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• نجحت البعثة املرصية العاملة بجبانة احليوانات املقدسة بمنطقة سقارة 
يف الكشف عن مقربة لكاهن التطهري امللكي يف عهد امللك »نفر إير كا رع« 
من عرص األرسة اخلامسة و كان يدعي »واح يت«. املقربة يف حالة جيدة من 
احلفظ وجدراهنا مزينة بنقوش ملونة غاية يف اجلامل باإلضافة إىل العديد 
من التامثيل الكبرية و الصغرية لصاحب املقربة وعائلته. أعلن عن الكشف 
ومديري  واألجنبية  العربية  الدول  سفراء  من  عدد  بحضور  اآلثار  وزير 
تغطية  النواب ووسط  أعضاء جملس  األجنبية، وعدد من  األثرية  املعاهد 

إعالمية حملية ودولية واسعة.

توصلت البعثة األمريكية التابعة إىل  يف •  األثرية  أدفو  تل  بمنطقة  والعاملة  شيكاجو  جامعة 
الكشف عن جزء من عمود أسطواين الشكل من احلجر اجلريي يرجع إىل األرسة الثامنة عرش. 
نقش عىل العمود اسم الكاهن األكرب لإلله حورس »آمون  مس«، كام كشفت البعثة عن متثال 
نصفي لسيدة مصنوع من احلجر الرميل يرجع إىل عرص األرسة 19ولوحة من عرص األرسة ال 
18 مصنوعة من احلجر اجلريي عيل شكل باب ومهي ومتثال كامل لكاتب يف وضع اجللوس 

من الديوريت األسود عليه كتابة من اجلهات األربعة.

•  نجحت البعثة التابعة لوزارة اآلثار والعاملة بموقع آثار تل الدير بمدينة دمياط يف 
الكشف عن جمموعة من التوابيت الفخارية من العرص الروماين.حتتوي التوابيت 
عىل بقايا لبعض الدفنات التي متيزت بوجود الكارتوناج،كام عثرت البعثة أيضًا 
عىل العديد من بقايا األواين الفخارية والتامئم بعضها عىل هيئة املعبودات إيزيس 

وحورس وتاورت، ومتيمة القلب، باإلضافة إيل مخسة خواتم ذهبية.

• كشفت البعثة  السويدية العاملة بمنطقة جبل السلسلة بمدينة كوم أمبو عن مقربة ترجع 
لعرص األرسة الثامنة عرش بداخلها ثالثة توابيت مصنوعة من احلجر اجلريي باإلضافة 

إىل جمموعة من اجلعارين والتامئم، وبقايا هياكل عظمية.

• نجحت البعثة األثرية املرصية النمساوية العاملة بمنطقة آثار كوم أمبو يف الكشف عن 
عدد كبري من األختام اإلسطوانية التي نقش عليها أسامء مللوك من عرص األرسة اخلامسة 

أبرزهم اسم امللك »أورس كاف«.

اكتشافات أثرية
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 • افتتح متحف الفن اإلسالمي معرضًا تراثيًا بمحطة مرتو حممد نجيب، وذلك بالتعاون 
املشغوالت  من  مستنسخات  املعرض  ضم  األنفاق.  مرتو  لتشغيل  املرصية  الرشكة  مع 
اخلشبية واملرشبيات، والصدف والزجاج املعشق والرسم عيل الزجاج، ومشغوالت من 
احليل ومشغوالت جلدية، وفخار تراثي، وخيامية، ونجف وأطباق نحاس، ورسم عىل 

السرياميك، وخرز جمسم ونول تريكو )2 ديسمرب(. 

• قام  وزير اآلثاربلقاء طالب مجعية أصدقاء املتحف املرصي بالقاهرة وذلك بمناسبة 
انتهاء النشاط الصيفي، بقاعة أمحد باشا كامل بمقر وزارة اآلثار بالزمالك )3 ديسمرب(.

بمكتبة  للمرصيات  حواس  زاهي  د.  ومركز  اآلثار  وزارة  بني  التعاون  إطار  يف    •
اإلسكندرية، اصطحب  الدكتور زاهي حواس جمموعة من ذوي القدرات اخلاصة يف 

جولة بمنطقة أهرامات اجليزة )5 ديسمرب(.

• نظم املتحف القبطي احتفالية حتت عنوان »حكاية شجرة« بمناسبة أعياد امليالد املجيد، تضمنت ورش عمل 
فنية لألطفال لصناعة زينة شجرة أعياد امليالد وتوزيع هدايا تذكارية عليهم، تىل الورشة عرض مرسحي وجولة 

داخل املتحف )15 ديسمرب(.

• أقامت وزارة اآلثار بالتعاون مع وزارة املالية احتفالية بقرص املانسرتيل بمناسبة إصدار ميداليات تذكارية لرحلة 
العائلة املقدسة وذلك بحضور مساعد وزير اآلثار للشئون الفنية د.مصطفى أمني ، رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية 

والقبطية واليهودية، ورئيس مصلحة سك العملة بوزارة املالية )25 ديسمرب(.

 فعاليات ثقافية وتواصل مجتمعي

بدأت العديد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر ديسمرب عىل النحو التاىل:
• حمافظة أسوان: البعثة املشرتكة بني وزارة اآلثار وجامعة ميالن اإليطالية بمنطقة رضيح األغاخان؛ البعثة املشرتكة بني جامعة يل األمريكية 

ومتحف الفن بمدينة بروكسل البلجيكية بمنطقة الكاب؛ بعثة جامعة بنسلفانيا األمريكية بمنطقة هرياكنوبليس.
• حمافظة األقرص:بعثة جامعة أتفوس املجرية باملقربة رقم TT65 بمنطقة الشيخ عبد القرنة؛ بعثة جامعة ماكويري األسرتالية بمنطقة ذراع أبو 
النجا؛ بعثة جامعة جونز هوبكنز األمريكية بمعبد موت بالكرنك؛ بعثة جامعة ممفيس األمريكية بمعبد الكرنك؛ بعثة جامعة لييج البلجيكية 
بمنطقة الشيخ عبد القرنة؛ بعثة املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بمنطقة خمازن شامل الكرنك؛ بعثة جامعة واسيدا اليابانية بمقربة )ورسحات( 

بالرب الغريب؛ بعثة مركز فرانشيسكو بالرييني اإليطالية بمعبد أمنحتب الثاين.
• حمافظة قنا: البعثة املشرتكة بني جامعة عني شمس وجامعة مونبيلييه الفرنسية بمنطقة قوص القديمة وبعثة اجلامعة األمريكية يف القاهرة 

بمنطقة دير البالص.
• حمافظة سوهاج:بعثة جامعة بنسلفانيا األمريكية بمنطقة جنوب أبيدوس.

• حمافظة املنيا:بعثة جامعة تسكوبا اليابانية بمنطقة طهنا اجلبل.
• حمافظة البحر األمحر: البعثة املشرتكة بني جامعة قناة السويس وجامعة السوربون الفرنسية بمنطقة العني السخنة؛ البعثة البولندية األمريكية 

املشرتكة بني املركز البولندي آلثار البحر املتوسط وجامعة ديالوير بمنطقة برانيس.
• حمافظة اجليزة: بعثة جامعة نابويل اإليطالية بمنطقة أبو صري بسقارة.

• حمافظة الدقهلية: بعثة جامعة هاواي األمريكية بمنطقة تل طامي األمديد.
• حمافظة األسكندرية: البعثة الفرنسية التابعة ملركز الدراسات السكندرية بمنطقة هبيج .

أعامل بعثات



أخبار
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• شارك أ. أمحد عبيد املرشف العام عىل مكتب وزير اآلثار يف اللجنة املرصية الكويتية املنعقدة بدولة الكويت برئاسة وزيري اخلارجية 
املرصي والكويتي والتي يشارك هبا ممثلون من كافة الوزارات من أجل مناقشة سبل التعاون بني البلدين)1-5 ديسمرب(. 

•  شارك م. حمروس سعيد املرشف العام عىل املتحف القومي للحضارة املرصية  يف مراسم افتتاح متحف 
نموذجًا   20 املتحف  بإهداء  مرص  قامت  كام   ، السنغال  عاصمة  داكار  بمدينة  األفريقية  احلضارات 
ملستنسخات اآلثار املرصية من إنتاج وحدة املستنسخات بالوزارة لعرضها ضمن مقتنيات املتحف )6 

ديسمرب(.
لتقديم  القابضة  لالستثامر  أوراسكوم  ورشكة  لآلثار  األعىل  املجلس  بني  تعاون  بروتوكول  توقيع   •

وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات اجليزة )13 ديسمرب(.

املرصي  املتحف  استقبل  الكبري 559 قطعة أثرية من بينهم 12 قطعة خشبية من أخشاب • 
مركب خوفو الثانية من منطقة أهرامات اجليزة، والقطع األخرى قادمة من املتحف املرصي بالقاهرة 

)28 ديسمرب(.

• موافقة اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة عىل تثبيت عدد 2804 من العاملة املؤقتة بوزارة 
اآلثار.

• إطالق فيلم عن اكتشافات وافتتاحات عام 2018 لوزارة اآلثار
http://youtu.be/_PymOU-jnAA

مؤمترات
• شارك د. مصطفى أمني مساعد وزير اآلثار للشئون الفنية يف فعاليات افتتاح  املؤمتر 
الدويل السادس حتت عنوان »اآلثار والرتاث: األصالة واملخاطر والتحديات«، الذي 

نظمته كلية اآلثار بجامعة القاهرة ) 2 ديسمرب(.

إيطاليا  افتتح وزير اآلثار وسفري  املؤمتر الثاين ألعامل البعثات األثرية اإليطالية حتت • 
أفريقيا والرشق األوسط«  )8-5  اإليطالية يف مرص وشامل  األثرية  »البعثات  عنوان 

ديسمرب(.

البيولوجي  اآلثار  لعلم  مؤمتر  بالفسطاط،  املرصية  للحضارة  القومي  املتحف  نظم   •
بالتعاون مع سفارة دولة شييل  العلمية للبقايا البرشية يف األماكن األثرية: املومياوات يف مرص وشييل«، وذلك  حتت عنوان »الدراسة 

ومكتب اليونسكو بالقاهرة )11 ديسمرب(.

• شارك د. مصطفى أمني مساعد وزير اآلثار للشئون الفنية، يف افتتاح املؤمتر الدويل السنوي ملركز الدراسات الربدية والنقوش التابع 
جلامعة عني شمس حتت عنوان »الطب والصيدلة يف مرص والرشق األدنى من العصور القديمة حتى العرص 

اإلسالمي الباكر«. والذي نظمه املركز بالتعاون مع املركز الثقايف القبطي األرثوذوكيس ) 19 ديسمرب(.
مشاريع ترميم

باملنطقة  وبسامتيك«  إست،  إن  دي  مقربيت »با  ترميم  أعامل  من  والرتميم  للصيانة  املركزية  اإلدارة  انتهت   •
املعروفة باسم البئر الفاريس بمنطقة آثار سقارة، وذلك بالتعاون مع البعثة األملانية التابعة جلامعة توبنجن.

حلامم  والنظافة  اخلطورة  درء  أعامل  من  اآلثار  وزارة  انتهت   •
الرشايبي بمنطقة األزهر والغوري وذلك بالتعاون مع املؤسسة املرصية إلنقاذ الرتاث.
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• بدأت وزارة اآلثار يف املرحلة األوىل من مرشوع ترميم مدينة مايض جنوب غرب 
مدينة الفيوم والتي تشمل درء اخلطورة عن متاثيل األسود، كام تضم أعامل الرتميم 
مساكن  قدياًم  كانت  التي  اللبن  الطوب  جدران  عيل  املوجودة  اجلدارية  الرسوم 
للكهنة، وإجراء أعامل التنظيف امليكانيكي والكيميائي لكافة عنارص املدينة األثرية.

  
معارض

• عرض املتحف املرصي بالقاهرة ألول مرة ثالث جمموعات لقطع أثرية استخدمت قدياًم يف نظام 
املقايضة وهي عبارة عن كتل فضية خمتلفة األوزان واألشكال، وعمالت أثينية وعملة تعرف باسم 

عملة أثيـنا املقطوعة )9- 16 ديسمرب(.

• استمرار معريض »الفرعون الذهبي« بوالية كاليفورنيا، ومعرض»آثار مرص الغارقة« بمدينة سانت 
لويس بالواليات املتحدة األمريكية. 

• شاركت وزارة اآلثار باملعرض التجاري األول للتجارة البينية للدول األفريقية 
بمركز مرص للمعارض واملؤمترات الدولية )11-17 ديسمرب(.

• نظم املتحف املرصي بالقاهرة معرضًا مؤقتًا حتت عنوان »نشأة امللكية املرصية يف األلف الرابع 
قبل امليالد« بالتعاون مع جامعة بون األملانية )13 ديسمرب 2018 - 13 فرباير 2019(.

• نظمت ادارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بمكتب وزير اآلثار معرضًا فنيًا حتت 
عنوان»ملتقى فناين اآلثار األول«، افتتح املعرض د. مصطفى أمني مساعد وزير اآلثار 
للشئون الفنية وذلك بقاعة العرض اخلاص بمتحف قرص األمري حممد عيل باملنيل،  حيث 
 23  -13( بالوزارة  العاملون  بتصميمها  قام  التي  الفنية  القطع  من  العديد  عرض  تم 

ديسمرب(.

معرضًا  الوزير  بمكتب  املجتمعي  والتواصل  الثقافية  التنمية  إدارة  نظمت   •
الرتبية  بكلية  النحت  أستاذ قسم  للفنان د. حسن كامل   » بعنوان »اخلبيئة  فنيًا 
الفن  تربط  الرتاث  املعرض جمموعة من منحوتات مستوحاه من  الفنية. يضم 
قدياًم وحديثًا، وذلك بالتنسيق مع قاع املتاحف )20 ديسمرب 2018- 20 يناير 

.)2019



آثار مسرتدة ومضبوطات
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وزير  تفقد   •
جامع  اآلثار 
الظاهر بيربس 

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

العمل فريق 
 أ. أشواق مصلح - 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

احتفل متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل باليوم العاملي للغة العربية من خالل   •
تنظيم معرضًا فنيًا بعنوان » ض« وذلك بالتعاون مع أكاديمية اخلط العريب بمدرسة 
الشهيد حممد الدره باملحلة، ويضم أكثر من 50 عماًل فنيًا يربز من خالهلا األساليب 

والطرق املختلفة لكتابة اخلط العريب )31 ديسمرب(.

لقاءات وزيارات
املتعلقة  املوضوعات  ملناقشة  النواب  جملس  أعضاء  مع  اجتامعًا  اآلثار  وزير  حرض   •

بالوزارة وخمازن اآلثار وذلك بحضور األمني العام للمجلس األعىل لآلثار، رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية ومساعد وزير 
اآلثار للشئون اهلندسية )9 ديسمرب(.

• استقبل وزير اآلثارسفري أسبانيا اجلديد واملستشارة الثقافية األسبانية )17 ديسمرب(؛ كام استقبل مدير متحف ماكوار بمدينة سيدين بدولة 
أسرتاليا )18 ديسمرب(.

• حرض وزير اآلثار عدد من اللجان واالجتامعات منها االجتامع التحضريي للجنة العليا للرتاث برئاسة املهندس رشيف إسامعيل مساعد 
اجتامع  ديسمرب(،  رشيد)24  مدينة  بتطوير  اخلاصة  اللجنة  واجتامع  ديسمرب(   22( واالسرتاتيجية  القومية  للمرشوعات  اجلمهورية  رئيس 

بمجلس الوزراء بخصوص توفيق أوضاع الكنائس )31 ديسمرب(، واجتامع مع مسؤويل مجعية مرص اجلديدة بخصوص قرص البارون.
• حرض وزير اآلثار حفاًل الستقبال الوفد الياباين من مترضري الفياضانات بدولة اليابان بحضور وزيرة السياحة املرصية وسفري اليابان.

قرارات

•  اعادة تشكيل أعضاء اللجان الدائمة اخلاصة باآلثار املرصية واآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية.
•  تكليف أ.وجدي عباس للعمل مرشفًا عىل املكتب الفني لوزير اآلثار. 

•  تكليف د. أسامة النحاس للعمل مرشفًا عىل إعداد قاعات العرض باملتحف املرصي الكبري.
•  تكليف أ. سارة الكومي للعمل مرشفًا عىل وحدة تنمية املوارد املالية بمكتب وزير اآلثار.

نجحت الوحدة األثرية بميناء السلوم الربي بالتعاون مع إدارة الرشطة بامليناء من 
ضبط متثال نصفي من الرخام األبيض لسيدة يرجع إىل العرص الروماين.


