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البحث في األرشیف - ال يشمل آخر ٧٢ ساعة

الخمیس ٢٩ أغسطس ٢٠١٣

منوعات تلفزيون مشاھیر إعالم جديد میديا
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غرناطة: اكتشاف «رسالة حب» في قصر الحمراء

«سوبر إسبانیا»: فالديس «البطل».. وال تواصل بین میسي ونیمار..
وصافرات ضد فیا

23 قتیالً في صدامات في إقلیم شینجیانغ الصیني

مظاھرات خارج مقر رئیس الوزراء البريطاني احتجاجاً على التدخل
في سورية

البرلمان السوري لنظیره البريطاني: "ال تقصفونا"

من جديد... الشرطة توقف جاستن بیبر

مصر تعارض "بشدة" توجیه ضربة عسكرية ضد سورية

ھوالند: على األسرة الدولیة العمل على وقف العنف في

ھل نجت رولینغ من

فخ ھاري بوتر؟

«اإلعالنات» تحجب

«صحیفة» في «عید

العمال»

أول «ملوك األرض»

على سطح القمر..

صینیة!

علي بن طالل
الجھني

الشك وسوء النیة

ثريا الشھري
عابر حیاة - «ھذا في

مزاج أنا»

حسام عیتاني
إعالم المذبحة

11万

いいね！

جھد دولي لترمیم متحف

ملوي
القاھرة - سامر سلیمان

الخمیس ٢٩ أغسطس ٢٠١٣

أعلنت منظمة األمم المتحدة للتربیة والثقافة والعلوم

(يونسكو) إيفاد بعثة تضم خبراء ومتخصصین في ترمیم

اآلثار لتقويم األضرار والمساعدة في ترمیم اآلثار

المصرية التي ُخّربت في متحف ملوي بمدينة المنیا في

صعید مصر، جاء عقب فض قوات األمن اعتصاَمي رابعة

والنھضة المؤيدين للرئیس المصري المعزول محمد

مرسي.

وتنوي البعثة وضع خطة لترمیم ما تضرر في المتحف

وإعادته إلى حالته الطبیعیة، باإلضافة إلى المساعدة

قي تقدير حجم الدمار الذي لحق بعدد من المباني

األثرية والمساجد والكنائس واألديرة المسجلة كآثار

تاريخیة لدى المنظمة.

وصرح محمد سامح مندوب مصر الدائم لدى الیونسكو

أنه يجري البحث مع وزير اآلثار المصري في إقامة ورشة

عمل في الیونسكو خالل األسابیع المقبلة، يشارك

فیھا مسؤولون في الوزارة وخبراء في الیونسكو وممثلون للمجتمع المدني بھدف البحث في سبل حماية التراث الثقافي

المصري وترمیمه والحفاظ علیه.

وكانت الیونسكو قد أعلنت إدراج قائمة القطع المسروقة («القائمة الحمراء») من المتحف ويبلغ عددھا 1040 (استعید

جزء منھا) على الموقع اإللكتروني للمنظمة.

وجاء ذلك عقب إصدار المديرة العامة للمنظمة إيرينا بوكوفا بیاناً تضمن اإلدانة الدولیة للعمل اإلجرامي الذي أدى إلى نھب

محتويات المتحف، وطالبت بوكوفا والمنظمات الدولیة بضرورة التعاون مع المنظمة والحكومة المصرية الستعادة القطع

المسروقة.

يذكر أن متحف ملوي كان يضم آثاراً فرعونیة استخرجت من منطقة تل العمارنة، وقد تعّرضت صالتا العرض في الطابق

األرضي للتخريب، وُسرقت منھما كل القطع األثرية الصغیرة عقب تكسیر خزاناتھا الزجاجیة، كما ُحطّم عدد كبیر من قطع

اآلثار الكبیرة والثقیلة واألواني الفخارية، في حین مّزق وأحرق عدد كبیر من الكتب األثرية في مكتبة المتحف والتي يرجع

تاريخ بعضھا إلى أكثر من 100 عام. وتعرض الطابق العلوي لتخريب شامل وأحرق وسرقت غالبیة محتوياته من عمالت

ذھبیة ومعدنیة وتماثیل ذھبیة وأخرى صنعت من أحجار نفیسة.
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حبیب حداد
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حبیب حداد
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حبیب حداد
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أدونیس «أيقونة شعرية»

في الصیني فوز بجائزة

«غزال التیبت الذھبي»

 الخمیس ٢٩ أغسطس ٢٠١٣

أيكون لبنان على حافة

االنفجار؟

الخمیس ٢٩ أغسطس ٢٠١٣

 

بیت شكسبیر في

ستراتفورد: «أغدًا ألقاك»

في بالد العرب

 الخمیس ٢٩ أغسطس ٢٠١٣

لبنان: ھاجس السیارات

المفخخة يخّیم على

األسواق التجارية

الخمیس ٢٩ أغسطس ٢٠١٣

 

تأجیر األرحام في الغرب

... تجارة بال ضوابط

 الخمیس ٢٩ أغسطس ٢٠١٣

عندما تفقد المرأة التحكم

بجسدھا

الخمیس ٢٩ أغسطس ٢٠١٣

امرأة من حلب.. مفعمة
بالموت

األحد ٤ أغسطس ٢٠١٣

صورة  0

"صّور ع الماشي"... عن
حكايات طرابلس المنسیة

الثالثاء ٢٣ يولیو ٢٠١٣

صورة  6

كیري "يتغّدى" شاورما
ويتحّلى بالبقالوة والكنافة

الخمیس ٢٣ مايو ٢٠١٣

صورة  5

From Hamza al-Khatib to the Crimes of the Ghouta – What

Next?

A New Obama Thanks to Bashar

Ayoon Wa Azan (Negotiating With Neo-Nazis)

Ayoon Wa Azan (No To Remaining Silent To Abuse)

The Media of the Massacre

In the Event of Intervention…

‘The Rock’ and Ceuta and Melilla

Oil in a Week – The Concerns Facing the Oil Industry in Iraq

Ayoon wa Azan (Ignorance Can Be Deadly)

مشاھدًةھذا األسبوع

إمام يتسبب في «عراك مصلین» بعد دعائه على
«السیسي».. و«الشؤون اإلسالمیة» تحقق

٣٦٦٢٠

١٢٠٦٢الموقف السعودي من أحداث مصر

٨٨٦٤الفنان فايز المالكي يسلم مفتاح «البنتلي» للطفل يوسف

٧٤١٣مظلة دولیة وعربیة لـ «معاقبة األسد»

٦٤٩٨سعادة الشعب في «الزوننغ» وتحديد ساعات العمل

السیسي..جنرال مصر القوي عندما كان في بلدة أمیركیة
صغیرة

٦٤١٤

٦٢٢٧إنفجار طرابلس: ذھول... وأسئلة عن البث المباشر لـ «المنار»

٦٠٤٥ما بعد الكیماوي

٥٦٢١"الُمدبِّر" ُيبكي أوباما

٥٥٩٧القاھرة تستنكر «تطاول» أردوغان على شیخ األزھر

٥١٣١ھذه أنظمة ال ترحل...

صدى مجزرة الغوطتین يدّوي عالمیًا... واألسد يجري تعديًال
وزاريًا

٤٧٧٢

Facebookもチェック

daralhayat - جريدة الحیاة

いいね！

113,855⼈がجريدة الحیاة - daralhayatについて「いいね！」と⾔って

います。

Facebookソーシャルプラグイン

بريدك االلكتروني
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