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• إعادة افتتاح مقربيت قاروإيدو باجلبانة الرشقية يف رشق اهلرم األكرب بمنطقة آثار اهلرم للزيارة بعد االنتهاء من أعامل الرتميم هبام.  ومها مقربتان 
صخريتان ترجعان إىل عرص األرسة السادسة )١8 نوفمرب(.

افتتاحات

(•  أعلن وزير اآلثار، يف مؤمتر صحفي عاملي  (
وأجنبية  عربية  لدول  سفريًا   ٤٠ من  أكثر  حرضه 
وأعضاء  العامة  الشخصيات  من  ولفيف  مرص  يف 
الصحف  من  عدد  إىل  باإلضافة  النواب  جملس 
املحلية  التلفزيونية  والقنوات  األنباء  ووكاالت 
سقارة  بمنطقة  جديد  أثري  كشف  عن  والعاملية، 
اآلثرية والذي قامت به بعثة  مرصية.  يضم الكشف 
صندوق   2٥ و  والربونز  اخلشب  من  مصنوعة  واألشكال  األحجام  خمتلفة  لقطط  متاثيل  من  ضخمة  جمموعة 
خشبي بأغطية مزينة بكتابات هريوغليفية بداخلها مومياوات لقطط، ومتاثيل من اخلشب لسيدتني وحيوانات 
إىل  باإلضافة  النمس،  حليوان  مومياوات  منجل،  أبو  وطائر  أوى  وابن  والتامسيح  والعجل  النمس  منها  خمتلفة 
عدد من اجلعارين املصنوعة من احلجر واخلشب ومزينة بمناظر معبودات مرصية وأكثر من مائة متثال متنوعة 
من اخلشب والربونز والفيانس لعدد من املعبودات املرصية القديمة مثل أوزير وبتاح ونيت وحورس  ولوحة 
أيضا عن مومياوتني  البعثة  األول من األرسة 2٦. كام كشفت  بسامتيك  للملك  حجرية عليها االسم احلورى 
لقطط ضخمة احلجم ومن املرجح أن تكون لشبلني. وكانت هذه الفاعليات برعاية كال من : جمموعة سرياميكا 

كليوباترا وصدى البلد وسامسونج، )2٣ نوفمرب(.

بمنطقة  الرشقية  لآلثار  الفرنيس  واملعهد  سرتاسبورج  جلامعة  التابعة  الفرنسية  األثرية  البعثة  نجحت   •
 .33 آثار العساسيف بالقرنة، يف الكشف عن ثالثة توابيت خشبية، وذلك بالفناء اخلارجي للمقربة رقم 
التابوت األول لسيدة تدعى» يت ابو« عليه زخارف ملونة وكتابات هريوغليفية، أما التابوت الثاين مطيل 

من  أعمدة  وعليه  األصفر،  باللون 
لسيدة  وهو  اهلريوغليفية  الكتابات 
عليه  الثالث  والتابوت  »راو«،  تدعى 
وأعمدة  بيضاء  وألوان  جصية  طبقة 
باللون البني، وهو خايل من أية كتابات 

) )2٧ نوفمرب(.)

اكتشافات
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)١ نوفمرب(، وتوابيت خبيئة العساسيف  • استقبل املتحف املرصي الكبري عدد ١٤٠ قطعة آثرية قادمة من املتحف املرصي بالقاهرة 
التي عثرت عليها البعثة املرصية يف أكتوبر املايض بجبانة العساسيف األثرية، وذلك لبدء أعامل ترميمها ودراستها متهيدًا لعرضها  بقاعة 
لرجال  ملون  آدمي  تابوت خشبي  العساسيف« تضم عدد ٣٠  »خبيئة  أن  بالذكر  افتتاحه يف هناية 2٠2٠. جدير  عند  باملتحف  خاصة 

وسيدات وأطفال يف حالة جيدة من احلفظ )١٠ نوفمرب( . 
• نظمت وزارة اآلثار املؤمتر الدويل الثاين عرش لعلامء املرصيات والذي شارك به ٦٠٠ عامل من ٣٠ دولة. تضمن املؤمتر ٣٧٠ حمارضة علمية 
وجولة ميدانية يف املتحف الكبري، وحفالت عشاء بمنطقة األهرامات وقرص األمري حممد عيل وحفل اخلتام بقلعة صالح الدين والذي 
رشفه باحلضور دولة رئيس جملس الوزراء وعدد من السادة الوزراء والسفراء، كام قام وزير اآلثار بتكريم  أربعة علامء آثار من أربع قارات 

خمتلفة )٣-8 نوفمرب(. 

النواب  الكبري رئيس جملس  باملتحف املرصي  • استقبل وزير اآلثار 
ورئيس ووكالء جلنة الثقافة واإلعالم واآلثار ، حيث قام باصطحاهبم 

) يف جولة تفقدية باملتحف )٦ نوفمرب(.)

(•  استقبلت منطقة آثار اهلرم رئيس املجلس االستشاري الصيني وعضو  (
اللجنة املركزية للحزب الشيوعي  الصيني  والوفد املرافق له )١2 نوفمرب(.

• االحتفال بمرور ١١٧ عام عىل إفتتاح املتحف املرصي بالقاهرة، بحضور وزير اآلثار، 
ومستشار رئيس اجلمهورية الفريق عبد العزيز سيف، حمافظ القاهرة، عدد من الوزراء 
العامة والفنانني،  احلاليني والسابقني، ٤٠سفريًا أجنبيًا وعربيًا ، عدد من الشخصيات 

لفيف من السادة كبار الصحفيني اإلعالميني والكتاب.
 يف بداية االحتفالية أعلن وزير اآلثار عن انطالق املوقع اإللكرتوين »آثار مرص« والذي 
تدشنه وزارة اآلثار ألول مرة عن آثار مرص املختلفة، كام تضمنت االحتفالية العديد 

املومياوات«  »خبيئات  بعنوان  األول  مؤقتني  معرضني  افتتاح  منها  الفعاليات  من 
ويضم جمموعة خمتارة من األربع خبيئات للمومياوات التي تم العثور عليها أعوام 
مرص  ىف  »التعليم  بعنوان  الثاين  املعرض  أما   .)2٠١9 ،١898 ،١89١، ١88١(
التعليمية  العملية  التي توضح شكل  القطع  القديمة« ويعرض جمموعة فريدة من 
بمرص القديمة وأنامطها املختلفة التي سامهت يف تشكيل احلضارة املرصية القديمة 
واختتم احلفل بعروض فنية لفرقة النور واألمل املوسيقية. وكانت هذه الفاعليات 

) برعاية انرشيا )١٤ نوفمرب- ١٤ يناير(.)

أخبار

3النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية - العدد الثاين واألربعون - نوفمرب  ٢٠١٩



 

آثار  ملنطقة  السويرسية  اخلارجية  للشئون  الدولة  وزيرة  زيارة   •
سقارة )١٦ نوفمرب(.

حرمه  والسيدة  املجر  دولة  رئيس  قام  ملرص  زيارته  هامش  عىل   •
الدين، منطقتي  صالح  قلعة  وهي:  اآلثرية  املواقع  من  بزيارة عدد 

) آثار اهلرم وسقارة )28-29 نوفمرب(. )

(• متحف رشم الشيخ يستقبل أول ثالث قطع آثرية من ضمن جمموعة القطع  (
أسد  ومتثال  حتحور  لألهلة  الوردي  اجلرانيت  من  متثال  رأس  عن  عبارة  به.  اخلاصة 
من اجلرانيت األمحر وعمود لآلهلة حتحور من الشست يطلق عليه عمود أبريس من 

األرسة 2٦ صور عليه اخلرطوش اخلاص بامللك )٣٠ نوفمرب(.

معارض

لندن حرضها  الربيطانية  العاصمة  احتفالية ضخمة يف  (• يف  (
األعامل  ورجال  العامة  الشخصيات  من  مدعو  ألف  من  أكثر 
عنخ  »توت  معرض  اآلثار  وزير  افتتح  الربيطاين،  املجتمع  ونجوم 
آمون: كنوز الفرعون الذهبي« بمحطته الثالثة بقاعة ساتيش والذي 
حرض  الشاب.  امللك  مقتنيات  من  قطعة   ١٥٠ من  أكثر  يعرض 
مراسم االفتتاح سفري مرص يف لندن وعامل اآلثار د. زاهي حواس، 
واحلفيدة الثامنة للورد كارنرفون الذي كان يمول حفائر بعثة هوارد 
كارتر الذي اكتشف مقربة امللك توت عنخ آمون. دعا وزير اآلثار 
مجيع احلارضين لزيارة مرص مسلًطا الضوء عىل االكتشافات األثرية 
احلديثة واملرشوعات األثرية التي تنفذها الوزارة ومنها متحف رشم 
الشيخ والذي ستفتتحه وزارة اآلثار قريبا ليكون مركز جذب سياحي 

جديد باملدينة. كام نوه إىل قرب افتتاح املتحف املرصي الكبري ووصفه بأنه هدية مرص لإلنسانية )١نوفمرب 2٠١9(.

باملنيل معرضًا فنيًا حتت عنوان »من  •  نظم متحف قرص األمري حممد عيل 
يضم   حلوان.  جامعة  اجلميلة  الفنون  كلية  مع  بالتعاون  وذلك  القلب« 
الصامتة  الطبيعة  واملناظر  البورتريه  بني  تتنوع  فنيًا  عماًل   ٧٤ املعرض 
  ٣-١٣( للمتحف  الكربى  بالقاعة  وذلك  فنانًا،   ٣٤ ألعامل  والتفصيلية 

) نوفمرب(.)
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• بمناسبة مرور ١٥٠ عام عىل افتتاح قناة السويس، نظم قرص األمري حممد عيل باملنيل معرضًا مؤقتًا بعنوان »اخلديوي والقناة«. يضم املعرض 
جمموعة من القطع األثرية التي ختلد ذكرى افتتاح القناة مثل: جمموعة من العمالت املعدنية، لوحة نادرة متثل حفل االفتتاح )١٧ نوفمرب- ٣١ 

ديسمرب(.   

يف إطار االحتفال باملولد النبوي الرشيف:
• نظم متحف ملوي عددًا من  الفعاليات لطالب املدارس منها جوالت 
إرشادية داخل املتحف - فقرات فنية - وورش عمل خمتلفة )8 نوفمرب(.

) (
»ولد  عنوان  حتت  مؤقتًا  أثريًا  معرضًا  اإلسالمي  الفن  متحف  نظم   •
اهلدى« ضم جمموعة من القطع  التي تتحدث عن وصف النبي الكريم 
ورحلة اإلرساء واملعراج وتنظيم ورشة فنية لصناعة عروسة املولد ) 9- 

2٠ نوفمرب(.

• قام املتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط بإقامة احتفالية شملت ورش تعليمية لألطفال وعرض فني غنائى قامت به فرقة اإلنشاد 
الدينى التابع لوزارة الثقافة، باإلضافة إىل حمارضتني عن تاريخ وتطور االحتفال باملولد النبوى الرشيف وأشكاله عرب العصور اإلسالمية 

املختلفة )١٠ نوفمرب(.
أقامت  إدارة التوعية األثرية والتواصل املجتمعي باإلدارة العامة للقاهرة التارخيية سلسله من الندوات الثقافية واآلثرية والفنية لسكان   •
املنطقة. شملت ندوات عن اهلوية املرصية وعالقتها بإفريقيا، ُطرق الوقاية من حدوث احلرائق،  والتعليامت الواجب اتباعها يف حالة حدوث 

حريق وندوة عن التغذية وعالقتها بصحة األرُسة )١٣ نوفمرب(.

يف إطار االحتفال بأعياد الطفولة:

 •  نظم املتحف القبطي معرضًا آثريًا بعنوان »حكاية لعبة مرصية«.  ضم عرض جمموعة متنوعة من اآلثار التي 
متثل الدمى املخصصة لألطفال بأشكال خمتلفة منها فارس يمتطي جوادًا وجمموعة من األدوات املوسيقية، 
كام تم إقامة عدد من األنشطة يف ذات اإلطار منها تقديم عروض خليال الظل بالتعاون مع صندوق التنمية 

الثقافية )2٠ نوفمرب-2٠ ديسمرب(. 

النسيج املرصي معرضًا لآلثار املؤقتة حتت عنوان »أطفال املجد« ضم جمموعة من  نظم متحف   ) (
مالبس األطفال عىل مر العصور بعضها ُيعرض ألول مرة )2٤ نوفمرب- 2١ يناير(. 

التضامن االجتامعي أطفال  شارك وزير اآلثار، ووزيرة   •
باملتحف  الطفولة  بأعياد  احتفاالهتم  يف  املرصية  املدارس 
مع  بالتعاون  اآلثار  وزارة  أقامت  حيث  بالقاهرة  املرصي 
السفارة اإليطالية وبحضور السفري اإليطايل مبادرة »رحلة 
معرض  خالل  من  املرصية«  الكنوز  الكتشاف  خاصة 
جولة  يف  األطفال  يأخذ  ومسار  تفاعلية  تعليمية  وورشة 
اآلثار  خمتلف  عىل  والتعرف  مرص  يف  املختلفة  املدن  عرب 
املوجوده هبا والبعثات األثرية التي تعمل بمدن وحمافظات 
مرص. ويف هناية اجلولة تم تقديم شهادات تقدير لألطفال 
وكتاب خمصص لألطفال يتناول تاريخ مرص القديمة )2١ 

) نوفمرب(.)

 فعاليات ثقافية وتواصل مجتمعي
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 لقاءات وزيارات
(• بدعوة من  جملس أمناء املتحف الربيطاين، شارك وزير اآلثار يف حفل االستقبال الذي أقامه  (
املجلس باملتحف الربيطاين بالعاصمة الربيطانية لندن، وخالل االحتفال تم مناقشة تعزيز سبل التعاون 

يف ظل املشاريع املتحفية الضخمة التي تقوم هبا وزارة اآلثار)٣٠ أكتوبر(. 
• إلتقى وزير اآلثار ووزيرة الفن والرتاث والسياحة الربيطانية، بحضور سفري مرص يف بريطانيا وذلك 

عىل هامش زيارته إىل لندن الفتتاح معرض امللك توت عنخ آمون )٣١ أكتوبر(.
• شارك وزير اآلثار بجلسة جملس النواب العامة والتي وافق خالهلا عىل مرشوع قانون إعادة تنظيم هيئة 
 املتحف املرصي الكبري، وعىل مرشوع قانون بتنظيم هيئة املتحف القومي للحضارة املرصية )٤ نوفمرب(.

• بدعوة من رئيس هيئة قناة السويس، شارك وزير اآلثار يف االحتفالية التي نظمتها اهليئة بمناسبة 
باملارينا  وذلك  البحرية،  للمالحة   "2٠١9-١8٦9" السويس  قناة  افتتاح  عىل  عاًما   ١٥٠ مرور 

) اجلديد رشق القناة بمحافظة اإلسامعيلية )١٧ نوفمرب(.)
يف  عقد  والذي  أفريقيا  أجل  من  االستثامر  منتدى  افتتاح  حفل  اجلمهورية  رئيس  فخامة  رشف   •

العاصمة اإلدارية اجلديدة، والذي شارك به وزير اآلثار)22 نوفمرب(.

(• سافر وزير اآلثار إىل دولة الصني لتمثيل مرص يف االجتامع الثالث ملنتدى احلضارات القديمة  (
ببكني، كام عقد عددا من اللقاءات الثنائية مع كل من وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية ووزير الثقافة 
دوليا  مؤمترا  بعقد  نادى  كام  اآلثار،  يف  مرشوع  الغري  اإلجتار  حماربة  كيفية  ملناقشة  الصيني  والسياحة 
هذه  هامش  عىل  حمارضة  ألقى  كام  لآلثار.  مرشوع  الغري  واإلجتار  رسقة  لوقف  املثىل  الطرق  ملناقشة 
الزيارة استعرض فيها أهم االكتشافات اآلثرية واملرشوعات التي تنفذها الوزارة وذلك بمقر السفارة 

املرصية ببكني )29 نوفمرب(.

2٣ نوفمرب(، منطقة  و  املتحف املرصي الكبري )٦  قام وزير اآلثار بعدد من اجلوالت التفقدية:   •
 ١٦( الغردقة  متحف  نوفمرب(،   2٠( الشيخ  كفر  متحف  نوفمرب(،   ١٤( زورس  وهرم  سقارة 

نوفمرب(، متحف اإلسامعلية )١٧ نوفمرب(، قلعة صالح الدين بالقاهرة )2٤ نوفمرب(.
واآلثار واإلعالم     الثقافة  رئيس جلنة  اجلديدة،  إمبان بمرص  البارون  بقرص  اآلثار  وزير  استقبل   -

) وعدد من أعضاء اللجنة )2٦ نوفمرب(.)

وعضو  الصيني  االستشاري  املجلس  رئيس  الشخصيات:  من  عدد  اآلثار  وزير  استقبل   •
 ١9( بمرص  أنجوال  دولة  سفري  نوفمرب(،   ١2( الصيني  الشيوعى  للحزب  املركزية  اللجنة 
 2٤( بولندا  سفري  نوفمرب(،   2١( بريو  يف  والسياحة  واخلارجية  التجارة  وزير  نوفمرب(، 

) نوفمرب(، سفرية الربتغال)2٧ نوفمرب(.)


