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 افتتاح معرض »املدن الغارقة: عامل مرص 
الساحر« بمحطته الثالثة بوالية كاليفورنيا 

بالواليات املتحدة األمريكية

نيابًة عن فخامة رئيس اجلمهورية وزير اآلثار 
حيرضحفل تنصيب اإلمرباطور الياباين اجلديد

وصول أحد العربات الخاصة برتام مرص 
الجديدة لعرضها بحديقة قرص البارون

احتفالية ملتقى سانت كاترين 
لتسامح األديان "هنا نصيل مًعا"

احتفالية افتتاح معرض »رسديات ُمعاد 
تخيلها«  للفن التشكييل بشارع املعز

ص٣

ص٥ ص٥ص4

ص٣

ص٢

تركيب غطاء التابوت الكوارتيزيت 
املوجود بمقربة توت عنخ آمون

الكشف عن خبيئة 
العساسيف باألقرص

ص٢

عرض التابوت املذهب 
للكاهن» نچم عنخ« ألول 

مرة يف مرص بعد اسرتداده من 
الواليات املتحدة األمريكية

ص٢

الكشف عن جممع وورش لتصنيع 
وجتهيز األثاث اجلنائزي بوادي 

امللوك باألقرص

ص٣



• شهد وزير اآلثار عرض التابوت املذهب للكاهن» نچم عنخ« ألول مرة يف مرص باملتحف القومي للحضارة املرصية وذلك فور استعادته 
من متحف املرتوبوليتان، بحضور القائم بأعامل السفري األمريكي بالقاهرة واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار وحوايل 1٥ سفريا من سفراء 

العامل )1 أكتوبر(.

افتتاحات

• اكتشفت البعثة األثرية املرصية برئاسة الدكتور زاهي حواس يف منطقتي 
وادي امللوك الغريب املعروف باسم »وادي القرود« مدينة صناعية هبا ٣0 
ورشة متخصصة لتصنيع وجتهيز األثاث اجلنائزي قبل وضعها داخل 
املقربة، باإلضافة إىل مقربة ُأطلق عليها رقم  KV65 والتي ُاستعملت 

) حلفظ بعض األدوات واألثاث اجلنائزي )10 أكتوبر(.)

• وسط تغطية إعالمية عاملية، أعلن وزير اآلثار نجاح البعثة املرصية برئاسة د. مصطفی وزيري يف الكشف عن »خبيئة  العساسيف« والتي  تضم 
جمموعة متميزة من ٣0 تابوت خشبي ملون عىل اهليئة اآلدمية هبم جمموعة من املومياوات لرجال وسيدات وأطفال يف حالة  جيدة من احلفظ 
بالوضع الذي تركهم عليه املرصي القديم، تم العثور عليهم باجلبل يف مستوی أعىل من مقربة TT28 جممعني يف خبيئة يف مستويني الواحد فوق 
اآلخر، ضم املستوي األول 18 تابوت واملستوي الثاين 1٢ تابوتا، وهي تعد هذه اخلبيئة أول خبيئة توابيت آدمية كبرية يتم اكتشافها كاملة منذ هناية 

القرن التاسع عرش)19 أكتوبر(.

اكتشافات
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كنيسة  بزيارة  حرمه  والسيدة  اليونان  وزراء  رئيس  السيد  (•قام  (
مارجرجس بمجمع األديان بمرص القديمة، وذلك عىل هامش زيارهتم ملرص 
املعز  بشارع  النسيج  متحف  بزيارة  حرمه  السيدة  تفضلت   كام  أكتوبر(،   9(

وزيارة مرشوع املتحف املرصي الكبري)1٣ أكتوبر(. 

• قام وزير اآلثار برفقة جمموعة من ٣٢ سفرًيا لعدد من الدول األجنبية بجمهورية 
لتسامح األديان  العربية وعائالهتم بحضور احتفالية ملتقى سانت كاترين  مرص 
»هنا نصيل مًعا« يف عامه اخلامس، وكان يف استقباهلم حمافظ جنوب سيناء )11 

 ) أكتوبر(.)

•بعد توقف دام ملدة عرشون عامًا احتفالية بوزراة اآلثار لعودة جملة »دراسات آثار إسالمية« والتي تصدر عن متحف الفن اإلسالمي )1٣ 
أكتوبر(.

العربات اخلاصة برتام مرص اجلديدة لعرضها بحديقة قرص  (•وصول أحد  (
الرئيسية  االنتقال  وسيلة  كانت  التى  الرتام  عربات  أقدم  إحدى  وهي  البارون، 
العصور  مر  الذي أصبح عىل  و  العرشين  القرن  داخل حي مرص اجلديدة خالل 

أحد املعامل الرئيسية للحي )18 أكتوبر(.

املتخصصة احلديثة  بدأت وزارة اآلثار يف تشغيل نظام اإلضاءه   •
التارخيية.  بالقاهرة  املعز  بشارع  قالوون  السلطان  جمموعة  إلنارة 
إىل  باإلضافة  الداخلية  والساحات  اخلارجية  الواجهات  شمل 
تركيب عدد من كامريات املراقبة الداخلية به، ويف بيت السحيمي، 
ويف قاعة حمب الدين، ويف مقعد ماماي السيفي. يأيت  هذا املرشوع 
فيليبس  ورشكة  اآلثار  وزارة  بني  البناء  التعاون  إطار  يف  يأيت 
معرض  احتفالية  أقيمت  كام  دجييبت  آرت  رشكة  مع  بالتعاون 
من  ملجموعة  اآلثرية  املجموعة  بنفس  ختيلها«  ُمعاد  »رسديات 

 ) الفنية التشكيلية)٢٦ أكتوبر(.) األعامل 

أخبار
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معارض

»املدن  بعنوان  آثريًا  معرضًا  لآلثار  األعىل  للمجلس  العام  األمني  افتتح   •) (
األمريكية،  املتحدة  بالواليات  كاليفورنيا  بوالية  وذلك  الساحر«  مرص  عامل  الغارقة: 
تم  قد  كان  أثرية  قطعة   ٢9٣ املعرض  يضم  الرئاسية.  رجيان  رونالد  مكتبة  بقاعة 
وميناء  األسكندرية  ملدينة  الرشقي  بامليناء  وكانوبيس  هرياكلون  مدينتي  من  انتشاهلا 
ومتاثيل  وسريابيس  إيزيس  لآلهلة  ضخمة  متاثيل  املعروضة؛  القطع  أهم  من  قري.  أيب 
 ٥  – املنزلية ) ٥ أكتوبر٢019  أليب اهلول، هذا باإلضافة إىل بعض احليل واألدوات 

أبريل ٢0٢0(. 

• حتت عنوان »خىل السالح صاحي«، نظم متحف قرص حممد عيل باملنيل معرضًا مؤقتًا 
لالحتفال بذكرى نرص حرب أكتوبر املجيدة، ضم املعرض جمموعة نادرة من أمجل وأروع 
األسلحة والسيوف واخلناجر التي كان يقتنيها األمري حممد عيل داخل قرصه )٣ أكتوبر- ٣ 

) نوفمرب(.)

(• بالتعاون مع مركز موالنا آزاد الثقايف اهلندي، نظم متحف الفن اإلسالمي  (
املدارس الختيار أفضل  املتحف معرضا بعنوان » ملحات من اهلند« لطالب  بمقر 

رسم ملناطق أثرية باهلند )1٥ أكتوبر(.

لقاءات وزيارات

مراسم  اآلثار  وزير  حرض  اجلمهورية  رئيس  فخامة  عن  نيابًة   •) (
وذلك  األرضية  الكرة  جلنوب  األسقفية  الكنائس  جملس  مؤمتر  افتتاح 
بحضور أسقف أبروشية الكنيسة األسقفية بمرص وشامل أفريقيا والقرن 
البابا  من  كل  عن  وممثلني  املرصي  اخلارجية  وزير  ونائب  األفريقي، 
واإلمام  املرقصية  الكرازة  وبطريرك  األسكندرية  بابا  الثاين  توارضوس 
األكرب شيخ اجلامع األزهر ومطارنة ٢٥ دولة من أفريقيا وآسيا وأمريكا 
الالتينية وذلك بكتدرائية مجيع القديسني األسقفية بالزمالك )9 أكتوبر(.

(•  تفقد وزير اآلثار أعامل مرشوع تطوير وإحياء املتحف املرصي  ( 
بالقاهرة، املتحف املرصي الكبري )9أكتوبر(، متحف رشم الشيخ )1٢ 

أكتوبر(.
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زاهي  د.  و  لآلثار  األعىل  للمجلس  العام  األمني  يرافقه  اآلثار  وزير  توجه   •  
حواس إىل مقربة امللك توت عنخ آمون لتفقد آخر تطوارت العمل هبا  )10 
أكتوبر(، كام قام وزير اآلثار بزيارة أخرى للمقربة لتفقد تركيب غطاء التابوت 
الكوارتيزيت اخلاص بامللك املوجود باملقربة ألول مرة )1٥ أكتوبر(.)         (

»مرص  مبادرة  يف  التنمية«  يف  السياحة  »دور  عن  حمارضة  اآلثار  وزير  ألقى   •  
تستطيع« والتي تنظمها وزارة اهلجرة وشئون املرصيني باخلارج وذلك بأرض 

املعارض بالتجمع اخلامس )1٦ أكتوبر(.

حفل  مراسم  اآلثار  وزير  حرض  اجلمهورية  رئيس  فخامة  عن  نيابًة   •) (
هبذه  املرصي  الرئيس  هتاين  نقل  حيث  اجلديد  الياباين  االمرباطور  تنصيب 
املناسبة التي حرضها 4٢٣ مشارك أجنبي يمثلون قادة ومبعوثي وسفراء 191 
دولة ومنظمة دولية، فضال عن قرابة 1٦00 من كبار املسئولني والشخصيات 

اليابانية البارزة )٢٢-٢٣ أكتوبر(.

للتعاون  اليابان  وكالة  رئيس  اآلثار  وزير  قابل  لليابان  زيارته  هامش  عىل   •  
الدويل »اجلايكا« وعدد من املسئولني هبا )٢1-٢٣ أكتوبر(، كام ألقى حمارضة 
بعنوان Egyptian Archaeology and Carrent Projects  بجامعة 
اجلديدة،  األثرية  املرشوعات  و  االكتشافات  حول  العريقة  اليابانية  واسيدا 
وذلك بحضور السفري املرصى ىف طوكيو و حوايل 1٥0 شخص من السفراء 
والسفر  السياحة  رشكات  من  العديد  وممثيل  املرصيات  وعلامء  املعتمدين 
بالتاريخ  املهتمني  اليابانيني  من  العديد  ايل  باإلضافة  والطلبة  واألكاديميني 

) واآلثار املرصية )٢4 أكتوبر( .)

• بترشيف فخامة رئيس اجلمهورية عبد الفتاح السييس شارك وزير اآلثار بمؤمتر 
العاملي  لالتصاالت الرادياوية  بمركز املؤمترات برشم الشيخ)٢8 أكتوبر(.

بالقاهرة )7 أكتوبر(، سفري بولندا  استقبل وزير كل من: سفري مالطا   •) (
بالقاهرة )8 أكتوبر(، سفري الربازيل بالقاهرة )٢9 أكتوبر(

• شارك وزير اآلثار بمجموعة من االجتامعات واللجان منها:
اجتامع بخصوص نقل املومياوات امللكية من املتحف املرصي بالقاهرة إىل املتحف القومي للحضارة املرصية )٣، 1٣ أكتوبر(، جلنة 
املوقع  أعامل  ملتابعة  اجتامع  أكتوبر(،   8  ( املرصيات  ملؤمتر  والعلمية  التنظيمية  اللجنة  أكتوبر(،   7( بالقاهرة  املرصي  املتحف  تطوير 
مع  اجتامع  أكتوبر(،  الكبري )1٦  املرصي  باملتحف  اخلاص  املتحفي  العرض  اجتامع بخصوص  أكتوبر(،  اآلثار )14  لوزارة  الرسمي 
وزير اإلسكان واملجتمعات العمرانية بشأن تطوير املنطقة املحيطة باملتحف املرصي الكبري واملتحف القومي للحضارة )17 أكتوبر(،  

اجتامع نقل املومياوات امللكية للمتحف القومي للحضارة املرصية )٣ أكتوبر(.
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•  أصدر السيد وزير اآلثار عدد من التكليفات:
أمحد عبيد للعمل مساعدًا لوزير اآلثار للشؤن الفنية ومكتب الوزير.  -

أ. إيامن زيدان للعمل مساعدًا لوزير اآلثار لتنمية املوارد املالية واالستثامر.  -
أ. إهلام صالح لدين للعمل مستشارًا لوزير اآلثار لشئون املتاحف اجلديدة.  -

أ. مؤمن عثامن للعمل رئيسًا لقطاع املتاحف.  -

• تسلمت وزارة اآلثار من مجرك الربيد املرصى عددًا من العمالت اآلثرية اهلندية والتي 
قامت الوزارة بدورها بتسليمها إىل السفارة اهلندية بالقاهرة. وجدير بالذكر أنه تم ضبط 

هذه العمالت يف أبريل ٢018 قادمة من اهلند عن طريق الربيد )4 أكتوبر(.
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 فعاليات ثقافية وتواصل مجتمعي

حتت  املدارس  إحدى  ألطفال  ثقافية  فعالية  الكبري  املرصي  املتحف  نظم   •
من  بمجموعة  األطفال  قام  حيث  الكبري«  املرصي  املتحف  عنوان:»مغامرة 

) األنشطة منها »ورشة املرمم الصغري« وورشة »أنت امللك« )٦ أكتوبر(.) 

للتعامل مع  تؤهلهم  اآلثار والتي  بوزارة  العاملني  للسادة  التدريبة  الدورة  بدء   •
ذوي القدرات الفائقة )٦ أكتوبر(.

املتحف  أكتوبر املجيد )7 أكتوبر(، كام نظم  بنرص  أكتوبر« وذلك احتفاالً  بعنوان »نسور  املعز ندوة  النسيج املرصي بشارع  •نظم متحف 
معرض » كتب اآلثار اخلامس« إلصدارات الوزارة من الكتب األثرية )14 أكتوبر(.

اآلثار املسرتدة واملضبوطات

قرارات


