وزارة اآلثار
التواصل خيلق جمتمع ًا مرتابط ًا ،هلذا حترص وزارة اآلثار عىل إصدار نرشة إخبارية شهرية
تعرض من خالهلا أهم اإلنجازات واألنشطة ،وغري ذلك من األحداث اجلارية داخل الوزارة.

النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية – العدد العارش  -مارس 2017

اكتشافات أثرية
• اكتشفت البعثة املرصية األملانية املشرتكة العاملة بمنطقة
سوق اخلميس باملطرية جزئني لتمثال ملكي حيمل أحد
األسامء اخلمسة للملك بسامتيك األول (حوايل 610-664

ق.م) مصنوع من حجر الكوارتزيت .تم الكشف يف حميط
بقايا معبد امللك رمسيس الثاين الذي بناه يف رحاب معابد
الشمس بمدينة هليوبوليس «أون» القديمة .كام تم العثور

عيل اجلزء العلوي من متثال باحلجم الطبيعي للملك ستي
الثاين من احلجر اجلريي ،باإلضافة إىل كتلة حجرية عىل هيئة
«كورنيش» (عتب علوي) حتمل بقايا ألوان صفراء وزرقاء

وبقايا السم امللك ستي األول ،إال أنه قد أعيد استخدامها
فيام بعد من ِقبل ملوك الرعامسة .تم نقل اآلثار املكتشفة إىل
املتحف املرصي بالقاهرة.

• كشفت البعثة األثرية األملانية العاملة يف املعبد اجلنائزي للملك
أمنحتب الثالث بمنطقة كوم احليتان بالرب الغريب باألقرص عىل متثال
من األلبسرت حمتفظ ًا بأجزاء من ألوانه منحوت ًا عىل جانب متثال ضخم
للملك أمنحتب الثالث ،من املرجح أنه خيص امللكة يت زوجته،
عرص األرسة الثامنة عرشة .هـذا باالضافة اىل الكشف عن 109
متثاالً للمعبودة سخمت خالل شهري فرباير ومارس .2017
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اكتشافات أثرية

• نجحت بعثة جامعة خايني األسبانية يف الكشف عن غرفة دفن
كاملة لشقيق أحد أهم حكام جزيرة ألفنتني من عرص األرسة الثانية
عرشة ،وذلك يف منطقة قبة اهلوا بغرب مدينة أسوان .تضم املقربة
جمموعة األثاث اجلنائزي للمتويف منها أواين فخارية ،وتابوتني داخيل
وخارجي من خشب األرز ،باإلضافة إيل جمموعة من النامذج اخلشبية
لقوارب جنائزيةُ .صور عىل جدران املقربة مناظر متثل احلياة اليومية.
كام عثرت البعثة عيل مومياء داخل غرفة الدفن يف حالة جيدة من احلفظ

ومغطاة بكارتوناج ملون مع قناع وقالدة.

أعامل
بعثــات
أثرية
معارض داخلية

بدأت العديد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر مارس  2017عىل النحو التايل:
البعثة املشرتكة بني وزارة اآلثار واملعهد السويرسى بنجع احلجر بأسوان  -البعثة املشرتكة بني وزارة اآلثار
واملعهد الفرنسى لآلثار الرشقية بالعني السخنة بالسويس  -جامعة فورتسبورج األملانية بتل بسطا بالرشقية

وأدفو بأسوان  -املتحف القومى األسبانى بإهناسيا املدينة ببنى سويف  -جامعة لوفان البلجيكية بدير

الربشا باملنيا  -مركز الدراسات السكندرية الفرنيس بكوم هبيج باألسكندرية  -متحف اللوفر بالرسابيوم
بسقارة  -جامعة بيونيس ايريس األرجنتينية بمقربة نفر حتب رقم  TT49بالعساسيف  -جامعة ليدن

اهلولندية بجبانة الدولة احلديثة بسقارة  -املتحف امللكى للفن والتاريخ البلجيكى بالكاب بأسوان  -مجعية
أبحاث مرص القديمة األمريكية هبضبة اجليزة  -املتحف الربيطانى بشطب بأسيوط.

معارض آثار مؤقتة

• احتفل متحف الفن اإلسالمي بيوم املرأة العاملي ،بإقامة معرض
مؤقت ملدة يوم واحد يتناول دور املرأة يف جماالت الفنون وصناعة

احليل .تم عرض اثنتى عرشة قطعة أثرية تُعرض للمرة األوىل ،وذلك

بقاعة العرض املؤقت باملتحف ( 8مارس .)2017

• يف إطار االكتشافات احلديثة باملطرية ،قام املتحف املرصي
باستضافة جمموعة من القطع األثرية املكتشفة من ِقبل البعثة املرصية
األملانية املشرتكة العاملة هناك وهي عبارة عن أجزاء متثال ملكي

ضخم حيمل أحد األسامء اخلمسة للملك بسامتيك األول ،وعتب
علوي حيمل اسم امللك ستي األول واجلزء العلوي من متثال للملك

ستي الثاين من احلجر اجلريي ،باإلضافة إىل كتلتني حجريتني حتمالن
نقش ًا يصور امللك رمسيس الثاين يقدم تقدمة للمعبودة «موت» (16
مارس .)2017
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املتحف املرصى الكبري

مرشوعــات

•" تم اإلنتهاء من حوايل  %56من املرشوع الكامل للمتحف املرصي الكبري ،بنسبة  %30من التشطيبات الداخلية و %45من أعامل املساحات اخلارجية.
• يقوم املرشوع املرصي الياباين بدراسة األسرِ َّ ة الطقسية للملك توت عنخ آمون باملتحف املرصي بالقاهرة وعمل آشعات عليها لدراسة أفضل
وأمن طرق لنقلها إىل املتحف املرصي الكبري.
• أهنى فريق ترميم املتحف املرصي الكبري ترميم قطع أثرية ختص امللك توت عنخ آمون ،مل يتم عرضها من قبل ،وذلك متهيد ًا لعرض جمموعة

امللك توت عنخ آمون كاملة باملتحف.

مرشوعات ترميم

• افتتحت وزارة اآلثار معمل ترميم آثار مؤقت بموقع حفائر البعثة املرصية اليابانية العاملة بمركب خوفو الثانية بمنطقة أهرام
اجليزة .املعمل جمهز بأحدث املعدات والوسائل عالية التقنية من امليكروسكوبات احلديثة التى تستخدم ىف تعريف األخشاب

وكذلك أجهزة لقياس املحتوى املائي لألخشاب وجمموعة متكاملة من املوازين واألفران باإلضافة إىل أحدث وسائل
الرتميم من وحدات للتحكم ىف درجتي احلرارة والرطوبة ووحدات إضاءة من خاليا الطاقة الشمسية ( 29مارس .)2017

• هرم زورس املدرج :تم استكامل أعامل تثبيت بعض االحجار ببئر الدفن.

• مسجد حممد عيل :تم البدء ىف ترميم مسجد حممد عيل بالقلعة وذلك بتنظيف التكسيات احلائطية ،كام تم تنظيف وإزالة طبقات الصدأ

للشبابيك النحاسية بصحن املسجد .جاري االنتهاء من وضع خطة عمل وجتهيز اخلامات الالزمة للبدء ىف ترميم نسيج وسجاد رضيح
مسجد حممد عيل ،وكذا برج الساعة.

• مقربيت الورديان باالسكندرية :تم االنتهاء من تركيب ثالثة توابيت حجرية عيل القاعدة اخلرسانية التى أعدت مسبقا العادة بناء
املقربتني اللتني تم فكهام من املتحف اليوناين الروماين وتشوينهام بمقابر كوم الشقافة ،وترميم االجزاء العلوية من تلك التوابيت.
شامل سيناء :تم البدء ىف استكامل مرشوع ترميم مدينة بلوزيوم .هذا باإلضافة إىل االنتهاء من إعادة بناء الربج الشامىل الغريب من الداخل

واخلارج بارتفاع  14مدماك باستخدام الطوب األثري الذي تم مجعه من املوقع ومونة بناء مكونة من اجلري والرمل.

لقاءات وزيارات
• افتتح وزير اآلثار املؤمتر الدويل «سخمت» بمتحف التحنيط باألقرص ( 23مارس .)2017
• تفقد وزير اآلثار يرافقه عدد من قيادات الوزارة بعض املواقع األثرية واملتاحف واملشاريع
باملحافظات اآلتية :القاهرة (متحف الفن اإلسالمي ،منطقة آثار املطرية) ،اجليزة (منطقة

أهرام اجليزة ،املتحف املرصي الكبري) ،األقرص (متحف التحنيط ،معبد األقرصوالرب الغريب)،

السويس (متحف السويس القومي ،قرص حممد عيل) ،اإلسامعيلية (متحف اإلسامعيلية ومنزل
دليسبس ،ومبنى هيئة قناة السويس).
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مؤمترات
• شهد متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل أول ملتقى
علمي ملتخصيص دراسة النباتات األثرية يف مرص ،وقد
تضمن امللتقى جمموعة حمارضات حول أحدث نتائج
األبحاث يف هذا املجال ( 29مارس .)2017
• شهد متحف التحنيط باألقرص املؤمتر الدويل عن املعبودة
«سخمت» ( 26-23مارس .)2017

أخبار متنوعة

• استقبلت مرص خالل شهر مارس عدد ًا من الشخصيات العامة يف مقدمتهم السيدة انجيال
مريكل املستشارة األملانية ،وليو مييس وويل سميث ،وقد اهتموا مجيع ًا بزيارة مناطق أثرية
بالبالد.
• أهنت اللجنة األثرية السياحية املشرتكة بالتعاون مع وزاريت السياحة والداخلية أعامل
املرحلة األويل من مرشوع إدراج آثار العائلة املقدسة عىل اخلريطة السياحية العاملية .شملت
املرحلة األوىل جتهيز كنيسة أيب رسجة وحميطها بمنطقة مرص القديمة وكذلك أديرة وادي
النطرون بالبحرية ،وشجرة مريم باملطرية ،ودير جبل الطري األثري باملنيا ،ومنشآت األثرية
بأسيوط.

تدريب

• عقدت السيدة ( Regine Schulzمتحف هيلدسهايم األملاين)
دورة تدريبية حول «منهجية دراسة الفن املرصي القديم» (7-5
مارس .)2017
• تم افتتاح قاعة التدريب بمقر البعثة األملانية بجزيرة إلفنتني بأسوان،
وهبذه املناسبة ،تم عقد أول تدريب حول علوم احلفائر وصناعة
احلصري والنسيج بمرص القديمة والفخار بإلفنتني وهرياكونبوليس
( 25مارس .)2017
• قام فريق عمل من املفتشني الذين تلقوا تدريب عىل التصوير
واملسح بمقر األكاديمية البحرية بأسوان بتطبيق ما اكتسبوه من
التدريب يف منطقة اجلبل الغريب بأسوان.

حمارضات

• ألقى السيد وزير اآلثار حمارضة بعنوان «منهجية البحث العلمي» بقاعة أمحد باشا كامل بمقر الوزارة بالزمالك ( 2مارس .)2017
• ألقى السيد  Vincent Rondotمدير قسم اآلثار املرصية بمتحف اللوفر حمارضة بعنوان «مقصورة آخت حتب من سقارة» ،وذلك بقاعة أمحد
باشا كامل بمقر الوزارة بالزمالك ( 22مارس .)2017
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فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي
• نظم متحف آثار اإلسامعيلية احتفالية بمناسبة مرور  83عام ًا عيل تأسيسه،

شمل االحتفال عرض فني باحلديقة وذلك بحضور وزير اآلثار وحمافظ
االسامعيلية وقيادات الوزارة ( 4مارس .)2017

• أقام متحف الفن اإلسالمي معرض ًا للحرف بعنوان «سبع صنايع» تتضمن

عرض ًا ألعامل اخليامية واإليتامني والزجاج املعشق .وهذا املعرض نتاج ورشة

عمل لتدريب ستني مشارك ًا من زوار متحف الفن اإلسالمي بالتعاون مع
مؤسسة الزخارف الرتاثية للتنمية والتدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

• احتفل متحف الفن اإلسالمي بعيد األم بمستشفي رسطان األطفال  57357بإقامة معرض للمستنسخات األثرية متثل املشكاوات واألباريق
وشبابيك القلل واألطباق امللونة واملزينة ( 21مارس .)2017

• عىل هامش اكتشافات البعثة املرصية األملانية بسوق اخلميس باملطرية ،إستضاف املتحف املرصي بالقاهرة مؤمتر صحفي عاملي لعرض املكتشفات
وأعامل البعثة ،حرضه أمري الدنامرك ،وزير السياحة املرصي ،ولفيف من السفراء لدول :الدنامرك ،أسبانيا ،سويرسا ،فرنسا ،النمسا ،الرصب،
واملستشار الثقايف األملاين ،وأعضاء جملس النواب ومديري وأعضاء املعاهد األجنبية.

آثار مسرتدة

• نجحت وزارة اآلثار املرصية بالتعاون مع وزارة اخلارجية والسفارة املرصية
بباريس يف اسرتداد قناع أثري مصنوع من اخلشب يرجع لعرص الدولة احلديثة،

كان قد خرج من مرص بطريقة غري رشعية .ذلك بعد أن تم رصد القناع معروض ًا

للبيع بإحدى صاالت املزادات الفرنسية يف هناية عام  ،2016وتبني أنه ضمن أحد
مفقودات خمزن جزيرة ألفنتني بأسوان .كام تم اسرتداد واستالم أوشابتى مصنوع

من اخلشب من سفارتنا يف لندن ،باإلضافة إىل متثال من العاج كان معروض ًا للبيع
بإحدى صاالت املزادات بأملانيا.

• نجحت رشطة السياحة واآلثار يف استعادة كافة املرسوقات التي رسقت من
مقصورة السلطان الكامل األيويب املوجودة داخل قبة جامع االمام الشافعي ،وتم
القبض عىل اجلناة ،وذلك خالل اسبوعني من حدوث واقعة الرسقة.

النرشة االخبارية لوزارة اآلثار املرصية  -العدد العارش  -مارس 2017

5

تكـليفــات

• تكليف كل من أ .مصطفى حممد أمحد آثاري بمنطقة آثار كوم أمبو

• تكليف كل من أ .عمرو إبراهيم منصور آثاري بمنطقة آثار برج

ملوي و أ .ألفت حممد مصطفى بمركز املعلومات و أ .هاين فاروق عبد

أ .منال عيل حممد مسجل آثار باملتحف املرصي بالقاهرة و أ .حممد

و أ .حممد حسن حممد و أ .حممد عيل عبد الرب أميني متحف بمتحف

العزيز آثاري بمنطقة آثار البحرية و أ .أمحد حممد صالح آثاري بمنطقة
آثار طنطا للعمل بإدارة التدريب والكوادر البرشية بمكتب الوزير إىل

جانب عملهم األصيل.

العرب و أ .هناء شوقي سيدين مرمم بمنطقة آثار الوادي اجلديد و
إبراهيم امني جيولوجي باملتحف القومي للحضارة املرصية و أ .إسالم

عبد الرحيم عبد القادر آثاري بمنطقة آثار األسكندرية و أ .السيد حممد
القايض آثاري بمنطقة آثار وسط الدلتا (بواقع يومني أسبوعي ًا) و أ .حممد
عبد القادر بدوي مرمم بمنطقة آثار القلعة و أ .فوزي أمحد فوزي مرشف

• ندب كل من أ .أمحد رشدي مرمم بمنطقة آثار القليوبية و أ .فاطمة

عبد اهلل مرمم بقطاع املرشوعات و أ .سهى كامل زكي آثارية بمنطقة
آثار اهلرم و أ .ملياء حممد عبد الغني مرمم بمتحف قرص املنيل و أ .فيفيان

سمري آثارية بإدارة التسجيل للعمل بوحدة املوارد البرشية والتدريب

ورفع الكفاءة بمكتب الوزير.

أمن بمنطقة آثار األسكندرية للعمل بمكتب الوزير.

• تكليف د .هشام حسني مدير إدارة املتابعة بمنطقة شامل سيناء
بالتنسيق بني اجلهات املختلفة بالوزارة ملرشوع توثيق النقوش الصخرية

بجمهورية مرص العربية

قرارات

أبرز ما تم إقراره هذا الشهر يف اجتامعات جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار واللجان الدائمة لآلثار:

• جلنة تنسيقية عليا لعلوم وصيانة اآلثار.

• جلنة علمية لدراسة معابد الكرنك باألقرص.

• جلنة معاينة وفحص الكشف األثري للبعثة املرصية األملانية املشرتكة بمنطقة سوق اخلميس باملطرية.

مشاركات دولية
شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار يف العديد من املؤمترات والندوات واملؤمترات واملعارض بعدة دول عربية وأجنبية وذلك عىل النحو
التايل :إىل أملانيا (كل من د .طارق توفيق املرشف العام عىل مرشوع املتحف املرصي الكبري و أ .إيامن حممد أبو حسن من املتحف املرصي الكبري و أ.
مروة سيد شحاتة و أ .فاطمة عبد اهلل عبد اهلل من املتحف املرصي بالقاهرة و أ .رويدا إبراهيم حممد من إدارة النامذج األثرية) ،إىل إيطاليا (أ .عبد احلميد
عبد السالم عبد الرمحن مدير إدارة النرش العلمي بمتحف الفن اإلسالمي) ،إىل سويرسا (كل من أ .أمحد عبيد املرشف عىل املكتب الفني لوزير اآلثار
و أ .عيسى زيدان مدير إدارة الرتميم باملتحف املرصي الكبري و أ .سامح أمحد حممود مرمم باملتحف املرصي الكبري و أ .حممد السيد السعيد من اإلدارة
املركزية لآلثار الغارقة) ،إىل اليابان (د .احلسني عبد البصري املرشف عىل إدارة النرش العلمي و أ .أبو اخلري حسن شلبي مرمم بإدارة ترميم آثار ومتاحف
جنوب سيناء).
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إدارة الشهر

وحدة إنتاج النامذج األثرية

تعمل وحدة إنتاج النامذج األثرية عىل إنتاج نسخ طبق
األصل من القطع األثرية من العصور املختلفة املرصية
القديمة واليونانية والرومانية والقبطية واإلسالمية بجودة
عالية تتناسب مع عراقة احلضارة والفنون املرصية.
قد تأسست وحدة إنتاج النامذج األثرية عام ٢٠١٠
هبدف تنمية موارد املجلس األعىل لآلثار آنذاك ،وحلامية
حقوق امللكية الفكرية تفعي ً
ال لقانون محاية اآلثار وتعديالته،
ولفتح جماالت جديدة إلنتاج نامذج أثرية مقلدة ومطابقة
لألثر األصيل يمكن استثامرها.
يعمل بالوحدة جمموعة من الفنانني املدربني عىل
أعامل اخلشب والفخار والنحت والتطعيم والتلوين ،يتم
اختيارهم عىل أساس الكفاءة واملوهبة الفنية .يقوم فريق
العمل بدراسة القطعة األثرية األصلية بدقة وعناية شديدة
للوقوف عىل املقاييس والسامت الفنية وتفاصيل صناعتها لبلوغ أقىص درجات اإلتقان يف القطع املقلدة.
ومن أبرز ما تنتجه الوحدة جمموعة امللك توت عنخ آمون والقناع الذهبي وكريس العرش واحليل ،هذا إىل جانب جمموعة مميزة من اخلزف
اإلسالمي .وال تكتفي الوحدة بإنتاج القطع املقلدة فقط وإنام تسعى إىل حتديث األصالة من خالل التطوير املستمر يف املنتجات بام يتناسب مع العرص
احلديث .تعرض وحدة املستنسخات األثرية انتاجها من خالل أربعة وعرشين منفذ ًا للبيع بعدة مواقع أثرية ،أكربها عىل اإلطالق منفذ البيع باملتحف
املرصي بالقاهرة.
وعىل الرغم من أن الوحدة تم تأسيس مقرها بقلعة صالح الدين حديث ًا ،إال أهنا استطاعت أن جتتذب االهتامم الدويل واملحيل ،كام تزايد اإلقبال
عىل منتجاهتا.
تسعى الوحدة يف املستقبل القريب إىل تطوير وزيادة خطوط االنتاج عن طريق انشاء خط آيل لزيادة حجم االنتاج لتغطية السوق املحيل والتصدير.
هذا وتقوم الوحدة بإنتاج مستنسخات بالطلب.
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أثر الشهر

إكتشافات املطرية

يف مطلع شهر مارس اجلاري ،عثرت البعثة املرصية األملانية املشرتكة العاملة بمنطقة سوق

اخلميس باملطرية منذ عام  ،٢٠١٢عىل كشف أثري هام جذب انتباه اإلعالم املرصي والعاملي
عىل السواء ،عبارة عن جزءين من متثال ضخم ربام كان يبلغ ارتفاعه حوايل تسعة أمتار.
املنطقة ،التي عثر هبا عىل الكشف ،هلا أمهية خاصة يف التاريخ املرصي القديم ذلك أهنا
مركز نشأة نظرية اخللق إلله الشمس ،وكان هبا املعبد الذي شيده امللك رمسيس
الثاين والذي حرص معظم امللوك من بعده عىل ترك آثار هلم به .إال أن املوقع

تعرض فيام بعد إىل تدمري شديد يف العرص الروماين وما تاله من عصور .هذا
باإلضافة إىل إعادة استخدام أحجار املعبد يف البناء نظرا لقرب املوقع من مدينة

القاهرة الفاطمية حني إنشائها ،فظهرت أحجار املعبد يف بوابات القاهرة ،منها باب
النرص عىل سبيل املثال .وبالرغم من ذلك فإن املوقع اليزال يكشف عن أرساره.

واجلدير بالذكر أن هذا االكتشاف املثري الذي تم العثور عليه ،يعترب أضخم

ما وصلنا حتى اليوم من العرص املتأخر ،كذلك فقد تم استخراجه عىل بعد

مرتين إىل ثالثة أمتار حتت منسوب املياه اجلوفية وداخل حيز املنطقة السكنية احلالية

مما جعل عملية استخراجه أمر بالغ الصعوبة.

التمثال من حجر الكوارتزيت ،جزء منه يمثل جذع التمثال واآلخر لنصف رأس ملكية

ترتدي التاج األبيض ،وحلسن احلظ أن العمود اخللفي للتمثال عليه نقش كتب فيه أحد

األسامء اخلمسة للملك بسامتيك األول (األرسة السادسة والعرشين ٦١٠-٦٦٤ :ق.م)،

والتي متيزت بدمج املدارس الفنية القديمة يف أسلوب فني واحد إلحياء الفن املرصي القديم.

وكان نقل أجزاء التمثال إىل املتحف املرصي بالقاهرة حدث ًا كبري ًا اهتمت به وسائل

اإلعالم املختلفة ،حيث تم حتت رعاية وإرشاف فريق من املرممني ومفتشني اآلثار األكفاء،
إىل جانب خرباء النقل والفنيني من املتحف املرصي ومدينة قفط ،هذا إىل جانب الدعم

اللوجستي الذي قدمته ادارة النقل بالقوات املسلحة من وسائل نقل ومتخصصني ،مما

أسهم يف إمتام املهمة بنجاح والتي تم تغطيتها إعالميا وصاحبها املؤمتر الصحفي العاملي.
ولقد تقرر عرض األجزاء املكتشفة من التمثال بحديقة املتحف املرصي.

رئيس التحرير :د .منة اهلل الدري
فريق العمل :أ .مآثر أبوعيش
أ .محمد سعد
أ.أشواق مصلح
د .هدى خليفة
أ .لمياء شحاتة
ا.خليل السيد
تصـميــم :أ .مــــروة الـشـيــمــي

وزارة اآلثار
 3شارع العادل أبو بكر بالزمالك
القاهرة  -جمهورية مصر العربية
عنوان البريد اإللكتروني للنشرة
antiquitiesnewsletter@gmail.com
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أرقام التليفون:

)+202( 27358761 - 27356010
27371724 - 27365645

الفاكس:

)+202( 27357239
Ministry of Antiquities
طباعة :مطابع وزارة اآلثار

