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اكتشافات أثرية
• اكتشاف ثالثة آبار دفن وعدد كبري من املومياوات بمنطقة آثار تونا اجلبل بمحافظة املنيا وذلك
أثناء حفائر البعثة األثرية املشرتكة بني وزارة اآلثار ومركز البحوث والدارسات األثرية بجامعة
املنيا .يؤدي كل بئر إىل مقابر حمفورة يف الصخر هبا العديد من املومياوات .أعلن عن الكشف
وزير اآلثار بحضور كل من وزيرة السياحة وحمافظ املنيا واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار
ورئيس جامعة املنيا وعدد من أعضاء جملس النواب و السفراء واملستشارين الثقافيني) ( .

( )• اكتشاف بقايا مبنى من احلجر اجلريي يرجع للعرصين اليوناين والروماين
بمنطقة آثار تل أبو صيفي بمحافظة شامل سيناء أثناء حفائر البعثة األثرية املرصية.

معارض
• افتتح وزير اآلثار معرض ًا مؤقت ًا باملتحف املرصي بالقاهرة عن حفائر البعثة
الفرنسية اإليطالية املشرتكة يف منطقة أم الربجيات بالفيوم والذي تنظمه
وزارة اآلثار بالتعاون مع كل من املعهد الفرنسى لآلثار الرشقية وجامعة
ميالنو اإليطالية .يضم املعرض حواىل  200قطعة من نتاج أعامل احلفائر
التي تم اكتشافها بد ًء من عام  4( 1988فرباير 4 -أبريل)) (.

( )• أقام املتحف القبطي معرض ًا مؤقت ًا بمناسبة مرور  ١٠٩عام عىل افتتاح اجلناح القديم له
حتت عنوان «بصمة حب»  .يضم املعرض جمموعة متنوعة من املقتنيات األثرية والتي تُعد النواة
األوىل إلنشاء املتحف وعدد من مؤلفات مرقس سميكة باشا مؤسس املتحف ( 14فرباير14-
مارس).
• يقوم املتحف املرصي بالقاهرة بعرض قطعتني ألول
مرة ،األوىل عبارة عن قناع كان ىف حوزة مواطن مرصي
مقيم ىف فرنسا قام بإهداءه ملرص ليعرض باملتحف،
والثانية لوحة جنائزية ملونة لنيت بتاح تم العثور عليها
ىف جبانة طيبة بمنطقة العساسيف ،أثناء أعامل حفائر
متحف املرتوبوليتان للفن عام  1915تصور أربعة أفراد
ألرسة واحدة ( ٢٥فرباير ٤-مارس)) (.
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آثار مسرتدة ومضبوطات
( ) • تسلمت السفارة املرصية بأمسرتدام متثال مصنوع من احلجر اجلريي كان معروض ًا بأحد املزادت
هبولندا .خيص التمثال «ين كاو بتاح» أحد كبار موظفي الدولة يف الفرتة ما بني هناية عرص الدولة القديمة
وبداية عرصاإلنتقال األول.
• نجحت الوحدة األثرية بميناء األسكندرية البحري يف ضبط مخس قطع أثرية
عبارة عن أجزاء من زي عسكري ترجع للفرتة الصفوية بالعرص اإلسالمي
والذي يؤرخ بالقرن التاسع اهلجري(.
)

( ) • تسلمت السفارة املرصية بكانرب يف أسرتاليا اجلزء الرابع
واألخري من اللوحة احلجرية اخلاصة «سشن نفرتوم» ،والتي تم
العثور عليها بمقربة «شاشنق» ،حيث كان يعرض هذا اجلزء يف
متحف ماكويري(. )Macquarie
• أحقية مرص يف استعادة التابوت املذهب لنچم عنخ من الواليات املتحدة بعد جهود وزاريت اآلثار واخلارجية
املرصية .يف هذا اإلطار قام مدير عام متحف املرتوبوليتان بإرسال خطاب إىل وزارة اآلثار يؤكد فيه اعتذار
املتحف للوزارة واحلكومة وللشعب املرصي بعد قيام املتحف برشاء القطعة بترصيح خروج مزور موقع منذ
عام  ، ١٩٧١وأكد أن املتحف اختذ بالفعل كافة اإلجراءات لعودة القطعة إىل مرص(.
)

) • متكنت الوحدة األثرية بقرىة البضائع بمطار القاهرة الدويل من ضبط أجزاء
(
ملومياوات داخل أحد الطرود .القطع املضبوطه عبارة عن ستة أجزاء الثنني من املومياوات
عليها بقايا لفائف التحنيط والراتينج.

• نجحت الوحدة األثرية بمطار األقرص الدويل ىف ضبط عدد  ١٨قطعة أثرية .تضم القطع املضبوطة عمالت فضية وبرونزية ورؤوس سهام
ترجع مجيعها للعرصين اليوناين والروماين.

مشاريع ترميم

تم البدء يف أعامل ترميم متثال رمسيس الثاين بمنطقة آثار أمخيم بمحافظة سوهاج ،تشمل
أعامل الرتميم أعامل التنظيف والتوثيق األثري ألجزائه وجتميعها وإعادة تركيبها ورفع
)
التمثال وعرضه بمكانه األصيل بأمخيم(.
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أخبار

• تفقد وفد ياباين رفيع املستوى برئاسة مستشار رئيس الوزراء
الياباين وبحضور سفري اليابان بالقاهرة مرشوع املتحف املرصي
الكبري ( 4فرباير)) ( .
• رافق مدير عام آثار اهلرم وزير االقتصاد األملاين والسفري األملاين
بمرص والوفد املرافق هلام ىف زيارة ملنطقة أهرامات اجليزة ( 5فرباير).
• نظم متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل بالتعاون مع معهد استديو
عربية دورة تدريبية للخطوط العربية ( 7فرباير).
( ) • استقبل املتحف املرصي الكبري عدد  421قطعة أثرية من
املتحف املرصي بالقاهرة.

• احتفل متحف النسيج املرصي بشارع املعز بالعيد التاسع الفتتاحه،
حيث تم تنظيم عدد من الفعاليات ،باإلضافة إىل تنظيم عدد من
اجلوالت اإلرشادية ،كام تم تنظيم معرض ًا لبعض إصدارات الوزارة
بخصم يصل حتى  14-13( ٪٧٥فرباير)) ( .
• اعتمد األمني العام للمجلس األعىل لآلثار قرار تثبيت الدفعة الرابعة من العاملني املتعاقدين بوزارة اآلثار والذي يتضمن تعيني
عدد  2544من كافة قطاعات الوزارة عىل درجات دائمة.
( ) • عقدت اللجنة املرصية األوربية املشرتكة آخر اجتامعاهتا
لوضع رؤية اسرتاتيجية مستقبلية ملرشوع تطوير العرض املتحفي
باملتحف املرصي بالقاهرة حسب املعايري الدولية .ضمت اللجنة
قيادات وزارة اآلثار وأساتذة اآلثار باجلامعات املرصية ،وحتالف
يضم مخسة متاحف أوروبية هي املتحف املرصي يف تورين
بإيطاليا ،ومتحف اللوفر بفرنسا ،واملتحف الربيطاين بإنجلرتا،
ومتحف برلني بأملانيا ،ومتحف اليدن هبولندا ،وذلك بدعم من
االحتاد األورويب ( 18فرباير).

قرارات

ندب السيد السفري ماجد نافع -نائب مساعد وزير اخلارجية للعالقات الثقافية لإلرشاف عىل إدارة املنظامت الدولية والعالقات

اخلارجية بوزارة اآلثار وباملتحف املرصي الكبري ملدة عام.

رعاية

قامت املصممة شيامء أبواخلري بتصميم نموذج موحد للوحات اإلرشادية ومقاعد االسرتاحة وأعمدة اإلنارة واملظالت وسالت

املهمالت واجلاري تنفيذه باملواقع األثرية املختلفة بالتنسيق مع مكتب اليونسكو بالقاهرة والبنك األهيل املرصي.
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لقاءات وزيارات
• اصطحب وزيرا اآلثار والسياحة وحمافظ املنيا عدد ًا من السفراء
واملستشارين الثقافيني ل11دولة أجنبية يف جولة إىل بعض املواقع
األثرية بمحافظة املنيا .شملت الزيارة منطقتي آثار تل العامرنة وبني
حسن ومرشوع املتحف اآلتوين وذلك بحضور األمني العام للمجلس
األعىل لآلثار ورئيس جامعة املنيا وعدد من أعضاء جملس النواب (1
فرباير)) (.

( ) • قام دولة رئيس جملس الوزراء بجولة بمتحف الفن اإلسالمي
بالقاهرة بحضور وزير اآلثار واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار وعدد
من قيادات وزارة اآلثار ( 3فرباير).

• عقد وزير اآلثار باملتحف القومي للحضارة املرصية االجتامع األول ل َلجنة املشكلة بقرار رئيس جملس الوزراء لدراسة نقل جمموعة
من اآلثار املحفوظة بمتاحف الوزارت واهليئات واملحافظات املختلفة إىل وزارة اآلثار ( ٣فرباير).
• ترأس وزير اآلثار اجتامع جلنة تطوير سيناريو العرض املتحفي ( 7فرباير) ،كام ترأس اجتامع اللجنة التنظيمية للمؤمتر الدويل لعلوم
املرصيات ( 10فرباير).
• استقبل وزير اآلثار القائم بأعامل السفري األمريكي ( 11فرباير) ،كام استقبل السفري الفرنيس لدى مرص ( ٢٦فرباير).
• ألقى وزير اآلثار حمارضة بعنوان «املشاريع األثرية بوزارة اآلثار ومردودها عىل اإلقتصاد القومي» بمقر هيئة الرقابة اإلدارية ضمن
الدورة اخلامسة التي تنظمها اهليئة لتعزيز القدرات القيادية للمتميزين ( 14فرباير).
• شارك وزراء اآلثار والسياحة والشباب والرياضة واألمني العام
للمجلس األعىل لآلثار يف انطالق ماراثون اهلرم السنوي الذي تنظمه
وزارة الشباب والرياضة برعاية وزارة اآلثار .شارك يف املاراثون حوايل
 400متسابق من  75دولة خمتلفة ( 15فرباير)) (.

( ) • قام وزير اآلثار وحمافظ جنوب سيناء واألمني العام للمجلس األعىل
لآلثار بزيارة ملنطقة رسابيط اخلادم األثرية كام تفقدوا معبد حتحور أعىل قمة
اجلبل ( 16فرباير).
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• يف إطار لقاء طالب اجلامعات واطالعهم عىل جهود الدولة يف املجاالت املختلفة،
ألقى وزير اآلثار حمارضة بعنوان «اآلثار املرصية ...بني االكتشافات احلديثة
واملرشوعات الكربى» بقاعة أ.د .حسن حسني بجامعة حلوان ( 18فرباير)) (.

• اجتمع وزير اآلثار مع السيدة وزيرة السياحة والسادة ممثيل وزارات الدفاع واخلارجية
لوضع تصور حلفل افتتاح املتحف املرصي الكبري ( 18فرباير).

• انعقدت اللجنة العليا إلدارة مواقع الرتاث العاملي ملناقشة التحديات التي تواجه موقع أبو مينا األثري لرفعه من قائمة مواقع الرتاث
العاملي املهددة باخلطر ( 18فرباير).
( ) • حرض وزير اآلثار تعامد الشمس عىل معبد أبو سمبل بمرافقة وزراء
االستثامر والثقافة والسياحة واالتصاالت وحمافظ أسوان ،وأكثر من  ٢٠سفري
ودبلومايس من دول أفريقية ( 22فرباير).

• شارك وزير اآلثار يف استقبال وتوديع كبار ضيوف الدولة يف القمة العربية األوروبية
األوىل برشم الشيخ ( ٢٥-٢٤فرباير)) (.
• شارك وزير اآلثار واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار يف حفل تأبني عامل اآلثار األملاين «راينر شتادملان» والذي نظمه معهد
اآلثار األملاين بالقاهرة ( 27فرباير).

فعاليات ثقافية وتواصل مجتمعي

• حتت عنوان «إرسم ضحكة» ،اختتم املتحف القبطي النشاط التعليمي والثقايف له والذي شمل ورش عمل لتعليم تصميم كروت خاصة
لألطفال لتلوينها عىل شكل وجه ضاحك ( 7فرباير).
• بدء برنامج تدريبي للعاملني بوزارة اآلثار عىل كيفية التعامل مع الزائرين من ذوي القدرات اخلاصة بالتعاون مع مدرسة الوعي األثرى
للمكفوفني واملؤسسة املرصية  Hyahلدمج ومتكني املعاق ( 12فرباير).

• ن ّظم املتحف املرصي بالقاهرة جولة إرشادية ألبناء شهداء مرص بالعريش والشيخ زويد وقرية الروضة ببئر العبد بشامل سيناء ،وذلك
يف إطار مشاركة القسم التعليمي باملتحف يف مهرجان «يف حب مرص ألبناء شهداء مرص» الذي تنظمه وزارة الرتبية والتعليم ( 19فرباير).
• بمناسبة اليوم العاملي للغة األم نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بمكتب الوزير فاعلية «اليوم العاملي للغة األم» شملت
حمارضة عن أمهية اللغة العربية وعرض جمموعة من الفيديوهات عن اللغة العربية يف السينام املرصية ( 21فرباير).

رئيس التحرير :د .هـدى خـليفة
مدير التحرير :أ .محـمـد سـعـد
فريق العمل
أ .أشواق مصلح  -أ .سوزان فتحي  -أ .محمد رجب
تصـميــم :م .مـــروة الـشـيــمـي

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