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Giornata di lavoro per le missioni archeologiche italo-libanesi.  

Bombardiere: il nostro impegno in Libano è più globale e più ampio 
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Bombardiere e il Minsitro della Cultura hanno inaugurato la giornata di lavoro  

sulle missioni archeologiche italo-libanesi 
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Link siti web  

Missioni Archeologiche Italo-Libanesi in Libano 
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NNA: 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/566869/#.YVYF3vtLdLQ.whatsapp 

 

Lebanon On: 

https://www.lebanonon.com/news/96458 

 

Al Kalima Online: 

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=602600 

 

Al Loubnania: 

http://www.alloubnania.com/Newsdet.aspx?id=448741 

 

VDL News: 

https://www.vdlnews.com/news/135772 

 

Al Hadath 24: 

https://alahdath24.com/ar/education-culture/70226/ورشة-عمل-للبعثات-األثرية-اإليطالية-اللبنانية-المشت 

 

Al Liwaa: 

https://aliwaa.com.lb/share/377609/ 

 

El Nashra: 

https://bit.ly/3zVLGgP 

 

As Sharq Al Awsat: 

https://bit.ly/3BdbDtQ  

 

 

 

Link televisivi: 

 

MTV: 

https://www.mtv.com.lb/Programs/Prime_Time_News/2021/videos/30_Sep_2021/رغم_كل_شي 

 

LBCI: 

https://bit.ly/3DbCxmD 
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Le missioni archeologiche italo-libanesi in Libano: 
esperienze a confronto e prospettive di ricerca 

 
 البعثات األثریة اإلیطالیة اللبنانیة المشتركة في لبنان:

 تبادل الخبرات وآفاق البحث (صور)
 

 "النھار" :المصدر ۱۷:۱٦ | ۱۰-۲۰۲۱-۰٥
 
 

 

 من مشاریع البعثات األثریة اإلیطالیة اللبنانیة المشتركة.

مت  طالیةاإلی األثریة للبعثات مخصصة عمل ورشة الحدث، في اللبنانیة، الجامعة حرم في نُّظِ
 مرتضى اموس محمد الثقافة وزیر افتتح األخیرة. السنوات خالل في لبنان في العاملة اللبنانیة
 محمد الدكتور اللبنانیة الجامعة رئیس ممثل وتاله الحاضرین على التحیة بإلقاء العمل ورشة
 لآلثار العام مدیرال الختامیة الكلمة ألقى حین في بومباردییري، نیكولیتا اإلیطالیة والسفیرة رباح

 الخوري. سركیس لبنان في

  

ANNAHAR - 05 ottobre 2021 



 تعزیز إلى العمل ورشة تھدف
 الجھتین بین القائم التعاون
 األھداف على ضوءال وتسلیط

 وعلى اآلن، حتى ُحقِّقَت التي
 لھذه الفعلي اإلیجابي األثر

 في كما الحاضر في البعثات
ً  المستقبل،  صعید على خصوصا

 والحیاة االقتصادیة التنمیة
 المجتمعات ضمن االجتماعیة

 شمال من وذلك فیھا، تتواجد التي
 جنوبھ. إلى لبنان

 
 راءخب األثریة البعثات ویرأس

 المدیریة الى ینتمون یونمحل
 وإلى لبنان في لآلثار العامة

 وآخرون اللبنانیة، الجامعة
 الوطني المجلس من إیطالیون
 CNR – إیطالیا في للبحوث
 أورسوال "سور وجامعة

Orsola Suor " بنینكاسا"
Benincasa " نابولي في 

 ال وجامعة أودیني وجامعة
 )Sapienza La( سابیانزا

 اساري.س وجامعة روما في

  
 الخمس؟ اللبنانیة اإلیطالیة األثریة البعثات تتضمن ماذا

 األثري خرایب مشروع
 

 – یاإیطال في للبحوث الوطني (المجلس أوجیانو إیدا برئاسة األثري، الخرایب مشروع یھدف
CNR( الجامعة خلیل ووسام) ،(جمجم وموقع الخرایب، معبد منطقة استطالع إلى اللبنانیة 
ً  تجري اللیطاني. نھر ومصب المتأخر) البرونزي/الحدیدي (العصر األثري  لمواقعا دراسة حالیا
ط التنقیب. ألعمال تمھیداً  بھا الخاصة الخرائط ورسم ً  ُخّطِ  ألنشطة ۲۰۲۱ العام خالل في أیضا



 بعثةال معھا تعمل التي اللبنانیة الجامعة في ةتعلیمی
 إنشاء للبعثة النھائي الھدف ویبقى تأسیسھا. منذ

 ستُعرض حیث الخرایب، في أثري متحف
 علیھا. ُعثر التي والتحف المعادن

  
 معاصر في التخصصات المتعدد األثري المشروع

 )MeSAP( الحصن قلعة - الشوف
 

 في التخصصات متعددة منھجیة المشروع یتبنى
 سیلفیا السیدة إدارتھ على وتشرف البحث

 بنینكاسا"، أورسوال "سور (جامعة فیستوتشیا
 زیادة میریام والسیدة اإلیطالي الجانب عن نابولي)

 الجانب عن لبنان) في لآلثار العامة (المدیریة
 البحث خالل من المشروع، ویتمحور اللبناني.
ً وخصوص الشوف معاصر منطقة في األثري  في ا

 التغیرات دراسة حول الحصن، قلعة موقع
 استقرار وتاریخ الطبیعیة والمناظر المناخیة
 البقاع وادي بین الواقعة المنطقة في الشعوب

 وھو( العثماني العصر وحتى البرونزي العصر من ابتداء المتوسط، األبیض البحر وساحل
 محمیة جنوب الشوف معاصر ةقری تقع الموقع. في الشعوب استقرار من األخیرة المرحلة
 قیمةو أھمیة تكتسب التي الطبیعیة األرز محمیة وتتضمن لبنان، في محمیة أكبر الشوف،
 السیاحیة.و والبیئیة الثقافیة الناحیة من كبیرتین

 ة،المحلی السلطات مع بالتعاون المشروع، یساھم
 السیاحة على المبني االقتصاد تعزیز في

 ةالمعرف نشر خالل من ةالمنطق ھذه في المستدامة
 غناهو كثافتھ حیث من المتمیز األثري بالتراث
 علیھ. الضوء وتسلیط وحمایتھ

  
 لبنان شمال مشروع

 
 یادةبق لبنان، شمال في األثریة البعثة أنِشئت
 حیدر ومي أودیني) (جامعة یاموني ماركو

 حتى وعِملت ،۲۰۱۷ العام في اللبنانیة) (الجامعة
 تمتد األثریة بالقطع ملیئة منطقة تحدید على اآلن
 الكورة قضاء في ۲كم ۱۰۰ حوالي على

 ً  سكان وتمكن أمیون. مدینة في وخصوصا
 المعرض زیارة من ۲۰۱۹ امالع في المنطقة



 لیغییري"أ "دانتي وجمعیة اإلیطالي الثقافي المعھد من بدعم طرابلس قلعة في البعثة نظمتھ الذي
 لسلطاتا مع التعاون من عالیة بدرجة تفتخر التي البعثة وتتطلع طرابلس. في مقرھا الكائن

 ،۲۰۲۱ للعام بأكملھا المنطقة يف العلمي المسح اختتام إلى منھا، والمحلیة المركزیة اللبنانیة،
 شطةلألن تمھیداً  زغرتا قضاء منطقة في أخرى مسح عملیة وإطالق التراث لتعزیز خطة ووضع
 .۲۰۲۲ العام في المرتقبة

 
 صور منطقة في اإلیطالي اللبناني األثري المشروع

 
 ۲۰۲۰ العام في كورونا وباء وفرض وحیدر، داندریا بإدارة ،۲۰۱۹ العام في المشروع انطلق
 تنظم أن المرتقب من مشوك. وتل العین ورأس شواكیر مناطق المشروع یشمل بُعد. عن تنفیذه

 مالعا خریف في تنقیب وحملة تعلیمیة أنشطة
 تعاون عالقة على البعثة تحافظ .۲۰۲۱
 سیما وال اللبنانیة، السلطات مع ممتازة

 التي اللبنانیة والجامعة لآلثار العامة المدیریة
 المحلي. الجامعي المرجع برتعت

 
 (الناقورة) العمد أم بعثة

 
 في الناقورة منطقة في العمد أم بعثة تأّسست

 غیرغیس میكالي إشراف تحت ۲۰۲۱ العام
 بدوي رامز وحسن ساساري) (جامعة

 لواء مع بالتعاون اللبنانیة)، (الجامعة
 ،Sassari Brigata – االیطالي ساساري

 في العاملة طالیةاإلی الكتیبة من جزء وھو
 لولأی في المیدانیة األنشطة بدأت "الیونیفیل".

 العام. ھذا من
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