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.
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اكتشافات أثرية

• كشفت بعثة وزارة اآلثار قرب رضيح األغاخان غرب أسوان

• كشفت بعثة وزارة اآلثار بمنطقة الشاطبي باألسكندرية عن مقربة،

جلبانة غرب أسوان التي كانت خمصصة حلكام مدينة أسوان خالل

الفخار الذي عثر عليه بداخلها .املقربة مكونة من أربع صاالت

موق ًعا حيتوي عىل عرشة مقابر ترجع للعرص املتأخر ،يعد امتدا ًدا

عصور الدولة القديمة والوسطى واحلديثة .تتامثل املقابر يف تصميمها
املعامري فكل منها حيتوي عىل درجات سلم منحوتة يف الصخر تؤدي
إىل مدخل املقربة ومنه إىل غرف بسيطة عثر بداخلها عىل عدد من

التوابيت واملومياوات.

تم تأرخيها إىل العرص اليوناين استنا ًدا إىل طرازها املعامري وبقايا
بكل منها جمموعة من فتحات الدفن عليها زخارف هندسية ملونة
وكتابات باللغة اليونانية القديمة .كام تم العثور عىل ما يقرب من 300

قطعة أثرية ،تنوعت ما بني مسارج وأوانى فخارية باإلضافة إىل متاثيل

الرتاكوتا الصغرية.
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• متكنت بعثة جامعة « »Yaleاألمريكية العاملة بمرشوع مسح صحراء الكاب بالتعاون مع وزارة اآلثار من العثور عىل موقع جديد لنقوش
صخرية بالقرب من قرية اخلوي والتي تقع عيل بعد حوايل  7كم شامل مدينة الكاب األثرية ،جنوب مدينة األقرص .الكشف عبارة عن عدة
لوحات عليها نقوش صخرية بارزة ورسومات لبدايات عالمات الكتابة يف مرص القديمة ،كام صور عليها أقدم وأكرب عالمات هريوغليفية من
املراحل املبكرة يرجع تارخيها إىل بداية عرص ما قبل األرسات (نقادة األوىل  3500 – 4000قبل امليالد).

آثار مسرتدة

معارض خارجية

تسلمت وزارة اآلثار عدد مخسة آالف قطعة أثرية من اجلامعة األمريكية بالقاهرة ترجع إىل عصور خمتلفة
وهي نتاج أعامل احلفائر التي شاركت هبا البعثات األمريكية عام  1964حني كان القانون يسمح آنذاك
للبعثات األجنبية باالحتفاظ بعدد من اللقى األثرية ( 13يونيو .)2017

معارض آثار مؤقتة

• تم افتتاح معرض آثار مؤقت بعنوان «السلطان بيربس وعرصه» باملتحف القومي بمدينة اآلستانة بدولة كازاخستان .يضم املعرض اثنني وعرشين
قطعة أثرية من مقتنيات متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة ،ترجع مجيعها لعرص السطان الظاهر بيربس اململوكي ( 13يونيو  10-أغسطس .)2017
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املتحف املرصى الكبري

مرشوعــات

• بدأت أعامل نقل ثالث لوحات جدارية ملونة ترجع إىل عرص
األرسة اخلامسة ،من مقربة «سنفرو انت ايشد اف» والتى كانت
حمفوظة باملتحف املرصى بالقاهرة.
• جاري العمل بمرشوع املتحف املرصي الكبري وقد تم انجاز ما
يزيد عن  ٪62من إمجاىل حجم األعامل باملرشوع.

مرشوعــات ترميم

• بدأت وزارة اآلثار يف إعداد مرشوع ترميم وتطوير قبتي األرشف خليل وفاطمة
خاتون بشارع األرشاف بمنطقة اخلليفة ،وذلك بالتعاون مع مبادرة األثر لنا ومجعية
الفكر العمراين .كام هيدف املرشوع إىل حتويل األرض الفضاء املواجهة هلام إىل حديقة عامة

ومنطقة متنزهات تشمل مرسح مكشوف ،مقهى ،منطقة ألعاب لألطفال ومكتبة للطفل

باإلضافة إىل مبنى إداري.

• بدأت أعامل الصيانة ودرء اخلطورة عن منزل احلاج إسامعيل رمضان األثري والذي
كان مقر حاكم رشيد أثناء محلة فريزر عىل مرص ،وذلك لضامن عدم تأثره بالرديم الناتج

جراء االهنيار املفاجئ الذي حدث بسقف احلجرة الشاملية الغربية بالطابق الثالث.

تدريب

• بدء الربنامج التدريبي عىل التسويق الرقمي
بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وذلك
ضمن برنامج إصالح التعليم الفني ( 3يونيو
 3 -أكتوبر .)2017

• بدء الربنامج التدريبي عىل األبحاث اجلينية
وذلك بالتعاون مع األكاديمية املرصية للبحث

العلمي لالستفادة هبا يف فحوص املومياوات والتعرف عىل السالالت املرصية وإدارة املعامل اجلينية باملتحف املرصي الكبري واملتحف القومي
للحضارة املرصية واملتحف املرصي بالقاهرة ( 15يونيو –  15سبتمرب .)2017
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مشاركات دولية

شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار يف العديد من الدورات والندوات واملؤمترات واملعارض ،وقد توجه إىل إيطاليا ك ً
ال من (أ .عىل عبد الرمحن
رئيس قسم آثار الدولة احلديثة ،أ .باسم جمدي مسعد أثري بقسم آثار الدولة احلديثة باملتحف املرصي الكبري ،أ .نور حممد عبد احلميد أخصائي

ترميم باملتحف املرصي الكبري ،أ .بدر سعد إمارة مرتجم بتفتيش آثار املحلة) ،إىل كازاخستان كأل من ( أ .السعيد حلمي عزت رئيس قطاع اآلثار
اإلسالمية ،د .ممدوح حسن مدير عام متحف الفن اإلسالمي ،أ .عادل ممدوح خمتار أمني آثار بمتحف الفن اإلسالمي ،أ .والء محدي آمني آثار

بمتحف الفن اإلسالمي ،أ .أمينة سميح صحفية بوزارة اآلثار ،أ .وجدي عباس أبو محد مدير عام املكتب الفني بقطاع اآلثار اإلسالمية ،أ .أرشف
لبيب عبد السالم مدير ترميم آثار سوق السالح) ،إىل اليابان (أ .عصام عامد الدين أخصائي ترميم باملتحف املرصي الكبري) ،إىل اليونان (أ .أمحد

حممدعبد اللطيف أخصائي ترميم باملتحف املرصي الكبري) ،إىل سويرسا ( أ .حسام حممد مصطفى مدير آثار غرب كفر الشيخ ) وإىل بولندا (أ .عمرو
الطيبي املدير التنفيذي لوحدة انتاج النامذج األثرية ) .

أخبار متنوعة

• نجحت وزارة اآلثار بالتعاون مع وزارة الداخلية واملحافظات بإزالة التعديات عيل األرايض األثرية بمحافظات خمتلفة.
إزالة التعديات بدهشور

• أجريت قرعة احلج التي تنظمها وزارة اآلثار للعاملني هبا
ممن ختطوا سن اخلمسني بقاعة أمحد باشا كامل بمقر الوزارة

بالزمالك .وقد وقعت القرعة عىل أربعني موظ ًفا
( 20يونيو .)2017
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فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي

• أعلن املتحف املرصي بالقاهرة عن مسابقة لألطفال حول تاريخ مرص القديمة وحضارهتا ،وقد كرم وزير اآلثار التالميذ الفائزين ومنحهم
ترصحيا سنويا جمانيا لدخول املتاحف واملواقع األثرية املفتوحة للزيارة ،تأيت هذه املسابقة ضمن مباردة «اإلرادة املرصية للتعليم والتعلم» وقد شارك
فيها مخسة وثالثون طف ً
ال تم اختيارهم من عدة مدارس ( 12يونيو .)2017

• استقبل قرص االمري حممد عيل باملنيل مائدة إفطار رمضانية لثالثامئة طفل من أطفال املالجئ والتي اقامتها مجعية رسالة لألعامل اخلريية ضمن
فعاليات برنامج «احفظ مجاهلا» ( 20يونيو .)2017

• نظم املتحف املرصي بالقاهرة أثناء أيام عيد الفطر املبارك جوالت تعليمة عن مظاهر األعياد يف مرص القديمة ( 27-25يونيو .)2017
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تكـليفــات

• تكليف د .باسم جهاد معاون وزير اآلثار لتنمية املوارد البرشية باإلرشاف عىل إدارة املوارد البرشية والتدريب ورفع الكفاءة.
• تكليف أ .أشواق أمحد مصلح بإدارة النرش العلمي للعمل باإلدارة العلمية باملكتب الفني للوزير –أعامل النرشة اإلخبارية.
• تكليف أ .شيامء أمحد اليامين أخصائي ترميم بقطاع املرشوعات للعمل بمكتب الوزير.
• تكليف أ .حسني عبد املنعم السيد للعمل مدير ًا عام ًا إلدارة املوازنة العامة بقطاع املتاحف.
• تكليف أ .أمحد حممد عوض للعمل مدير ًا عام ًا آلثار أسيوط بقطاع اآلثار اإلسالمية.
• تكليف أ .سمري قطب للعمل مدير ًا عام ًا لإلدارة العامة لشئون املناطق واإليرادات بقطاع التمويل.
• تكليف كل من أ .حممد رشاد عبد احلميد للعمل مدير ًا عام ًا ،أ .يارس عيسى زغلول مدير ًا ألثار حمافظة املنوفية.
• تكليف كل من أ .حممد السيد الصواف للعمل مدير ًا عام ًا ،أ .ميمي إبراهيم عبد السميع مدير ًا ألثار حمافظة الغربية.
مديرا
• تكليف كل من أ .عبد النارص حجازي للعمل مدير ًا عام ًا للحفائر ،أ .سامل أمحد عىل مدير ًا عام ًا ،أ .قطب وزيري قطب ً
ألثار حمافظة كفر الشيخ.

قرارات

أبرز ما تم إقراره يف إجتامعات جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار واللجان الدائمة لآلثار:

• تسجيل مسجد عائشة وحسيبة بناحية رسسموس مركز الشهداء بمحافظة املنوفية يف عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية.
• تسجيل منزل سومرز كالرك بقرية النرصاب ناحية احلجز القبيل مركز إدفو بمحافظة أسوان يف عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية.
• إطالق اسم د .حيي صالح املرصي عىل املخزن املتحفي بالشيخ محد بمحافظة الوادي اجلديد.
• موافقة اللجنة الدائمة عىل قيام الباحثني بإيداع نسخة من ناتج العمل باملخزن املتحفي الذي متت به أعامل الدراسة.

جلان

• تشكيل جلنة ملتابعة احلاالت املرضية احلرجة الناجتة عن حوادث وإصابات العمل وكذلك األمراض املزمنة.
• تشكيل جلنة لتطوير بيوت اهلدايا باملتاحف املختلفة.
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إدارة الشهر

اإلدارة املركزية للمعلومات

منذ عام  ،1981حرصت مرص عيل دخول عرص احلاسبات ونظم املعلومات يف جماالت احلياة املختلفة ،فصدر آنذاك قرار السيد رئيس

اجلمهورية بإنشاء مراكز للمعلومات بالوزارات واهليئات .ويف عام  1985صدر القرار بإنشاء مركز املعلومات باملجلس األعيل لآلثار،

مهمته توثيق وتسجيل تراث مرص األثري الثابت واملنقول ،ويكون مقره مبنى األمانة العامة بالزمالك .وقد حتددت األهداف الرئيسية
للمركز يف عدة بنود منها :تصميم الربامج وتنفيذها مع مجع البيانات وادخاهلا إلمكانية استخراج املعلومات ،كذلك تطوير النظم والربامج

املستخدمة يف قواعد البيانات ،وإعداد املكتبة امليكروفيلمية بتصوير كافة وثائق املجلس األعىل لآلثار واملخطوطات والكتب النادرة حلفظها

وتبويبها يف أفالم ميكروفيلمية يسهل اإلطالع عليها واحلفاظ عليها من التلف أو الضياع ،كام خيتص املركز باإلرشاف الفني عىل مجيع ادارات
املعلومات بالوزارة مع إنشاء وتطوير الشبكات بني الوحدات املعلوماتية ،وأخريا تصميم وتنفيذ أعامل اجلرافيك للنرشات والكتيبات

والدعوات اخلاصة بالوزارة.

ولقد اتاحت شبكات االنرتنت إمكانيات مل تكن متوفرة من قبل بسبب التطور اهلائل لنظم تكنولوجيا املعلومات ،منها انعدام البعد اجلغرايف

املكاين مما أسهم يف اتساع خدمات املركز والتحول التدرجيي إىل اخلدمة عن ُبعد وذلك من خالل أقسام وإدارات املركز الذي يضم ثالث إدارات
رئيسية :اإلدارة العامة للمعلومات واإلحصاء وتضم إدارة احلاسب اآليل وإدارة دعم إختاذ القرار وإدارة النرش واجلرافيك ،ثم اإلدارة العامة للمكتبات

والتوثيق وتشمل إدارة التصوير امليكروفيلمي والرقمي واملكتبة امليكروفيلمية ،وأخريا اإلدارة العامة للبوابة اإللكرتونية.

يوفر املركز ُسبل البحث واإلطالع عىل الوثائق والصور مع إمكانية احلصول عىل نسخ ورقية منها للطلبة والباحثني ،طبقا لالئحة املعمول هبا.

يعمل املركز حال ًيا من خالل بروتوكول التعاون بني وزاريت اآلثار واالتصاالت عىل حرص ودمج مجيع قواعد البيانات عىل مستوى الوزارة.

وكذلك تم البدء يف أعامل البوابة اإللكرتونية – املوقع الرسمي للوزارة  -بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية االدارية.
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أثر الشهر

لوحة أوديب

مؤمن عثامن
مدير الرتميم باملتحف املرصي بالقاهرة

عىل مر الزمن حتتاج العديد من القطع األثرية إىل ترميم أو صيانة ،وكلام تقدمت التقنيات املختلفة يف جمال الرتميم كلام استطعنا صيانة وحفظ
اآلثار ...وهنا نستطلع مع ًا ترميم إحدى لوحات املتحف املرصي ،وهي لوحة أسطورة أوديب ،بالقاعة رقم  34بالطابق األريض باملتحف ،حتمل

رقم .JE 63609

تتمحور القصة حول األمري أوديب الذي قتل والده وتزوج من أمه حتقيق ًا لنبوءة اإلله أبوللو بمدينة دلفي اليونانية ،وتعرض هذه اللوحة

بعض املشاهد اهلامة للقصة وقد كتب بجوار كل شخصية اسمها باللغة اليونانية ،فيظهر عىل اليمني أوديب حامال سيفه ليقتل والده »اليو» ،ىف حني

أن الصورة النسائية التى جتسد اجلهل «أجنيا» ترفع يدها إىل السامء كإشارة إىل الرعب ،واملقصود جهل أوديب بأبيه الذي مل يكن يعرفه .أما عىل اليسار
نشاهد أوديب وهو ينصت إىل أبى اهلول الرابض أمامه عىل قاعدة وهذا اجلزء يطلق عليه (اللغز) ،حني كان يسأل أبو اهلول املسافرين ،وهنا نرى

اإلهلة زيتيام إهلة األمور صعبة املراس تقف وراءه وبجانبها رمز ملدينة طيبة اليونانية التي ولد هبا أوديب ،وقام أوديب بحل املسألة صحيحة مما أدى إىل

إنتحار أبو اهلول الذي كان يسبب اخلوف ألهل املدينة .وكافئ أهل املدينة أوديب إلجابته الصحيحة بتزوجيه امللكة التي مل يكن يدري أهنا والدته.
أطلق عىل هذه اللوحة كلمة «فرسك» أو «فرسكو» الستخدام أسلوب الفرسك يف تنفيذها وهي طريقة وضع األلوان عىل اجلص وهو مازال مبلال إىل ٍ
حد
ما .وكانت توجد تلك اللوحة عىل أحد جدران منزل جنائزي يقع غرب مدينة هريموبوليس ،تونة اجلبل احلالية ،وأبعادها حوايل  239سم عرض ًا و 98سم

واضحا للمدرسة السكندرية ىف تصوير األشخاص.
نموذجا
طوال .تم اكتشافها عام  1934وهي ترجع إىل القرن الثاين امليالدي وتعترب
ً
ً

تم ترميم اللوحة بمعمل ترميم املتحف املرصي ،وكام هو معتاد فقد بدأ الرتميم بعملية التسجيل والتوثيق ،وتشمل التصوير الفوتوغرايف للقطعة قبل

بدء الرتميم وىف مراحله املختلفة ثم توثيق حالة

القطعة وأماكن الرتميامت السابقة واألماكن
املفقودة ىف طبقة اجلص واأللوان والرشوخ

توثي ًقا شاملاً بعدة تقنيات .كام تم االستعانة
باملصادر واملراجع األصلية .واجلدير بالذكر

أن د .سامي جربة نرش هذه اللوحة ىف كتاب
«حياة وأعامل سامي جربة من طاسا إىل تونة«

من إصدارات دار املعارف عام ، 1984عرض
فيه صورة للقطعة ىف موقعها األصيل قبل
نزعها من مكاهنا مما كان له فائدة بالغة ملعرفة
جوانب عديدة تتعلق بحالة اللوحة قبل نزعها.

وتم إعداد احلامل اجلديد للوحة ،من طبقة
مونة جديدة ويعرف باسم «خلية النحل» أو

الـ ،honeycombوهو عبارة عن حامل من

األملونيوم عىل هيئة خلية النحل ومغطى بطبقة

من الصوف الزجاجي املغموس بالراتنج
لتثبيت اللوحة.

رئيس التحرير :د .منة اهلل الدري
فريق العمل :أ .مآثر أبوعيش
أ .محمد سعد
أ.أشواق مصلح
أ .لمياء شحاتة
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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