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رئيس الوزراء يرتأس اجتامع  بشأن تنظيم 
حفل افتتاح املتحف املرصي الكبري

معرض »ريشة يف دواية« احتفاالً بالعام 
الدرايس اجلديد بقرص األمري حممد عيل باملنيل

معرض »جبانة جنوب العساسيف: رحلة 
عرب الزمن« ناتج حفائر البعثة املرصية 

األمريكية املشرتكة بمتحف األقرص

مؤمتر صحفي لإلعالن عن عودة 
تابوت »نجم عنخ« من متحف 

املرتوبوليتان 

 فك تغليف التابوت اخلاص بـ»سنجم« 
وزوجته، ووضعه يف كبسولة التعقيم

ص٣

ص4 ص٥ص4

ص ٥ ص 4

ص٢

توقيع مذكريت تفاهم بني مرص وكٍل من 
بلجيكا وغينيا للتعاون يف مجال اآلثار 

افتتاح قرص األمري يوسف كامل بنجع 
محادي بعد انتهاء أعامل الرتميم 

ص٢

افتتاح مقربتني بعد انتهاء أعامل 
الرتميم بمنطقة ذراع أبو النجا 

بالرب الغريب باألقرص

ص٢

نيابة عن فخامة رئيس اجلمهورية 
وزير اآلثار يشارك يف حفل فتح 

كنيسة القديسني قسطنطني وهيلني



• انتهاء أعامل ترميم مقربيت رقم TT1٥9 و TT٢86 بجبانة ذراع أبو النجا بالرب الغريب 
اآلثار  وزير  االحتفال  حرض  بالكرنك.  خنسو  بمعبد  مقاصري  أربعة  وترميم  باألقرص 
وحمافظ األقرص والقائم بأعامل السفري األمريكي بالقاهرة  واألمني العام للمجلس األعىل 

) لآلثار ومديرة مركز البحوث األمريكي يف مرص )8 سبتمرب(.)

افتتاح  إعادة  حفل  اجلمهورية  رئيس  فخامة  عن  نيابة  اآلثار  وزير  حرض   •) (
كنيسة القديسني قسطنطني وهيلني وهي الكنيسة الرئيسية للجالية اليونانية بالقاهرة 

وذلك بعد اكتامل أعامل اإلحالل والتجديد هبا )٢8 سبتمرب(.

قرص  لآلثار  األعىل  للمجلس  العام  األمني  افتتح   •) (
انتهاء أعامل الرتميم  األمري يوسف كامل بنجع محادي بعد 
واإلصالح  واملتابعة  التخطيط  وزيرة  االفتتاح  حرض  به. 
 ٢9( النواب  جملس  أعضاء  وبعض  قنا  وحمافظ  اإلداري 

سبتمرب(.

• كام قام األمني العام وأسقف نجع محادي بافتتاح دير بضابا بنجع محادي بعد انتهاء أعامل الرتميم به، حيث ينسب هذا 
) الدير إىل القديس بضابا، ويرجع ألواخر القرن الثالث امليالدي.)

افتتاحات

(• كشفت حفائر اإلنقاذ التي قامت هبا بعثة من وزارة اآلثار بمنطقة كوم إشقاو بمدينة  (
طام شامل سوهاج عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، والتي تم الكشف عن بعض 

أحجاره أثناء أعامل احلفر اخلاصة بامداد خطوط للرصف الصحى بالقرية )٢9 سبتمرب(.

اكتشافات
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(• قام كل من وزير اآلثار ووزير خارجية مجهورية غينيا بتوقيع  مذكرة تفاهم  (
املرصي  املتحف  وبني  عامة  بصفة  املتاحف  جمال  يف  البلدين  بني  املشرتك  للتعاون 

واملتحف القومي بـ»كوناكري« بجمهورية غينيا بصفة خاصة )4 سبتمرب(.

• وقعت مرص وبلجيكا مذكرة تفاهم للمسامهة يف ترميم وإعادة توظيف قرص البارون إمبان بقيمة 
وسفرية  الدويل،  والتعاون  االستثامر  وزيرة  من  كل  بالتوقيع  قام  مرصي،  جنيه  16مليون  حوايل 
بلجيكا لدى القاهرة ووزير اآلثار، بحضور حمافظ القاهرة، وذلك بمقر قرص البارون إمبان الذى 

) تستمر فيه أعامل الرتميم استعداًد الفتتاحه هناية العام اجلاري )1٢ سبتمرب(. )

أهدهتا  التي  اآلثرية  القطع  من  جمموعة  بالفسطاط  املرصية  للحضارة  القومي  املتحف  استقبل   •) (
اجلامعة األمريكية بالقاهرة إىل وزارة اآلثار، وكانت قد حصلت عليها اجلامعة يف ستينيات القرن املايض، 
ناتج أعامل حفائر  القطع من  الوقت، حيث كانت هذه  به يف مرص يف ذلك  املعمول  القسمة  لقانون  وفقًا 
حجرية  لوحات  تضم  قطعة   ٥٠٠٠ حوايل  القطع  عدد  بلغ  الفسطاط.  بمنطقة  األمريكية  املرصية  البعثة 
املرصية  احلضارة  من  خمتلفة  لعصور  ترجع  وتوابيت  متاثيل  من  وأجزاء  زجاجية،  وأواين  فخارية  وأواين 

القديمة )17 سبتمرب(.

•إضاءة اهلرم األكرب مشاركًة من وزارة اآلثار بمناسبة يوم املريض )٢٠ سبتمرب(.

• استقبل  هبو املتحف املرصي الكبري أربع قطع آثرية ضخمة قادمة من املتحف 
متثالني  القطع  تلك  تشمل  باملتحف.   العظيم  بالدرج  لعرضها  بالقاهرة  املرصي 
الثاين  رمسيس  للملك  وثالوث  األول  سنورست  للملك  الوردي  اجلرانيت  من 
و اإلله بتاح و املعبودة سخمت من اجلرانيت الوردي و اجلزء العلوي من  مسلة 
التتويج اخلاصة هبا  للملكة حتشبسوت من اجلرانيت األمحر نحت عليها ألقاب 

) و نقش يصور اإللة آمون )٢٠ سبتمرب(.)

• انتهاء أعامل تعقيم التابوت املذهب اخلارجي للملك توت عنخ آمون والتي استغرقت سبعة أيام والبدء يف أعامل ترميمه والتي من 
املتوقع أن تستغرق ثامنية أشهر استعدادًا لعرض التابوت مع بقية جمموعة توت عنخ آمون باملتحف املرصي الكبري )٢1 سبتمرب(. 

(• استقبلت منطقة آثار اهلرم أعضاء فريق »سريك دو سوالي« والتي ُتعد من أبرز فرق السريك  (
العاملية )٢4 سبتمرب(.

أخبار

3النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية - العدد األربعون - سبتمرب  ٢٠١٩



(• تم اإلعالن عن عودة التابوت الذهبي للكاهن »نجم عنخ« والذي يرجع إىل القرن األول  (
قبل امليالد حيث أنه خرج من البالد بطريقة غري رشعية وقد اشرتاه متحف املرتوبوليتان للفنون و 
اآلداب بنيويورك بأمريكا من تاجر قام باستخدام وثائق مزورة. وقد عاد التابوت ألرض الوطن يف 

)٢8 سبتمرب( ومن املقرر عرضه باملتحف القومي للحضارة املرصية يف )1 أكتوبر ٢٠19(.

معارض

واليوم  األمية،  ملحو  العاملي  باليوم  اآلثار  وزارة  احتفال  إطار  يف   •  
متحف  نظم  اجلديد،  الدرايس  العام  وبداية  للمعلمني  العاملي 
يف  »ريشة  بعنوان  مؤقتًا  آثريًا  معرضًا  باملنيل  عيل  حممد  األمري  قرص 
دواية«. املعرض يضم جمموعة خمتارة من أدوات الكتابة املميزة التي 
استخدمها األمراء من األرسة العلوية ومنها عدد من املحابر الفضية 
واملقامل املذهبة واألقالم البوص املميزة واملقاشط واملقصات املحالة 

) بالزخارف املختلفة )4 سبتمرب- 4 أكتوبر(. )

جنوب  »جبانة  عنوان  حتت  مؤقتًا  معرًضا  اآلثار  وزير  افتتح   •) (
املعرض  يضم  األقرص.  بمتحف  وذلك  الزمن«  عرب  رحلة  العساسيف: 
قطع من ناتج أعامل البعثة املرصية األمريكية املشرتكة ملرشوع ترميم جبانة 
جنوب العساسيف ومنها عدد ٣9 متثااًل من األوشابتي ترجع لألرسة ٢٥، 
باإلضافة إىل لوحة من احلجر اجلريي ترجع لعرص األرسة ٢6 وجمموعة من 

األواين الكانوبية )9 سبتمرب(. 

أمام  أبوابه  الذهبي«  الفرعون  كنوز  آمون:  عنخ  »توت  معرض  أغلق   •
اجلمهور، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس، حمطام الرقم القيايس يف تاريخ 
الثقافية يف فرنسا حيث زاره )1.4٢٣.٠٠( زائر خالل  املعارض  تنظيم 

) فرتة إقامته والتي بلغت ستة أشهر )٢٣ مارس حتى ٢٢ سبتمرب(.)

سعيد  بور  ثقافة  وقرص  اإلسالمي  الفن  متحف  بني  بالتعاون   •) (
صورة  بامئة  فنان   7٠ به  شارك  والذي  الكامريا  عيون  معرض  افتتاح  تم 

فوتوغرافية بمناطق آثرية خمتلفة )٢7سبتمرب(.
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لقاءات وزيارات

افتتاح  حفل  تنظيم  بشأن  وذلك  الوزارء  بمجلس  اجتامع  الوزارء  رئيس  دولة  ترأس   •
املتحف املرصي الكبري)4 سبتمرب(، كام قام سيادته بزيارة تفقدية للمتحف اآلتوين باملنيا 

رافقه خالهلا وزير اآلثار )7 سبتمرب(.)             (

تفقد سيادته  معبد األقرص، )9 سبتمرب(، كام  اآلثار  تفقد وزير   •)        (
ومرشوع مبنى الفسقية بقرص حممد عيل بشربا )1٢ سبتمرب(.

وزوجته،  بـ»سنجم«  اخلاص  التابوت  تغليف  فك  اآلثارأعامل  وزير  شهد   •
للحضارة  القومي  املتحف  إىل  وصلت  والتي   ،19 األرسة  من  العامل  رئيس 
املرصية بالفسطاط قادمة من املتحف املرصي بالقاهرة. أعقب  فك التغليف، 
نقل املومياء اخلاصة بسنجم إىل معمل الرتميم ووضعها يف كبسولة التعقيم )٢٥ 

سبتمرب(.)           (

بلجيكا  اليابان - سفرية  دولة  كاًل من: سفري  اآلثار  استقبل وزير   •)       (
)٥ سبتمرب(، سفري فرنسا واملستشار الثقايف الفرنيس بالقاهرة )18 سبتمرب(، 
سبتمرب(،   ٢٢( بالقاهرة  اآلثاراإليطايل  معهد  مدير  بحضور  اإليطايل  السفري 

سفري بنام )٢٣ سبتمرب(، سفري أملانيا )٢٥ سبتمرب( .

االجتامعات واللجان

حرض وزير اآلثار جمموعة من االجتامعات واللجان منها:
اجتامع بحضور حمافظ القاهرة  وممثيل وزارات الدفاع، الداخلية، السياحة، واجلهات األمنية، واملجلس األعىل لآلثار، ملتابعة اإلجراءات 
الالزمة لعملية نقل املومياوات والتوابيت امللكية من مكان عرضها احلايل باملتحف املرصي بالقاهرة إىل مكان عرضها الدائم باملتحف 
القومي للحضارة املرصية بالفسطاط )1٠ سبتمرب(، اجتامع بشأن مرشوع متحف رشم الشيخ ) 18 سبتمرب(، اجتامع اللجنتني العلمية 
قائمة  عىل  النطرون  وادي  أديرة  إدراج  ملف  ملراجعة  اجتامع  سبتمرب(،   19( املرصيات  لعلامء  عرش  الثاين  الدوىل  للمؤمتر  والتنظيمية 
الرتاث العاملي )٢٢ سبتمرب(، اجتامع )اللجنة العليا إلدارة مواقع الرتاث( برئاسة  املهندس رشيف إسامعيل مساعد رئيس اجلمهورية 

للمرشوعات القومية )٢٣ سبتمرب(.
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•  وافق جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار عىل ما ييل:
- اتفاق تعاون بني املجلس األعىل لآلثار ومنظمة اليونسكو بشأن منحة من أجل مرشوع إعادة تأهيل متحف الفن اإلسالمي.

- زيادة األجر اليومي للعاملني بنظام األجر نظري العمل باملجلس األعىل لآلثار. 

• نجحت الوحدات اآلثرية بمطاري األقرص الدويل ومطار أسيوط يف ضبط عدد من العمالت املعدنية التي 
 1٥( واآلثار  السياحة  ورشطة  اجلامرك  مسئويل  مع  بالتعاون  وذلك  والروماين،  اليوناين  العرصين  إىل  ترجع 

) سبتمرب(.) 

بالتعاون  البحري  الغردقة  بميناء  اآلثرية  الوحدة  نجحت  كام   •) (
القطع  هذه  تضم  آثرية.  قطعة   11 ضبط  من  امليناء  مباحث  وحدة  مع 
دنانري حتمل اسم امللك الكامل ترجع إىل العرص األيويب، باإلضافة إىل 
أجزاء من رسج خيل يرجع لعرص أرسة حممد عيل باشا )٢٥ سبتمرب(.
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 فعاليات ثقافية وتواصل مجتمعي

• استقبل املتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط عدد ٢٠٠ طالب 
وطالبة من أقسام كلية اآلثار بجامعة األسكندرية وجامعة دمنهور وذلك 
 ٥( اآلثرية  املتاحف  تعرضه  بام  هلم  تدرس  التي  الدراسيه  املواد  لتطبيق 

) سبتمرب(.) 

• نظم املتحف املرصي الكبري أوىل فعاليات برناجمه التوعوي لطالب مرحلة التعليم األسايس احلكومي حتت عنوان »استكشف املتحف 
املرصي الكبري«حيث استقبل جمموعة من طالب املدارس لعمل جولة داخل املتحف )٢8 سبتمرب(.

اآلثار املسرتدة واملضبوطات

قرارات


