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استقبلت منطقة آثار الهرم
رئيس دولة مدغشقر- رئيس 

اتحاد الفيفا- رئيس وزراء تنزانيا

بروتوكول تعاون بني وزاريت اآلثار 
والطريان املدين لتسويق وبيع 

األثرية املستنسخات 

تطوير موقع شجرة مريم باملطرية 

)إحدى محطات رحلة العائلة املقدسة(

نقل التابوت الكبري املذهب لتوت 
عنخ آمون إىل املتحف املرصي 

الكبري وبدء أعامل الرتميم

بدء أعامل تطوير املوقع العام 
للمتحف املرصى بالقاهرة

ص٢

ص٤ ص٥ص٣

ص ٣ ص ٣

ص٢

الكشف عن بقايا مدينة أثرية مبنطقة 

كوم الدكة باألسكندرية

اكتشاف توابيت ومومياوات 
مبنطقة آثار دهشور

ص٢

افتتاح متحف نجيب محفوظ 
بتكية أبو الذهب األثرية

ص٢

 فتح الهرم املنحني
 مبنطقة آثار دهشور للزيارة



آثار دهشور  بمنطقة  للملك سنفرو  املنحني  اهلرم  فتح  اآلثار  أعلن وزير     •
وهرم الكا العقائدي للزيارة وذلك  بعد االنتهاء من أعامل ترميمهام، بحضور 
العام للمجلس األعىل لآلثار وحوايل ٤0 سفرًيا من  حمافظ اجليزة  واألمني 
ومنظمة  السفارات  من  عدد  وممثيل  مرص  يف  وإفريقية  وعربية  أجنبية  دول 

) اليونسكو )1٣ يوليو(.  )

( افتتح وزيري اآلثار والثقافة متحف األديب العاملي نجيب حمفوظ -التابع  (
لوزارة الثقافة- بمبنى تكية أبو الذهب بحى األزهر، وذلك بعد موافقة اللجان 
الدائمة بوزارة اآلثار عىل حتويل التكية إىل متحف له، نظرًا لقرهبا من املنزل الذى 
ولد فيه بحى اجلاملية. يضم املتحف جمموعة من روائع  أعامل األديب العاملي، 
واألوسمة والشهادات، وبعض متعلقاته الشخصية، ويذكر أن تكية أبو الذهب 

أسسها   األمري  حممد بك أبو الذهب عام 1188 هه / 177٤م )1٤ يوليو(. 

الثاين بدهشور من الكشف عن جدار أثري يمتد بطول 60 مرت  الواقعة جنوب رشق هرم أمنمحات  باملنطقة  العاملة  البعثة املرصية  • متكنت 
والذى يرجع لعرص الدولة الوسطى. كام تم العثور عىل عدد من التوابيت 
احلجرية والفخارية واخلشبية والتي يوجد بداخل بعضها مومياوات يف 
حالة جيدة من احلفظ، باإلضافة إىل عدد من األقنعة اخلشبية وجمموعة 
التي كانت تستخدم كأدوات للتقطيع والصقل. تم  الظران  من أدوات 
من  عدد  وبحضور  كبرية  إعالمية  تغطية  وسط  الكشف  عن  اإلعالن 

) السفراء والشخصيات الدبلوماسية )1٣ يوليو(. )

( • الكشف عن بقايا جزء كبري من مدينة أثرية ترجع للفرتة ما بني القرن الرابع والقرن السابع  (
امليالدي بمنطقة كوم الدكة باألسكندرية وذلك أثناء  حفائر البعثة املرصية البولندية. كام تم الكشف 
أيضا عن جمموعة من الفسيفساء الرومانية تغطي أرضية أحد املنازل باملدينة. تضم املدينة بقايا مرسحًا 
صغريًا ، ومحامًا إمرباطوريًا كبريًا ، و ٢٢ قاعة حمارضات والتي يرجح أهنا بقايا جلامعة قديمة وسوف 
تلحق الفيسفساء املكتشفة بسيناريو العرض اخلاص باملتحف اليوناين الروماين باألسكندرية )18 

يوليو(.

• كشفت البعثة املرصية بتل الفرما- بلوزيوم- بمنطقة آثار شامل سيناء عن جزء من مبني 
املبنى مشيد من الطوب األمحر واحلجر  اليوناين والروماين.  ضخم يرجع إىل العرصين 

) اجلريي، ويرجح أنه كان يستخدم كمقر ملجلس الشيوخ )٣1 يوليو(. )

افتتاحات

اكتشافات أثرية
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أخبار
العام للمجلس األعىل لآلثار ورئيس جملس  •   وقع كل من اآلمني   
إدارة رشكة مرص للطريان لألسواق احلرة بروتوكول تعاون بني وزاريت 
وحدة  تنتجها  التي  املستنسخات  وبيع  لعرض  املدين  والطريان  اآلثار 
النامذج األثرية بوزراة اآلثار بمنافذ السوق احلرة بمطار القاهرة الدويل 

) وغريها يف مطارات اجلمهورية )1 يوليو(. )

           
• شارك املرشف العام عىل إدارة املنظامت الدولية والتعاون الدوىل ممثاًل عن وزارة اآلثار يف اجتامعات الدورة ال ٤٣ للجنة الرتاث العاملى  يف 
العاصمة األذربيجانية »باكو«. شارك باالجتامعات عدد من كبار مسئويل  املنظامت املعنية بالرتاث العاملي، وممثيل  الدول األعضاء ىف اللجنة، 

وممثىل قطاعات الثقافة والرتاث من خمتلف دول العامل واخلرباء واملتخصصني ىف جمال الرتاث العاملي  )1 يوليو(.

بعنوان  تدريبية  دورة  اآلثار  بوزارة  املركزي  التدريب  وحدة  نظمت    •) (
اآلثار  مفتيش  من  فيها  ٢0  شارك  استخدامها«  إعادة  وطرق  الرتاثية  »املباين 

اإلسالمية والعاملني بقرص البارون إمبان بمرص اجلديدة )٣ يوليو(.

متحف  بزيارة  هلا  املرافق  والوفد  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  رئيس  قامت   •
) النسيج بشارع املعز ومنطقة آثار اهلرم )٤-٥ يوليو(.)

بمصاحبة  اهلرم  آثار  منطقة  بزيارة  له  املرافق  والوفد  تنزانيا  وزراء  رئيس  قام    •
وزير الزراعة املرصي )9 يوليو(.

 

( •  انتهت وزارة اآلثار من أعامل تطوير موقع شجرة مريم بمنطقة  (
آثار املطرية، والتي تعد من أحد املناطق األثرية املدرجة عىل قائمة مسار 

رحلة العائلة املقدسة.

• كام  بدأت  الوزارة يف أعامل تطوير املوقع العام للمتحف املرصى بالقاهرة، 
) والذي يشمل املدخل واألسوار اخلارجية واحلديقة املتحفية.)
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•  استقبلت منطقة آثار اهلرم رئيس دولة مدغشقر وحرمه والوفد املرافق هلام 
األفريقية )11  بطولة كأس األمم  وذلك عىل هامش زيارهتام ملرص حلضور 

 ) يوليو(. )

جملس  من  املستوى  رفيع  وفدًا  الكبري  املرصي  املتحف  استقبل   •  ) (
النواب الرويس )16 يوليو(.

• قام رئيس االحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( بزيارة املتحف املرصي 
عىل  وذلك  اهلرم  آثار  منطقة  لزيارة  توجه  كام  يوليو(   17( بالقاهرة 
األمم  كأس  لبطولة  النهائية  املباراة  حلضور  مرص  إىل  زيارته  هامش 

) األفريقية )19 يوليو(. )

الرئايس  بالربنامج  املتدربني  باألسكندرية  قايتباى  قلعة  استقبلت   •) (
لتأهيل الشباب االفريقي للقيادة African PLP  )٢1 يوليو(.

وذلك  بالقاهرة وزير الطاقة والبيئة اليوناين،   استقبل املتحف  املرصي   •
) عيل هامش  زيارته  الرسمية ملرص)٢٤ يوليو( .)

املنحوتات  توثيق  أعامل  من  أندرسون  جاير  متحف  انتهى   •) (
واللوحات الفنية املوجودة باملتحف والتي ترجع إىل العرص احلديث.
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لقاءات وزيارات  

•  لقاء دولة رئيس جملس الوزراء وزير اآلثار ملناقشة مرشوعات الوزارة )1يوليو(.

• نظمت وزاريت اآلثار والشباب والرياضة حفل عشاء ترحيًبا بالسادة سفراء الدول األفريقية بمناسبة بطولة كأس األمم األفريقية بقلعة 
صالح الدين)٤ يوليو(.

األعامل  وقطاع  والكهرباء،  األوقاف،  اآلثار،  وزراء  حرضالسادة   •
بمرور  احتفاالً  حسن  السلطان  بمسجد  اجلمعة  صالة  القاهرة  وحمافظ 

) 10٥0 سنة عىل انشاء القاهرة)1٢يوليو(.)

• حرض وزير اآلثار عدد من اللجان واالجتامعات واملؤمترات:
 اجتامع تنسيقي بمجلس النواب للملتقى اخلامس للسياحة الدينية »هيا 
نصيل معًا« )7يوليو(، كام حرض عدة اجتامعات لتطوير املنطقة املحيطة 
باملتحف املرصي الكبري واملتحف القومي للحضارة املرصية مع كٍل من: 

وزير اإلسكان ، حمافظ القاهرة، حمافظ اجليزة، املرشف عىل مرشوع املتحف املرصي الكبري، وممثيل اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة ووزارة 
املتحف  خدمات  وتشغيل  إلدارة  املقدمة  العروض  أفضل  صاحب  التحالف  أو  الرشكة  الختيار  الرشوط  كراسة  لطرح  اجتامع  الري؛ 
 8( املسرتدة  لآلثار  العليا  القومية  اللجنة  اجتامع  الكبري؛  املرصي  للمتحف  املتحفي  العرض  سيناريوهات  جلنة  اجتامع  الكبري؛  املرصي 
يوليو(؛ اللجنة العلمية ملؤمتر املرصيات )9 يوليو(؛ اجتامع مديري املتاحف األوربية اخلمسة املكونة لتحالف املتاحف األوروبية املشاركة 
يف مرشوع تطوير املتحف املرصي بالقاهرة )1٤ يوليو(؛ كام شارك يف إطالق النسخة الثانية خلريطة االستثامر بوزارة االستثامر والتعاون 

الدويل )1٥ يوليو( .

خوفو  مركب  من  قطع   10 وصول  األثار  وزير  شهد   •) (
التعقيم  أعامل  بدء  وكذلك  الكبري  املرصي  املتحف  إىل  الثانية 
اخلاصة بالتابوت املذهب الكبري لتوت عنخ آمون الذي تم نقله 
يف  املقربة  اكتشاف  منذ  األوىل  للمرة  لرتميمه  وذلك  املقربة  من 

نوفمرب 19٢٢)٢٢ يوليو(.

• استقبل وزير اآلثار عدد من السفراء ملناقشة سبل التعاون املختلفة:
 سفرية بلجيكا )٢ يوليو(، سفري إيطاليا )10 يوليو(، سفري اليابان، سفري انجلرتا )٢8 يوليو(، سفري الصني )٢9 يوليو( .

)    (                                                           )     (                                                                                            
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•  تكليف أ. حممود عبد الباسط مديًرا عاًما ملرشوع القاهرة التارخيية.
• تكليف العميد م. هشام سمري باإلرشاف العام عىل مرشوع القاهرة التارخيية. 

• أصدر وزير اآلثار قرارًا بتعيني العميد هاين ممدوح للعمل مساعدَا لوزير اآلثار للشئون املالية واإلدارية.

وافق جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار عىل اآليت : 
• التصوير املجاين باهلواتف املحمولة للزائرين داخل املتاحف واملناطق األثرية يف مجيع أنحاء اجلمهورية بداية   من 1 أغسطس ٢019.

قرارات
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 فعاليات ثقافية وتواصل مجتمعي
نظم القسم التعليمي باملتحف املرصي بالقاهرة ورشة عمل حتت عنوان   •  ) (
»احليل  املرصي القديم بطريقة معارصة«، هتدف الورشة إىل تعليم مهارة فن صناعة 
الفن  نامذج  املختلفة، وتنفيذ حيل مستوحى من  السلك واألحجار  باستخدام  احليل 

املرصي القديم )٢؛ 9؛ 16؛ ٢٣؛ ٣0 يوليو(. 
• نظمت إدارة التنمية الثقافية بمكتب وزير اآلثار بالتعاون مع مكتبات مجعية مرص 
القديمة  مرص  يف  الرياضة  عن  لألطفال  الندوات  من  عدد  املجتمع  وتنمية  للثقافة 
لبطولة كأس األمم  تزامنًا مع استضافة مرص  بأرض اجلولف وذلك  الثقايف  باملركز 

األفريقية )٤ يوليو(. 

من  جمموعة  اآلثار  بوزارة  املرصية  اآلثار  بقطاع  األثري  الوعي  إدارة  نظمت   •
حتت  الفيوم،  بمحافظة  الربدي  صناعة  كيفية  عن  العمل  وورش  املحارضات 
األقىص  ومجعية  تقدر  الشباب  مبادرة  مع  بالتعاون  وذلك  مرص«  »لسان  عنوان 

) اخلريية )11 يوليو(.)

•  للموسم الثالث عىل التوايل استأنف متحف الفن اإلسالمي األمسيات الفنية 
التي يقيمها يوم السبت من كل أسبوع خالل موسم الصيف والتي يعرض فيها 

جمموعة من الفنون الرتاثية )٢0 يوليو- 1٤ سبتمرب(. 

(• بدء  النشاط الصيفي بمتحف ملوي والذي يعقد يوم اإلثنني من كل  (
موهبتك  اكتشف  وبرنامج  املتحف  داخل  إرشادية  أسبوع من خالل جوالت 

)٢٢ يوليو- 16 سبتمرب(. 


