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أطلقت وزارة اآلثار املرحلة األوىل من املوقع اإللكرتوين "التجريبي" الرسمي هلا بعنوان www.antiquities.gov.eg وذلك بعد عام من التجهيزات 
التنمية اإلدارية بوزارة التخطيط واملتابعة  التابع لقطاع  البوابات احلكومية يف إطار برنامج تطوير اخلدمات احلكومية  بالتعاون مع مرشوع إنشاء وتطوير 

واالصالح اإلداري )15 نوفمرب 2017(.

   إحتفل املتحف املرصي بالقاهرة بمرور 115 عام عىل إنشاء املتحف، وذلك 
بإقامة معرض مؤقت  عرض خالله جمموعة من الصور والقطع األثرية اخلاصة 
بإنشاء وافتتاح املتحف، كام تم عىل هامش اإلحتفال عرض بعض القطع األثرية 
العائدة من إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وكذلك تم عرض 
جانب من اكتشافات البعثة الروسية بالفيوم، وقد حرض اإلحتفال معايل وزراء 
السياحة، اإلستثامر والتعاون الدوىل، التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، 
احلربى  واإلنتاج  املحلية،  التنمية  والتجارة،  الصناعة  اإلجتامعى،  التضامن 
بالقاهرة  األجنبية  الدول  سفراء  معايل  من  ثالثني  من  وأكثر  اجليزة  وحمافظ 

ومديري املعاهد األجنبية بمرص، وقد ألقى معايل سفري دولة النمسا بالقاهرة كلمة هبذه املناسبة نيابة عن كل السفراء، وحرض اإلحتفالية أيضًا بعض السادة  
أعضاء جملس النواب وقيادات وزارة اآلثار. وقد أقيم احلفل برعاية جمموعة من الرشكات الكربى )28 نوفمرب 2017(.

www.antiquities.gov.eg

115 عام عىل إنشاء المتحف المصرى بالقاهرة

املتحدة، حيث وجه صاحب  العربية  الشارقة بدولة اإلمارات  إمارة  أثرية عائدة من  بالتحرير عدد 440 قطعة  املتحف املرصي  استقبل   •
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمى حاكم إمارة الشارقة وعضو املجلس األعىل لإلحتاد بإعادهتا إىل مرص. وهى ترجع إىل 
عصور خمتلفة من احلضارة املرصية القديمة واإلسالمية ومن أمهها أجزاء من أبواب ومهية حجرية ملونة وجمموعة من التامثيل الربونزية 
الفيانس وإناء حيمل خرطوش امللك  التامئم املصنوعة من  القديمة خمتلفة األحجام. باإلضافة إىل جمموعة من  لبعض املعبودات املرصية 

رمسيس الثالث وشواهد قبور من العرص االسالمي.
• نجحت وزارة اآلثار يف اسرتاد ثامن قطع أثرية، من فرنسا منها أجزاء من توابيت وقطتني ورأس آدمية من البازلت.

آثار مسرتدة ومضبوطات
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معارض آثار مؤقتة
معارض داخلية

• نجحت بعثة وزارة اآلثار بالتعاون مع املعهد األورويب لآلثار البحرية بامليناء الرشقي باإلسكندرية ىف الكشف عن 
معدنى  نذري  مركب  إىل  باإلضافة  ذهبية  عمالت  وثالث  الكريستال  من  ملكي  لتمثال  رأس  سفن،  ثالث  حطام 

للمعبود أوزوريس تعود مجيعها للعرص الروماين.
بأسوان  أمبو  كوم  بمعبد  اجلوفية  املياه  منسوب  ختفيض  مرشوع  حفائر  أعامل  أثناء  املرصية  األثرية  البعثة  كشفت   •
عن عنرص معامري من احلجر الرميل يف اجلزء الشاميل الغريب من املعبد، نقش عليه  اسم التتويج لإلمرباطور "فيليب 

أرهاديوس"، األمر الذي من املحتمل أن جيعل تاريخ املعبد أقدم مما هو متعارف عليه اآلن.
ترجع  والتى  احلرفية  الورش  أحد  عن  بأسوان  ألفنتني  بجزيرة  املشرتكة  السويرسية  األملانية  األثرية  البعثة  كشفت   •

إىل عرص األرسة الثامنة عرش .وهى عبارة عن ورشة نجارة حيث عثر فيها عيل بلطتان ذات وجهني وعصا خشبية.

أول  بقايا  عن  الفيوم  بمحافظة  واطفة  بمنطقة  املشرتكة  األملانية  املرصية  األثرية  البعثة  كشفت   •
اجليامنزيوم  وكان  اهليلينستي.  العرص  اىل  يرجع  والذى  مرص  يف  اآلن  حتى  عليه  يعثر  جيامنزيوم 
عبارة عن مكان خمصص لتعليم القراءة والكتابة وممارسة الرياضة ولعقد املناقشات الفلسفية. كام 
كان ختطيطه يشمل قاعة كبرية لالجتامعات هبا عدد من التامثيل، وقاعة للطعام، وفناء، باإلضافة 

إىل حلبة سباق بطول حواىل 200م.

• نجحت البعثة األثرية املرصية الروسية بموقع دير البنات بجوار منطقة دير املالك غربيال بالفيوم اجلديدة، ىف الكشف عن تابوت خشبي به مومياء يرجع 
للعرص اليوناين الرومانى. واملومياء يف حالة جيدة من احلفظ، ملفوفة بالكتان ويعلو الرأس قناع هبيئة آدمية من الكرتوناج امللون باللونني األزرق والذهبي. 

وقد تم نقل التابوت واملومياء إيل املخازن إلستكامل أعامل الرتميم والدراسة.

اكتشافات أثرية

عنوان  حتت  بالقاهرة  املرصي  باملتحف  مؤقًتا  معرضًا  لآلثار  األملاين  املعهد  مع  بالتعاون  اآلثار  وزارة  • نظمت 
املتحف  افتتاح  عىل  عام   115 مرور  بمناسبة  وذلك  الذهبية«  الرقائق  املرئية:  غري  آمون  عنخ  توت  »كنوز 
املرصي، يضم املعرض عدد 86 قطعة ذهبية من مقتنيات امللك توت، يعرض منهم عدد 55 قطعة للمرة األوىل 

للجمهور )15نوفمرب-31ديسمرب 2017(.
وذلك  باملتحف  االستقبال  ملك" بقاعة  "حياة  عنوان  حتت  مؤقتا  معرضًا  بحلوان  فاروق  ركن  متحف  • نظم 
وتاريخ  فاروق  امللك  شخصية  عىل  الضوء  إلقاء  إىل  املعرض  هيدف  إنشائه،  عىل  عام   75 بمرور  إحتفااًل 
القرآن  من  الكريس  آية  متثل  لوحة  وهي  أثرية  قطع  ثالث  يضم  حيث  عامة،  حلوان  ومدينة  خاصة  املتحف 
فوتوغرافية  وصورة  اإلسرتاحة،  افتتاح  يوم  فاروق  للملك  حلوان  سكان  أحد  من  إهداء  وأسفلها  الكريم 
للملك فاروق يتم خالهلا رسد حلياة امللك وتاريخ توليه احلكم، ولوحة من اجللد أهديت من أحد أصحاب 

املطابع للملك يوم 6 مايو 1947 يف ذكرى جلوسه عىل العرش ) 8 نوفمرب- 8 ديسمرب 2017(.

افتتاحات
افتتحت وزارة اآلثار موقع جبانة العامل باجلبل القبيل بمنطقة آثار اهلرم للزيارة للمرة األوىل 
منذ اكتشافها عام 1990 وذلك بعد اإلنتهاء من أعامل الرتميم الالزمة هلا، كام تم وضع 
لوحات والفتات إرشادية باللغتني العربية واإلنجليزية  وتشمل زيارة جبانة العامل دخول 
ثالثة مقابر هي مقربة "بتاح شبسس"، ومقربة "نفر ثث" املرشف عيل القرص امللكي ومقربة 
"بتتي" املرشف عن العاملني يف بناء اهلرم. باالضافة اىل افتتاح مقربتني أخريني للزيارة بنفس 
خوفو  امللك  ابن  إف"  خع  "خوفو  مقربة  ترميمهام ومها  من  اإلنتهاء  بعد  وذلك  اجلبانة، 

ومقربة "سشم نفر ثتي" ) 1 نوفمرب 2017(.
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مشاركات دولية

التايل: بعثة جامعة تورين اإليطالية  النحو  البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر نوفمرب 2017 عىل  بدأ عدد من 
بعثة  البحرية؛  بمحافظة  شيديا  بمنطقة  األملانية  جوتنجن  جامعة  بعثة  اإلسكندرية؛  بمحافظة  نيلسون  بجزيرة 
جامعة سالينتوليس اإليطالية بمنطقة ديمية السباع بمحافظة الفيوم؛ بعثة جامعة توبنجن األملانية بمنطقة الشيخ 
محد بمحافظة سوهاج؛ بعثة جامعة ممفيس األمريكية بصالة األعمدة الكربى بمعبد الكرنك بمحافظة األقرص؛ 
بعثة جامعة أكسفورد اإلنجليزية بالكوم األمحر بإدفو بمحافظة أسوان وبعثة املعهد النمساوى لآلثار بكوم أمبو 

بمحافظة أسوان.

• شارك السيد وزير اآلثار يف جلسة حوارية حتت عنوان »التجارب الدولية يف اآلثار« وذلك ضمن فعاليات امللتقى األول آلثار اململكة العربية السعودية 
املقام بمدينة الرياض والذي تنظمة هيئة السياحة والرتاث الوطني باململكة. حيث شارك يف اجللسة السادة الوزراء ضيوف امللتقى من وفود 36 دولة 

عربية وأجنبية )7 نوفمرب 2017(.
• شارك العديد من العاملني بوزارة اآلثار ىف العديد من الدورات والندوات واملؤمترات واملعارض املقامة ىف عدة دول ومرافقة القطع األثرية املعروضة 
باخلارج، وذلك عىل النحو التايل: إىل السعودية )د.عادل زيادة(؛ إىل فرنسا )د. نجوى متوىل مدير عام إدارة النرش العلمي(؛ إىل إيطاليا )أ.منى حممد عبد 
الوكيل أمني عام املتحف املرصي(؛ إىل السعودية )أ.د. حممد أمحد عبد اللطيف مساعد الوزير لشئون املناطق ورئيس قطاع االثار اإلسالمية والقبطية، د. 
ضياء حممد جاد الكريم مدير عام إدارة التسجيل بقطاع اآلثار اإلسالمية(؛ إىل إيطاليا )أ. مؤمن عثامن مدير الرتميم واملعامل باملتحف املرصى بالقاهرة(؛ 
آثار أسوان(؛ إىل  آثار بمنطقة  الكبري(؛ إىل اإلمارات )أ. هبة اهلل الدرس مفتش  إىل اسبانيا )د. طارق سيد توفيق املرشف عىل مرشوع املتحف املرصى 

سويرسا وأمريكا )العميد مدحت حممود عباس رشطة السياحة واآلثار(.

أعامل بعثات

photoshop_illustrator  وذلك بمقر  برناجمي  عىل  أثريني   )5( لعدد  تدريبًيا  برناجمًا  اآلثار  وزارة  مع  بالتعاون  اإلنجليزية  مرص  استكشاف  مجعية  • نظمت 
املركز الثقايف الربيطاين بالعجوزة )12 نوفمرب 2017(.

 14 نوفمرب-   27( بسوهاج  األمحر  الدير  موقع  لرتميم  ترميم،  أخصائي   )20( لعدد  تدريبًيا  برناجمًا  اآلثار  وزارة  مع  بالتعاون  األمريكي  البحوث  مركز  • بدأ 
ديسمرب 2017(.

• تم تدريب أخصائي ميكروبيولوجي عىل حتليل النباتات األثرية بالتعاون مع املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية )13-21 نوفمرب 2017(.

تدريب

مؤمترات
• نظمت وزارة اآلثار بالتعاون مع املعهد األملاين لآلثار بالقاهرة واملعهد الفرنيس 
لآلثار الرشقية ومركز البحوث األمريكي واجلامعة األمريكية ومجعية استكشاف 

مرص املؤمتر األول بعنوان »تكنولوجيا املواد والصناعات يف مرص القديمة 
 »Science of Ancient Egyptian Materials and Technology "SAEMT"T«

مثل  اآلثار  يف  املستخدمة  العلوم  املؤمتر  تناول  باملنيل،  عيل  حممد  األمري  بقرص 
واجليولوجيا،  احليوانات،  وبقايا  األثرية،  النباتات  ودراسة  الكيميائية،  التحاليل 
وعلوم التحنيط، حيث ألقى الضوء عىل دراسة تلك املحاور باستخدام أساليب 
وتقنيات الفحص املتطورة، هبدف استكشاف طبيعة اخلامات وتقنيات الصناعات 

املستخدمة يف مرص القديمة )4-6 نوفمرب 2017(.
بقاعة  املؤمتر  عقد  وقد  املنيا،  بمحافظة  واألجنبية  املرصية  البعثات  حفائر  نتائج  عن  علمي  مؤمتر  القاهرة  جامعة  مع  بالتعاون  اآلثار  وزارة  نظمت   •

املحارضات باملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط ) 16  نوفمرب 2017(.

حمارضات
• نظمت وزارة اآلثار حمارضة علمية بعنوان "معبد املعبودة ربيت بأتريبس" ألقاها د. كرستيان ليتز  )26 نوفمرب 2017(.

• نظمت مجعية أصدقاء املتحف املرصي بالقاهرة حمارضة بعنوان "حفائر الطريق الصاعد هلرم امللك ساحورع بأبو صري" 
ألقاها د. حممد اسامعيل مدير عام اللجان الدائمة والبعثات بوزارة اآلثار )27 نوفمرب 2017(.
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• نعت وزارة اآلثار شهداء احلادث اإلرهابى اخلسيس الذى استشهد عىل أثره أكثر من ثالثامئة شهيد من املرصيني بمسجد الروضة ببئر العبد بشامل 
سيناء، داعني اهلل عز وجل هلم بالرمحة وبالقصاص من كل من تسبب ىف هذا املصاب األليم )28 نوفمرب 2017(. 

ملؤمتر  العرشين  الدورة  افتتاح  فاعليات  ضمن  اآلثار  وزير  السيد  شارك   •
بقاعة  العريب«  الوطن  آثار  يف  »دراسات  عنوان  حتت  العرب  األثريني  إحتاد 
االحتفاالت الكربى بجامعة الفيوم، حيث استضافت جامعة الفيوم املؤمتر حتت 
ومنظمة  اإلسالمية   اجلامعات  احتاد  مع  وبالتعاون  العربية  الدول  جامعة  رعاية 
عدد  حضور  االفتتاحية  اجللسة  شهدت  وقد  "اإليسيسكو".  اإلسالمي  الرتاث 
من السادة مسئويل وممثيل املنظامت الدولية ونخبة من أساتذة وعلامء اآلثار بمرص 

والوطن العريب )11 نوفمرب 2017(.
مايكروسوفت  رشكة  مع  بالتعاون  تعليميًا  أثريا   مرشوعًا  اآلثار  وزارة  أطلقت   •
"متحفي يف فصلك" My museum in your classroom، وذلك  حتت عنوان 
تطبيقات  إستخدام  خالل  من  ومبتكرة  جديدة  وثقافية  تعليمية  بيئة  خللق 
احلضارة  جوانب  عيل  للتعرف  األثرية  واملواقع  باملتاحف  احلديثة  التكنولوجيا 
بني  إفرتايض  تواصل  عن  عبارة  وهو  التارخيية.  عصورها  بمختلف  املرصية 
جوالت  طريق  عن  آخر  جانب  من  التعليمية  واملؤسسات  جانب  من  املتاحف 
برنامج سكايب للتواصل مع املدرسني والطالب داخل الفصول، إفرتاضية ميدانية يقوم هبا أمني املتحف داخل أروقة املتحف عن طريق إستخدام 

مما يفتح نوافذ إلكرتونية تعليمية جديدة يتم وضعها عيل موقع  )education.microsoft.com( لتسويق تلك اجلوالت ويستطيع املدرسون 
داخل  الطالب  إىل  نفسه  املتحف  يذهب  أن  إىل  املرشوع  وهيدف  خالله،  من  باملتاحف  األمناء  مع  يتواصلوا  أن  التعليمية  باملؤسسات  والعاملون 

فصوهلم باإلضافة إىل الرتويج للرتاث الثقايف املرصي )23 نوفمرب 2017(.
وزير  السيد  برئاسة  الوزراء  رئيس  دولة  السيد  بقرار  املشكلة  اللجنة  إجتمعت   •
اآلثار لإلرشاف عيل تنفيذ مرشوع تطوير مدينة رشيد، حرض اإلجتامع السيدة حمافظ 
البحرية، وممثلني عن وزاراة السياحة، التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، البيئه، 
الثقافة، اإلسكان واملجتمعات العمرانية، واهليئة العامة للتخطيط العمراين وعدد من 

أعضاء جملس النواب وعدد من قيادات وزارة اآلثار )27 نوفمرب 2017(.
• نجحت بعثة مركز تسجيل اآلثار املرصية باألقرص يف تسجيل عدد 24 مقربة بمناطق 
دراع أبو النجا، الشيخ عبد القرنة و اخلوخة بالرب الغريب باألقرص وذلك خالل موسم 

عملها 2018-2017.

متنوعة

لقاءات وزيارات
•  استقبل السيد وزير اآلثار السادة سفراء إيطاليا، بلجيكا واليابان بمرص، والسيد املستشار الثقاىف 

الصينى، السيد مدير املعهد الفرنسى لآلثار الرشقية وذلك بمقر وزارة اآلثار بالزمالك.
• تفقد السيد وزير اآلثار بمرافقة بعض قيادات الوزارة بعض املواقع األثرية واملتاحف واملشاريع 
املحيل،  مسجد  زغلول،  جامع  مندور،  أبو  ومسجد  تل  )جمموعة  البحرية  اآلتية:  باملحافظات 
القاهرة )متحف احلضارة، موقع عرب احلصن  قايتباي بربج رشيد(؛  منزل عرب كييل وقلعة 
باملطرية، موقع حفائر  بعثة جامعة عني شمس وموقع شجرة مريم(؛ اجليزة )منطقة آثار اهلرم( 

والفيوم )موقع أم الربجيات(.
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مرشوعات
ترميم 

فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي
السيد وزير  املجتمعي بمكتب  الثقافية والتواصل  التنمية  إدارة  نظمت   •
بقلعة  الفن«  »بصرية  عنوان  حتت  للمكفوفني  إرشادية  جولة  اآلثار 
اإلسالمية  اآلثار  قطاع  مع  بالتعاون  وذلك  بالقاهرة،  الدين  صالح 
تم  حيث  والتعليم.  الرتبية  لوزارة  التابعة  القومية  واملعاهد  والقبطية 
عىل  املكفوفون  خالله  من  ليتعرف  القلعة  ملنطقة  جمسم  نموذج  عرض 
اجلولة وذلك عن طريق  التي سوف متر هبا  األثرية  واملناطق  املسارات 

حاسة اللمس )7 نوفمرب 2017(.
عىل  اإلرشادية  اجلوالت  من  عدد  بحلون  فاروق  ركن  متحف  نظم   •
هامش اإلحتفال بمرور 75 عام عىل إنشائه، للتعريف بتاريخ املتحف 

وما يضمه من قطع أثرية، باإلضافة إىل إقامة جمموعة من الورش الفنية واملحارضات )8 نوفمرب 2017(.
داخل  والزوار  لألطفال  إرشادية  جوالت  تتضمن  الطفولة  أعياد  بمناسبة  النسيج«  »أطفال  عنوان  حتت  احتفالية  املعز  بشارع  النسيج  متحف  • نظم 
املتحف للتعريف بمالبس األطفال املرصيني عرب العصور املختلفة، باإلضافة إىل جمموعة من العروض الفنية بمشاركة العديد من املدارس ودور 

األيتام )16 نوفمرب 2017(.
• أطلقت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بمكتب السيد وزير اآلثار بالتعاون مع وزارة الثقافة 
والبكم  الصم  من  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  اإلرشادية  اجلواالت  أوىل  والتدريب  الدراسات  ومركز 
الفن اإلسالمى  بالتعاون مع متحف  ثاين جوالهتا  األديان، كام نظمت  إىل منطقة جممع  السمع  وضعاف 
بجولة إرشادية داخل قاعات املتحف باإلضافة إىل عرض مرسحي بعنوان "الشباب العريب للمرسح" عن 
حتديات العرص لذوي القدرات اخلاصة باملجتمع لفرقة "هواة"، وعرض أراجوز لفرقة "أجيال" وذلك يف 

إطار برنامج التنمية املستدامة )16 - 23 نوفمرب 2017(.
اجلامعه  شباب  بمشاركة  الفرنساوى"  باشا  سليامن  "قبة  تنظيف  بأعامل  مجاهلا"  "احفظ  مبادرة  قامت   •
حتت رعاية إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بمكتب السيد وزير اآلثار وقطاع اآلثار اإلسالمية 

والقبطية )24 نوفمرب 2017(.

إصدارات الوزارة
اجلزء  امللكية  اجلبانات  طيبة،  بمقابر  التسجيل  أعامل  »دليل  كتاب  اآلثار  بوزارة  املرصية  اآلثار  تسجيل  مركز  أصدر 
وادي  ملقابر  العلمي  التسجيل  دليل ألعامل  عبارة عن  واإلنجليزية، وهو  الفرنسية  باللغتني  امللكات«  وادى  األول: 
ورقمها  املقربة  إسم  عن  معلومات  الكتاب  يضم  حيث  الرومى.  دير  باسم  املعروف  الدير  إىل  باإلضافة  امللكات؛ 
وألقاب صاحبها وتأرخيها، وجمموعة من املراجع العلمية، ووصف مبسط للمناظر والنقوش؛ باإلضافة إىل اخلرائط 

املعامرية لكل مقربة، ثم جمموعة من الصور الفوتوغرافية للمقابر التي تم تسجيلها.

• نجحت عملية الرتميم لتمثال مزدوج من احلجر اجلريي يرجع تارخيه إىل هناية عرص األرسة السادسة وهو أحد 
بعض  فقدان  اىل  باإلضافة  منفصلني،  جزئني  عن  عبارة  التمثال  كان  بسقارة،  املتحفي  باملخزن  املحفوظة  القطع 
املوجودة  األلوان  تقوية  مع  املفقودة  األجزاء  الستنساخ  نامذج  وعمل  التمثال  أجزاء  جتميع  تم  وقد  منه،  أجزاء 

بالتمثالني.
• بدأت أعامل الرتميم بمعبد دندرة بمحافظة قنا إلظهار ما تبقى من زخارف سقف الصالة األوىل، كام تم االنتهاء 

من ترميم ماميزي املعبد والسلم الصاعد به.



 معلومات
هتمك

 الئحة التصوير التجارى
 )سينامئى، تليفزيونى وفوتوغراىف(

باملواقع األثرية واملتاحف املفتوحة للزيارة
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تكليفـات
• تكليف أ. السيد عبد العليم عبد الرحيم للعمل مديًرا ملنطقة آثار القنطرة رشق بشامل سيناء.  

• تكليف د. أمري فهمي املسريي للعمل مديًرا آلثار بورسعيد.  
• تكليف أ. أسامة مصطفى الزيات للعمل مديًرا للرسم املعامري بشامل سيناء.  

• تكليف أ. مصطفى عبد احلليم للعمل مديًرا عاًما ملكتب األمني العام.  
• تكليف أ. هبة محدي حسن للعمل نائًبا لرئيس قطاع املتاحف.  

• تكليف أ. عبد املنعم سعيد حممود للعمل مديًرا عاًما آلثار أسوان والنوبة.   
• تكليف أ. زكي عواد للعمل مديًرا عاًما للمخزن املتحفي بتل اليهودية.  

• تكليف أ. مجال إبراهيم عواد للعمل مديرًا عاًما إلدارة اإلعالم بقطاع املتاحف.  

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

• وافقت اللجنة الدائمة لآلثار املرصية عىل إعداد أول قائمة للمواقع األثرية ذات األولوية القصوى لعمل البعثات هبا وهى كاآلتى: )الرتكيز 
عيل بعثات مشاريع الرتميم بالصعيد، الرتكيز عيل بعثات احلفائر بالدلتا، التالل األكثر عرضة للمخاطر البرشية والطبيعية واملواقع التي كانت 
تعمل هبا بعثات اجنبية وتوقفت ومر عليها اكثر من مخسة أعوام(،  أوال: الوجه البحري: )كوم اخللجان، تل املقدام وتل تبلة بالدقهلية، أوالد 
مويس بالسويس، تل الغز بدمياط، مقربة الشاطبي باألسكندرية، تل اخلوالد، الضبعة تيده، الكوم األمحر العني، الكوم االمحر الغويط، تل الفقعه 
واخلبيزة بكفر الشيخ، تل حسن داوود باإلسامعيلية، كوم الغرف، كوم عزيزة، كوم فرين وكوم تروجي بالبحرية(، ثانًيا: القاهرة واجليزة )املعادي 

الغربية بالقاهرة(، ثالًثا: مرص الوسطى )جبل النور ببني سويف( ورابًعا: مرص العليا )املقربة الرمزية ألوزير بأبيدوس بسوهاج ونقاده بقنا(.
• املوافقة عىل تسجيل قرص اإلحتادية )فندق هليوبوليس باالس( بمرص اجلديدة يف عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية.

أواًل: التصوير السينامئي، والتلفزيوين والفيديو باملناطق األثرية واملتاحف

مالحظاتلألجانبللمرصينينوع التصوير

تصوير االكتشافات األثرية وأعامل 
عرشة اآلف جنيهمخسة اآلف جنيهاحلفائر لليوم الواحد

أثناء  واللقاءات  احلوارية  الربامج 
ألف ومخسامئة جنيهستامئة جنيهمواعيد العمل الرسمية

جنيه  ومخسون  مائة  مبلغ  اىل  باإلضافة 
لليوم  وذلك  العاملني  صندوق  لصالح 
اآلف  عرشة  مبلغ  إضافة  ويتم  الواحد 
مواعيد  بعد  املنطقة  فتح  حالة  يف  جنيه 

العمل الرسمية.

)روائية  السينامئية  األفالم  تصوير 
األثرية  املناطق  بجميع  وجتارية( 
أثناء  للزيارة  املفتوحة  واملتاحف 

مواعيد العمل الرسمية.

- مخسة آالف جنيه لليوم الواحد
- عرشون ألف جنيه لألسبوع

- ثالثون ألف جنيه لألسبوعني
- مخسون ألف جنيه للشهر

- مخسة عرش ألف جنيه لليوم
- ستون ألف جنيه لألسبوع 

- تسعون ألف جنيه لألسبوعني
- مائة ومخسون ألف جنيه للشهر 

التصوير  يتم منح خصم 50% ىف حالة 
املناطق  حرم  ىف  الصحراوية  باملناطق 
آالف  مخسة  مبلغ  إضافة  ويتم  األثرية 
بعد  التصوير  استمرار  حالة  يف  جنيه 

مواعيد العمل الرسمية.
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والوثائقية  التسجيلية  األفالم  تصوير 
املفتوحة  واملتاحف  األثرية  باملناطق 

للزيارة أثناء مواعيد العمل الرسمية.

- مخسامئة جنيه لليوم الواحد
- ألفان جنيه لألسبوع

- ثالثة آالف جنيه لألسبوعني
- مخسة آالف جنيه للشهر

- مخسة اآلف جنيه لليوم الواحد
- عرشون ألف جنيه لألسبوع

- ثالثون ألف جنيه لألسبوعني
- مخسون ألف جنيه للشهر

والوثائقية  التسجيلية  األفالم  تصوير 
باملقابر املفتوحة للزيارة لليوم الواحد 

أثناء مواعيد العمل الرسمية.
ثالثة آالف جنيهألف جنيه

والوثائقية  التسجيلية  األفالم  تصوير 
أثناء  الواحد  لليوم  املغلقة  باملقابر 

مواعيد العمل الرسمية.
مخسة آالف جنيهألفان جنيه

بمقابر  التسجيلية  األفالم  تصوير 
عنخ  وتوت  األول  وستي  نفرتارى 
للمقربة  الواحدة  للساعة  آمون 
الواحدة أثناء مواعيد العمل الرسمية.

عرشة آالف جنيهمخسة آالف جنيه

أو  منتجات  عن  اإلعالنى  التصوير 
واملتاحف  األثرية  باملناطق  خدمات 
أثناء  الواحد  لليوم  للزيارة  املفتوحة 
بعد  وذلك  الرسمية  العمل  مواعيد 
نوعية  عىل  املختصة  السلطة  موافقة 

اإلعالن.

مخسة عرش آالف جنيهعرشة آالف جنيه

والتليفزونى  السينامئى  التصوير 
باملتحف  املومياوات  بقاعة  والفيديو 
املرصى للساعة الواحدة أثناء مواعيد 

العمل الرسمية.

ثامنية آالف جنيهمخسة آالف جنيه

ثانًيا: التصوير الفوتوغراىف التجارى باملناطق األثرية واملتاحف املفتوحة للزيارة
لالكتشافات  الفوتوغراىف  التصوير 
الواحد  األثرية وأعامل احلفائر لليوم 

أثناء مواعيد العمل الرسمية.
ألفا جنيهألف جنيه

التجارى  الفوتوغرايف  التصوير 
آمون  عنخ  وتوت  نفرتاري  بمقابر 

وستي األول
مخسة االف جنيهمخسة آالف جنيه

للمقربة الواحدة ىف الساعة باإلضافة لسعر 
التذكرة بعد موافقة السلطة املختصة وبدون 
العمل  مواعيد  اثناء  الفالش  أستخدام 

الرسمية.

التصوير التجاري لألثر باملتحف

مواعيد مخسامئة جنيهمائتان ومخسون جنيه أثناء  العرض  فاترينة  فتح  بدون 
العمل الرسمية.

العمل ألف جنيهمخسامئة جنيه مواعيد  أثناء  الفاترينة  فتح  مع 
الرسمية.

مخسامئة جنيه
آمون   عنخ  توت  امللك  قناع  مع  للتصوير 
العمل  مواعيد  أثناء  الواحدة  للصورة 

الرسمية.

ثالًثا: تصوير اآلثار الغارقة

والسينامئى  التليفزيونى  التصوير 
والفيديو

مخسة عرش ألف جنيه فوق املاء

لليوم الواحد وىف موقع واحد.
ثالثون ألف جنيه حتت املاء

التصوير الفوتوغراىف التجاري
مخسة آلف جنيه فوق املاء

عرشة آالف جنيه حتت املاء

احلرصي  الوثائقي  التصوير 
لالكتشافات األثرية

األنباء  لوكاالت  جنيه  ألف  مخسامئة 
والقنوات املرصية

األنباء  لوكاالت  جنيه  مليون 
والقنوات العربية واألجنبية

الرعاية  الرسوم حتددها جلنة  أدنى،  كحد 
التجارية.
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أثر الشهر

  إن كشف مقابر عامل بناة األهرام يعترب من أهم االكتشافات األثرية يف 
القرن العرشين ملا أمدنا به هذا الكشف من معلومات جديدة تعرف ألول مرة 
عن العامل الذين بنوا األهرام، ويؤكد هذا الكشف للعامة أن املرصيني هم بناة 
األهرام وأن األهرامات مل تبن بالسخرة ألهنم لو كانوا عبيدًا ملا بنوا مقابرهم 
بجوار األهرامات، أما قصة هذا الكشف فتعود إىل عام 1987 عندما كتبت 
عن هذا املوضوع يف رسالتي عن اجليزة ورشحت أن مقابر العامل تقع خلف 
ثم  األدلة،  من  العديد  قدمت  وقد  اهلول،  أبو  جنوب  الواقع  الغراب  حائط 
بدأت احلفائر عام 1988 وكشفت عن عظام وبقايا حبوب مما يؤكد وجود 
مقابر العامل وتم الكشف عن اجلبانة السفلية والتي ُدفن هبا العامل الذين نقلوا 
األحجار، وتم العثور عىل العديد من طرز املقابر منها املصطبة باإلضافة إىل 
الشكل اهلرمي، وعثر أيضًا عىل هياكل عظمية داخل الدفنات بجوارها أواين 
البرية. كشفت دراسة هذه العظام اكتشفوا أن العديد من العامل قد تم تركيب 
جبائر هلم باأليدي كام تم عمل جراحة برت قدم ألحد العامل، كام ظهر تأثري 

نقل األحجار عىل عظام العمود الفقري.
أما املقابر العلوية فقد بنيت من احلجر اجلريي والطوب اللبن وهي خاصة 
بالفنانني منهم رئيس فناين اهلرم وداخل هذه اجلبانة عثر عىل العديد من املقابر 
منها مقربة بداخلها تابوت من احلجر اجلريي ومقربة أخرى لـ "نفر ثث" والذي 

كان مسئوالً عن املخبز الذي كان يمد العامل باخلبز ومقربة أخرى لـ "بيتتي" الذى ترك حتذير بأن من يدخل مقربته سوف تأكله األسود والتامسيح وفرس النهر، 
وإىل الرشق من املقابر تم العثور عىل املخبز ومنطقة لتجفيف األسامك واملنطقة التي كان ينام فيها العامل، كام عثر عىل منزل ألحد رؤساء العامل.

 كان العامل يقسمون إىل فرق، كل فرقة هلا رئيس وكان عدد أفراد الفرقة 
رحلة  ترشح  والتي  اجلرف  وادي  بربدية  ذكر  ما  وهو  عامل   40 إىل   يصل 
"مرر" وعامله ال40، ويوجد أسامء فرق العامل منقوشة داخل  رئيس العامل 
احلجرات اخلمس املوجودة أعىل حجرة الدفن هبرم امللك خوفو، وهنا جيب 
أن نعرف أن اهلرم كان من املشاريع القومية للمرصيني فقد كان رؤساء القرى 
يف الصعيد والدلتا مسئولني عن إرسال العامل وكذلك إرسال ماشية إلعاشة 
يوميًا.  خروف  و15  بقرة   11 حوايل  ذبح  تثبت  أدلة  عىل  عثر  حيث  العامل 

ويقدر عدد العامل الذين شاركوا يف بناء اهلرم بحوايل 10 اآلف عامل.

 مقابر العامل بمنطقة آثار اهلرم
د. زاهى حواس
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