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أثناء زيارته ألملانيا وزير اآلثار 
يلقي محارضة ويلتقي بعدد من 

املسئولني 

احتفاالً باليوم العاملي للمتاحف: استقبال 

املرصيني واألجانب املقيمني مجاناً 

فخامة رئيس الجمهورية يرأس 
اجتامعني مع السادة الوزراء بشأن 
املتحف املرصي الكبري ومرشوعات 

اآلثار

معرض »سفرة دامية« مبتحف قرص 
األمري محمد عيل باملنيل

جوجل يحتفل مبرور ٦٥ عاماً 
عىل اكتشاف مركب خوفو
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ص ٤ ص 3

ص٢
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تنظيم املؤمتر الدويل الخامس 
للملك توت عنخ آمون 

ص٢ ص٢

إعادة فتح عدد من املساجد 
بالقاهرة وأسيوط بعد انتهاء 

أعامل الرتميم

الكشف عن بقايا مجمع سكنى 
من العرص البطلمى باملنيا

اكتشاف مقربة عائلية من عرص 
األرسة الخامسة مبنطقة آثار 

بالجيزة الهرم 



•   إعادة  فتح جامع فاطمة الشقراء بالدرب األمحر ألول مرة للصالة منذ قرابة أربع سنوات بعد ترميم املئذنة 
اخلاصة به وبعض األعامل األخرى. أسس هذا اجلامع عام 1٤8٢م يف عهد  السلطان النارص فرج بن برقوق 

) )٢ مايو(.)
 

بمحافظة  والكاشف  املجاهدين  مسجدي  من  كالً  افتتاح   •) (
أسيوط وذلك بعد االنتهاء من أعامل الرتميم والصيانه. تأسس مسجد 
املجاهدين عام 1708م، أما مسجد الكاشف فقد ُأسس عام 1811م 

)3 مايو(.

لعرص  ترجع  أثرية  جبانة  من  جزء  عن  املرصية  األثرية  البعثة  كشفت     •
الدولة القديمة يف اجلزء اجلنويب الرشقي ملنطقة آثار اهلرم، تضم العديد من 
أقدمها مقربة عائلية ترجع إىل عرص األرسة اخلامسة  الدفن واملقابر   آبار 
بينام  كا«  »بحنوي -  يدعي  أحدمها  شيدت من احلجر اجلريي لشخصني 
املتأخر،  العرص  يف  اجلبانة  هذه  استخدام  أعيد  وقد  »نوي«  األخر  يدعى 
حيث عثر بداخلها عىل العديد من التوابيت اخلشبية ذات األشكال اآلدمية 
التي ترجع إىل ذلك العرص. تم اإلعالن عن الكشف وسط تغطية إعالمية 

) حملية وعاملية )٤ مايو(.)

(•  الكشف عن جمموعة من النقوش الصخرية امللكية وذلك أثناء عمل البعثة  (
األثرية املرصية  بمنطقة وادي أبو صبرية ىف الصحراء الرشقيه شامل رشق أسوان. 
ترجع النقوش إىل هناية العرص احلجري احلديث حيث تصور  النقوش بعض رموز 
امللكية املرصية باإلضافة إىل العديد من احليوانات مثل الزراف واألفيال والتامسيح 

)8 مايو(  

•  الكشف عن بقايا أبراج قلعة عسكرية من عرص األرسة السادسة والعرشين وذلك أثناء 
) حفائر البعثة املرصية بتل الكدوة شامل سيناء، ترجع القلعة العسكرية  )13 مايو(. )

افتتاحات

اكتشافات أثرية
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أخبار
 •  نظم فريق عمل املتحف املرصى الكبري املؤمتر الدويل اخلامس للملك توت 
عنخ آمون حتت عنوان »املتحف املرصى الكبري .. آثار توت عنخ آمون« والذي 
املرصيات  علامء  من  وعدد  اآلثار  وزير  السيد  االفتتاح  حرض  سنوًيا.  يعقد 

) املرصيني واألجانب  )٤-5 مايو(. )
           

        

(• فتح متحف النسيج بشارع املعز فرتة مسائية خالل شهر رمضان  (
الكريم وذلك ما بني  الساعة الثامنة والنصف والثانية عرشمساءًا. 

استقبلت  العاملي  املتاحف  بيوم  اآلثار  وزارة  احتفاالت  إطار  يف    •
من  زوارها  العربية  مرص  مجهورية  يف  للزيارة  املفتوحة  املتاحف  مجيع 
املرصيني والعرب واألفارقة واألجانب املقيمني يف مرص باملجان )18 

مايو(.

التنمية  وزارات;  مع  بالتعاون  يأيت  والذي  سيناء،  بجنوب  كاترين  سانت  دير  وادي  تطوير  مرشوع  من  األوىل  املرحلة  من  االنتهاء   •
واملرافق  اإلسكان   البيئة،  الثقافة،  املحلية، 
معلومات  ومركز    ، العمرانية  واملجتمعات 
متهيد   األوىل  املرحلة  شملت  الوزراء.  جملس 
وجبل  كاترين  سانت  دير  إىل  املؤدية  الطرق 
موسى، وعمل موقف لالتوبيسات السياحية 
كافة  كفاءة  رفع  إىل  باإلضافة  والسيارات، 

) اخلدمات باملنطقة. )

البطلمى،  العرص  من  سكنى  جممع  بقايا  عن  الكشف   •
وذلك أثناء أعامل مدرسة حفائر املركز العلمي للتدريب 
بمرص الوسطي يف موسمها األول بمنطقة آثار تونا اجلبل. 
وبقايا عظام  أمفورات  بقايا  أيضًا عىل  البعثة  وقد عثرت 
نص  عليها  مكتوب  اوسرتاكات  أربعة  وعدد  حيوانية 
باللغة اليونانية واخلط الديموطيقي وكذلك جمموعة من 

العمالت الفضية.
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باملتحف  الزائرين  خدمات  تطوير  من  الثانية  املرحلة  أعامل  تنفيذ  يف  البدء    •
خريطة  تتضمن  إرشادية  لوحة   ٢٤٤ عدد  وضع  تم  حيث  بالقاهرة  املرصي 

) للمتحف وقاعاته املختلفة، ومسار الزيارة، وخمارج الطواريء. )

املرافق  والوفد  الكندى  الشيوخ  جملس  رئيس   ، الكبري  املرصي  املتحف  استقبل    •) (
الثاين ومعامل  امللك رمسيس  العظيم حيث يعرض متثال  البهو  له. وتضمنت اجلولة زيارة 

الرتميم واملوقع االنشائي للمتحف )٢1 مايو(.

مرنبتاح  امللك  عمود  وتثبيت  بإقامة   الكبري  املرصي  باملتحف  العمل  فريق  قام   •
 ) بمكان عرضه النهائي بالبهو العظيم، وذلك بعد االنتهاء من أعامل ترميمه. )

احتفل  اكتشاف مركب خوفو األوىل،  بمناسبة مرور ٦5 عاما عىل   •) (
الرئيسية  الصفحة  عىل  املركب  صورة  بوضع  جوجل  العاملي  البحث  حمرك 

للموقع)٢٦ مايو(.

السييس  الفتاح  عبد  اجلمهورية  رئيس  فخامة  اجتمع  بالسيد رئيس جملس الوزراء والسادة وزراء اآلثار، والسياحة، واملالية، ورئيس • 
هيئة الرقابة اإلدارية ورئيس اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة بشأن متابعة املوقف التنفيذي 
ملرشوع املتحف املرصي الكبري وعقبه اجتامع فخامة الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير 
اآلثارملناقشة مرشوعات اآلثار ومستجدات 

) العمل األثري)٢8 مايو(.)

بريطانيا  وسفري  الربيطاين  الدولية  التجارة  وزير  اجليزة  أهرامات  منطقة  استقبلت   •) (
لدى مرص والوفد املرافق هلام )٢٩ مايو(.

• املتحف املرصي الكبري يستقبل 181 قطعة أثرية  من املتحف املرصي بالقاهرة، تنتمي هذه القطع  إىل  عصور تارخيية خمتلفة )30 مايو(.
معارض  

»سفرة  عنوان  حتت  مؤقتا  آثريًا  معرضًا  باملنيل  عيل  حممد  األمري  قرص  متحف  نظم   •) (
مرة  ألول  املعرض  يعرض  حيث  املبارك  رمضان  بشهر  االحتفال  بمناسبة  وذلك   » دايمة 

جمموعة من أدوات املائدة اخلاصة باألمري وأرسته )1٦ مايو- 1٦ يونيو(.

• يعرض املتحف املرصي بالقاهرة كقطع اإلسبوع جمموعة من أدوات 
العطرية،  الزيوت  حفظ  أواين  وتشمل:  القديمة  مرص  ىف  التجميل 
و  واملرايا  واملراود،  الكحل  واواين   ، التجميل  مساحيق  ومالعق 
التجميل املصنوعة من الربونز  األمشاط اخلشبية باإلضافة ايل شفرات 

 ) )1٦ – ٢3 مايو(.)
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لقاءات وزيارات  

و  )1٦مايو(،  وكوبا  مايو(،   ٦( اليابان  من  كاًل  سفراء  اآلثار  وزير  التقى    •
التعاون  سبل  تعزيز  لبحث  مايو(   30( واسرتاليا  مايو(،   ٢1( نيوزيالندا 
املشرتك يف جمال العمل األثرى. كام استقبل وزير اآلثار  وزير اإلسكان واملرافق 
٢3مايو(؛  ؛   ٢( واجليزة  القاهرة  من  كاًل  وحمافظي  العمرانية  واملجتمعات 

) ووزيرات  الثقافة واهلجرة  والتضامن االجتامعي)7 مايو(.)

•  يف إطار زيارته إىل أملانيا إلتقى وزير اآلثار بكل من: وزيرة الدولة املعنية بالثقافة واإلعالم بدار املستشارية األملانية، رئيس املؤسسة 
الربوسية للرتاث ،  وزيرة الدولة لشئون الثقافة بوزارة اخلارجية، مديرة املتحف املرصي يف برلني، رئيس جلنة املوازنة بالبوندستاج 
وذلك بحضور سفري مرص ىف برلني ملناقشة سبل تعزيز التعاون يف املجاالت الثقافية بوجه عام وجماالت العمل األثري بوجه خاص، 
كام ألقى وزير اآلثار حمارضة بجامعة هومبولدت األملانية حول االكتشافات اآلثرية واملرشوعات القومية اجلارية وافتتاح العديد من 

املتاحف الوطنية يف مرص)13-1٤ مايو(.
 

(• حرض وزير اآلثار عدد من اللجان واالجتامعات: (
اإلسكان  وزير  مع  اجتامع  باملتحف)٦مايو(؛  العاملني  من  وجمموعة  الكبري  املرصي  املتحف  مرشوع  عىل  العام  املرشف  مع  اجتامع 
واملرافق واملجتمعات العمرانية، حمافظ القاهرة، حمافظ اجليزة، عقد االجتامع الوزاري الرابع ملتابعة خطط مرشوعات تطوير منطقتي 
املتحف املرصى الكبري  واملتحف القومي للحضارة املرصية ومنطقة اثار سقارة. حرض االجتامع قيادات من وزارات الدفاع و اآلثار 
مايو(؛   ٢7( الكبري  املرصي  املتحف  بشأن  املالية  وزير  مع  اجتامع  مايو(؛   ٢5( املسلحة  للقوات  اهلندسية  واهليئة  والري  واإلسكان 

TV5اجتامع مع مسئويل قناة           )٢٩ مايو(؛ اجتامع مع رئيس مجعية املستثمرين ورؤساء الرشكات السياحية اإليطالية )30 مايو(.
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• تكليف أ.جيهان نبيل للعمل مرشفًا عىل إدارة العالقات الدولية وخدمات الزائرين باملتحف املرصي الكبري.
• تكليف أ.ملياء حيي إبراهيم للعمل مرشفًا عىل إدارة العالقات الثقافية اخلارجية.

قرارات
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 فعاليات ثقافية وتواصل مجتمعي

• انتهاء الدورة التدريبية األوىل التي نظمتها إدارة لتنمية الثقافية ومركز 
بوزارة  للعاملني  اإلشارة  لغة  لتعليم  والتدريب،  للدراسات   Ability

) اآلثار )5 مايو(.)

(• نّظم متحف النسيج املرصى سلسلة من املحارضات العلمية  (
اليدوي   النسيج  ومستقبل  تاريخ  عن  وثائقي  فيلم  عرض  تم  كم 
وذلك يف إطار االحتفال باليوم العاملى للمتاحف )17- 18 مايو(. 

 
ليايل رمضان  فعاليات مهرجان  تقديم  تم  الثقافة  بالتعاون مع وزارة    •
تم  عرض  النرص حيث  بباب  الشاميل  القاهرة  الثقافية عىل مرسح سور 
من  جمموعة  إقامة  إىل  باإلضافة  واملوسيقية  الفنية  العروض  من  العديد 
فنية  وعروض  التقليديه  واحلرف  والرتاثية  التشكيلية  للفنون  معارض 
اإلسالمية  اآلثار  قطاع  ورئيس  الثقافة  وزير  االفتتاح  حرضت  خمتلفة، 

) والقبطية واليهودية )15-٢8 مايو(. )
                                                                                               


