
وزارة اآلثار

النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية – العدد احلادي عرش -أبريل  2017 

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

• كشفت البعثة األثرية املرصية باملنطقة الواقعة جنوب هرم سنفرو املنحني بجبانة دهشور عن بقايا هرم وهي  عبارة عن جزء من البناء الداخيل 

هبا  أعمدة  عرشة  من  مكون  هريوغليفي  نص  بقايا  عليها  منقوش  )١٧x١٥سم(  األلباسرت  من  صغرية  حجرية  قطعة  عن  الكشف  تم  كام  للهرم. 

خرطوش امللك »إيمني كيامو« - أحد ملوك األرسة الثالثة عرشة – كام عثر عىل عتب من اجلرانيت وكتل من احلجر. اجلدير بالذكر أنه تم اكتشاف هرم 

بدهشور عام ١9٥٧ وعثر عىل نقش خيص نفس امللك عىل أحد األواين الكانوبية.

بغرب  النجا  أبو  ذراع  بمنطقة  العاملة  املرصية  األثرية  البعثة  نجحت   •

األقرص بالكشف عن حمتويات مقربة )رقم ١٥٧( للمدعو »أو رسحات« 

الثامنة عرشة. واجلدير  إبان األرسة  ملدينة طيبة  الذي كان يعمل مستشارا 

بالذكر أن املقربة بالفعل معروفة منذ منتصف القرن املايض، ولكن هذه أول 

مرة يتم عمل حفائر هبا، حيث تم اكتشاف ستة توابيت بداخلها مومياوات 

يف حالة جيدة وعدد كبري من األواين والبقايا اآلدمية، واملقربة مكونة من 

غرفتني وبئر بعمق سبعة أمتار تم العثور بداخله عىل حوايل ألف وأربعامئة 

أوشابتي، والزالت أعامل احلفر مستمرة.
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اكتشافات أثرية
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أعامل
 بعثــات 

أثرية

استمرت العديد من البعثات األثرية يف األعامل امليدانية بمحافظات األسكندرية – السويس – الرشقية – اجليزة – بني 
– األقرص - أسوان، باإلضافة إىل بعثة معهد ماكدونالد بجامعة كامربدج اإلنجليزية التي  – املنيا  – أسيوط  سويف 

بدأت عملها بمنطقة تل العامرنة باملنيا هذا الشهر بعد توقف دام مخس سنوات.

مشاركات دولية

معارض آثار مؤقتة

افتتح املركز املرصي الفرنيس لدراسة معابد الكرنك - بمناسبة مرور 

األرشيفية  الفوتوغرافية  للصور  معرضًا   - إنشاءه  عىل  عامًا  مخسني 

يستعرض فيها كافة أعامل الرتميم والدراسات التي متت بمحيط املعبد 

وداخله منذ بدء عمل املركز عام ١96٧، وذلك  بحضور السيد وزير 

بمرص.  فرنسا  وسفري  األقرص  وحمافظ  اآلثار  ووزير  املحلية  التنمية 

ويلقي املعرض الضوء عىل حالة املعبد السابقة والراهنة وما تم أنجازه 

من أعامل )١8 أبريل 20١٧(.

تم افتتاح معرض »عرص بناة األهرام« يف حمطته السابعة باليابان بمدينة 

شيزوكا، ملدة شهرين ونصف لينتقل إىل حمطته األخرية يف اليابان وهي 

اآلثار  قطاع  رئيس  عفيفي  حممود  د.  املعرض  افتتح  فوكوكا.  مدينة 

املرصية )9 أبريل 20١٧(.

معارض داخلية

معارض خارجية

املرصي  املعهد  بني  بالتعاون  بأسبانيا  أقيمت  التي  املحارضات  من  بعدد  لآلثار  األعىل  للمجلس  العام  األمني  أمني  مصطفى  د.  شارك   •

للدراسات اإلسالمية ومتحف اآلثار املرصية وجامعة مدريد املركزية )١3 أبريل- 6 مايو 20١٧(. 
عىل  وذلك  وأجنبية  عربية  دول  بعدة  واملعارض  واملؤمترات  والندوات  املؤمترات  من  العديد  يف  اآلثار  بوزارة  العاملني  من  عدد  شارك    •

اهلنداوي أخصائي  )أ. سمية حممد  املغرب  بالقاهرة(،  املرصي  باملتحف  الرتميم  إدارة  عام  مدير  )أ. مؤمن حممد عثامن  فرنسا  التايل:  النحو 
كيمياء باملتحف املرصي الكبري(، أملانيا )أ. مروة عبد الرازق حممود مدير قسم التسجيل والتوثيق باملتحف املرصي بالقاهرة(، اليابان )كل 
من د.حممود عفيفي رئيس قطاع االثار املرصية، د.احلسني عبد البصري املرشف العام عىل ادارة النرش العلمي، أ. حممد عبد احلليم السعدين 
رئيس ترميم اآلثار اإلسالمية بالدقهلية ودمياط، وأ. داليا صبحي عبد الوهاب آثارية بمنطقة آثار اهلرم(، سويرسا )أ. حنان حممود حممد آثارية 

بمنطقة آثار املعادي وتفتيش حلوان(.
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مرشوعــات

• قام املهندس إبراهيم حملب مساعد رئيس اجلمهورية للمرشوعات القومية واالسرتاتيجية الكربى والسيد وزير اآلثار بزيارة موقع املتحف 

املرصي الكبري ملتابعة سري أعامل بناء مبني املتحف )٥ أبريل 20١٧(.
•  تم اإلنتهاء من حوايل ٥8% من املرشوع الكامل للمتحف املرصي الكبري، بنسبة 32% من التشطيبات الداخلية و46% من أعامل املساحات 

اخلارجية.
• تم البدء يف اإلستعدادات لنقل بقايا معبد امللك سنفرو من خمازن اجليزة إىل مركز ترميم املتحف املرصي الكبري، علاًم بأن املعبد كان موقعه 

األصيل بدهشور.

• جاري اإلنتهاء من تشغيل شكبة اإلنارة للموقع العام، كام جاري تركيب األجهزة اخلاصة بمعامل األبحاث املركزية  باملتحف.

املتحف املرصى الكبري

املتحف القومى للحضارة املرصية

الثاين  رمسيس  للملك  ضخم  متثال  ترميم  من  اإلنتهاء  تم    •

الغربية  الناحية  يف  جزء(،   ٥٧( بقاياه  عن  الكشف  تم  والذي 
املرصية  البعثة  أعامل  أثناء  األقرص،  بمعبد  األول  الرصح  من 
عليه.  العثور  بمكان  عرضه  تم  وقد  و١960،   ١9٥8 بني  ما 
وكان فريق عمل وزارة اآلثار متمثاًل يف جمموعه من اآلثاريني 
التمثال يف نوفمرب عام  20١6،  بدأ برتميم أجزاء  واملرممني قد 
ارتفاعه  ويبلغ  األسود  اجلرانيت  حجر  من  مصنوع  والتمثال 
حوايل  ويزن  التاج،  حتي  القاعدة  من  مرتًا  عرش  إحدى  حوايل 

مرشوعات ترميم
يرتدي  الثاين  رمسيس  امللك  ويصور  طنًا،  وسبعني  مخسة 
التاج املزدوج واقفًا مقدمًا قدمه اليرسى لألمام. وإىل جانبه 

تظهر زوجته امللكة نفرتاري.

•  نجح فريق ترميم قرص اجلوهرة بالقلعة يف ترميم لوحة 
األرسة  من  سيدة  متثل  بشربا،  عيل  حممد  قرص  من  زيتية 
من  أخرى  جمموعة  ترميم  استكامل  وجاري  احلاكمة، 

اللوحات الزيتية.
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الطيور،  الروماين، فيال  املنطقة املرسح واحلامم  الدكة باإلسكندرية وتشمل  الزيارة بمنطقة كوم  بافتتاح مسار  السيد وزير اآلثار وقام  •  تفقد 
وعددًا من املباين األثرية التي تعود للعرص اليوناين وذلك بحضور سفري بولندا يف مرص ورئيس جامعة وارسو )١ أبريل 20١٧(. 

•  قام السيد وزير اآلثار والسيد حمافظ اإلسكندرية وأعضاء جلنتي »اإلعالم والثقافة واآلثار« و»السياحة والطريان« بمجلس النواب بزيارة 
آلثار األسكندرية  ملناقشة سبل حل املشكالت التي تواجه املناطق األثرية واملتاحف باملحافظة )١-2 أبريل 20١٧(.

أهرامات  منطقة  اآلثار  وزير  يصاحبه  الكربى  واالسرتاتيجية  القومية  للمرشوعات  اجلمهورية  رئيس  مساعد  حملب  إبراهيم  املهندس  • زار 

اجليزة للوقوف عىل آخر مستجدات أعامل مرشوع تطوير املنطقة )٥ أبريل 20١٧(.

السيد وزير اآلثار بمرافقة بعض قيادات الوزارة مواقع أثرية  •   تفقد 
ومتاحف ومشاريع باملحافظات اآلتية: القاهرة )منطقة القلعة، متحف 
الفن اإلسالمي، شاره املعز(، اجليزة )منطقة أهرامات اجليزة، املتحف 
املرصي الكبري، واحات البحرية(، دهشور، األقرص )متحف األقرص، 
معبد آمون رع بالكرنك، معبد األقرص، مقربة أورسحات واملعبد اجلنائزي 
الطيور،  )فيال  األسكندرية  الغريب(،  بالرب  الثالث  أمنحتب  للملك 
 متحف املوزاييك، متحف االسكندرية القومي و متحف املجوهرات(.

تورينو  متحف  مدير  السادة  مع   لقاءات  اآلثار  وزير  السيد  عقد   •

ومديرة البعثة املرصية األملانية العاملة بتونة اجلبل.

لقاءات وزيارات

مؤمترات

حتت  له  األول  السنوي  املؤمتر  املرصية  اآلثار  تسجيل  مركز  نظم   •

 23( والتحديات«  املقومات   – املرصية  اآلثار  تسجيل  »مركز  عنوان 
أبريل 20١٧(.
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فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي
• احتفلت عدة متاحف بمناسبة يوم اليتيم، منها احتفالية متحف النسيج بشارع املعز تضمنت جولة إرشادية داخل املتحف ألطفال دار 
اجلاملية لأليتام أعقبها أنشطة فنية وجمموعة من املسابقات؛ ومتحف الفن اإلسالمي وذلك بحضور مائة ومخس وعرشين طفاًل من دور أيتام 
خمتلفة وتضمنت جمموعة أنشطة ترفيهية وفقرة كورال األطفال؛ ومتحف السويس القومي شمل برنامج تعليمى ىف املتحف وفقرات فنية؛ 

وبمتحف رشيد الوطنى حيث إشتمل احلفل عىل العديد من الفقرات اخلاصة باألطفال مثل مرسح العرائس.

اليوم العاملى للتوحد )2 أبريل 20١٧(. • نظم متحف االسامعيلية احتفاال خاصًا وبرنامج تعليمى حول 

الثقافة، األوقاف والتضامن اإلجتامعي، وأعضاء  الفن اإلسالمي حرضها وزارء  اآلثار،  •  أقامت وزارة اآلثار احتفالية بحديقة متحف 
افتتاحه فرتة مسائية  بمناسبة  املعاهد األجنبية بمرص، وذلك  الدول األجنبية، ورؤساء  اجلامعة، وعدد من سفراء  النواب، وأساتذة  جملس 
للجمهور يوم السبت من كل أسبوع من الساعة اخلامسة وحتى التاسعة مساًء. وتضمنت االحتفالية جمموعة من الفقرات الفنية منها التخت 

الرشقي، باإلضافة إىل جولة داخل قاعات املتحف )8 أبريل 20١٧(.

• احتفلت وزارة اآلثار يف مدينة األقرص بيوم الرتاث العاملي بحضور السيد وزير اآلثار ووزير التنمية املحلية وحمافظ األقرص، وتضمنت 
الثاين  الستار عن متثال رمسيس  املقربة رقم ١٥٧وازاحة  االحتفالية عدة فعاليات بمحافظة األقرصحيث تم اإلعالن عن كشف حمتويات 

بمعبد األقرص ومتثال  أمنحتب الثالث بحديقة متحف األقرص باالضافة اىل معرض للصور بمعبد الكرنك ) ١8 إبريل 20١٧(.
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تكـليفــات
للمنافذ  املركزية  اإلدارة  رئيس  الراوي  أمحد  أ.  تكليف    •
متحف  عىل  باإلرشاف  املرصية  باملوانئ  األثرية  والوحدات 

املطار بجانب عمله األصيل.
   

 • تكليف أ. بسمة يوسف عبد احلميد آثارية بمركز املعلومات 
بمكتب  الرقمية  اخلدمات  فريق  ضمن  للعمل  واإلحصاء 

الوزير بواقع يومني إسبوعيًا.

قرارات 
أبرز ما تم إقراره هذا الشهر من قرارات:

ورفع  والتدريب  البرشية  املوارد  إدارة  إنشاء  عىل  املوافقة    •
الكفاءة بالوزارة.

املالية بالوزارة. •   املوافقة عىل إنشاء وحدة تنمية املوارد 

•   إقرار الئحة الرعاية التجارية بالوزارة.

إتفاقيات وبروتوكوالت

تدريب

وقع د. حممود عفيفي رئيس قطاع اآلثار املرصية ممثاًل عن املجلس األعىل لآلثار بروتوكول تعاون مع اجلهاز القومي للتنسيق احلضاري، وذلك 
بمقر قلعة صالح الدين األيويب )23 أبريل 20١٧(.

 تم تنظيم يوم بحثي بسوهاج، ألقى فيه أخصائي من وزارة اآلثار 
حمارضات خمتلفة عن البحث والنرش العلمي، كيفية التقديم عن 

املنح البحثية، أسس التصوير األثري، ودراسة النباتات األثرية.

اثار ملوي الذي نظم معرض ملنتجات  العديد من املواقع األثرية واملتاحف فعاليات خمتلفة منها متحف  •  يف إطار يوم الرتاث العاملي، نظم 

احلرف الرتاثية بملوي؛  وادارة الوعي األثري بامرينا التي قامت بعرض األعامل الرتاثية التي تم تنفيذها بمدارس العلمني؛ وإدارة الوعي االثري 
بقنا التي نظمت ندوة العضاء حزب محاة الوطن يف معبد دندرة بالتعاون مع السادة مفتيش معبد دندرة ومدير املعبد لرشح املعبد )١8 أبريل 

.)20١٧

ارفني  األملاين  القائد  أن  إال  مطروح  مريس  بمحافظة  الطبيعية  الكهوف  أحد  وهو  مطروح،  بمريس  روميل  كهف  بمتحف  العمل  جاري   •
روميل اختذه ليكون مقرًا له أثتاء احلرب العاملية الثانية، وىف عام ١99٧، جاءت فكرة حتويل الكهف اىل متحف كمزار سياحي وأثري. ويضم 

املتحف جمموعة من األدوات احلربية وخريطة للمواقع العسكرية خالل احلرب العاملية الثانية.

أبريل   2٥( سيناء  حترير  أعياد  بمناسبة  وذلك  جمانًا  املقيمني  والعرب  للمرصيني  األثرية  واملناطق  املتاحف  مجيع  بفتح  اآلثار  وزارة  •   قامت 
.)20١٧



مركز تسجيل اآلثار اإلسالمية والقبطيةإدارة الشهر
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اآلثار  تسجيل  مركز  التواب،  عبد  الرمحن  عبد  األستاذ  أنشأ 
اإلسالمية والقبطية عام ١9٧٥ / ١9٧6. ويعترب هذا املركز امتدادًا 
لتسجيل   ١88١ عام  تأسست  التي  العربية  اآلثار  حفظ  جلنة  لعمل 
وتوثيق اآلثار اإلسالمية والتي استمر عملها حتى عام ١9٥3 حينام 
تم ضمها إىل مصلحة اآلثار املرصية. أصدرت اللجنة أربعني كراسة 
وعرشون  سبع  العربية  إىل  اآلن  حتى  منها  ُترجم  الفرنسية،  باللغة 

الكراسات. لباقي  والنرش  الرتمجة  استكامل  ويتم حاليا  كراسة. 

    وهيدف املركز منذ إنشائه إيل إعداد ملفات متكاملة تشمل الوصف 
باآلثار  اخلاصة  الوثائق  ومجع  والزخريف،  املعامري  والرفع  األثري، 

  اإلسالمية والقبطية املسجلة.
الدراسات حول األثر من رسم معامري ألعامل  له بكافة  التابعة  الذي يمد قطاع اآلثار اإلسالمية واملناطق  الرئييس  املرجع  املركز     كام يعترب 

والقبطية. العلمي لآلثار اإلسالمية  بالنرش  العلمية اخلاصة  اللجان  املركز يف  يشارك  احلفائر ورسم هنديس لآلثار. كام 

لتقديمها  اإلسالمية  اآلثار  عداد  إيل  لضمها  تسجيلها  املقرتح  والقبطية  اإلسالمية  لآلثار  ملفات  إعداد  كذلك،  املركز  مسئوليات  ومن        
إلقرارها.   الدائمة  للجان 

        يوجد باملركز مكتبة متخصصة يف اآلثار اإلسالمية والقبطية حتتوي عىل 23١4 كتاب، ووحدة هندسية تعمل عىل رفع اخلرائط القديمة 
لألثر ثم عمل خرائط جديدة للمقارنة بينهام لرصد التغريات التي قد طرأت عيل األثر، وقد تم اإلنتهاء من مائة وواحد وثالثني أثرا من أصل 
ستامئة أثر مسجلني بالقاهرة وحدها. ويمكن للباحثني التواصل مع املركز بمقره يف قلعة صالح  الدين لإلطالع وللتزود باملعلومات واملعرفة 

أبحاثهم.   تتطلبها  التي 

باملركز  العمل  فريق  يطمح 

هنديس  أرشيف  تأسيس  إىل 

)معامري زخريف( الستخدامه 

أعامل  أو  الرتميم  أعامل  يف 

اللجان التي ختتص بالتعديات 

واحلدود.  احلرم  جلان  أو 

ملفات  رقمنة  إىل  كذلك 

والقبطية،  اإلسالمية  اآلثار 

خاص  كتالوج  إعداد   وإىل 

بالزخارف والكتابات والقطع 

كاملنابر وكرايس  اهلامة  األثرية 

املصاحف. 
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أثر الشهر

لعبت مدينة الفسطاط عىل مر العصور دورًا حموريًا يف تشكيل الرتاث الثقايف املرصي، كام كانت مركزًا للنشاط التجاري وهو ما أثبتته احلفائر 

األثرية التي قامت هبا البعثة الفرنسية يف ثالثينات القرن العرشين بمنطقة القرافة الكربى-أطالل الفسطاط- بقايا املدينة العتيقة بكافة أشكاهلا اليومية 

من أنشطة جتارية واقتصادية ودينية، من بينها اكتشاف تلك املصبغة األثرية التي أظهرت عبقرية تصميم املتحف القومي للحضارة املرصية الذي يلتف 

بناؤه حول املصبغة لتصبح موضوعَا حموريا فيه.

وكان ُيعتقد أهنا معرصة للزيوت، إىل أن تم اكتشاف بقايا امتداد هلا إىل اجلنوب، وبمقارنتها بمصبغة مدينة فاس باملغرب استطعنا التعرف عىل 

 كيفية استخدامها. وتؤرخ املصبغة بالقرن اخلامس اهلجرى – احلادى عرش امليالدى. 

تتألف هذه املصبغة من ثالثة صفوف مزدوجة اخلوابى مبنية وسط مستطيالت من اآلجر »الطوب األمحر« صغري احلجم، وهي عبارة عن أحواض 

مستديرة الشكل يبلغ قطرها حوايل )80سم( وارتفاعها حوايل )٧0سم(. وىف اجلهة الشاملية من املصبغة نجد صفني من األحواض املستطيلة 

الشكل مطلية باجلص املائل للحمرة ربام كانت تستخدم لتثبيت الصبغة.

 وكانت هذه املصبغة تستخدم يف صباغة النسيج ودباغة اجللود، ومتر بعدة مراحل تبدًأ بتجهيز املادة اخلام املراد صباغتها سواء من األلياف أو 

خيوط النسيج أو قطع اجللد.  

ثم مرحلة النقع احلميض للجلود يف خوايب مملوءة بأمحاض لتليني املادة املراد صباغتها. تليها مرحلة النقع الصبغي، حيث تنقع املادة اخلام يف األصباغ 

 النباتية، وقد تتم هذه العملية عىل مرحلة واحدة للحصول عىل لون واحد أو يتم نقعها يف خابية أخري حتوي لونا آخر للحصول عىل مزيج من األلوان.

بعد ذلك تأيت مرحلة التجفيف فيتم نرش األلياف أو القطع اجللدية عىل أسطح حتى جتف متهيدا لدخوهلا املرحلة األخرية وهي اإلنتاج وفيها تصبح 

القطعة معدة بالفعل كمنتج نسجي أو جلدي. 

ويف إطار حرص وزارة اآلثار عىل توثيق وتسجيل اآلثار الثابتة واملنقولة باستخدام أحدث التقنيات فقد بدأ بالفعل فريق من األثريني املرصيني 

أعامل التوثيق الرقمي ملصبغة الفسطاط باستخدام الكامريا الرقمية وبرامج حتويل الصورة الفوتوغرافية إىل جمسامت ثالثية األبعاد.

املصبغة األثرية بالفسطاط
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