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افتتاحات
• افتتح وزير اآلثار مرشوع خفض منسوب املياه اجلوفية باألوزيريون بمعبد ستي األول بمنطقة آثار أبيدوس بمحافظة سوهاج .حرض االفتتاح
حمافظ سوهاج ،األمني العام للمجلس األعىل لآلثار ،وحواىل  37من السادة
ومستشارا ثقاف ًيا لدول أجنبية وعربية وأفريقية .ويعترب هذا املرشوع
سفراء
ً
هو الثالث من نوعه خالل فرتة وجيزة ،حيث استطاعت الوزارة خالل شهر
مارس  2019افتتاح مرشوعي خفض منسوب املياه اجلوفية بمقابر كوم
الشقافة باألسكندرية ومعبد كوم امبو بأسوان ،وذلك بالتعاون مع الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية  USAIDواهليئة القومية ملياه الرشب والرصف
الصحي (بتكلفة حوايل  ١٤مليون دوالر) .كام قامت الوزارة بافتتاح يف نفس
اليوم مرشوع تطوير منطقة آثار أبيدوس ،الذى يشمل بناء أسوار خارجية
حول املنطقة ،توفري ساحات خمصصة النتظار السيارات ،تطوير الساحة
األمامية ملدخل املعبد ،وإنشاء مبنى خلدمات الزوار ( 5أبريل)) (.
( )• يف إطار االحتفال بيوم الرتاث العاملي ،تم ازاحة الستار عن متثال رمسيس
الثاين بمعبد األقرص وذلك بعد ترميمه وإعادة إقامته بمكانه األصيل بواجهة الرصح
االول بمعبد األقرص ،وذلك بحضور دولة رئيس جملس الوزراء ولفيف من الوزراء
والشخصيات العامة .التمثال مصنوع من اجلرانيت الوردي بارتفاع حوايل  12مرت،
يزن ما يقرب من  60طنًا ( 18أبريل).
• كام تم افتتاح معبد األوبت بالكرنك للزيارة ألول مرة منذ اكتشافه ،وذلك
بعد االنتهاء من أعامل ترميمه بأيادى العاملني باملجلس األعىل لآلثار .شملت
األعامل ترميم وإعادة تركيب بعض األجزاء والبلوكات احلجرية املفقودة من
اجلدران ،وتنظيف السناج ،باإلضافة إيل عمل أرضيات خشبية لتمهيد طريق
الزيارة ( 19أبريل).

اكتشافات أثرية
• الكشف عن تابوت من احلجر اجلريي بمنطقة آثار حماجر قويسنا بمحافظة املنوفية أثناء أعامل حفائر البعثة األثرية
املرصية ،كام تم العثور عىل قطعة ذهبية عيل هيئه جعران ،وجعارين أخرى من الفيانس ( 1أبريل)) (.
• اإلعالن عن كشف مقربة ملونة بمنطقة الديابات بأمخيم بمحافظة سوهاج ،كان قد تم العثور عليها أثناء القبض عىل
إحدى العصابات أثناء حماولتها احلفر خلسة يف املنطقة الواقعة
خارج التل األثري ،حيث تم عمل حفائر علمية بعد ذلك وتم
اكتشاف حمتويات املقربة وهي عبارة عن بقايا آدمية وجمموعة من
دفنات الطيور واحليوانات والقوارض .واملقربة لشخص يدعى
«توتو» وزوجته «تا رشيت إيزيس» والتي شغلت منصب عازفة
الصالصل للمعبودة حتحور ( 5أبريل)) ( .
• اإلعالن عن كشف مقربة بمنطقة آثار سقارة أثناء حفائر البعثة األثرية املرصية.
واملقربة لشخص يدعى «خوي» أحد كبار املوظفني يف أواخر األرسة اخلامسة من
عرص الدولة القديمة .تتميز املقربة بألواهنا الزاهية ومناظرها الفريدة .تم العثور
أيضا عىل بقايا تابوت من احلجر اجلريي وبقايا آدمية لصاحب املقربة .تم اإلعالن
عن هذا الكشف وسط تغطية إعالمية واسعة ،بحضور وزير اآلثار واألمني العام
ومستشارا ثقاف ًيا من دول عربية وأجنبية
للمجلس األعىل لآلثار و 52سفري ًا
ً
وأفريقية ( 13أبريل)) ( .
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• اإلعالن عن كشف مقربة صخرية (من طراز مقابر الصف) ترجع لعرص الدولة احلديثة وذلك أثناء أعامل حفائر البعثة األثرية املرصية بمنطقة
يب بمحافظة األقرص .املقربة لشخص ُيدعى«شد سو جحويت» كان يعمل حامل أختام ملك مرص العليا والسفىل.
ذراع أبو النجا بالرب الغر ّ
عثرت البعثة عىل جمموعة من متاثيل األوشابتي املصنوعة من الفيانس واخلشب ،وقناع
ختم جنائز ًيا وقطع أثرية أخرى .كام كشفت البعثة
ملون من الكارتوناج ،وأكثر من ً 50
عن مقربتني بمنطقة العساسيف ترجعان لعرص الرعامسة ،عثر هبام عىل تابوتني من
اخلشب ،األول لشخص يدعى با -دي ايست ،والتابوت الثاين لسيدة تدعى «نس-
العاملي،
موت-عنخي» .تم اإلعالن عن هذا الكشف يف إطار االحتفال بيوم الرتاث
ّ
وبحضور دولة رئيس جملس الوزراء ولفيف من الوزراء والسفراء ،وأعضاء جملس
النواب ( 18أبريل) ( ).

( )• الكشف عن مقربة صخرية ترجع للعرص اليوناين الروماين وذلك أثناء حفائر البعثة املرصية
اإليطالية املشرتكة بمنطقة مقابر األغاخان بغرب أسوان .املقربة لشخص يدعى «تيجت» ،وقد عثر
بداخلها عىل تابوت خشبي باإلضافة إىل اثنني من األقنعة اجلنائزية املذهبة ومتثالني صغريين وجمموعه من
األمفورات ( 23أبريل).

أخبار

• يف إطار مشاركة وزارة اآلثار يف اليوم العاملي للتوحد ،تم إضاءة الواجهة
الرئيسة ملعبد األقرص والرصح األول وطريق الكباش باللون األزرق ملدة
ساعة ( 2أبريل)) ( .

(

)• قام السكرتري العام لألمم املتحدة بزيارة املتحف املرصي الكبري ( 2أبريل).

• نظم مركز تسجيل اآلثار املرصية بالتعاون مع السفارة اإلسبانية حمارضة بعنوان
«مقربة ىف الوادى  ..سبعة مواسم من العمل باملقربة  ،»TT209ألقاها د .ميجيل
أنجيل ،استاذ اآلثار املرصية بجامعة الغونا بإسبانيا ( 3أبريل).
( )• استضاف املتحف املرصي الكبري أوىل فاعليات احتفال منظمة العمل
الدولية بمناسبة مرور  ١٠٠عام عيل انشائها .شملت مظاهر االحتفال زرع 100
شجرة عند واجهه املتحف املطلة عىل أهرامات اجليزة ( 7أبريل).

• استضافت منطقة أهرامات اجليزة فعالية قرعة كأس األمم اإلفريقيا لكرة
القدم ،وذلك بحضور دولة رئيس الوزراء وجمموعة من الوزراء (12
أبريل)) ( .
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• بالتعاون مع وزارة االثار وكلية االداب بجامعة املنصورة ،نظمت مجعية استكشاف مرص الدورة السادسة ملؤمتر البعثات االثرية
بالدلتا ( 12-11أبريل).
• يف إطار الربامج التدريبية التي تنظمها وزارة اآلثار لرفع كفاءة األثريني واملرممني ،نظمت اإلدارة املركزية لرتميم وصيانة اآلثار
دورة تدريبية بعنوان «الطرق العلمية املتبعة لصيانة وترميم املومياوات والتوابيت اخلشبية» ،وذلك بمتحف قرص املنيل .كام نظمت
الوزارة دورة تدريبية بعنوان «مبادىء أعامل احلفائر» وذلك بمنطقة آثار تونا اجلبل بمحافظة
املنيا (  11أبريل).
• إطالق مرشوع التعاون املرصي  -الفرنيس لرفع كفاءة وتطوير موقع صان احلجر
بمحافظة الرشقية ( 17أبريل).
• نظمت وزارة اآلثار امللتقي السنوي الرابع للبعثات األثرية يف مرص ،2019-2018
والذي تنظمه الوزارة سنويا منذ عام  ،2016لعرض نتائج أعامل البعثات املرصية واألجنبية
العاملة يف مرص ( 22أبريل)) (.
• مشاركة مرص كضيف رشف يف مهرجان اوملوس لألفالم التسجيلية الرابع واخلمسون
( 25أبريل).

معارض
• قام املتحف املرصى بالقاهرة بعرض قطع األسبوع :قنينة من املرمر ،وأربعة عمالت برونزية من العرص الروماين ( 2أبريل) ،كام
تم عرض التابوت اخلشبي للملك
رمسيس الثاين (16أبريل)) (.

( )• استضاف املتحف املرصى بالقاهرة معرض ًا مؤقت ًا لآلثار حتت
عنوان «تونا اجلبل بني أساطري اخللق وتقديس احليوان  ..مائة عام من
االكتشافات للبعثة املرصية األملانية»ٌ ،يلقي املعرض الضوء عيل تاريخ
حفائر البعثه املرصية األملانية املشرتكة جلامعتى القاهرة وميونخ يف منطقة
تونا اجلبل ( 16أبريل).
معرضا مؤقتًا للصور الفوتوغرافية حتت عنوان
• نظم متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل
ً
«أفندينا» .تروي جمموعة الصور حياة األمري حممد عيل ،وهواياته ،ورحالته ،وجوانب من
حياته العملية واالجتامعية ( 16أبريل)) (.
معرضا موقتا لآلثار حتت عنوان «آسيا يف رحاب الكريتليه»،
• نظم متحف جاير اندرسون
ً
حيث ضم جمموعة من القطع األثرية تنتمي إىل حضارات خمتلفه من القارة األسيوية ،كام
معرضا فن ًيا حتت عنوان «موزاييك» للفنان أمحد زمزم ( 22أبريل).
أيضا
ً
نظم ً
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لقاءات وزيارات
• بدعوة من وزارة اآلثار وبالتنسيق مع رئاسة اجلمهورية ،قام سفراء  ٣٠دولة
أجنبية وأرسهم بجولة داخل قرص عابدين .شارك يف اجلوله وزيري االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات وقطاع األعامل العام) (.

( )• إلتقى وزير االثار بطالب قسم اآلثار بكلية اآلداب جامعة عني
شمس ،الطالعهم عىل أحدث االكتشافات واالفتتاحات واملرشوعات
االثرية التي تقوم هبا الوزارة ( 1أبريل).

• نظمت وزارة اآلثار  -برعاية رشكة برايم جروب  -جولة
تفقدية حلواىل  37من السادة السفراء واملستشارين الثقافيني
لدول أجنبية وعربية وأفريقية باملواقع األثرية واملتاحف
بمحافظة سوهاج .تضمنت اجلولة زيارة الدير األبيض
والدير األمحر ،منطقة آثار أبيدوس ،متحف سوهاج
القومي ،ومنطقة آثار أمخيم بمناسبة حيث تم إزاحة الستار
عن متثال ضخم امللك رمسيس الثاين بعد إعادة جتميعه
ألول مرة منذ اكتشافه ( 6أبريل)) (.
• إلتقى دولة رئيس جملس الوزراء بوزيري اآلثار واإلسكان وحمافظي القاهرة واجليزة ملناقشة تطوير املناطق املحيطة باملتحف املرصي
الكبري وباملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط ( 11أبريل).
( )• استقبل وزير اآلثار عدد من الشخصيات ملناقشة سبل التعاون
املشرتك يف جمال العمل األثري :سفري إيطاليا ( 2أبريل)؛ وزير الثقافة
والسفري التشيكى ( 8أبريل)؛ وزير اإلسكان وحمافظي القاهرة واجليزة،
وكذلك سفري أرمينيا ( 9أبريل)؛ سفرية كولومبيا ( 11أبريل)؛ وزير
اخلارجية البولندي وسفرية بلجيكا ( 15أبريل)؛ سفري فرنسا (16
أبريل) ؛ وزير قطاع األعامل
( 23أبريل).

• شارك وزير اآلثار وقيادات الوزارة باحلفل اخلتامي مللتقى البعثات األثرية الفرنسية
العاملة بمرص والذي أقيم باملعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بالقاهرة ( 24ابريل)) ( .
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آثار مسرتدة ومضبوطات
( ) نجحت وزارة اآلثار بالتعاون مع وزارة اخلارجية املرصية يف اسرتداد
ثامن قطع أثرية من والية بافاريا األملانية ،عبارة عن جمموعة من األوانى الفخارية
ترجع إىل العرص املتأخر.

فعاليات ثقافية وتواصل مجتمعي
• نظم كل من متحف النسيج ،متحف الفن اإلسالمي ،متحف ملوي ،متحف املنيل ،وشارع املعز
جمموعة من األنشطة التعليمية والورش الفنية واجلوالت االرشادية ألطفال دور األيتام املختلفة،
وذلك يف اطار احتفاالت الوزارة بيوم اليتيم ( 7 ،5-4أبريل)) ( .
ً
( )•
احتفال بيوم الرتاث العاملي ،استقبلت املتاحف واملواقع األثرية
املفتوحة للزيارة ،زائرهيا من املرصيني والعرب واألفارقة واألجانب املقيمني
باملجان .كام قامت املتاحف واملواقع االثرية ببعض الفاعليات هبذه املناسبة
يف كل من:شارع املعز ومرسح بيت الشاعر (18-17أبريل) ،متحف الفن
اإلسالمي( 18أبريل) .كام نظمت العديد من الربامج الرتاثية والتعليمية
بمختلف املحافاظات املرصية منها كفر الشيخ ،ومنطقة آثار رشيد واملنصورة
واملنيا وسوهاج واألقرص ( 18 ،17 ،14أبريل).

• نظم متحف النسيج احتفالية توعوية حتت عنوان مهرجان الرتاث املرصى ىف دورته الثالثة وذلك لتسليط الضوء عىل الرتاث
اإلفريقي ( 18أبريل).

قرارات

• تكليف د .هاين الطيب مدير منطقة آثار سقارة باإلرشاف عىل املكتب العلمي بمكتب وزير اآلثار.

• ندب أ .أمحد مخيس رحيمة للعمل معاون ًا للوزير لتنمية املوارد البرشية.

• ندب د .حممد شعبان حممد للعمل معاون ًا للوزير للخدمات الرقمية.

مديرا للشئون األثرية باملتحف املرصي الكبري.
• ندب د .الطيب حسن للعمل ً

رئيس التحرير :د .هاني الطيب
مدير التحرير :أ .محـمـد سـعـد
فريق العمل
أ .أشواق مصلح  -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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