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متحف الفن اإلسالمي يستضيف 
فاعليات األسبوع الثقايف الصيني

اإلعالن عن منحة االتحاد األورويب 

لتطوير املتحف املرصي بالقاهرة

رئيس دولة موزمبيق يف زيارة ملنطقة 
آثار األهرامات وآثار محافظة األقرص

احتفالية ذكرى دخول العائلة 
املقدسة إىل مرص

رئيس الوزراء يف جولة تفقدية 
ملركبي خوفو األوىل والثانية 
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الكشف عن مقربة صخرية بداخلها 
عدد من التوابيت الخشبية بالالهون 

الفيوم مبحافظة 
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افتتاح مسار الزيارة الخاص بذوي 
القدرات الفائقة »املكفوفني« 

باملتحف املرصي بالقاهرة

افتتاح مسجد ُخند أصلباي 
الفيوم )قايتباي( مبحافظة 

افتتاح حجرة دفن هرم امللك 
سنورست الثاين بالالهون 

الفيوم مبحافظة 



•   افتتح وزير اآلثار مسار الزيارة اخلاص بذوي القدرات الفائقة »املكفوفني« 
باملتحف املرصي بالقاهرة. يضم املسار ١٢ قطعة أثرية  متنوعة تنتمى ملختلف 
القطعة  لتعريف  بطاقات  توفري  تم  حيث  القديمة  املرصية  احلضارة  عصور 
األثرية بلغة برايل باإلضافة إىل أجهزة الصوت اإللكرتونية. حرض االفتتاح  
وزيرة السياحة، وزير الشباب والرياضة، سفري إيطاليا بالقاهرة،  و ١٦ سفري 
من سفراء الدول األجنبية بمرص. تأيت هذه املبادرة يف إطار التعاون بني املتحف 
املرصي بالقاهرة و املعهد االيطايل لآلثار بالقاهرة، ومتحف والية أومريو يف 

) أنكونا بايطاليا.  )

(كام قام سيادته يف نفس اليوم بافتتاح معرًضا بعنوان »الرياضة عرب العصور« والذي يعربعن الرياضة يف مرص  (
القديمة ويضم 9٦ قطعة آثرية تعرب عن األلعاب الرياضية التي حازت عىل اهتامم املرصيني القدماء.

املرصي  احلوار  نظمته  مبادرة  األوائل«  »املبتكرون  عنوان  حتت  معرض  بزيارة  الوزراء  السادة  برفقة  قام  كام    
الدنامركي، بالتعاون مع املتحف املرصي بالقاهرة يضم املعرض ٤٢ نموذج أثري من إبداع جمموعة من املصممني 

املعامرين الدنامركيني، والقطع املعروضة مستوحاه من  من قطع األثاث املرصي القديم )١9 يونيو(.
 

( •  افتتح وزير اآلثار حجرة دفن هرم الالهون اخلاص بامللك سنورست الثاين، ألول  ( 
مرة منذ اكتشافه وذلك بعد اإلنتهاء من أعامل ترميمه. حرض االفتتاح حمافظ الفيوم، األمني 
النواب وعدد من قيادات الوزارة. حيث تم  العام للمجلس األعيل لآلثار، أعضاء جملس 
وضع سلم يف البئر الرئييس به، كام تم تركيب شبكة لإلضاءة، كام تم تقوية وتدعيم لبعض 

حجراته،  ويعد هرم الالهون أضخم بناء من الطوب اللبن يرجع للدولة الوسطى.

• كام افتتح وزيرا اآلثار واألوقاف مسجد ُخند أصلباي )قايتباي( بالفيوم بعد غلقه منذ عام 
٢0١٣، والذي أنشأته ُخند  أصلباى زوجة السلطان قايتباى يف عهد ابنها السلطان نارص حممد 

ابن قايتباى وهو يقع يف أقىص الطرف الشاميل يف القسم الغريب من مدينة الفيوم )٢8يونيو(.
) ( 

•    الكشف عن بقايا وحدتني معامريتني ملحقتني بحصن عسكري من عرص امللك رمسيس الثانى 
وذلك أثناء حفائر البعثة املرصية  بتل آثار األبقعني بمركز حوش عيسى بمحافظة البحرية )١0 يونيو(. 

) (

( •  كشفت بعثة وزارة اآلثار يف الالهون مقربة صخرية خالية من النقوش متاًما، أعيد  استخدامها ىف  (
عصور الحقه، عثر بداخلها عىل  عدد من أوجه توابيت خشبية متنوعة لرجال ونساء وأطفال، كام كشفت 

البعثة أيًضا عن متثال خشبى، وبعض التامئم من الفيانس األزرق ملعبودات خمتلفة.  

افتتاحات

اكتشافات أثرية
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أخبار

التي  االحتفالية  يف  اآلثار  بوزارة  واليهودية  والقبطية  اإلسالمية  اآلثار  قطاع  رئيس  شارك    •  
أقيمت بكنيسة أبى رسجة اآلثرية بمجمع األديان بمرص القديمة، بمناسبة إحياء ذكرى دخول 

) العائلة املقدسة إىل مرص)١ يونيو(. )
           

(• شاركت السيدة مديرة املتحف املرصي بالقاهرة ممثلة عن وزارة  (
اآلثار يف املنتدى الدويل السابع حلامية الرتاث الثقاىف واملعنوي الذي أقيم 
الدويل  املعرض  افتتاح  يف  أيضًا   شاركت  كام  بالصني.  شنغهاي  مدينة  يف 
التاسع للحرف التقليدية، واملؤمتر الدويل اخلامس لتنمية السياحة الثقافية 

اللذين أقيام يف مدينة شنغهاي )٥-٦ يونيو(.

•  قام رئيس اجلايكا يف الرشق األوسط وأوروبا والوفد املرافق له بزيارة 
) مرشوع مركب خوفو الثانية )١0 يونيو(.)

بالقاهرة   املرصي  باملتحف  صحفيًا  مؤمترًا  اآلثار  وزارة  نظمت   •) (
يورو  ب٣.١مليون  تقدر  التي  األورويب   االحتاد  منحة  عن  لإلعالن 
لتطوير املتحف املرصي بالتعاون مع مخسة متاحف أوروبية كبرية)اللوفر 
هبولندا-املتحف  ليدن  لآلثار  الوطني  بإيطاليا-املتحف  بفرنسا-تورينو 
املرصي بربلني يف أملانيا-املتحف الربيطاين( باإلضافة اىل املعهد الفرنيس 
والتعاون  االستثامر  ووزيرة  اآلثار  وزير  املؤمتر   حرض  الرشقية.  لآلثار 

اليونسكو  العامل وممثيل  قارات  ٤0 دولة من كل  الدويل وسفري االحتاد األوريب لدى مرص وسفراء 
ورؤساء اللجان بمجلس النواب )١٦ يونيو(.

•  أهنى متحف جاير آندرسون إعداد بطاقات الرشح بطريقة برايل  يف خمتلف قاعاته )١8 يونيو( 
لتنفيذ نامذج  املرحلة األوىل  الفن اإلسالمي أعامل  القلوب« أهنى متحف  وحتت مبادرة »مبرصي 
الثانية  املرحلة  تنفيذ  أعامل  يف  والبدء  برايل،  طريقة  باستخدام  باملتحف  املعروضة  األثرية  للقطع 

للبطاقات الشارحة للقطع األثرية باستخدام نفس الطريقة. 

كتالوج جديد  اآلثار  املقدسة يف مرص« أصدرت وزارة  العائلة  • حتت عنوان »حمطات من رحلة 
العائلة  زارهتا  التي  باألماكن  و  هبا  والتعريف  الرحلة  مراحل  يوثق  واإلنجليزية  العربية  باللغتني 

) املقدسة يف مرص )١9 يونيو(.)
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•  املتحف املرصى الكبري يستقبل ١٥٥ قطعة أثرية أمهها املظلة اخلاصة بامللك توت 
 ) عنخ امون )٢0 يونيو(. )

احتاد  قيادات  من  وفدًا  األيويب  الدين  صالح  قلعة  استقبلت    •) (
تنظمها  التي  للقيادات  التدريبية  الدورة  يف  املشاركني  اإلفريقي  الشباب 
مجهورية مرص العربية بمنحة نارص للقيادة املقامة بمرص بمشاركة حوايل 

مائة دولة إفريقية )٢١ يونيو(. 

يونيو(   ٢٢( األهرامات  آثار  منطقة  املرافق  والوفد  موزمبيق  دولة  رئيس  زار   •
بمناسبة  تواجد سيادته يف مرص  آثار حمافظة األقرص وذلك عيل هامش  وكذلك 

) كأس األمم اإلفريقية. )٢٣ يونيو(. )

حمارضة  اإلسبانية  السفارة  مع  بالتعاون  املرصية  اآلثار  تسجيل  مركز  نظم   •) (
بالقرنة«،  الثالث  حتتمس  للملك  السنني  ماليني  بمعبد  احلديثة  »االكتشافات  بعنوان 
 ٢٥( اإلسبانية  إشبيلية  بجامعة  والتاريخ  اآلثار  أستاذ  ألفرز،  سيكو  مريم  د.  ألقتها 

يونيو(.

معارض  

(•  نظم متحف الفن اإلسالمي معرض » عيون كامريا«  والذي  (
املتحف  ملقتنيات  الفوتوغرافيه  الصور  من  جمموعة  عرض  فيه  يتم 
نادي  مع  بالتعاون  ذلك  كان  مرصيًا.  فنانًا   ٣9 إلتقطها  التي  وقاعاته 

التذوق البرصي فرع ثقافة بورسعيد ) ١٥-٢0 يونيو(.  

• بالتعاون مع املركز الثقايف الصيني بالقاهرة، نظم متحف الفن اإلسالمي 
اآلثرية  للمعامل  الفوتوغرافيه  الصور  من  جمموعة  ضم  للصور  معرض  
بالصني كام نظم املتحف معرضًا آخر لآلثار شمل جمموعة من قطع اآلثار 

 ) اإلسالمية ذات التأثريات الصينية )٢٢ – ٣0 يونيو(.)
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لقاءات وزيارات  

• حرض وزير اآلثار ممثال عن فخامة رئيس اجلمهورية احتفال بمناسبة ذكرى دخول 
العائلة املقدسة إىل مرص وبحضور قداسة البابا توارضوس الثاين ولفيف من الوزراء 

) واملحافظني والسفراء )٢٤ يونيو(.)

السفري  بحضور  اليابانية  املرصية  العليا  اللجنة  عقدت   •) (
الياباين )١١يونيو(.

• قام  دولة رئيس الوزراء بزيارة مركبي خوفو األوىل والثانية جولة تفقدية باملتحف 
) املرصي الكبري)١٥ يونيو(.)

حمافظة  آلثار  بزيارة  النواب  بمجلس  واآلثار  واإلعالم  الثقافة  جلنة  أعضاء  قام   •  
الفيوم بحضور وزير اآلثار واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار)٢8-٢9 يونيو(.

يف  التعاون  سبل  ملناقشة  املسئولني  من  عدد  اآلثار  وزير  استقبل    •) (
 ٣( البارون  قرص  تطوير  بخصوص  مرص  لدى  بلجيكا  سفرية  اآلثار:  جمال 
و9 يونيو(، املدير اجلديد للمعهد الفرنيس لآلثار الرشقية )٣ يونيو(، السفري 

املجري لدى مرص )١٢ يوينو(، مدير متحف الصني القومي )١٢ يوليو(.

 

جملس  يف  اإلفريقية  الشئون  جلنة  باجتامع  اآلثار  وزير  شارك   •) (
النواب ملناقشة استقبال الزائرين خالل بطولة األمم اإلفريقية؛ كام شارك 
الوزراء ومعاىل وزير اإلسكان   بحضور اجتامعات مع دولة رئيس جملس 
املسلحة  للقوات  اهلندسية  اهليئة  ورئيس  القاهرة  وحمافظ  املحلية  والتنمية 
واملرشف عىل املتحف املرصي الكبري بشأن تطوير املنطقة املحيطة باملتحف 

املرصي الكبري )١١ و٢7 يونيو(.
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•  وافق جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار عىل توقيع مذكرة تفاهم يف جمال اآلثار واملتاحف مع اجلهه املناظرة بجمهورية كينيا.
•  تكليف م. حاتم السعيد باإلرشاف عىل إدارة تطوير املواقع اآلثرية واملتاحف.

• تكليف أ. أمحد مخيس معاون الوزير لتنمية املوارد البرشية باإلرشاف عىل وحدة تنمية املوارد البرشية.

قرارات

قيام  ملناقشة  املسرتدة  لآلثار  العليا  اللجنة  اجتمعت   •) (
للبيع  مرصية  أثرية  قطعة   ٣٢ بعرض  املزادات  صاالت  إحدى 
الدويل  للمؤمتر  التنظيمية  اللجنة  اجتامع  حرض  كام  يونيو(،   ١١(
املرصي  املركز  اجتامع  حرض  كام  يونيو(؛  املرصيات)١٢  لعلامء 
املركز  ومدير  فرنسا  سفري  بحضور  الكرنك  لدراسات  الفرنيس 

يونيو(.   ٢٣(
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 فعاليات ثقافية وتواصل مجتمعي

آثار مسرتدة ومضبوطات

• احتفل املتحف املرصي بالقاهرة بيوم الطفل اإلفريقي، مع األطفال من أبناء اجلالية 
والصناعات  احلرف  أهم  عن  إرشادية  جولة  عمل   تم  حيث  مرص،  يف  اإلفريقية 
املشرتكة بقارة إفريقيا وأمهيتها مثل صناعة السالل والزجاج واملعادن واألخشاب 

) )٢0 يونيو(. )

(• متكنت الوحدة األثرية بمطار برج العرب بالتعاون مع رشطة أمن املوانئ من ضبط  (
عدد ٢٤ عملة معدنية ترجع اىل العرص األموي والعبايس والعثامين والساساين)٢7 يونيو(.


