
ص لمكتب تفتیش قنااتقریر دیر البل

إلى اآلن انتھینا وقد الجنوبي" "القصر ترمیم بمواصلة بدأنا . 2022(ینایر) الثاني كانون  6في ص االبلدیر في العمل بدأنا 

الداخلي الدرج جدار سد التنظیف أثناء لحمایتھ. الدرج تجصیص في وبدأنا الداخلي الدرج وجدار الواجھة جدار من كبیر حد 

طالؤه تم الذي األرز خشب من جزء ذلك في بما الطیني الطوب في  المغروسةالخشب شظایا من المزید اكتشفنا  وتثبیتھ،

أخرى قطعة القدیمة. المصریة السفن بناء تطور في مھم ابتكار وھو  ،مثبتة  لسانووصلة نافذة غیر نقرة مع األحمر باللون 

وال الحائط في بإحكام الشظیتین كلتا تثبیت تم السفینة. سطح من جزءًا األصل في كانت وربما بشدة مھترئ سطح لھا كان 

من العلوي الجزء في بالتحقیق  موریسإلین  وكولیت بیت  قاملحمایتھما. وتغطیتھما تسجیلھما تم ولذا بأمان إخراجھما یمكن 

قد األصلي السطح من القلیل أن ویبدو  ، 1900عام في  رایزنر بھاقام التي التنقیب عملیات قبل حتى قلبھا تم ولكن المنصة 

. حیث حدد محیط الھیكل وإنھاء الغرف الداخلیة، House E نجا. واصل نیكوالس براون عملھ في

اآلن على وشك االكتمال. "أعمال ترمیم "القصر الجنوبي

بوجود الشرطة أبلغتنا لقد الشمال. قصر في الكبائن ترمیم على الفریق مع العمل الزاوي وحسن العزیز عبد أحمد سارة بدأت 

اللبن الطوب من لھیاكل آثار على تحتوي التي المنطقة بمسح كولیت بیت وقام الوادي لجنوب الشرقي الطرف في قدیمة بقایا 

المنطقة ھذه في حفر ألعمال التخطیط یتم لم بینما الفخار. صناعة وورش الحدیثة القریة من بالتعدي ومھددة الزوال سریعة 

في األثري التحقیق أجل من صحیح بشكل  لھاوالتخطیط الھیاكل لھذه خرائط رسم االستكشافیة  للبعثةالمھم من  الموسمھذا 

.المستقبل



.أعمال ترمیم القصر الشمالي

متر  32.5بعد على یقع مبنى وھو ،  F المنزلفي التنقیب أعمال الزاوي وحسن العزیز عبد أحمد وسارة موریس إلین بدأت 

في أخرى مرة الطین "بیض" مئات البعثة فیھ اكتشفت الذي الھیكل ھو ھذا الشمالیة. الضاحیة في  E المنزلشرق جنوب 

ھذا التنقیب أعمال كشفت كما إداریة. ألغراض للتسرب مانعة فراغات عن عبارة كانت ربما والتي  2020-2019موسم 

وتم الطحن وأحجار واإلبر الخرز مثل األثریة المواد من الموقع في الترسبات من العدید على یحتوي المنزل بأن الموسم 

سور وسط باتجاه الغامض للھیكل  بالنسبةآما المبنى. فناء أرضیة على ملقاة المنزلي والفخار الجرار قطع من العدید اكتشاف 

، براون نیكوالس بواسطة عنھ التنقیب تم و قبطي رضیع مقبرة إلیواء مبني انھ فاتضح الشمالي للقصر الرئیسي الضمیمة 

المقبل الموسم المنزلین ھذین تسجیل من االنتھاء یتم أن ونأمل  .House E فيالماضي الموسم في أعمالھ أیضًا واصل الذي 

. فبرایر13والبدء في إعادة بنائھا و قد انھینا العمل ھذا الموسم في 



.Fقاعدة عمود بالبیت 

، لآلثار األعلى للمجلس العام األمین ، وزیري مصطفى والدكتور والسیاحة، اآلثار وزیر العناني خالد الدكتور نشكر أن نود 

خاص بشكل ممتنون نحن المصریة. اللجنة عام مدیر حسن  ومصطفى، لآلثار الدائمة اللجنة مشرف ، جابر نشوى والدكتورة 

مدیرة دانییل ماریان نشكر أن نود كما ودعم. ومساعدة تشجیع من قدمھ ما كل على ، قنا آلثار العام المدیر ھندي، أیمن ل 

قنا في والتنقیب األجنبیة البعثات رئیس ، الرب جاد وعامر ، بقنا الغربیة الضفة آثار مدیر ، هللا عبد محمد وعبدهللا قنا، منطقة 

هللا عبد فتحي ومحمد فیلبس كامل ممدوح وإنجي أحمد كامل حسن ھبة مفتشونا و ، الغربي دیر من شمروك شحات ومحمد ، 

األبحاث ومركز بالقاھرة األمریكیة والجامعة على مجدي والسید إكرام سلیمة الدكتورة جانب إلى ترمیم أخصائي - محمد 

.األمریكي في مصر لمساعدتھم ودعمھم د. بیرس بول كریسمان والبعثة المصریة بجامعة أریزونا على كرم ضیافتھم الكریمة


