

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي رابع جوالهتا اإلرشادية يف 
الربنامج املعد ألطفال مؤسسة »أوالدنا« لفنون ذوي القدرات اخلاصة )13 
أكتوبر(، كام نظمت اإلدارة جولة إرشادية لشباب الصم وضعاف السمع 
بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب وإدارة الوعي األثري بقطاع اآلثار 

اإلسالمية والقبطية واليهودية )20 أكتوبر(.

ماراثون 
نظمت وزارة اآلثار ماراثون ريايض بقلعة صالح الدين 

األيويب وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ونادي 
يونسكو مرص )15 أكتوبر(.

افتتاحات

أعمال
بعثات 



شخصيات بارزة ودولية في زيارة لعدد من المواقع األثرية
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السيدة  السياحة  ووزيرة  اآلثار  وزير  استقبل 
"ميالنيا ترامب" قرينة الرئيس األمريكي يف حضور 
منطقة  ومدير  لآلثار  األعىل  للمجلس  العام  األمني 
ومتثال  األثرية  األهرامات  منطقة  لزيارة  األهرامات 

أبو اهلول ومنطقة البانوراما )6 أكتوبر(.

تتارستان  مجهورية  رئيس  السيد  اآلثار  وزير  استقبل 
 15( بالقاهرة  املرصي  باملتحف  له  املرافق  والوفد 

أكتوبر(.

رافق وزير اآلثار سمو األمري سلطان بن سلامن رئيس 
اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطني السعودية أثناء 

زيارته إىل منطقة آثار األقرص)25 أكتوبر( .

صاحب وزير اآلثار السيد نائب الرئيس الصيني وسفري 
منطقة  لزيارة  السياحة  وزيرة  بمرافقة  بمرص  الصني 

األهرامات األثرية باجليزة )27 أكتوبر(.

الدول األجنبية  صاحب وزير اآلثار عدد من سفراء 
سانت  لدير  زيارة  يف  بمرص  الثقافيني  واملستشارين 
اآلمر  ومسجد  التجيل،  وكنيسة  األثري،  كاترين 

بأحكام اهلل، وشجرة العليقة امللتهبة )19 أكتوبر(.

جولة وزير اآلثار و30 سفريًا ومستشارًا ثقافيًا من 17 دولة أجنبية حول 
بعض املواقع األثرية  ومتحف اخلارجة بالوادي اجلديد. )26 أكتوبر(.

أبو  وزير اآلثار احتفالية تعامد الشمس عىل معبد  حرض 
سمبل بمصاحبة عدد من الوزراء وسفراء الدول األجنبية 
األثرية  املعاهد  ومديري  الثقافيني  واملستشارين  والعربية 
رشكة  قامت  كام  واسعة،  إعالمية  تغطية  وسط  بمرص 
»أوراسكوم االستثامرية القابضة« برعاية بعض جتهيزات 
هذه االحتفالية والتي تزامنت مع مرور مخسني عام عىل 
انقاذ معابد أبو سمبل ضمن محلة اليونسكو الدولية النقاذ 

آثار النوبة )22 أكتوبر(. 



أخبار
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• ترأس وزير اآلثار الوفد املرصي يف القمة السابعة عرش للمنظمة الدولية الفرانكوفونية 
والتي تستضيفها العاصمة األرمينية »يريفان« حتت عنوان »العيش معًا بتضامن والتشارك 

يف املبادئ اإلنسانية واحرتام التنوع، مصدر السالم واالزدهار يف العامل الفرانكوفوين«
)11 – 12 أكتوبر(. 

الثقايف  املعهد  مع  بالتعاون  الفرافرة  بواحة  العاملة  اإليطالية  األثرية  البعثة  • نظمت 
»الصحاري  اآلثار ورشة عمل حتت عنوان  لآلثار ووزارة  اإليطايل  واملركز  اإليطايل 
والبحريات واألهنار: التشابه واالختالف فيام قبل العرص اجليولوجي احلديث بمرص« 

)14 – 15 أكتوبر(.

سيتي«  »مانشيسرت  اإلنجليزي  القدم  كرة  فريق  إدارة  مسئويل  اجليزة  أهرامات  آثار  منطقة  استقبلت   •
وذلك يف إطار جولة بالكؤوس التي أحرزها الفريق العام املايض وحصوله عىل لقبي الدوري اإلنجليزي 

املمتاز وكأس االحتاد اإلنجليزي )16 أكتوبر(.

  IFAOالرشقية لآلثار  الفرنيس  للمعهد  التابعة  الفرنسية  األثرية  البعثة  أهنت   •
املومياوات  التي جترهيا عىل إحدى  الدراسات  املدينة أعامل  والعاملة بمنطقة دير 
املعروفة »بذات الوشم« والتي عثر عليها أثناء أعامل احلفائر يف قرية العامل بدير 

املدينة بالرب الغريب بمدينة األقرص عام 2014.

الصينية  اآلثار  ومعهد  الوزارة  بني  تفاهم  مذكرة  اآلثار  وزير  وقع   •
الوزراء املرصي  بمقر جملس  الشعبية  الصني  للعلوم االجتامعية بجمهورية 
وبناء  البحثية  واملشاريع  اآلثار  حفظ  بسبل  املتعلق  العمل  تنسيق  هبدف 

القدرات وتبادل املعارض املؤقتة والبعثات األثرية )27 أكتوبر(. 

• نظمت رشكة Art D’Égypte معرض صور »ال يشء يتالشى 
..كل يشء يتحول« بقرص األمري حممد عيل باملنيل هيدف إىل املقارنة 

بني الفن القديم والفن احلديث )28 أكتوبر– 28 نوفمرب(.

• شاركت وزارة اآلثار كضيف رشف يف املؤمتر الدويل لسينام اآلثار والذي ينظمه متحف احلضارة بمدينة روفريتو بإيطاليا، حيث 
حرضه  مساعد وزير اآلثار للشئون الفنية نيابة عن وزير اآلثار.
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سفري  فرنسا،  وسفري  التعليمية  والشبكة  الفرنيس للرتاث  اجلمهورية  رئيس  مبعوث  بالزمالك  الوزارة  بمقر  اآلثار  وزير  استقبل   •
اليابان اجلديد، مدير  BESIXِ، سفري  و  أوراسكوم  بلجيكا مع مديري رشكتي  أسبانيا، سفري  فاكتوم آرت، سفري  سويرسا مع رشكة 
القسم املرصي باملتحف الربيطاين، مديري املتاحف العاملية، مديري املعاهد األجنبية ومدير إدارة الرشق األوسط لوكالة اجلايكا اليابانية 

ورئيس جلنة أساقفة جاتيا بجنوب إيطاليا ووفد من أساتذة اجلامعة الكاثوليكية بروما.

• االنتهاء من مراجعة الالئحة التنفيذية لقانون اآلثار.
• البدأ يف أعامل ترميم قرص الكسان بأسيوط.

د. نيفني نزار معاونًا للوزير ألعامل العرض املتحفي و د. أسامة النحاس مرشفًا عىل  بتكليف  قرار  اآلثار  وزير  • أصدر 
املكتب الفني ملكتب الوزير.

• اجتامع اللجنة العلمية لتطوير سيناريو العرض املتحفي للمتحف املرصي بالقاهرة.

• االحتفال بانتصار حرب أكتوبر يف كل من: متحف النسيج بشارع املعز واملتحف املرصي بالقاهرة.

اآلثار،  وزير  برئاسة  املسرتدة  لآلثار  القومية  اللجنة  انعقاد   •
جينريو  دي   ريو  متحف  حريق  موضوع  مناقشة  خالهلا  تم 

بالربازيل ومصري القطع األثرية املرصية هناك )30 أكتوبر(.

أعامل  بدء  كذلك  تفقد  كام  املسجد،  إعامر  وإعادة  ترميم  أعامل  إستئناف  ضوء  يف  بيربس  الظاهر  جامع  اآلثار  وزير  • تفقد 
الرتميم بجامع الطنبغا املارداين بالدرب األمحر بالتعاون مع مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية كام تفقد بعض املواقع األثرية 

بأسوان وآخر مستجدات األعامل الفتتاح ثالث قاعات باملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط. 

بالواليات  مينيابوليس  الغارقة بوالية  • افتتاح معرض اآلثار 
مرص  عامل  الغارقة:  »املدن  عنوان  حتت  األمريكية  املتحدة 
أكتوبر 2018-   29( أثرية  قطعة  يضم 293  الذي  الساحر« 

29 أبريل 2019(.
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القميص السحري
أ. عبدالحميد عبدالسالم 

مدير إدارة التدريب والنشر العلمي بمتحف الفن اإلسالمي

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

العمل فريق 
 أ. أشواق مصلح - أ. سوزان فتحي

   أ.أماني سيد - أ. محمد رجب

تصـميــم:   م. مـــروة الـشـيــمـي  

     

وزارة  اآلثار 
3 شارع العادل أبو بكر بالزمالك
القاهرة - جمهورية مصر العربية

www.antiquities.gov.eg

عنوان البريد اإللكتروني للنشرة
antiquitiesnewsletter@gmail.com

أرقام التليفون: 
)+202( 27358761 - 27356010

 27371724 - 27365645
الفاكس: 

)+202( 27357239
Ministry of Antiquities

ministry_ of_ antiquities
طباعة: مطابع وزارة اآلثار

يعترب ُمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة أكرب متاحف العامل املتخصصة باآلثار والفنون اإلسالمية 
املايض،  أصاله وعراقة  تعكس  التي  الفريدة  كنوزه  بني جنباته حتفة من  ننتقي من  فأننا سوف 
بالقميص السحري وقد ُسمي كذلك  ملا به من رموز  التحفة عبارة عن قميص ُيعرف  وهذه 

سحرية.
وُمعينات  ودوائر  ُمربعات  وأشكال  هندسية  تقسيامت  من  ويتكون  الكتان  من  القميص 
واألمحر  األسود  باملداد  مكتوبة   دعائية  وعبارات  قرآنية  وآيات  أرقام  داخلها  وُمستطيالت 
من  آيات  عن  عبارة  القرآنية  الكتابة  من  إطاران  جهات  ثالث  من  بالقميص  وحُييط  وغريها، 
سورة الفتح، كام قام صانع القميص بعمل أشكال أزهار وورد وقسمها من الداخل إىل أوراق 
كتب بداخلها كتابات توسلية باملالئكة وأسامء الرسل واألنبياء وكذلك االستعانة ببعض اسامء 
اجلن والشياطني. أما ىف منطقة البطن فقد قام بعمل وفق سحري الذي هو عبارة عن جمموعة 

من املربعات املتتالية هبيئة رقعة الشطرنج.
 ومن أهم ما يميز هذا القميص أنه أشتمل عىل تاريخ صناعته بطريقة سحرية طلسمية: حيث 
قام الصانع برسم مستطيل بداخله دائرة تتالمس مع أحد أضالعه ويتوسط أضالع املستطيل 
كتابة مكررة باملداد األسود يف ثالثة من أضالعه نصها»عىل ي 100« الذي يشري وفقًا حلساب 
اجلُمل إيل احلرف األول والثاين من اسم )عيل( حيث أن العني = 70، ل= 30، واستغل حرف 

الياء الراجعة بكتابة رقم )1(، ليضيف للتحفة تاريخ صناعتها سنة ) 1100(، وهي بذلك تقع يف فرتة حكم الدولة الصفوية يف عهد سليامن األول)صفي 
الثاين( والذي حكم يف الفرتة ما بني 1077- 1105/ 1666- 1693م، أما عن وظيفته فهو يعترب واحًدا من أهم التامئم التي اختذت للحفظ واحلامية 
من رش األعداء، وملا ُنفذ عليه من زخارف كتابيات قرآنية وُدعائية وسحرية تؤكد مجيعها صفته التامئمية بغية احلامية واحلفظ وطلب النرص عىل األعداء. 
وعىل ما يبدو أن هذه التحفة كانت ُتلبس يف احلروب واملعارك نظرًا لوجود آثار دماء هبا دليل عىل أن صاحبه كان خيوض املعارك به، أو ربام مات صاحبه 

مقتوالً وهو يلبسه.

ومرمم  أثارى  أفضل  الختيار  حواس  زاهي  الدكتور/  يقدمها  جائزة  عن  االثار  وزارة  تعلن 
واملرممني  اآلثاريني  شباب  بني  من  )دقيق–معامرى(  ترميم  أو  أثرى  مرشوع  ىف  شارك  بالوزارة 
فائز  كل  منح  ويتم  دولية،  مرصية  تقييم  جلنة  خالل  من  اإلختيار  نتائج  ٌتعلن  بالوزارة.  العاملني 
.2019 يناير   14 القادم  اآلثاريني  عيد  ىف  منهام  لكل  مرصًيا  جنيًها   15.000 مبلغ  ومرمم(   )آثرى 

رشوط التقديم:
 1.أن يكون املتقدم من العاملني بالوزارة ممن قاموا بعمل أثري يف جماالت احلفائر أو الرتميم بشكل مميز.

 2.أال يزيد عمر املتقدم عن 40 عاًما.
3.ترسل السرية الذاتية وملخص من صفحة واحدة للعمل املشارك به ىف موعد أقصاه 2018/11/30 عىل 

zhawassprize@moantiq.gov.eg :الربيداإللكرتوين
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