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اكتشافات أثرية
• نجحت بعثة وزارة اآلثار بمنطقة آثار بئر الشغالة بمدينة موط بواحة الداخلة يف
الكشف عن مقربتني ترجعان إىل العرص الروماين ،نقش عىل حوائطهام رسوم جنائزية
زاهية األلوان ،كام عثر بداخلهام عىل بعض اهلياكل العظمية وبعض املسارج واألواين
الفخارية.

طوح بالعامرية يف الكشف عن جمموعة من العنارص األثرية املتنوعة
• نجحت بعثة منطقة آثار األسكندرية بموقع تبة ُم ّ
والتي ترجع للعرصين اليوناين والروماين .يمثل الكشف حالة فريدة يظهر من خالهلا استخدام املوقع كمنطقة صناعية
وجتارية إىل جانب استخدامه كجبانة.

• متكنت البعثة األثرية املرصية بمنطقة عني السبيل بواحة الداخلة من العثور عىل خبيئة
عبارة عن قنينة حتتوي بداخلها عىل بعض العمالت الذهبية التي ترجع إىل العرص
البيزنطي ،حيث حتمل العمالت عىل أحد وجهيها صورة لإلمرباطور قسطنطني.
• نجحت البعثة األثرية اإلنجليزية التابعة جلامعة برمنجهام بمرشوع قبة اهلواء بأسوان يف الكشف عن ست مقابر
خمتلفة األحجام ترجع اىل عرص الدولة القديمة ،الثنتني منهام مدخل حمفور ىف الصخر وواحدة هلا مدخل سليم
ومكتمل ومغلق باألحجار .كام تم العثور أيض ًا عىل أجزاء من قناع جنائزي ومتيمة معدنية صغرية تظهر املعبود
خنوم وعدد كبري من الفخار ال زالت حمتفظة بسامت فنية ترجع للعرص املتأخر.
• كشفت بعثة املجلس األعىل لآلثار بموقع كوم اخللجان الواقع عىل
احلدود الفاصلة بني حمافظتي الرشقية والدقهلية عن جمموعة من املقابر
ترجع إىل عرص االنتقال الثانى و 20دفنة ترجع اىل فرتة نقادة الثالثة من
عرص ما قبل األرسات .حتتوي املقابر عىل دفنات حيوانية ملحقة هبا،
وجمموعة من كرس الفخار األسود املعروف بفخار تل اليهودية املميز
لفرتة عرص االنتقال الثاين ،باإلضافة إىل أواين دائرية خمتلفة األشكال
واألحجام ويوجد بداخل أحد هذه األواين سبعة جعارين.

• توصلت بعثة املجلس األعىل لآلثار بتل آثار كوم تروجي بمحافظة البحرية يف الكشف عن بقايا
وحدة معامرية متكاملة عبارة عن املرحلة الثالثة ملعرصة نبيذ ،ووحدات ختزين ملنتجات تلك املعرصة
ُييط هبا سور كبري من الطوب اللبن ،ومبنى
سكني متاخم للمعرصة وملحقاهتا باإلضافة
إىل األجزاء املعامرية ،فقد تم العثور عىل
جمموعة من األفران وأجزاء من أواين فخارية
وبعض العمالت املعدنية ترجع لفرتات تارخيية
متعاقبة بداية من العرص البطلمي حتى العرص
اإلسالمي.
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أعامل بعثات
بدأت العديد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر ينايرعىل النحو التايل:
• بعثة جامعة بازل السويرسية بمقربة امللك ستي األول بوادي امللوك باألقرص.
• بعثة جامعة ماكويري األسرتالية بمنطقة بني حسن بمحافظة املنيا.
• مرشوع املعهد األملاين لآلثار لتوثيق وترميم السلبيات الزجاجية بمركز تسجيل اآلثار اإلسالمية بالقلعة.
• بعثة املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية وجامعة السوربون بمنطقة امليدامود بالرب الغريب باألقرص.
• البعثة املشرتكة بني مركز تسجيل اآلثار املرصية واجلامعة الفيدرالية الربازيلية باملقابر( TT368و  )TT123باألقرص.
• بعثة املجلس القومي اإلسباين بمنطقة ذراع أبو النجا باألقرص.
• بعثة جامعة واسيدا اليابانية بمنطقة دهشور باجليزة.
• بعثة جامعة الفيوم بمنطقة كيامن فارس بمحافظة الفيوم.
• بعثة مجعية استكشاف مرص بمنطقة نقادة بمحافظة قنا.
• بعثة املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بمنطقة تل السامرة بمحافظة الدقهلية.
• بعثة جامعة كارل جسرب املجرية باملقربة  TT184بمنطقة الشيخ عبد القرنة باألقرص.
• بعثة مركز البحوث األمريكي بالدير األبيض بسوهاج.
• بعثة جامعة باسيفيك لوثريان األمريكية بوادي امللوك باألقرص.
• بعثة متحف املرتوبوليتان األمريكي بقرص إمنحتب الثالث بمنطقة امللقطة باألقرص.
• بعثة جامعة نيويورك األمريكية بمنطقة أبيدوس بسوهاج.
• بعثة املركز البولندي آلثار البحر املتوسط وجامعة وارسو بمنطقة الدير البحري باألقرص.

فعاليات ثقافية وتواصل مجتمعي
• بدء الربنامج األول لتعليم احلرف الرتاثية للصم وضعاف السمع بالتعاون مع
مركز  Abilityللدراسات والتدريب وصندوق التنمية الثقافية والذي تنظمه
إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بمكتب الوزير( ٥يناير ٥-مارس).

• نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بمكتب الوزير احتفالية خاصة
يف بيت السناري لتكريم ذوي القدرات اخلاصة من الصم وضعاف السمع اللذين
شاركوا يف األنشطة الثقافية املختلفة التي أقيمت هلم ( 20يناير).

آثار مسرتدة ومضبوطات
تسلمت وزارة اآلثار قطعة حجرية منحوتة من احلجر عليها خرطوش امللك أمنحتب األول ،كانت معروضة يف إحدى صاالت املزادات
بلندن ،وذلك يف إطار التعاون بني وزاريت اآلثار واخلارجية املرصية ( 8يناير).
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أخبار

• احتفلت وزارة اآلثار بالعيد الثالث عرش لألثاريني ،بحضور
وزير اآلثار ،وزيرة السياحة ،وزير املوارد املائية والري ورئيس
جملس الدولة ووزراء وحمافظني سابقني وعدد من أعضاء جملس
النواب وأكثر من عرشين سفري لدول عربية وأجنبية وقيادات
وزارة اآلثار ،وذلك باملرسح الكبري بدار األوبرا املرصية .شمل
احلفل جمموعة من الفقرات الفنية ،كام تم تكريم عدد من علامء
اآلثار والعاملني السابقني واحلالييني ،وقد قام د .زاهي حواس
بتسليم اجلائزة التي حتمل إسمه ألفضل أثري وأفضل مرمم
( 14يناير).

• بدأت وزارة اآلثار يف أعامل املرحلة الثانية من مرشوع توثيق النقوش
الصخرية املوجودة بمنطقة أثار جنوب سيناء ،وذلك لتوثيق النقوش
الصخرية املختلفة ،والتي يرجع تارخيها إىل عرص بداية األرسات وحتى
العرص اإلسالمي.

• شهد وزيري اآلثار والتعليم العاىل والبحث العلمي بمقر املجلس األعىل
للجامعات بجامعة القاهرة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بني املجلس
األعىل لآلثار واملجلس األعىل للجامعات؛ هبدف إرشاك طالب اجلامعات ىف
املشاريع القومية التى تقوم هبا وزارة اآلثار فيام يتعلق بالعلوم التطبيقية املرتبطة
باآلثار ،ونرش الوعي لدى شباب اجلامعات باآلثار املرصية .وقع الربوتوكول
د .مصطفى وزيرى األمني العام للمجلس األعىل لآلثار وأ .د .حممد لطيف
أمني عام املجلس األعىل للجامعات ( 19يناير).

• نظمت وزارة اآلثار احتفاالً خاص ًا بمناسبة مرور  30عام ًا عىل اكتشاف خبيئة معبد األقرص .أقيمت
االحتفالية بفناء االحتفاالت بمعبد األقرص موقع اكتشاف اخلبيئة ،وشملت تنظيم معرض ًا للصور
الفوتوغرافية توضح اكتشاف اخلبيئة وأعامل الرتميم والعرض املتحفي هلا ،وكذلك صور ًا ملا أوردته
الصحافة املحلية والعاملية عن اكتشافها ،كام تم تنظيم معرضا للصور الفوتوغرافية داخل متحف األقرص
باعتباره مكان عرض متاثيل اخلبيئة املكتشفة 22( ،يناير).

• صدر قرار رئيس اجلمهورية رقم ( )٣٤لسنة  ٢٠١٩بإلغاء ختصيص نسبة  ٪١٠من رسوم زيارة املناطق
األثرية للمحليات.
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معارض
• عرض املتحف املرصي بالقاهرة جمموعة القوالب الفخارية التي
استخدمت يف صناعة العملة قدي ًام بأسلوب الصب ،باإلضافة إىل
أسطوانة فخارية حتتوي عىل جمموعة من القوالب ترجع للعرص الروماين
وتوضح أن صناعة النقود يف العرص الروماين اعتمدت عيل العمل
اليدوي ( 11 -4يناير).

• أقام املتحف املرصي بالقاهرة معرض ًا أثري ًا مؤقت ًا بعنوان «إعادة اكتشاف
املوتى» ،حيث يتم ألول مرة عرض  15مججمة خمتلفة اجلنس والفئة العمرية من
داخل خمازن املتحف ،ترجع تارخيها إىل ما قبل التاريخ ،كام يضم هيكل عظمي
تم العثور عليه بمنطقة وادى الكوبانية بأسوان ،باإلضافة إىل عرض مومياء طفل
عليها طبقة تذهيب ترجع للعرص الرومانى عثر عليها يف أمخيم ( 31-10يناير).

• يف إطار التعاون املشرتك بني وزارة اآلثار وهيئة قناة السويس ،تم افتتاح معرضني األول
بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة حتت عنوان «قناة السويس عىل مر العصور» (19-12
يناير)؛ واملعرض الثاين أقيم باملتحف التارخيي هليئة قناة السويس بمدينة اإلسامعيلية (20-8
يناير) ،وجاء ذلك احتفاالً بمرور  115عام ًا عىل افتتاح متحف الفن اإلسالمي ومرور ١٥٠
عام ًا عىل افتتاح قناة السويس.

• نظم متحف النسيج املرصى بشارع املعز معرض ًا عن نسيج جبانة
البجوات بواحة اخلارجة بعنوان «اهلل حمبة» ،وذلك يف إطار االحتفاالت
التي ينظمها قطاع املتاحف بمناسبة أعياد امليالد املجيد .يضم املعرض
عدد ًا من قطع النسيج الفريدة والتي تُظهر تأثر الفن املسيحي بالفن
املرصي القديم ( 2يناير 30-مارس).

• ينظم قرص األمري حممد عيل باملنيل معرض ًا فني ًا بعنوان «جتاعيد » بالتعاون مع كلية الرتيية الفنية بجامعة حلوان .يعرض املعرض أكثر من
 50عمل فني لطالب الكلية ،حيث يتناول مرحلة زمنية معينة يف حياة اإلنسان وهي مرحلة كرب السن ( 31يناير 31 -مارس)
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مشاريع ترميم
• بدء أعامل مرشوع ترميم مبنى إدارة هيئة قناة السويس واملسجل يف
عداد اآلثار منذ عام  2004وذلك يف إطار التعاون بني وزارة اآلثار
وهيئة قناة السويس.

• بدأت وزارة اآلثار مرشوع تطوير املنطقة املحيطة بمعبد دندرة
بمدينة قنا متهيد ًا لتحويلها إىل متحف مفتوح بالتعاون مع البعثة
األثرية الفرنسية العاملة بمنطقة آثار دندرة.

• بدأ قطاع املرشوعت يف أعامل ترميم وجتميع احلشوات واألجزاء اخلشبية اخلاصة
بمنرب جامع الظاهر بيربس وفق ًا للمعايري والقواعد العلمية املتبعة وذلك يف ظل
استئناف أعامل ترميم املسجد.

• تم االنتهاء من أعامل الرتميم والصيانة بمقربة امللك توت عنخ آمون
والتي متت باالشرتاك بني وزارة اآلثار ومعهد بول جيتي األمريكي
للرتميم ،حيث تم عمل نظام دقيق لضبط التهوية واالضاءة واحلرارة
والرطوبة واحلفاظ عىل النقوش اجلدارية وعمل أرضيات خشبية داخل
املقربة وخارجها.

لقاءات وزيارات
• تفقد دولة رئيس جملس الوزراء ووزير اآلثار منطقة سقارة
األثرية ( 1يناير).
• تفقد وزير اآلثار مسجد حممد عيل بقلعة صالح الدين
للوقوف عىل آخر مستجدات أعامل الرتميم ( 26يناير).
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• قام السيد رئيس جلنة الثقافة واإلعالم واآلثار بمجلس النواب
والسادة أعضاء اللجنة بجولة تفقدية للمتحف املرصي الكبري،

بمصاحبة وزير اآلثار واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار
واملرشف العام عىل املرشوع ومدير عام شئون اآلثار والرتميم

( 12يناير).

• قام وزيري اآلثار والزراعة واستصالح األرايض بجولة تفقدية

للمتحف الزراعي بالدقي يرافقهام األمني العام للمجلس األعىل اآلثار
ورئيس قطاع املتاحف بوزارة اآلثار ( 13يناير).

• استقبل وزير اآلثار عدد من الشخصيات اهلامة :مدير متحف

هارفارد بالواليات املتحدة األمريكية ملناقشة التعاون بني وزارة

اآلثار واملتحف ( 13يناير)؛ سفري السويد لدى مرص لبحث

سبل التعاون األثري بني البلدين ( 17يناير) ،كام استقبل كل
عىل حدى سفري أملانيا ومديرة متحف برلني ،وفد من جامعة
الكويت ،ومدير مؤسسه األغاخان للخدمات الثقافية ملناقشة

سبل التعاون املشرتك لتطوير املناطق األثرية بالقاهرة التارخيية

( 22يناير).

• قام السيد رئيس مجهورية فرنسا والسيدة قرينته بزيارة معبد أبو
سمبل يف أسوان وذلك يف مستهل زيارهتام ملرص .قام باستقباهلام
والرشح األثري هلام وزير اآلثار ( 27يناير).
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• قام السيد رئيس اجلمهورية باصطحاب الرئيس الفرنيس يف جولة بالعاصمة
اإلدارية اجلديدة بحضور السيد رئيس الوزراء ووزير اآلثار وذلك لتفقد مدينة
الفنون والثقافة ،حيث متت اقامة مسلتني للملك رمسيس الثاين تم نقل أجزائهام
من منطقة آثار صان احلجر بمحافظة الرشقية ( 28يناير).

• استقبلت منطقة آثار اهلرم ،السيدة برجييت ماكرون قرينة
الرئيس الفرنيس ،عيل هامش زيارهتام الرسمية جلمهورية مرص
ّ
العربية ( 28يناير).

قرارات
• تكليف أ.د .خالد فهمي وزير البيئة السابق باإلرشاف العام عيل مرشوع املتحف القومي للحضارة املرصية القديمة.

• تكليف أ .منى عبد النظري بالعمل مرشف ًا عىل إدارة العالقات الثقافية واملراسم بمكتب الوزير.
• تكليف أ .هاين حممد عبد الغني بالعمل مرشف ًا عىل العالقات العامة بمكتب الوزير.

• تعديل أسعار دخول حرم أبو اهلول لتكون  100جنيه للمرصيني بد ًء من نوفمرب .٢٠١٩

تفقد وزير
اآلثار جامع
الظاهر بيربس
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
www.antiquities.gov.eg

عنوان البريد اإللكتروني للنشرة
antiquitiesnewsletter@gmail.com
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أرقام التليفون:
)+202( 27358761 - 27356010
27371724 - 27365645

الفاكس:

)+202( 27357239
Ministry of Antiquities
ministry_ of_ antiquities
طباعة :مطابع وزارة اآلثار

