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اكتشافات
•كشفت البعثة األملانية املرصية بمعبد هليوبوليس باملطرية عن جزء من شارع مرصوف
بعمق 1م ،وجمموعة من األواين الفخارية ترجع إىل عرص االنتقال الثالث ،باإلضافة إىل
عدد من بقايا نقوش للملك رمسيس الثاين وكتلة حجرية وعدد من أجزاء من متاثيل ملكية
( 1ديسمرب)) (.

( )• نجحت البعثة املرصية ،العاملة بتل آثار الدير بمدينة
دمياط اجلديدة ،يف الكشف عن سبع عمالت ذهبية من العرص
البيزنطي ،وجمموعة من متاثيل األوشابتي حفر عليها خرطوش
امللك بسامتيك الثانى ،أحد ملوك االرسة 4( 26ديسمرب) .
• الكشف عن متثال ملكي نادر بمنطقة ميت رهينة بمحافظة اجليزة وذلك أثناء أعامل
حفائر اإلنقاذ التي بدأهتا وزارة اآلثار ،التمثال من اجلرانيت الوردي للملك رمسيس
الثاين عىل هيئة «الكا» ،رمز القوة واحليوية والروح الكامنة ،مل يظهر متثال "الكا" سوى
مرة واحدة من اخلشب ألحد ملوك األرسة الثالثة عرش ،كام تم العثور عىل عدد كبري من
الكتل األثرية من اجلرانيت الوردي واحلجر اجلريي عليها نقوش تصور املعبود بتاح إله
مدينة منف باإلضافة إىل خراطيش للملك رمسيس الثاين ،مما يرجح أن هذه الكتل متثل
أجزاء من املعبد الكبري لإلله بتاح بمنطقة ميت رهينة ( 11ديسمرب)) (.

( )• العثور عىل متثال ملكي من احلجر اجلريي عىل هيئة "أبو
اهلول"وذلك أثناء أعامل املسح األثري للبعثة املرصية بمنطقة "كوم
اللويل"بجبانة تونا اجلبل بمحافظة املنيا ،وقد عثرت البعثة ايضا عىل
جمموعات من التامئم املصنوعة من الفيانس األزرق للمعبود "بس"وأواين
فخارية خمتلفة األشكال واألحجام وقنينة من األلباسرت( 14ديسمرب) .

• الكشف عن جزء كبري من متثال ضخم من اجلرانيت األسود للمعبود
حورس بمعبد امنحتب الثالث بكوم احلتان باألقرص ،وذلك أثناء
حفائر البعثة املرصية األملانية ،التمثال املكتشف يصور اإلله حورس يف
هيئة الصقر واقف ًا مرتدي ًا النقبة فاقد ًا األرجل واألذرع ( 19ديسمرب).
( )
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أخبار

• افتتح وزير اآلثار وسفري دولة أملانيا لدى مرص ورشة عمل لإلعالن عن
إطالق املرشوع املرصي األملاين املشرتك حلفظ وصيانة وتوثيق أرشيف أعامل
البعثات األثرية األملانية يف مرص ،والذي آل إىل مركز تسجيل اآلثار املرصية
بعد احلرب العاملية الثانية ،حرض الورشة األمني العام للمجلس األعىل
لآلثار ،ومدير املعهد األملاين يف القاهرة ،ورئيس اإلدارة املركزية لتسجيل
اآلثار املرصية ومدير املعهد اهلولندي بالقاهرة ( 2ديسمرب)) (.

( )• استقبل املتحف املرصي الكبري ٣٠٩ ،قطعة أثرية تنتمي إىل
عصور خمتلفة ،من بينهم  ٦٤قطعة أثرية ضخمة قادمة من املتحف
املرصي بالقاهرة ،من أهم القطع :متثال للملك رمسيس الثاين تقف
خلفه إحدى املعبودات ،ومتثال للمعبودة سخمت ومتثال للملك
ستي الثاين ،ولوحة كبريه من اجلرانيت الوردي خاصة بامللك
رمسيس الرابع  ،باإلضافة إىل جمموعة أخرى متميزة من التامثيل التي
تعرب عن روائع الفن املرصي القديم ( 9ديسمرب).
• بالتعاون مع املكتب الفنى األسباين للتعاون بالقاهرة وجامعة إشبيلية،
أقامت وزارة اآلثار ورشة عمل حتت عنوان «إدارة املواقع األثرية»
وذلك باملتحف القومى للحضارة املرصية بالفسطاط ،تضمنت
جمموعة من املحارضات العلمية ألقاها جمموعة من املتخصصني من
مرص وإسبانيا ( 10-8ديسمرب)) (.

( )• استقبل املتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط ضيوف
امللتقى الثاين للمبدعات العربيات ،وذلك يف إطار تكريم املجلس
األعىل للثقافة لعدد من املبدعات العربيات والالئي بلغ عددهن 25
مبدعة من  11دولة عربية ( 5ديسمرب) ،كام استقبل املتحف وفد من
طالب مدينة البعوث اإلسالمية ،جامعة األزهر ،من خمتلف دول العامل،
وذلك عىل هامش تواجدهم يف مرص حلضور فعاليات منتدى شباب
العامل  2019بمدينة رشم الشيخ (  11ديسمرب).
• عقد االجتامع األول بني وفد خرباء مرصي بريطاين لبحث سبل مكافحة
االجتار الغري مرشوع باآلثار املرصية واحلفاظ عليها وذلك يف العاصمة
الربيطانية لندن ،جاء هذا االجتامع كنتيجة ملا تم االتفاق عليه بني وزير اآلثار
املرصي ووزيرة الثقافة والفن والسياحة الربيطانية من أجل محاية اآلثار
املرصية من االجتار غري املرشوع ( 12ديسمرب)) (.
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• قام الدكتور خالد العناين بأداء اليمني الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح
وزيرا للسياحة واآلثار ،يف حكومة الدكتور مصطفي
السييس رئيس اجلمهورية ً
مدبويل رئيس جملس الوزراء ،لتعود الوزارة كام كانت يوم أنشئت ألول مرة يف
حكومة عيل صربي يف مارس عام  1964حيث عني الدكتور عبدالقادر حاتم
ووزيرا للسياحة واآلثار (22
نائ ًبا لرئيس الوزراء للثقافة واإلرشاد القومي
ً
ديسمرب)) (.

• يف إطار حرص وزارة السياحة واآلثار عىل اختيار أفضل الكفاءات واخلربات القيادية لشغل الوظائف القيادية واإلدارية واإلرشافية
بالوزارة بالشكل الذي يسهم يف االرتقاء بمستوى العمل ووضع الوزارة عىل طريق التميز والتطور ،أصدر وزير السياحة واالثار
قرار ًا بإعادة تشكيل جلنة الوظائف القيادية واإلدارية واإلرشافية برئاسته ،وعضوية سته أعضاء تم اختيارهم طبقا ألحكام القانون
من أعضاء االمانة العامة لقطاع السياحة بالوزارة وعدد من أساتذة اجلامعة املتخصصني يف املجاالت املختلفة من خارج الوزارة
(26ديسمرب).
• استقبل فخامة رئيس اجلمهورية رئيس جملس الوزراء ووزير السياحة
واآلثار وحمافظي اجليزة والقاهرة ملتابعة مرشوعات السياحة واآلثار(٣٠
ديسمرب)) (.

معارض

• افتتح وزير االثار وسفري فرنسا لدى مرص معرض ًا آثري ًا عن نتاج حفائر البعثات األثرية الفرنسية يف مرص حتت عنوان« :احلفائر
الفرنسية يف مرص :بحث ،تعاون ،ابتكار» وذلك باملتحف املرصي بالقاهرة ،بحضور األمني العام للمجلس األعىل لآلثار ،مساعد
وزير اآلثار للشئون الفنية ،وعدد من سفراء الدول األجنبية يف مرص ،تم
تنظيم املعرض بالتعاون بني وزارة اآلثار واملعهد الفرنيس لآلثار الرشقية
وذلك ضمن فعاليات العام الثقايف املرصي الفرنيس  .٢٠١٩يقدم املعرض
حوايل  100قطعة ترجع إىل عصور متعددة تبدأ من عصور ما قبل التاريخ
وحتى فرتة العصور الوسطى ،وبعض القطع استثنائية وليس هلا مثيل يف أي
متحف يف العامل (  19ديسمرب –  18فرباير ) (.)2020
•افتتاح معرض «مبدعون عىل الطريق» بمتحف الفن اإلسالمي وذلك بالتعاون مع مجعية مرص للثقافة وتنمية املجتمع ،يقدم املعرض
جمموعة من األعامل الفنية لألطفال ( 21،22ديسمرب).

لقاءات وزيارات
• اجتمع دولة رئيس الوزراء ووزير اآلثار من أجل مناقشة تنظيم حفل افتتاح املتحف املرصي الكبري ( 10 ،1ديسمرب).

( )• استعرض وزير اآلثار االكتشافات األثرية وعدد من االفتتاحات
واملرشوعات األثرية التي نفذهتا وزارة اآلثار يف الفرتة األخرية يف مرص،
وذلك خالل الندوة التي نظمها جملس األعامل املرصي الكندي ،بحضور
عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية ( 3ديسمرب).
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• شارك وزير اآلثار يف فعاليات الربنامج التطوعي لالحتاد اإلفريقي -مرص
 2019والذي استضافته مرص حتت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السييس
باملركز األوليمبي باملعادي ،ألقى وزير اآلثار حمارضة عن أهم االكتشافات
واملرشوعات األثرية اجلديدة واجلهود املبذولة من أجل استعادة االثار
املرسوقة واملهربة ( 7ديسمرب)) (.

( )• تفقد وزير اآلثار ومساعد السيد رئيس اجلمهورية للشئون املالية
واألمني العام للمجلس األعىل لآلثار متحف آثار مدينة الثقافة والفنون
بالعاصمة اإلدارية اجلديدة ،وذلك للوقوف عىل آخر مستجدات األعامل حيث
تم االنتهاء من األعامل اإلنشائية ملبنى املتحف كام ً
ال ( 7ديسمرب) .

• قام وزير اآلثار بعدد من الزيارات التفقدية :املتحف القومي للحضارة املرصية
بالفسطاط ،وذلك للوقوف عىل تطورات سري األعامل بقاعة العرض املركزية وقاعة
املومياوات امللكية والتي من املقرر افتتاحهام قريبا ( 10ديسمرب) ،ومتحف رشم
الشيخ لتفقد آخر مستجدات األعامل باملتحف متهيد ًا الفتتاحه ،رافقته خالل الزيارة
وزيرة السياحة ( 14ديسمرب)( )
وقام بزيارة مدينة اإلسكندرية لتفقد مرشوعي ترميم وتطوير املعبد اليهودى
«إلياهو هنايب» واملتحف اليوناين الروماين ،باإلضافة إىل تفقد سري العمل بمتحفي
املجوهرات واإلسكندرية القومي ( 20ديسمرب).
• عقد وزير السياحة واآلثار ،واللواء خالد عبدالعال حمافظ القاهرة ،اجتامع ًا ملتابعة اإلجراءات الالزمة
لنقل املومياوات امللكية من مكان عرضها احلايل باملتحف املرصي بالتحرير إىل مكان عرضها الدائم
باملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط ،وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة واملحافظة (22
ديسمرب).
( )• التقى وزير السياحة واآلثار ووزيرة التعاون الدويل (وزيرة السياحة السابقة) لبحث امللفات
اهلامة يف وزارة السياحة وأطر التعاون املستقبلية بني وزارة السياحة واآلثار ،ووزارة التعاون الدويل
( 22ديسمرب).

• تفقد دولة رئيس جملس الوزراء ووزير السياحة واآلثار أعامل التطوير بميدان التحرير،
وكذلك منطقة سور جمري العيون واملتحف القومي للحضارة املرصية وبحرية عني الصرية
ملتابعة سري العمل ،متهيد ًا لنقل مومياوات ملوك مرص العظام للمتحف القومي للحضارة
املرصية ( 26ديسمرب)) (.
• انعقاد مؤمتر السياحة الصحية بفندق سمرياميس بحضور وزير السياحة واآلثار وحمافظ
جنوب سيناء ( 26ديسمرب).

• عقد وزير السياحة واآلثار اجتامع مع حمافظ البحر األمحر وسبعني من مستثمري قطاع
السياحة اخلاص لبحث سبل التعاون بينهم وبني الوزارة مستقبال (٢٨ديسمرب).
•استقبل وزيرالسياحة اآلثار عدد ًا من الشخصيات

( )-رئيسة اجلمعية الدولية لعلامء املرصيات ،و التي حرصت عىل هذا اللقاء بعد توليها
مهام منصبها كرئيس للجمعية ،لبحث تعزيز سبل التعاون بني الوزارة واجلمعية ( 18
ديسمرب).
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-مدير الرشكة اإليطالية املسئولة عن التذاكر اإللكرتونية ( 19ديسمرب).

 املدير اإلقليمي ملوسوعة جينيس لألرقام القياسية للرشق األوسط وشامل إفريقيا وذلك لدراسة إمكانية تسجيل سلسلة من األرقام القياسيةباملوسوعة باسم مرص ( ٢٩ديسمرب).

تواصل مجتمعي
• أقام متحف رشيد الوطني ورشة فنية لنوع جديد من الفن وهو النحت عىل سن القلم الرصاص ،ويتم فيها نحت جمموعة من النامذج األثرية (16-14
ديسمرب) ،كام أقام املتحف ورشة فنية أخرى بعنوان «رشيد األسطورة الواقعية»وفيها تم الرسم عىل الفخار والبورسلني والزجاج ( 16ديسمرب).
• أقام متحف جاير أندرسون معرض ًا بعنوان«تتلف يف حرير» لعرض املنتجات الفنية التي نفذها األطفال ذوي القدرات اخلاصة (  9ديسمرب).
• أقام متحف آثار األقرص ورشة تعليمية فنية ألطفال املدارس عن اللغة املرصية القديمة ( 1ديسمرب).

ٌ
عربى مبني» عن أمهية اللغة العربية وأنواع اخلطوط املستخدمة ىف املصاحف والتحف
بعنوان«لسان
• نظم متحف النسيج املرصي يف شارع املعز ندوة
ٌّ
املنقولة (  23ديسمرب).

•نظم متحف الفن االسالمي احتفالية خاصة بمرور  ١١٦عام ًا عىل افتتاحه ،وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية ،واالحتفالية تتضمن افتتاح معرض
مؤقت؛ بعنوان «من ذاكرة املتحف» ويقدم عرض ألهم وأقدم القطع األثرية املوجودة باملتحف ،ويليه افتتاح ملتقى فناين وزارة السياحة واآلثار يف دورته
الثانية وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي (26ديسمرب).

آثار مسرتدة ومضبوطات
• نجحت الوحدة األثرية بجمرك ميناء سفاجا البحري بالتعاون مع مسئويل البحث اجلنائي بامليناء من
ضبط  72عملة أثرية ،تضم 56عملة معدنية ترجع للعرصين اليوناين والروماين ،و16عملة وميدالية
تذكارية ترجع لعرص أرسة حممد عيل ( 10ديسمرب).

(
)• سلمت وزارة اآلثار إىل السفارة الصينية جمموعة تتكون من  31عملة معدنية نقدية وتذكارية
خمتلفة األشكال واألحجام ترجع لعصور خمتلفة من تاريخ دولة الصني الشعبية ،والتي تم ضبطها يف
مطار برج العرب شهري يناير ومارس من العام
اجلاري ( 11ديسمرب).
• تم ضبط عدد  135قطعة أثرية (منها  ١٢٢عملة معدنية) وذلك أثناء إحدى محالت التفتيش
بوزارة الصحة عىل مستشفى بني سويف ،هذه القطع األثرية املضبوطة ليست من مفقودات وزارة
اآلثار أو املتاحف أو املواقع أو املخازن األثرية ،بل هي ناجتة عن أعامل احلفر خلسة ( 12ديسمرب).

(

)

رئيس التحرير :د .هاني الطيب
مدير التحرير :أ .محـمـد سـعـد
فريق العمل
أ .أشواق مصلح  -أ .محمد رجب
أ .كريم الريدي
تصـميــم :م .مـــروة الـشـيــمـي

وزارة اآلثار
 3شارع العادل أبو بكر بالزمالك
القاهرة  -جمهورية مصر العربية
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