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اكتشافات أثرية
•نجحت البعثة األثرية املشرتكة التابعة للمعهد الفرنيس لآلثار الرشقية
وجامعة سرتاسبورج بفرنسا والعاملة يف املنطقة الواقعة بالقرب من مقربة
«با دي آمون إبت» يف املنطقة الشاملية بجبانة العساسيف بالرب الغريب باألقرص
يف العثور عىل لوحة من احلجر الرميل نُقش عليها ثالثة نصوص لتقديم
القرابني وأسامء الثنني من كبار رجال الدولة ،وتابوتني خشبني يرجعان
لنهاية األرسة السابعة عرش وبداية األرسة الثامنة عرش.
•نجحت البعثة األثرية املرصية العاملة بمنطقة آثار سقارة بجانب الطريق
الصاعد للملك أورسكاف يف الكشف عن ثالث مقابر ترجع لعرص الدولة
احلديثة غري منقوشة أعيد استخدامها يف العرص املتأخر كجبانة للقطط،
باإلضافة إىل أربعة مقابر أخرى ترجع إيل عرص الدولة القديمة ومنها مقربة
«خوفو إم حات» املرشف عىل املنشآت امللكية بالقرص امللكي .أعلن وزير
اآلثار عن الكشف بحضورعدد كبري من سفراء الدول العربية واألجنبية،
وسط تغطية إعالمية واسعة ،قامت برعاية الكشف رشكة اوراسكوم
لالستثامر.
• كشفت البعثة اإليطالية األمريكية املشرتكة والعاملة بمرشوع كوم أمبو األثري
بأسوان عن دفنة المرأة حامل ،حيث تم العثور عىل الدفنة شبه كاملة داخل جبانة
كان قد استخدمها الرحالة الذين انتقلوا إىل مرص عرب املناطق الصحراوية من الناحية
اجلنوبية خالل عرص االنتقال الثاين.

• نحجت البعثة األثرية املرصية التابعة جلامعة عني شمس والعاملة
بمنطقة عرب احلصن باملطرية يف الكشف عن كتلتني من احلجر
اجلريي باجلانب الشاميل من متاثيل رمسيس الثاين .نُقش عىل الكتلتني
ألقاب مهندس أعامل امللك رمسيس الثاين والذي يدعى أمون إينت.

• نجحت البعثة األثرية املرصية العاملة يف جنوب رشق هرم
امللك أمنمحات الثاين بمنطقة دهشور يف الكشف عن عدد من
الدفنات األثرية هبا ثامين توابيت مصنوعة من احلجر اجلريي
داخلها مومياوات مغطاة بطبقة من الكارتوناج امللون عيل شكل
آدمي ،ثالث منها يف حالة جيدة .ترجع الدفنات إىل العرص
املتأخر.
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• نجحت البعثة األثرية املرصية العاملة بمنطقة العساسيف باألقرص يف الكشف عن مقربتني :األوىل التي تم الكشف عنها ألول
مرة هي لشخص يدعى «ثاو إر خت إف» ،وكان يشغل منصب رئيس مقصورة التحنيط يف معبد موت .كام تم العثور داخل امل
قربة عىل تابوتني ومتثالني مصنوعة كلها من اخلشب ،وبعض اللقى األثرية منها  1000متثال من متاثيل األوشابتي مصنوعة من
مواد خمتلفة منها اخلشب ،الطني املحروق ،القاشاين ،باإلضافة ل 5أقنعة خشبية ملونة وغطاءين ألواين كانوبية من احلجر اجلريي،
وجزء من بردية مكتوب عليها الفصل  125من كتاب املوتى .كام كشفت البعثة عن املدخل األصيل للمقربة رقم .TT28أعلن
وزير اآلثار عن الكشف بحضور حمافظ األقرص وعدد من أعضاء جملس النواب ،وعدد من مديري املعاهد األثرية بالقاهرة وسط
تغطية إعالمية واسعة ،قامت برعاية الكشف رشكة اوراسكوم لالستثامر.
• توصلت البعثة الفرنسية اإلنجليزية املشرتكة والتابعة للمعهد الفرنيس
لآلثار الرشقية وجامعة ليفربول اإلنجليزية إىل طريقة نقل املرصي القديم
للكتل احلجرية من حماجر األلباسرت بموقع حتنوب رشق مدينة تل العامرنة
بمحافظة املنيا خالل فرتة حكم امللك خوفو وذلك من خالل الدراسات التي
أجرهتا البعثة عىل الكتابات والنقوش األثرية املكتشفة باملوقع.

أعمال بعثات

بدأت العديد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر نوفمرب عىل النحو التايل:
• بعثة مجعية استكشاف مرص والتي تقوم بأعامل املسح األثري بكفر الدوار بمحافظة البحرية.
•بعثة املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بامليدامود بمحافظة األقرص.
• بعثات جامعة وارسو البولندية واملركز البولندي لآلثار بالقاهرة العاملة بمنطقة العساسيف بالرب الغريب باألقرص ،وبمنطقة تل الرطايب
بمحافظة اإلسامعيلية ،وبالدير البحري بالرب الغريب بمحافظة األقرص.
• بعثة معهد الدراسات الرشقية بجامعة شيكاغو األمريكية العاملة بمعبد مدينة هابو ومعبد خنسو واملقربة  TT107باألقرص.
• البعثة املرصية األملانية املشرتكة بني جامعة القاهرة وجامعة لودفيج ماكسيميليان بميونخ العاملة بمنطقة تونا اجلبل بمحافظة املنيا.
• البعثة املرصية املشرتكة بني املجلس األعىل لآلثار وجامعة املنيا العاملة بمنطقة تونا اجلبل بمحافظة املنيا.
• بعثات املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بمنطقة تبة اجليش بجنوب سقارة بمحافظة اجليزة ،وبمعبد دندرة بمحافظة قنا ،وبمنطقة مدينة
الغراب بمحافظة الفيوم.
• بعثة املعهد السويرسي لآلثار بالقاهرة بمنطقة أسوان القديمة.
• بعثة معهد دراسات مرص القديمة اإلسبانية العاملة بمنطقة العساسيف بالرب الغريب باألقرص.
• البعثة املرصية املشرتكة بني جامعة املنصورة واملجلس األعىل لآلثار بمنطقة آثار تل تبلة بمحافظة الدقهلية.
• بعثة جامعة ميتشجني األمريكية العاملة بمنطقة اجلبانة الوسطي بأبيدوس بمحافظة سوهاج.
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أخبار

• تفقد وزير اآلثار آخر مستجدات العمل بمتحف رشم الشيخ القومي ،وذلك عىل هامش
تواجده بمدينة رشم الشيخ حلضور فعاليات منتدى شباب العامل ( 6نوفمرب) ،كام حرض كذلك
افتتاح معرض طرق التجارة يف اجلزيرة العربية حتت عنوان «روائع آثار اململكة العربية السعودية
عرب العصور» بمتحف اللوفر بأبو ظبي ( 7نوفمرب).
• ُعقد اجتامع تنسيقي بمقر مكتب اليونسكو بالقاهرة ،ملناقشة آخر االجراءات التي اختذهتا
وزارة اآلثار حلامية موقع أبو مينا
األثرى هبدف رفعه من قائمة املواقع
الرتاثية املهددة باخلطر.حرض االجتامع
رئيس قطاع اآلثار االسالمية والقبطية
واليهودية ،وممثىل وزارارت اخلارجية
والتعليم العاىل والبيئة ،ومنظمة الفاو،
عدد من االستشاريني املعامريني واملتخصصني ىف املياه والرى والزراعة،
وممثىل دير أبومينا ،ومدير مكتب اليونسكو بالقاهرة.
• زار السيد «ليخ فاونسا» رئيس بولندا األسبق واحلاصل عيل جائزة نوبل للسالم
منطقة آثار اهلرم ( 9نوفمرب).
• حرض وزير اآلثار حفل افتتاح مهرجان قرص املنيل املوسيقي األول يف القاعة الذهبية
بالقرص ،حرض احلفل كل من السفري األمريكي ،سفري اإلحتاد األورويب وعدد من الفنانني
والربنس عباس حلمي حفيد اخلديوى عباس حلمي مؤسس قرص املنيل ورئيس مجعية أصدقاء
متحف املنيل ( 9-1نوفمرب).

• استقبل وزير اآلثار سفري دولة الكويت بالقاهرة ،وذلك لبحث سبل التعاون
املشرتك بني البلدين يف جمال العمل األثري وتبادل اخلربات ( 12نوفمرب) ،كام
استقبل السفري الربيطاين بالقاهرة ( 14نوفمرب) ،واستقبل كل عىل حدى :نائب
رئيس الربملان املجري وسفري املجر لدى مرص ووفد من اجلمعية الوطنية املجرية،
وسفري الصني لدى مرص ،وسفري بيال روسيا لدى مرص ( 22نوفمرب).
• استقبل املتحف املرصى الكبري عدد  614قطعة أثرية قادمة من املتحف املرصي بالقاهرة ،من
بينها  11قطعة من مقتنيات امللك توت عنخ آمون .كام استقبل املتحف القومي للحضارة املرصية
بالفسطاط 800قطعة أثرية من املتحف املرصي بالقاهرة ،تضم املجموعة عدد نادر من القطع
األثرية التى ترجع إىل عصور فرعونية خمتلفة منها عدد من األواين ،أبواب ومهية وجمموعات من
احليل وأدوات الزينة املصنوعة من العقيق والفيانس
والزجاج.
• توقيع مذكرة تفاهم من أجل التعاون بني متحف الفن
اإلسالمي بالقاهرة واملتحف اإلسالمي بأسرتاليا.
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• وسط تغطية إعالمية عاملية وحملية ،احتفل املتحف املرصي بالقاهرة بالذكرى املائة وستةعرش لتأسيسه .حرض االحتفالية حوايل  30وزير
(حايل وسابق) ،وكيل جملس النواب ،رئيس جلنه اآلثار والثقافة  ،ورئيس جلنة السياحة والطريان ،وعدد من النواب وأكثر من  ٥٠سفري
ومستشار ثقايف ،وعدد من كبار الشخصيات العامة .يظهر املتحف يف حلته اجلديد بأوىل خطوات العرض املتحفي اجلديد ،بإعادة تقديم
كنوز يويا وثويا ،لتعرض كاملة ألول مرة منذ اكتشافها يف مقربهتام بوادي امللوك عام  .١٩٠٥ويضم العرض اجلديد عدد  214قطعة
أثرية متنوعة وفريدة ،منها قط ًعا كانت خمزنة تُعرض ألول مرة للجمهور ،مثل :مومياويت يويا وثويا وبردية يويا امللونة ،التي يبلغ طوهلا
حوايل عرشين مرت ًا و تم جتميعها بأيدي مرممي املتحف املرصي ،وهبذه املناسبة تم فتح املتحف جمان ًا للزيارة للمرصين والعرب واالجانب
املقيمني يف اليوم التايل لالفتتاح .وقد قامت رشكة أوراسكم لالستثامر برعاية هذا احلفل (  19نوفمرب).
• أقام املتحف املرصي بالقاهرة معرضا مؤقت ًا بعنوان ختطيط الصورة يوضح املعرض تطور استخدام
األلوان عرب العصور املرصية القديمة بداية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العرص اليوناين الروماين
وذلك من خالل قطع ملونة من الفن املرصي القديم ،كام تضمن املعرض األدوات التي استخدمها الفنان
املرصي القديم (1نوفمرب1 -ديسمرب).
• بدأت البعثة األثرية املرصية األمريكية
املشرتكة يف أعامل ترميم وجتميع وإعادة تركيب
التمثال األخري للملك رمسيس الثاين واملوجود
أمام الرصح األول ملعبد األقرص ،وذلك من أجل عرضه ،ليكون بذلك آخر
متثال ضمن  4متاثيل واقفة للملك رمسيس الثاين.

• بدأت منطقة آثار األقرص يف أعامل مرشوع ترميم وتطوير معبد إسنا جنوب حمافظة
األقرص ،حيث تتضمن األعامل ترميم و تنظيف احلوائط و تثبيت األلوان وإزالة السناج
وإعادة تركيب بعض البلوكات احلجرية التي تساقطت عرب الزمان .

• قرر جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار معاملة مواطني الدول األفريقية معاملة املرصيني
فيام يتعلق برسوم زيارة املتاحف واملواقع األثرية املفتوحة للزيارة خالل عام  2019بمناسبة
رئاسة مرص االحتاد األفريقي.
• تكليف د.أسامة النحاس ـ املرشف عىل املكتب الفني لوزير اآلثار بأعامل املتحدث
الرسمي لوزارة اآلثار بجانب عمله األصيل.
• جتديد ندب أ.د.مصطفى أمني للعمل مساعد ًا لوزير اآلثار للشؤون الفنية ملدة عام .
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آثار مستردة ومضبوطات
• تسلمت جلنة أثرية من وزارة اآلثار جمموعة من املضبوطات نحجت الوحدات األثرية بمطار القاهرة واجلامرك
من ضبطها يف أعوام سابقة تشمل  13خمطوط أثري وسندات ووثائق رسمية ترجع إىل القرن العارش اهلجري،
باإلضافة إىل  46قطعة عبارة عن متائم من القاشاين والربونز وقالدات وأقنعة خشبية وأواين فخارية ترجع للعرص
املتأخر ،وغدارة وشمعدان يرجعان للعرص العثامين .وقد تم إيداع بعض املضبوطات باملتحف املرصي بالقاهرة
والبعض اآلخر بمتحف الفن اإلسالمي.
• متكنت الوحدة األثرية بمطار القاهرة من ضبط  324عملة معدنية أثرية ترجع لعصور خمتلفة .ترجع العمالت
للعرص العثامين وعهد السلطان حسني كامل وامللك فؤاد وامللك فاروق.

• نجحت الوحدة األثرية بمطار برج العرب الدويل باألسكندرية من ضبط  ٦1٠عملة أثرية .العمالت املضبوطة مصنوعة من الربونز
والفضة ويرجع بعضها إىل العصور :اليوناين والروماين والبيزنطي واألموي.
• تسلمت السفارة املرصية بدولة سويرسا عدد  ٢٦قطعة أثرية صغرية كان قد تم عرضها للبيع بأحد املواقع اإللكرتونية ،والقطع عبارة عن
متثالني صغريين يمثالن املعبود أنوبيس ،وعدد من التامثيل الصغرية املصنوعة من الفيانس متثل بعضها الرموز الفرعونية مثل عني حورس.

فعاليات ثقافية وتواصل مجتمعي

• احتفل متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل بذكرى مولد األمري .تضمنت االحتفالية تنظيم جوالت إرشادية داخل قاعات املتحف (8
نوفمرب).
• قام املتحف املرصي بالقاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العاملي للطفل ،وذلك بحضور  100طفل من خمتلف املراحل التعليمية ،تضمنت
االحتفالية جوالت إرشادية بعنوان «أطفالنا مستقبلنا» ( 18نوفمرب)؛ كام نظم متحف النسيج احتفالية بمناسبة املولد النبوي الرشيف واليوم
العاملي للطفولة بدأت بجولة داخل املتحف كام تم عرض جزء من ستارة احلجرة النبوية الرشيفة ويرجع تارخيها إيل العرص العثامين ،باإلضافة
إىل تنظيم ورشة فنية لألطفال بعنوان «من سرية احلبيب» لرسم وتلوين عروسة املولد ( 19نوفمرب).
• نظمت إدارة املتحف املرصي بالقاهرة عدد من املحارضات املجانية للسادة املرشدين السياحيني وذلك لتعريفهم بفلسفة العرض املتحفي
اجلديد باملتحف ،وجمموعة يويا وثويا املعروضة والتي تم افتتاحها يف مكان عرضها اجلديد باملتحف ( 22 -20نوفمرب).

• نظم املتحف املرصي بالقاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العاملي للقضاء عيل العنف ضد املرأة تضمنت تنظيم حمارضة عن كيفية التغلب
عيل العنف ضد املرأة ،وجواالت إرشادية تركز عىل إبراز دور املرأة يف املجتمع املرصي القديم ونامذج تكريمها؛ حتت عنوان «املرأة املرصية»
وعرض مرسحي تناول أمهية دور املرأة ،والعرض من تقديم إدارة منشأة نارص التعليمية ( 25نوفمرب).

• تفقد وزير
اآلثار جامع
الظاهر
رئيس التحرير :د .هـدى خـليفة
مدير التحرير :أ .محـمـد سـعـد
فريق العمل
أ .أشواق مصلح  -أ.أماني سيد  -أ .محمد رجب
تصـميــم :م .مـــروة الـشـيــمـي

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

أرقام التليفون:

)+202( 27358761 - 27356010
27371724 - 27365645
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)+202( 27357239
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