النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية
وزارة اآلثار

العدد العرشون  -يناير 2018

اكتشافات أثرية

• نجحت البعثة املرصية العاملة بمنطقة تل الفراعني «بوتو» بمحافظة كفر الشيخ يف الكشف عن بقايا جدران من
الطوب اللبن ،كام تم الكشف عن أربعة أفران ترجع إىل العرص املتأخر ،وأساسات لعمودين من احلجر اجلريي،
ومتثال من احلجر اجلريي للملك بسامتيك األول ومتثال ملكي مهشم من اجلرانيت األسود ،كام تم العثور عىل اجلزء
العلوي من متثال من حجر الكوراتزيت للمعبود حورس ،وبقايا نقوش غائرة متثل اسم مدينة بوتو ،وجزء من يد
ملكية من اجلرانيت الرمادي عليها بقايا خرطوش للملك بسامتيك األول ،وجزء
من قالدة املنيت «رمز املعبودة حتحور» مصنوعة من حجر الظران ،باإلضافة إىل
جمموعة من املصاحن احلجرية واألواين الفخارية متعددة األشكال واألحجام*.
• نجحت البعثة املرصية العاملة بموقع حفائر أرض مرسح العبد بمحافظة
اإلسكندرية يف الكشف عن عدد من اللقى األثرية التي ترجع للعرصين
اليوناين والروماين عبارة عن جمموعة من أواين القرابني ومسارج مزينة برسوم
بارزة متثل معبودات ،وأهم ما تم الكشف عنه لوحة غلق «شاهد قرب» استخدمت يف غلق أحد فتحات الدفن باملوقع*.
• كشفت البعثة املرصية األمريكية املشرتكة التابعة للمعهد الرشقي جلامعة شيكاغو والعاملة بمنطقة تل إدفو
بمحافظة أسوان ،عن جممع إداري يرجع لنهاية األرسة اخلامسة.
• نجحت البعثة املرصية العاملة بمرشوع ختفيض منسوب املياه اجلوفية ملعبد كوم أمبو ىف الكشف عن أربع قطع
أثرية باجلزء الغريب من املعبد وهي عبارة عن لوحة جنائزية من احلجر اجلريى ،ومتثال من احلجر الرميل يصور
شخص جالس بوضع القرفصاء ومتثالني للمعبود حورس من احلجر الرميل*.
• نجحت البعثة املرصية العاملة بمنطقة العلمني يف الكشف عن مقربة منحوتة يف الصخر ترجع ما بني القرنني
وتتكون من سلم يؤدي إىل حجرة مربعة متثل
األول والثاين امليالدي
ّ
املقربة الرئيسية ،كام عثر عىل حجرة دفن أخرى أحلقت باملقربة يف فرتة
الحقة ،كذلك تم العثور عىل عدد من العمالت مما ساعد يف تأريخ املقربة،
باإلضافة إىل العديد من األوانى الفخارية ومرسجتني ومذبح من احلجر
اجلريى*.
• متكنت البعثة املرصية العاملة بمنطقة صان احلجر بمحافظة الرشقية من
العثور عىل لوحة لتقدمة قرابني من اجلرانيت الوردي للملك رمسيس
الثاين وذلك أثناء أعامل تطوير املنطقة.

الرعاية
التجارية

قامت مؤسسه "حلم" برعاية مبادرة "إنطلق" والتي متثل املرحلة الثالثة لتجهيز معبدي األقرص والكرنك ومتحف األقرصلذوي
ً
مرصيأ ،ويشمل املرشوع عمل ممرات ممهدة ومنحدرات للصعود
اإلحتياجات اخلاصة وذلك بقيمة  ٨٤٠٫٠٠٠ألف جنيه ًا
واهلبوط مما يسهل حركة الكرايس املتحركة لذوي اإلحتياجات اخلاصة ،كام سيتم وضع لوحات إرشادية وترمجة املواد الفيلمية
املعروضة بمركز الزوار بلغة اإلشارة ،هذا باالضافة اىل تطوير وجتهيز دورات املياه طبق ًا للمواصفات الالزمة لتتناسب مع الزائرين
من ذوي اإلحتياجات اخلاصة.
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افتتاحات
• افتتح السيد وزير اآلثار مرشوع ترميم منطقة باب الوزير والذي يضم ثالثة مباين هي البيامريستان املؤيدي وتكية
تقي الدين البسطامي وبوابة درب اللبانة ،وقد أسفرت أعامل الرتميم عن العثور عىل عدد من املكتشفات األثرية داخل
الثالثة مباين ( 20يناير).
• افتتح السيد وزير اآلثار مقعد األمري ماماي السيفي
(بيت القايض) باجلاملية ،وهو من بقايا قرص أنشأه ماماي

السيفي أحد أكرب أمراء السلطان اململوكي قايتباي عام
 901هـ1496 /م ويعترب هذا املقعد أكمل مثال للمقاعد

املنشأة يف هذا العرص ،وكان بمثابة حمكمة حتى هناية القرن

التاسع عرش ،واجلدير بالذكر أن املقعد ىف العامرة اإلسالمية
يطلق عىل املكان املخصص الستقبال الرجال يف البيوت،

كان قد سبق ترميمه عام  28 ( 2006يناير).

آثار مسرتدة ومضبوطات

• نجحت وزارة اآلثار يف اسرتداد ثالثة أجزاء ملومياوات خمتلفة عبارة عن
رأس ويد يمنى وأخرى يرسى وذلك بعد أن تم ضبطهم أثناء حماولة بيعهم
إلحدى صاالت املزادات بوالية ماهناتن األمريكية.
• نجحت اإلدارة العامة للمنافذ يف ضبط  40عملة معدنية ترجع إىل العرص
العثامين والعرص العلوي وذلك يف مطار القاهرة الدويل أثناء حماولة أحد
الركاب هتريبهم إىل اخلارج.

أعامل
بعثات

بدأت العديد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر يناير  2018عىل النحو التايل :البعثة األثرية املرصية بمنطقة
وادي القرود بالرب الغريب بمحافظة األقرص؛ بعثة مركز البحوث األمريكي بالكوم األمحر بمحافظة أسوان؛ بعثة

متحف بروكلني وبعثة جامعة هوبكنز األمريكيتني بمعبد موت بالكرنك بمحافظة األقرص؛ بعثة جامعة بيونيس
أيريس األرجنتينية بمقربة نفر حتب بالعساسيف بمحافظة األقرص؛ بعثة جامعة ماكويرى األسرتالية بمنطقة بني

حسن بمحافظة املنيا؛ بعثة املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بمنطقة فيالدلفيا بمحافظة الفيوم؛ بعثة جامعة وارسو
البولندية بوادي اجلامل ووادي سكيت بمحافظة البحر األمحر؛ وبعثة املركز البولندي آلثار البحر املتوسط بمنطقة

برنيس بمحافظة البحر األمحر.

مرشوعات
بحثية

انتهت البعثة املرصية األسبانية املشرتكة من مرشوع املسح األثري للجرافيتي (املخربشات) بمنطقة وادي اخلبيئة امللكية

جنوب الدير البحري بالرب الغريب بمحافظة األقرص ،وقد كشفت البعثة عن قطاعني كبريين من اجلرافيتي املنقوش عىل
اجلبل بداخل الوادي.

مشاركات دولية

• شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار يف بعض الدورات التدريبية واملعارض باخلارج وذلك عىل النحو التايل :فرنسا (أ.اهلام صالح الدين  -رئيس قطاع
املتاحف) ،اليابان (أ .أسامة صابر إسامعيل  -أخصائي ترميم بمنطقة آثار سقارة ،أ .إسامعيل رجب عبد اهلل  -أخصائي ترميم بمنطقة آثار سقارة) ،إيطاليا

(أ.حسناء عبد ربه – أخصائي ترميم باملتحف املرصي الكبري) ،الواليات املتحدة االمريكية (أ .أرشف ابراهيم رجب  -مدير متابعة متاحف وجه بحري).
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معارض آثار مؤقتة

معارض داخلية

• أقامت إدارة التنمية الثقافية بوزارة اآلثار بدار األوبرا املرصية معرض ًا
للصور الفوتوغرافية لعدد من القصور األثرية ناتج أعامل املصورين الذين
شاركوا يف مسابقة «فناين القصور» ( 24يناير).
• يستضيف متحف األقرص معرضني يضامن عدد ًا من القطع األثرية ناتج
أعامل حفائر البعثتني األثريتني املرصية والسويرسية لعام  2017والعاملتني
بمنطقة ذراع أبو النجا بمحافظة األقرص (  25يناير  25 -أبريل *.)2018
• بدأ تدريب عدد  16أثري ومرمم بمدرسة حفائر مرص العليا بمنطقه ررصص بمحافظة أسوان ( 6يناير  20 -فرباير).

تدريب
حمارضات

• بدأ تدريب عدد  16أثري ومرمم بمدرسة حفائر القاهرة واجليزة بمنطقة سقارة (  14يناير  22 -فرباير).
• تم عمل دورة تدريبية عن إدارة األزمات بمقر الوزارة بالزمالك ( 24 - 22يناير).
• بدأ تدريب عدد  8أثري ومرمم ىف ورشة التصوير الفوتوغرايف املقامة بمقر املعهد األملانى لآلثار بالقاهرة (28يناير  1 -فرباير)
• بدأ تدريب عدد  18أثري ومرمم عىل كيفية توثيق النقوش الصخرية وذلك بمقر مركز تدريب جنوب سيناء ( 29يناير  3 -فرباير).

• ألقى الدكتور  Laurent Bavayمدير املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بالقاهرة حمارضة بعنوان «الشقف الفخارية كمصدر لدراسة التاريخ يف الدولة احلديثة»،
وذلك بقاعة أمحد باشا كامل بمقر وزارة اآلثار بالزمالك ( 4يناير).

• نظمت وزارة اآلثار حمارضة بعنوان «حفائر معبد آتون بتل العامرنة» ،ألقاها الدكتور Barry Kempأستاذ علم املرصيات بجامعة كامربيدج باململكة
املتحدة ( 11يناير).

إتفاقيات وبروتوكوالت

• بدأت وزارة اآلثار يف تنفيذ مرشوع تطوير وحتسني خدمات املواقع األثرية وذلك بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة .ويتضمن املرشوع تطوير عدد
من املواقع األثرية بصفة عامة باإلضافة إىل املواقع األثرية املسجلة عىل قائمة الرتاث العاملي باليونسكو .وسيعمل مرشوع التطوير عىل وضع لوحات
إرشادية وإعداد كتيبات وتنظيم العديد من األنشطة الثقافية واألثرية لرفع الوعي األثري.

فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي

• بدأ قطاع املتاحف بوزارة اآلثار يف تفعيل خطته للربامج التعليمية والتثقيفية حتت شعار «نختلف لإلثراء وليس للعداء» لتتناول اختالف الثقافات
واللغات ،حيث يستهدف الربنامج املراحل التعليمية املختلفة باإلضافة إىل مجهور اجلمعيات اخلريية واألهلية واملكتبات خالل أجازة نصف العام
الدرايس ،وعىل هامش ذلك نظم متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل عدد ًا من الربامج والورش التدريبية ( ١يناير  ١٠ -فرباير).
• أقامت إدارة التنمية الثقافية برناجم ًا أثري ًا توعوي ًا حتت عنوان «البيامرستان زمان واآلن» يشمل عدد من ورش العمل واألنشطة بمنطقة باب الوزير عىل
مدار ثالثة أيام ،وذلك بمناسبة افتتاح السيد وزير اآلثار منطقة
باب الوزير بعد انتهاء أعامل الرتميم (  23 -21يناير).

• شاركت إدارة الوعي اآلثري بقطاع اآلثار املرصية بوزارة اآلثار
يف معرض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته الـ  49بأرض
املعارض بمدينة نرص ،وذلك من خالل إقامة ورش عمل بعنوان
«مهارات وتراث» لنرش الوعي الثقايف لدى األطفال ،كام تم
تنظيم جمموعة من املحارضات العلمية يلقيها أساتذة يف علوم
اآلثار ( 31 -28يناير)*.
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مرشوعات

املتحف املرصى الكبري

• تم انعقاد اجللستني السابعة والثامنة ملجلس إدارة املتحف املرصي الكبري وكانت من أهم قراراته املوافقة عىل دخول زيارات ملوقع ومركز ترميم املتحف املرصي
الكبري مقابل  200دوالر مع استثناء السادة السفراء والوزراء ووكاالت األنباء والشخصيات البارزة ،املوافقة عىل مذكرة التفاهم املقدمة من اجلامعة املرصية
اليابانية ملركز الرتميم باملتحف املرصي الكبري ،قبول تربعني ملرشوع املتحف بمبلغ  1000دوالر ِ
لكل منهام.
• صدر قرار وزير اآلثار رقم  9لسنة  2018بتكليف جمموعة من السادة العاملني بالوزارة للعمل بإدارات العالقات العامة والنرش العلمي والتسويق باملتحف
املرصي الكبري ( 21يناير).
• شهد املتحف املرصي الكبري فعالية نقل متثال امللك رمسيس
الثاين من موقعه أمام املتحف إىل مكان عرضة الدائم بالبهو
العظيم بحضور عدد كبري من السادة الوزراء والوزراء
السابقني واملحافظني وأعضاء جملس النواب وسفراء الدول
األجنبية ومديري املعاهد األجنبية واملنظامت الدولية بمرص

وسط تغطية إعالمية حملية ودولية واسعة ( 25يناير)*.
• اجتمعت اللجنة العليا املرصية اليابانية بمقر الوزارة
بالزمالك للوقوف عىل آخر األعامل والتطورات اخلاصة
بمرشوع املتحف املرصي الكبري ( 29يناير).
• انتهت وزارة االستثامر والتعاون الدويل من إعداد كتيب
عن فرص االستثامر بمرشوع املتحف املرصي الكبري وتم
اصداره باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية.

املتحف القومى للحضارة املرصية

• تم إهناء تشطيب أرضيات املعامل ،وجاري تركيب خمارج التغذية بالكهرباء للمعمل املركزي ،وتركيب إنارة وزراعة املوقع العام ،وجاري العمل بشبكة الرى،
وعزل أحواض املياه بمدخل املرشوع ،وتركيب املعدات اخلاصة باألحواض والشالالت ،وتركيب كامريات املراقبة املعدلة (الرؤية الليلية) ،وجاري العمل
كذلك يف وحدات الفرش اإلداري باملتحف.
• تم استالم جمموعة «محا كا» من املتحف املرصي بالقاهرة ،واستكامل استالم جمموعة زكي سعد (عزبه الوالده بحلوان )  35صندوق ،وتم إيداع جمموعة من
القطع األثرية املستلمة بمخازن املتحف.

مرشوع القاهرة التارخيية

• بدأت وزارة اآلثار مرشوع تطوير جممع السلطان قايتباي بمنطقة قرافة املامليك بتمويل من اإلحتاد األورويب .يضم املوقع جمموعة من املباين األثرية التي تعد
مثاالً حي ًا لعامرة الدولة اململوكية يف مرص خالل القرن اخلامس عرش.

مرشوعات ترميم

• انتهت وزارة اآلثار من ترميم لوحة األمرية فاطمة بجوار سور قرص حممد عيل بشربا ،والتي رسقت خالل يناير *.2011

• اختذت وزارة اآلثار اإلجراءات الالزمة لدرء اخلطورة عن منزل الزعيم أمحد عرايب الكائن بمحافظة الرشقية وذلك بعد
اهنيار اجلزء األوسط ألحد املنازل املجاورة.

لقاءات وزيارات

• عقد السيد وزير اآلثار عدة لقاءات مع ِ
كل من السيد سفري النمسا بالقاهرة ،السيد سفري الربازيل ،السيدة رئيس جلنة السياحة والطريان بمجلس النواب،
السيدة مديرة مركز البحوث األمريكى بمرص ،مدير قسم اآلثار املرصية بمتحف املرتوبوليتان.

• تفقد السيد وزيراآلثار يرافقه عدد من قيادات الوزارة بعض املناطق األثرية بمحافظة املنيا ،كام تفقد كذلك منطقة آثار اهلرم بمحافظة اجليزة ،كام قام السيد
الوزير بزيارة حمافظة جنوب سيناء وذلك لرتأس اجتامع ملناقشة إقامة معرض بمدينة رشم الشيخ بالرشاكة مع القطاع اخلاص.

• كام تفقد السيد وزير اآلثار وعدد من قيادات الوزارة مرشوع املتحف املرصي الكبري ومرشوع ترميم قرص البارون إمبان بمرص اجلديدة ،واملتحف القومي
للحضارة املرصية ،ونادي العاملني بوزارة اآلثار بالفسطاط للوقوف عىل سري العمل هبذه املرشوعات.
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متنوعة

• تم العثور بمنطقة أمخيم بمحافظة سوهاج عىل جزء من متثال من اجلرانيت األسود للملك أمنحتب الثالث من
األرسة الثامنة عرش ،وهو عبارة عن قاعدة مستطيلة الشكل ذات استدارة عند مقدمتها ،ويوجد عند موضع القدم
اليمنى لقبي التتويج وامليالد للملك ( 8يناير)*.
• احتفلت وزارة اآلثار بالعيد الثاين عرش لآلثاريني باملرسح الكبري بدار األوبرا املرصية وذلك بحضور السيد وزير
اآلثار وعدد من السادة الوزراء وأعضاء جملس النواب وسفراء بعض الدول األجنبية وعدد من الشخصيات العامة
والسادة وزراء اآلثار السابقني ومديري املعاهد األجنبية واملنظامت الدولية بمرص وقيادات وزارة اآلثار ،وتضمن
برنامج احلفل تكريم عدد من اآلثاريني.
• قام السيد وزير اآلثار بتسليم شهادات تقدير للسادة أعضاء مجعية حمبي املتحف املرصي بالقاهرة ملا يقدموه من خدمة
إرشاد الزوار املرصيني للمتحف خالل األجازة الصيفية(  16يناير).
• أطلقت وزارة اآلثار مرشوعا أثري ًا لتوثيق النقوش الصخرية بمختلف املواقع األثرية ومنها
أودية سيناء والصحراء الرشقية والغربية واجللف الكبري وأسوان وذلك من منطلق احلفاظ عىل
تلك النقوش نظر ًا ألمهيتها التارخيية واألثرية خاصة وأهنا تقع يف مناطق صحراوية يصعب
صورا ذات جودة
الوصول إليها ،يتم استحداث قاعدة بيانات خاصة بالنقوش الصخرية تشمل
ً
عالية وإحداثيات خاصة عىل خرائط ختص املوقع لكل نقش ومنظر ،باإلضافة إىل استخدام عدد
من التقنيات احلديثة والتي تساعد عىل توضيح ما تالشى من النقوش واملناظر ( 21يناير)*.

تكليفـات

• تكليف أ .حممد إسامعيل شيحه  -مدير عام التوثيق األثري بسيناء للعمل نائب ًا لألمني العام للمجلس األعيل لآلثار ،أ .سحر مربوك عباس -مدير املكتب
العلمي لألمني العام للعمل مدير مكتب األمني العام للمجلس األعيل لآلثار بجانب عملها ،د .حممد عبد الرافع فضل للعمل نائب ًا لرئيس قطاع األثار
املرصية ،أ .هاين أمحد أبو العزم للعمل رئيس ًا لإلدارة املركزية ملرص الوسطي ،أ .حممد حممد عبد البديع للعمل رئيس ًا لإلدارة املركزية ملرص العليا ،أ .مصطفي
عبد احلليم عبد احلسيب للعمل معاون ًا لألمني العام لآلثار اإلسالمية والقبطية ،د .حممد عبد الرمحن السيد للعمل مرشف ًا عيل اإلدارة املركزية آلثار العرص
احلديث ،أ .عزة سيد رشدي للعمل مدير ًا عام ًا باإلدارة املركزية آلثار القاهرة واجليزة ،أ .أيمن سعيد سيد عبد املحسن  -مدير متحف الطفل بمرشوع
املتحف املرصي الكبري للعمل باملكتب الفني للوزير.

قرارات

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

• وافق جملس إدارة املجلس األعيل لآلثار عىل تسجيل عدد  ١٠أيقونات من
كنيسة األنبا مقار بقرية أتريس بمنطقة إمبابة بمحافظة اجليزة ،باإلضافة
إىل تسجيل عدد  ١٢أيقونة حمفوظة بالكنيسة املعلقة وكنيسة أيب سفني
والقديسة بربارة وكنيسة أيب رسجة وكنيسة األمري تادرس بمرص القديمة
ودير مار مينا بفم اخلليج.
• وافقت اللجنة الدائمة لآلثار املرصية عىل تشكيل جلنة أثرية إلعادة تنظيم
وإعداد سيناريو لعرض القطع األثرية بموقع كوم الشقافة وذلك ىف إطار
أعامل مرشوع تطوير املنطقة.
• بدأت منطقة آثار اهلرم يف استقبال زائرهيا من املرصيني واألجانب من
صباحا ،وذلك ً
تنفيذا لقرار
صباحا بدالً من الساعة الثامنة
الساعة السابعة
ً
ً
جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار .كام متت املوافقة عىل مد ساعات العمل
بمعبدي كوم امبو وإدفو ملدة ساعة بعد مواعيد الزيارة الرسمية.

• املوافقة عىل مرشوع إحالل وجتديد املسجد العمري بقرية هومركز نجع
محادي بمحافظة قنا ،وعىل أعامل الصيانة والرتميم لقرية بالط بمدينة
الداخلة بمحافظة الوادي اجلديد.

• املوافقة عىل ختصيص املبنى املطل عىل احلديقة املتحفية بقلعة صالح الدين
التابع لوزارة اآلثار للصالح وزارة الثقافة عىل أن تقوم برتميمه.

• املوافقة عىل تسجيل مبنى مصطبة املحمل (كشك اخلديو) بشارع صالح
الدين أسفل السور الغريب بقلعة اجلبل ،وعىل تسجيل طابية اليرسى،
الورديان بمحافظة االسكندرية يف عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية.

• املوافقة عىل زيادة رسوم إقامة احلفالت من  20ألف جنيه إىل  30ألف
جنيه باألماكن التالية :حديقة متحف قرص املنيل – قلعة صالح الدين –
منطقة أهرام اجليزة  -معبد األقرص وذلك من ( 1ابريل).
• املوافقة عىل بروتوكول التعاون بني وزراة اآلثار ومكتبة اإلسكندرية بشأن
نقل الكتب اخلاصة بمكتبة املتحف اليوناين الروماين واملحفوظة باملتحف
البحري إىل مكتبة اإلسكندرية.
• املوافقة عىل مد معرض احلرف التقليدية والصناعات اليدوية ببيت هدايا
املتحف املرصى ملدة ثالثة أشهر أخرى.
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دير سانت كاترين

أثر الشهر

أ.أمحد النمر

املكتب العلمي لوزير اآلثار

يعد دير سانت كاترين من أشهر وأهم األديرة عىل مستوى العامل ،نظر ًا ملوقعه الفريد يف البقعة التي جتسدت فيها روح التسامح وتالقي األديان ،وهو
أحد املواقع املرصية املسجلة عىل قائمة الرتاث العاملي (اليونسكو) منذ عام .2003
ُبني الدير يف عهد اإلمرباطور جستنيان (565 -527م) إلقامة الرهبان املقيمني بسيناء بمنطقة اجلبل املقدس منذ القرن الرابع امليالدي عند البقعة
املقدسة التي ناجى عندها نبي اهلل موسى ربه وتلقى فيها ألواح الرشيعة ،حيوى الدير منشآت خمتلفة منها الكنيسة الرئيسية (كنيسة التجيل) وجمموعة من
الكنائس الفرعية ،قالىل إلقامة الرهبان ،حجرة طعام ،معرصة زيتون ،معرض ًا جلامجم الرهبان ،مكتبة حتوى ستة آالف خمطوط ،واجلامع الفاطمي.
بنيت كنيسة التجيل من اجلرانيت ،وبداخلها كنيسة العليقة املقدسة وجمموعة من الكنائس الفرعية ،تنتمي إىل الطراز البازيليكي وتنقسم لصحن
وجناحني ،ويغطي اجلزء العلوي من قبة رشقية الكنيسة فسيفساء تصور منظر جتىل السيد املسيح .تغطى الفسيفساء مساحة تقدر بستة وأربعني مرت مربع،
استخدمت فيها أفضل املهارات التقنية واإلبداعية وزينت بقطع صغرية مطلية بمواد ثمينة كأوراق الذهب والفضة.
حتتل صورة السيد املسيح منتصف املنظر وعن يمينه ويساره النبي آليا والنبي موسى ويف األسفل الرسل يوحنا ويعقوب ساجدين يمين ًا والرسول
بطرس ،وحتيط بالفسيفساء  31ميدالية حتتوى عىل صور الرسل واألنبياء ويعلو هذا املنظر رس ًام ملالكني ،ويعلومها منظر ًا للنبي موسى خيلع نعليه أمام شجرة
العليقة امللتهبة عىل يمني النبي موسى وهو يتسلم الوصايا العرش .هذا وتوجد ميداليتان بداخلهام رس ًام ليحيى املعمدان والسيدة مريم العذراء.
ظهر عىل الفسيفساء عالمات التلف ،مما ترتب عىل ذلك إعداد مرشوع لرتميم وتدعيم قطع الفسيفساء املكونة ملنظر التجيل ،وقد تم االنتهاء منه يف
فرباير  2017وافتتحت الكنيسة للزيارة يف ديسمرب .2017
تضم املكتبة ثاين أكرب جمموعة من املخطوطات القديمة يف العامل بعد خمطوطات مكتبة الفاتيكان ،حيث يوجد هبا أكثر من ستة اآلف خمطوطة حتمل بني
طياهتا نصوص بلغات خمتلفة ما بني اللغة اليونانية والقبطية والعربية والرسيانية واجلورجية ،كام تضم أيض ًا اآلف الكتب واللفائف التي تعود أقدمها إىل
القرن الرابع امليالدي.

رئيس التحرير :د .هـدى خـليفة
مدير التحرير :أ .محـمـد سـعـد
فريق العمل
أ .أشواق مصلح  -أ .سوزان فتحي
أ .همسة دويدار  -د .أميرة عماد
د .عبد الرحمن مدحت  -أ .مي خير الدين
تصـميــم :م .مـــروة الـشـيــمـي

وزارة اآلثار
 3شارع العادل أبو بكر بالزمالك
القاهرة  -جمهورية مصر العربية
www.antiquities.gov.eg

عنوان البريد اإللكتروني للنشرة
antiquitiesnewsletter@gmail.com
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