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نقل تابوت امللكة تاورست من وادي 
امللوك إىل متحف األقرص ألول مرة

وزيرا الثقافة واآلثار يفتتحان مهرجان 
والغناء  للموسيقى  القلعة 

بدء ترميم التابوت املذهب 
الخارجي لتوت عنخ آمون ألول مرة 

اكتشافه منذ 

جولة تفقدية لدولة رئيس الوزراء 
لعدد من مرشوعات اآلثار

مشاركة وزير اآلثار بافتتاح 
املؤمتر الدويل لطالب علم 

بهولندا املرصيات 

ص٣

ص٤ ص٥ص٤

ص ٤ ص ٣

ص٢

بروتوكول تعاون إلنشاء متحف جديد 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة

  إقامة مسلة للملك رمسيس الثاين  
مبدينة العلمني الجديدة ونقل 
أجزاء من مسلة أخرىلرتميمها 

وإقامتها مبيدان التحرير بالقاهرة

ص٢

افتتاح متحف آثار طنطا 
الغربية مبحافظة 

ص٢

بروتوكول تعاون بني وزاريت اآلثار 
واإلسكان لتشغيل خدمات الزائرين 

مبنطقة آثار سقارة



حوايل  بعد  طنطا  آثار  متحف  الغربية  وحمافظ  اآلثار  وزير  افتتح    •
إقليمي  متحف  أقدم  طنطا  آثار  متحف  ويعد  إغالقه،  من  عام   ١٩
حيث يرجع تاريخ إنشاؤه إىل عام ١٩١٣. يضم املتحف جمموعات 
تارخيية خمتلفة )٣١  تغطي عصور  أثرية  ٢٠٠٥ قطع  إىل  أثرية تصل 

) أغسطس(.)

افتتاحات

للبيئة  صديقة  الصنع  أملانية  صويت  إرشاد  أجهزة  خدمة  تقديم  بدء   •
باملتحف املرصي بالقاهرة يتم استخدامها بني املرشدين واملجموعات 

) السياحية املرافقة هلم )٤ أغسطس(.  )
          

 

واملجتمعات  واملرافق  واإلسكان  اآلثار  وزيري  من  كٌل  وقع   •) (
العمرانية، بروتوكول تعاون لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين  بمنطقة آثار 
سقارة بمحافظة اجليزة، تنشيطا للسياحة وتشجيعا للزائرين لقضاء وقت 

أطول يف تلك املنطقة الفريدة )8 أغسطس(.

• استقبلت مدينة العلمني اجلديدة مسلة امللك رمسيس الثاين  بعد نقلها من 
وزاريت  بني  بالتعاون  النقل  عملية  متت  الزمالك.  بمنطقة  األندلس  حديقة 
املعنية.)8  األمنية  واألجهزة  العرب  املقاولون  ورشكة  واإلسكان  اآلثار 

) أغسطس( .)
احلجر  صان  من  الثاين  رمسيس  مسلة  من  أجزاء  نقل  تم  السياق  نفس  ويف 
بميدان  وإقامتها  وترميمها  أجزاءها  جتميع  أجل  من  القاهرة  إىل  بالرشقية 

التحرير )٢٩ أغسطس( . 

• استقبل املتحف املرصي الكبري عدد من القطع األثرية الضخمة قادمة من املتحف املرصي بالقاهرة وذلك لرتميمها متهيدًا لعرضها 
بالدرج العظيم. تضم هذه القطع  متثال من اجلرانيت الوردي للملك رمسيس الثاين عىل  هيئة أبو اهلول )١٠ أغسطس(.

أخبار
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والثقافة  للفنون  مدينة  بإنشاء  اجلمهورية  رئيس  فخامة  لتوجيهات  طبقًا   •) (
للشئون  اجلمهورية  رئيس  ومستشار  اآلثار  وزير  شهد  اجلديدة،  اإلدارية  بالعاصمة 
املالية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بني املجلس األعىل لآلثار وجمموعة املاسة من 
بالعاصمة اإلدارية اجلديدة. )٢7  الثقافة والفنون  إنشاء متحف جديد بمدينة  أجل 

أغسطس(.

متحف  إىل  امللوك  وادي  من  األرسة ١٩  ملكات  آخر  تاورست  امللكة  تابوت  نقل   •
) األقرص لعرضه للجمهور ألول مرة منذ اكتشافه )٣٠ أغسطس(.)

أعامل ترميم 
وترميم  صيانة  مرشوع  أعامل  من  املشرتك  األملاين  املرصي  الرتميم  فريق  انتهى   •  
العنارص املعامرية اخلاصة بمعبد بطليموس الثاين عرش بمدينة أتريبس جنوب غرب 

) مدينة سوهاج. )

وفًقا  منها  لالنتهاء  العيون  جمرى  سور  ترميم  أعامل  اآلثار  وزارة  واصلت   •
للجدول الزمني املقرر.

بمنطقة  الواقعة  توتو  مقربة  جدران  فك  عملية  من  لآلثار  األعىل  املجلس  مرممو  انتهى   •
اإلدارية  العاصمة  إىل متحف  بالقرب من مدينة أمخيم بمحافظة سوهاج، ونقلها  الديابات 

اجلديدة، وذلك بناء عىل قرار اللجنة الدائمة  لآلثار املرصية.

(• االنتهاء من ترميم أكثر من 7٠٪ من مباين قرية شايل األثرية بواحة سيوة. (

لقاءات وزيارات
•  قام دولة رئيس الوزراء بمقابلة وزير اآلثار ملناقشة عدد من مرشوعات الوزارة 
)٣؛ ١٩؛ ٢7 أغسطس(، كام قام دولة رئيس الوزراء يرافقه وزير اآلثار بتفقد بدء 
ترميم  بمعمل  آمون  عنخ  توت  للملك  اخلارجي  املذهب  التابوت  ترميم  أعامل 
األخشاب باملتحف املرصي الكبري بعد نقله من املقربة ألول مرة )٣ أغسطس(. 

 ) (

( زيارة دولة رئيس الوزراء ووزير اآلثار لتفقد مستجدات أعامل الرتميم  ( 
وزيارة   ،٢٠١٩ نوفمرب  يف  الفتتاحه  متهيدا   ٪8٥ وصلت  والتي  البارون  بقرص 

متحف املركبات امللكية ببوالق أبو العال )٢8 أغسطس(.
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( • عقدت وزارة اآلثار مؤمترًا صحفيًا لإلعالن عن البدء يف   (
عنخ  توت  للملك  الكبري  اخلارجي  املذهب  التابوت  ترميم  أعامل 

آمون ألول مرة منذ اكتشافه )٤أغسطس(.

إجراءات  لبحث  االجتامعي  التضامن  وزيرة  مع  اآلثار  وزير  التقى   •
) إنشاء مجعية أصدقاء املتحف املرصي الكبري )6 أغسطس(.)

اليوناين  املتحف  ترميم  مرشوعي  وزيراآلثار  تفقد   •  ) (  
عىل  للوقوف  وذلك  هنايب  إلياهو  اليهودي  واملعبد  الروماين 
حمافظ  اجلولة  خالل  ورافقه  هبام.  األعامل  سري  مستجدات  آخر 

األسكندرية )6 أغسطس(.

• تفقد وزيراآلثار متحف املركبات امللكية ببوالق أبو العال متهيدًا الفتتاحه 
يف ديسمرب ٢٠١٩.اجلدير بالذكر ان متحف املركبات امللكية أنشئ يف عهد 
إليه يف عهد امللك فؤاد،  التعديالت  اخلديوي إسامعيل ومتت إضافة بعض 
ويتضمن املتحف جمموعة من العربات امللكية من طرز خمتلفة استخدمت عند 

استقبال امللك والسفراء والنبالء )6 أغسطس()  (
كام قام بتفقد  قرص البارون بمنطقة مرص اجلديدة صاحبه عدد من اإلعالميني 
للوقوف عىل حالة ترميم القرص ) ١8 أغسطس(، املتحف القومي للحضارة 
املرصية )١٩ أغسطس(، زيارة مرشوع متحف الغردقة بمرافقة حمافظ البحر 

األمحر  )٣٠ أغسطس(.

(• وزيرا الثقافة واآلثار يفتتحان مهرجان القلعة للموسيقى  (
اآلثار)١7  وزارة  وتستضيفه  الثقافة  وزارة  تنظمه  والذي  والغناء 

أغسطس- ا سبتمرب(.

النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية - العدد التاسع والثالثون- أغسطس  4٢٠١٩



(• تلبية لدعوة مجعية طالب علم املرصيات، سافر وزير  (
اآلثار إىل مدينة ليدن هبولندا الفتتاح املؤمتر الدويل لطالب علم 
املرصيات ٢٠١٩ و إلقاء  حمارضة حتت عنوان »العمل األثري 
هبولندا  مرص  سفري  االفتتاح   حرض  اجلارية«.  واملرشوعات 
وقيادات كٍل من جامعة ليدن وكلية الدراسات اإلنسانية ومدير 
ومعهد  الربدية  الدراسات  معهد  وأساتذة  الوطني  املتحف 
 ١٠٠ من  أكثر  إىل  باإلضافة  القديم  األدنى  الرشق  دراسات 
طالب دراسات عليا لعلم املرصيات من مجيع أنحاء العامل. أثناء 
هذه الزيارة تفقد وزير اآلثار املتحف  الوطني ومعامل ترميمه، 
ومعهد دراسات الرشق األدنى ومعهد دراسة الربديات، و ذلك 
جمال  يف  احلديثة  العلمية  التقنيات  استخدام  كيفية  عىل  لالطالع 

العمل األثري وبحث سبل التعاون )٢٠-٢٢ أغسطس(.

• االجتامعات واللجان:
وحمافظ  اإلسكان  وزير  مع  املرصية  للحضارة  القومي  واملتحف  الكبري  املرصي  باملتحف  املحيطة  املناطق  تطوير  بشأن  اجتامع    -
مع  اجتامع  أغسطس(،   7( الري  ووزارة  املسلحة  للقوات  اهلندسية  واهليئة  والكباري  الطرق  هيئة  وممثيل  اجليزة  وحمافظ  القاهرة 
وزيرة السياحة ورئيس هيئة تنشيط السياحة واملرشف عىل املتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط وذلك ملتابعة سري األعامل 
ومناقشة نقل املومياوات امللكية من املتحف املرصي بالقاهرة إىل املتحف القومي للحضارة املرصية )١٩ أغسطس(؛ اجتامع اللجنة 

اخلاصة باملؤرشات االقتصادية برئاسة دولة رئيس الوزارء )١٩ أغسطس(.
- وزيرا اآلثار واإلسكان يبحثان فرص االستثامر وتقديم اخلدمات للزائرين باملناطق املحيطة بمتحف احلضارة واملتحف املرصي 

الكبري، كان ذلك أثناء اللقاء الذي ُعقد باملتحف القومي للحضارة 
واملطورين  املستثمرين  من  وجمموعة  القاهرة  حمافظ  بحضور 
العقاريني وممثيل وزارة الري وممثل اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة 

) )إدارة الطرق والكباري( )٢٥ أغسطس(.)
أجل  من  املقدمة  العروض  صاحبة  التحالفات  ممثيل  مع  اجتامع   -
العام  األمني  بحضور  الكبري  املرصي  املتحف  خدمات  إدارة 
للمجلس األعىل لآلثار واملرشف العام عىل املتحف املرصي الكبري 
)٢٥ أغسطس(، اللجنة العليا إلدارة مواقع الرتاث العاملي برئاسة 

أغسطس(،   ٢6( املتاحف  لسيناريوهات  العليا  اللجنة  اجتامع  حضور  اجلمهورية(،  رئيس  )مستشار  إسامعيل  رشيف  املهندس 
اجتامع بشأن الرتويج للمتحف املرصي الكبري بحضور وزيرة السياحة، ورئيس هيئة تنشيط السياحة، واملرشف العام عىل مرشوع 

املتحف املرصي الكبري تطوير هضبة هرم )٢7 أغسطس(.
• استقبل وزير اآلثار سفري اليابان لدى مرص ملناقشة سبل التعاون يف جمال اآلثار )١٩ أغسطس(.

• استقبل وزير اآلثار السفري اليوناين لدى مرص لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفري لبالده يف القاهرة )٢7 أغسطس(.
• استقبل وزير اآلثار سفري النمسا لدى مرص )٢٩ أغسطس(.

 معارض
»ياراحيني  بعنوان  مؤقتًا  معرضًا  باملنيل  عىل  حممد  متحف  نظم   •
الكعبة،  كسوة  من  نادرتني  أثريتني  قطعتني  يضم  الغايل«،  للنبي 
اليد  بخط  نادر  ومصحف  البوصريي،  لإلمام  الربدة  وخمطوط 
حممد  األمري  مقتنيات  من  نادرة  جمموعة  عرض  إىل  باإلضافة 

) عيل)8 أغسطس- 8 سبتمرب(.)
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•  أصدر وزير اآلثار قرارًا بندب السادة كٍل من:
-أ. د. أمحد الرشبيني، األستاذ املتفرغ بكلية اهلندسة جامعة القاهرة للعمل مرشفًا عامًا عىل مرشوع املتحف القومي للحضارة املرصية.

-جتديد إعارة العميد مهندس هشام سمري للعمل مساعدًا لوزير اآلثار للشئون اهلندسية. 
-جتديد ندب املستشار حازم نبيه اللمعي للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة اآلثار.

-م. يمنى إسامعيل، املهندسة باملتحف املرصي الكبري، للعمل معاونًا لوزير اآلثار ملتابعة أعامل مرشوع املتحف.
جتديد تعيني كٍل من :

-أ. إهلام صالح رئيسًا لإلدارة املركزية لشئون املتاحف األثرية والتارخيية.
-أ. آالء سمري رئيسًا لإلدارة املركزية للمعلومات والتوثيق ودعم اختاذ القرار.

-د. هشام الليثي رئيسًا لإلدارة املركزية ملنطقة اآلثار املرصية واليونانية للقاهرة واجليزة.
-د. نادية خرض رئيسًا لإلدارة املركزية ملنطقة اآلثار املرصية واليونانية آلثار الوجه البحري وسيناء.

-أ. أمحد حممد عبيد مدير عام لشئون القطاعات.
-أ. حممد رمضان مدير عام الشئون القانونية.

قرارات
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 فعاليات ثقافية وتواصل مجتمعي
 • نظمت اإلدارة العامة للتنمية الثقافية بمكتب وزير اآلثار عددًا من الفاعليات الثقافية بمناطق متفرقة منها:

استكامل برنامج الكتابة باللغة املرصية القديمة بالتعاون مع مكتبات مجعية مرص 
للثقافة وتنمية املجتمع بندوة ألطفال مكتبة السالم للطفل )١-٢٩ أغسطس(؛ 
وتقديم نفس الربنامج بمركز متحف حممود سعيد باألسكندرية )٣ أغسطس(؛ 
قرص  مكتبة  أغسطس(؛   6( نرص  مدينة  بمكتبة  العصور  عرب  الرياضة  عن  ندوة 
الفن  »مالمح  الصيفى  الربنامج  استكامل  أغسطس(؛   ٢٠( الفرج  روض  ثقافة 
باملتحف  الطفل  ومتحف  املرصي  املتحف  يف  فعالياته  وتقام  الروماين«  اليوناين 

املرصي بالقاهرة )6 -٢٠أغسطس(
القديمة ) 7  الكتابة املرصية   ىف قرص ثقافة عني حلوان ندوة ومرسحية عن قصة 
 ) أغسطس( ندوة عن الرياضة عرب العصور بمكتبة شربا اخليمة )8 أغسطس(.)

القبطي احتفالية بعنوان »صديقي رفيقي« تستهدف جمموعة من  املتحف  نظم   •
طالب املرحلة االبتدائية وذلك بمناسبة االحتفال باليوم العاملي للصداقة )٣ أغسطس(. 

• نظم متحف النسيج املرصى بشارع املعز احتفالية بعنوان »يوم احلج األكرب« بمناسبة موسم احلج تضمنت اقامة معرض مؤقت ، يعرض 
النبوية الرشيفة واألخرى كانت جزء من كسوة الكعبة املرشفة ومها  ألول مرة قطعتني من احلرير إحدامها كانت جزء من كسوة احلجرة 
ترجعان إىل هناية العرص اململوكى وبداية العرص العثامين. كام تم تنظيم حمارضة عن تاريخ كسوة الكعبة ودور مرص يف صناعتها، باإلضافة 

إىل تنظيم جمموعة من الورش الفنية والتعليمية لألطفال )7-8 أغسطس(. 


