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افتتاحات

• افتتح وزير اآلثار مرشوع ختفيض منسوب املياه اجلوفية بمنطقة كوم الشقافة األثرية
بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  USAIDواهليئة القومية ملياه الرشب
والرصف الصحي .حرض االفتتاح حمافظ األسكندرية والقائم بأعامل السفري األمريكي
بالقاهرة واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار وعدد من أعضاء جملس النواب .تبلغ تكلفة
املرشوع حوايل 5مليون دوالر ( 3مارس)) (.

( )• افتتح وزير اآلثار مرشوع ختفيض املياه اجلوفية بمنطقة كوم أمبو األثرية بحضور مدير
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  USAIDوالقائم بأعامل السفري األمريكي .تبلغ تكلفة املرشوع
حوايل  ٩مليون دوالر ( 25مارس).

اكتشافات أثرية
• الكشف عن ورشة لصناعة العنارص املعامرية من عرص الدولة احلديثة بواسطة البعثة األثرية املرصية
السويدية املشرتكة العاملة بمنطقة جبل السلسلة بأسوان) (.

( ) • العثور عىل عدد من املرساوات (هلب) خمتلفة الطرز واألحجام منها احلجرية واحلديدية
وأخرى مصنوعة من الرصاص .ترجع هذه املرساوات إىل عصور تارخيية خمتلفة بد ًء من العرص
اهللينستي وحتى القرن العرشين ،وذلك أثناء حفائرالبعثة األثرية التابعة ملركز اآلثار البحرية بكلية
اآلداب  -جامعة األسكندريه بمرسى باجوش
بالساحل الشاميل .تم العثور أيض ًا عىل عدد من األواين الفخارية من منطقة شامل أفريقيا ومرص
واليونان وإيطاليا وأسبانيا وفلسطني.
• الكشف عن امليناء الرئييس الذي كان يستخدم لنقل األحجار من منطقة حماجر جبل السلسلة عرب هنر
النيل لبناء املعابد واملسالت أثناء حفائر بعثة وزارة اآلثار بمنطقة جبل السلسلة بكوم أمبو بأسوان  ،والذي
يرجع إىل عرص الدولة احلديثة) (.

آثار مسرتدة ومضبوطات

• تسلمت سفارة مرص بسويرسا قطعتني أثريتني من السلطات
السويرسية عبارة عن متثال من اخلشب للمعبودة باستت هبيئة
قطة ،ومتثال من اجلرانيت الوردي للمعبود حورس هبيئة
الصقرواللذين تم ضبطهام يف كانتون بجنيف) (.
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أخبار
• قام رئيس دولة ألبانيا والوفد املرافق له بزيارة املتحف املرصي الكبري
ومنطقة آثار األهرامات وذلك عىل هامش زيارته ملرص ( 1مارس).

• شاركت وزارة اآلثار يف فعاليات اإلجتامع اإلقليمى للموزاييك يف
روما -ايطاليا ( 6-3مارس)) (.

( )• أقامت فرقة الروك األمريكية Red Hot Chili Peppersحف ً
ال
موسيقي ًا عند سفح األهرامات ،حيث حرض احلفل  10000شخص من خمتلف
اجلنسيات ( 15مارس).

• تفضل فخامة رئيس اجلمهورية بزيارة معبد فيلة وذلك عىل هامش ملتقى الشباب
العريب األفريقي املنعقد يف أسوان ( 18مارس)) (.
• بمناسبة االحتفال بالعيد القومي ملحافظة املنيا تم فتح متحف ملوي باملجان للمرصيني ( 18مارس) ،كام تم فتح منطقة آثار ميت
رهينة لزائرهيا من املرصيني جمان ًا بمناسبة االحتفال بالعيد القومي ملحافظة اجليزة ( 31مارس).
• نظم مركز تسجيل اآلثار املرصية حمارضة بعنوان «املرشوع البحثى واالكتشافات احلديثة باملقربة رقم  45بمنطقة الشيخ عبد
القرنة» ،ألقتها الدكتورة «كارينا فان ديرهوفن» من جامعة ليدن هبولندا ( 18مارس).
( ) • انتهت وزارة اآلثار من تنفيذ عدد من الوحدات اخلدمية بمنطقة أهرامات اجليزة ومعابد
جزيرة فيلة وجاري تنفيذ عدد آخر منها بمعابد أبو سمبل والكرنك وفق ًا لتصميم موحد وذلك يف
إطار بروتوكول التعاون مع البنك األهيل املرصي .جاري العمل أيض ًا بعدد من الوحدات اخلدمية
بمناطق سقارة ودهشور ومنطقة أهرامات اجليزة بالتنسيق مع مكتب اليونسكو بالقاهرة.

• االنتهاء من أعامل تطوير املنطقة املحيطة بمعبد دندرة بمحافظة قنا وحتويلها
إىل متحف مفتوح بالتعاون بني وزارة اآلثار والبعثة األثرية الفرنسية العاملة
بمنطقة آثار دندرة) (.
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• انتهت وزارة اآلثار من حوايل  %60من مرشوع إنشاء مركز تدريب ونادي
العاملني بوزارة اآلثار بالفسطاط) (.

( ) • مشاركة مساعد وزير اآلثار للشئون اهلندسية يف اجتامعات الدورة
الرابعة عرش للجنة املرصية العامنية املشرتكة واملقامة بسلطنة عامن ( 25مارس) .
• تشارك وزارة اآلثار يف معرض األسكندرية الدويل للكتاب يف دورته اخلامسة عرش بعدد متنوع من إصداراهتا املتخصصة يف جمال
اآلثار املرصية واإلسالمية والقبطية واليونانية والرومانية والرتميم .تقدم الوزارة خصم
يصل إىل  %70عىل اإلصدارات قبل عام  25( ٢٠١١مارس  7 -أبريل).
• قام رئيس بلغاريا وحرمه والوفد املرافق هلام بجولة يف عدد من األماكن األثرية بالقاهرة
شملت قلعة صالح الدين األيويب واملتحف املرصي بالقاهرة ( 26مارس)) ( .

معارض
( )• يف إطار تطوير سيناريو العرض املتحفي ملتحف الوادي اجلديد؛ افتتحت
رئيس قطاع املتاحف معرض ًا دائ ًام ملجموعة من القطع األثرية اخلاصة بمقربة
الضباشية والتي تعرض ألول مرة منذ اكتشافها عام  .١٩٩٤املقربة لشخص ُيدعى
«مس وي» هبا العديد من القطع األثرية والتي تم حفظها باملخازن ( 9مارس).

• افتتح وزير اآلثار ووزير الثقافة الفرنيس وسفري مرص يف باريس معرض «توت عنخ
آمون :كنز الفرعون» بقاعة  Grande Halle de la Villetteبالعاصمة الفرنسية
باريس وسط حضور وتغطية إعالمية واسعة ( 21مارس)) ( .

• بمناسبة االحتفال بأعياد املرأة نظم متحف قرص حممد عيل باملنيل معرض ًا أثري ًا حتت عنوان «سيديت» .يضم املعرض  30قطعة أثرية
من مقتنيات سيدات األرسة العلوية من أدوات زينة وجتميل تعرض ألول مرة ( 21مارس 21 -أبريل).كام نظم متحف ملوي باملنيا
لالحتفال هبذه املناسبة معرض ًا أثري ًا حتت عنوان «األمومة والطفولة يف مرص القديمة» .يتضمن املعرض جمموعة من القطع األثرية
التي توضح دور األم يف مرص القديمة ،كام أقيم عىل هامش املعرض جمموعة من الورش لتعليم الطالب رسم لوحات فنية بالزيت
واأللوان ملدة شهر.
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لقاءات وزيارات

• حرض وزير اآلثار االحتفال بانتهاء مرشوع إضاءة قرص األمري حممد عىل باملنيل والذي قامت برعايته رشكة فيليبس لإلضاءة
( 2مارس).

• تفقد وزير اآلثار املتحف اليوناين الروماين باألسكندرية للوقوف عىل
مستجدات أعامل مرشوع التطوير والرتميم اجلارية .يضم املتحف حواىل ٢٠
ألف قطعة أثرية ترجع للعرصين اليوناين والروماين ( 3مارس)) (.

( )• استقبل وزير اآلثار الدكتور زاهي حواس وزير اآلثار األسبق
الستالم الكتالوج اخلاص بقاعة امللك توت عنخ آمون باملتحف املرصي
الكبري الذي قام بكتابته كهدية مقدمة منه إىل وزارة اآلثار ( 10مارس).
• حرض وزير اآلثار عدد من االجتامعات واللجان منها :اجتامع جملس النواب ملناقشة مرشوعات الوزارة اخلاصة باملساجد األثرية
وذلك بحضور وزير األوقاف ( ١٠مارس) ،اجتامع برئاسة دولة رئيس الوزراء ملناقشة االحتياجات املالية لوزارة اآلثار (11
مارس) ،اجتامع اللجنة العليا للمتحف القومي للحضارة املرصية ( 12و  25مارس) ،اجتامع اللجنتني التنظيمية والعلمية ملؤمتر
املرصيات الثانى عرش ( 13مارس).
• استقبل وزير اآلثار سفري مجهورية التشيك لبحث سبل التعاون وتبادل اخلربات بني
البلدين يف جمال العمل األثري واملتاحف ( 13مارس)) (.
كام استقبل السيد املهندس رئيس جملس إدارة رشكة املقاولني العرب ملناقشة التعاون
اجلاري بني الوزارة والرشكة ( 14مارس) ،سفري النمسا لبحث دعم سبل التعاون
بني البلدين ىف جمال العمل األثري ( 15مارس).
• رافق وزير اآلثار دولة رئيس الوزراء ووزيريت السياحة والتخطيط يف زيارة
تفقدية ملعبد فيلة ( ١٨مارس).
( )• ألقى وزير اآلثار حمارضة عن االكتشافات احلديثة واملرشوعات القومية
أثناء االجتامع رق م  45ملؤمتر منظمة السياحة العاملية للرشق األوسط �UNW
 24( TOمارس).
• مشاركة وزير اآلثار يف توديع رئيس بلغاريا وحرمه والوفد املرافق له بعد زيارته إىل مرص ( 27مارس).

مشاريع ترميم

( )• قامت وزارة اآلثار بإعادة تركيب وترميم مقربيت الورديان رقم
ورقم  G989من مقابر اجلبانة الغربية باألسكندرية.

G990
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• االنتهاء من أعامل التنظيف والرتميم اجلزئي للمناظر والنقوش اجلدارية املوجودة بسقف
معبد إسنا جنوب حمافظة األقرص ضمن مرشوع ترميم وتطوير املعبد بالتعاون مع جامعة
توبنجن األملانية ومركز تسجيل اآلثار املرصية) ( .
• بدأت وزارة اآلثار يف املرحلة الثانية من مرشوع رفع املياه اجلوفية بمنطقة أبو مينا
األثرية بربج العرب بالتعاون مع حمافظة األسكندرية .تعد مشاريع رفع املياه اجلوفية
باملناطق األثرية من أولويات الوزراة لكوهنا التهديد األكرب للموقع ومن املخطط
االنتهاء منه بحلول هناية هذا العام.

قرارات

وافق املجلس األعىل لآلثار عىل:

• قبول الدعم املقدم من وزارة السياحة والذي يقدر بحوايل  13مليون جنيه لتنفيذ أعامل نظافة شارع املعز واآلثار املوجودة به.
• قبول رعاية رشكة  Prime Groupلتنظيم زيارة تفقدية آلثار و متاحف حمافظة سوهاج واالعالن عن كشف أثري وإقامة متثال ضخم
للملك رمسيس الثاين.

فعاليات ثقافية وتواصل مجتمعي

• احتفل متحف النسيج املرصى بشارع املعز بالتعاون مع اإلدارة العامة للقاهرة التارخيية بيوم املرأة العاملي حتت عنوان «األيدي الناعمة -املرأة
املرصية ىف مائة عام» ( 7مارس) .كام نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بمكتب وزير اآلثار فعالية بعنوان «املرأة املرصية  ..حتدي ال
 100عام» ببيت السناري وذلك بمناسبة يوم املرأة املرصية ،حيث تم االحتفال بذكرى مرور مائة عام عىل قيام ثورة  1919وخروج املرأة املرصية
للمشاركة يف احلياة السياسية ،كام تم تنظيم معرض ًا فنيا حتت عنوان «فنون نون» ملجموعة متنوعة من األعامل املستوحاة من الرتاث املرصي (11
مارس).
• نظم متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل دورة تدريبية جمانية لتعليم فن اخلط العريب للشباب بداية من عمر  18عام ًا وذلك بالتعاون مع معهد
«استديو العربية لتعليم اخلط العريب واللغه العربية» ( 28-12مارس).
• نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بمكتب وزير اآلثار زيارة إىل جممع األديان ملجموعة من الصم وضعاف السمع بالتعاون مع
اإلدارة العامة للتمكني الثقايف لذوي االحتياجات اخلاصة هبيئة قصور الثقافة ( 14مارس).
• نظم متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل ورشة فنية لألطفال حتت عنوان «ارسم ،إفرح ،لون» بالتعاون مع مكتبة عرب املحمدي ( 16مارس).

• حتت عنوان «أم املعز» نظم متحف النسيج املرصي بشارع املعز عدد من الفاعليات بمناسبة عيد األم حيث تم تكريم عدد من األمهات من منطقة
اجلاملية وشارع املعز .شملت الفاعليات جولة إرشادية للتعريف بأهم القطع التي تعرب عن األمومة ( 21-20مارس).

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

أرقام التليفون:
)+202( 27358761 - 27356010
27371724 - 27365645

الفاكس:

www.antiquities.gov.eg

)+202( 27357239

عنوان البريد اإللكتروني للنشرة

Ministry of Antiquities

antiquitiesnewsletter@gmail.com
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