النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية
وزارة اآلثار

العدد الثالث والعرشون  -أبريل 2018

اكتشافات أثرية
• كشفت البعثة األثرية املرصية العاملة بموقع سالم
حوايل 50كم رشق واحة سيوة عن اجلزء األمامي
ملعبد يرجع إىل العرص اليوناين الروماين ،باإلضافة إىل
الكشف عن بقايا أواين وجرار فخارية وعمالت ،ومتثال
ألحد األشخاص بمالمح يونانية ،باإلضافة إىل متثالني
من احلجر اجلريى ألسدين أحدمها فاقد الرأس.
• كشفت البعثة األثرية املرصية العاملة بمنطقة
جنوب الرصح العارش بمعابد الكرنك عن العنارص
املعامرية ملقصورة املعبود «أوزير» التي حتمل مناظر
للملك «طهرقا» وامللك «تانوت آمون» من األرسة
اخلامسة والعرشين.
• كشفت البعثة األثرية املرصية األملانية املشرتكة العاملة بمنطقة املطرية عن أكثر من  ٤٥٠٠قطعة أثرية صغرية جديدة ختص متثال امللك « بسامتيك األول»
الذي كان قد ُعثر عىل أجزاء منه يف شهري مارس وأكتوبر .2017

• نجحث البعثة األثرية املرصية العاملة بمرشوع ختفيض املياه اجلوفية بمعبد كوم أمبو بأسوان يف الكشف عن رأس متثال لإلمرباطور «ماركوس أورليوس».
• نجحت بعثة جامعة عني شمس العاملة بمنطقة عرب احلصن باملطرية يف الكشف عن مقصورة احتفاالت ملكية من عرص الرعامسة ،كام تم الكشف عن
جمموعة هامة من اجلدران اللبنية ملبنى متعدد الطوابق ومخس كتل حجرية منقوشة تعود لعرص امللك رمسيس الثاين ،ولوحة لكبري كهنة الشمس األمري «نب
ماعت رع» من عرص األرسة العرشين ،ومتثال صغري عىل شكل كلب وكذلك متيمة قلب برأس آدمي ،وعىل اجلزء السفيل من متثال لكاهن جالس القرفصاء
من عرص الرعامسة ،وثالثة أجزاء من لوحة لكاهن يتبعه زوجته وابنته تعود أيض ًا لعرص الرعامسة ،كام كشفت البعثة عن العديد من القطع الصغرية األخرى
كجعران وبعض التامئم الصغرية ورأس حلية الكوبرا مصنوعة من احلجر اجلريي امللون كانت تزين أحد مداخل القرص.
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أعامل
بعثات
معارض داخلية

بدأت العديد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر أبريل عىل النحو التايل :بعثة مركز البحوث األمريكي بمرص

بشامل ووسط سقارة وبأبيدوس بمحافظة سوهاج؛ البعثة املرصية األملانية املشرتكة بني وزارة اآلثار وجامعة

توبنجن بسقارة؛ بعثة املركز البولندي لآلثار بمنطقة غرب سقارة ،وجبل البعيد وبركة الشيب بمحافظة أسوان؛
بعثة جامعة بادوفا اإليطالية بالكوم األمحر بمحافظة البحرية؛ بعثة األكاديمية النمساوية للعلوم بمعبد فيلة
بمحافظة أسوان؛ بعثة جامعة ييل األمريكية واملتحف امللكى بربوكسل بمنطقة الكاب بمحافظة أسوان وبعثة

جامعة أالكاال األسبانية بمقابر الدولة الوسطى بالدير البحرى.

معارض آثار مؤقتة

• افتتح السيد وزير اآلثار معرض ًا مؤقت ًا بعنوان «تصوير مرص عىل الزجاج :كنوز
فوتوغرافية من أرشيف وزارة اآلثار» باملتحف املرصي بالقاهرة ،يضم املعرض عدد
 21سلبية زجاجية و 6لوحات جرافيك حتكي تاريخ التصوير يف مرص يف القرنني
الثامن عرش والتاسع عرش ،حرض االفتتاح السيد مدير املتحف الربيطاين وعدد من
سفراء الدول األجنبية ومديري املعاهد األجنبية يف مرص ( 1أبريل  31 -مايو .)2018
• نظم متحف السويس معرض ًا مؤقت ًا بعنوان «أيقونة اجلامل عرب العصور» ،يضم املعرض
 51قطعة أثرية تربز طرق اهتامم املرأة بجامهلا يف مرص القديمة ( 4أبريل  10 -يونيو
.)2018
• نظمت وزارة اآلثار بالتعاون مع املعهد األملاين لآلثار بالقاهرة معرض ًا مؤقت ًا بعنوان
«القرد بأربعة دنانري» بمتحف أسوان القومي ،يضم املعرض  ٣٠٠قطعة من الشقافات
الفخارية املكتشفة حديث ًا بجزيرة ألفنتني بأسوان توضح العالقات املرصية اإلفريقية يف
العرص اإلسالمي ( 11أبريل).
• افتتح السيد وزير اآلثار باملتحف املرصي بالقاهرة معرض ًا عن نتاج حفائر بعثة مجهورية الدومينيكان العاملة بمنطقة أبو صري ماجنا باألسكندرية (18
أبريل).
• نظم متحف الفن اإلسالمي بالتعاون مع السفارة اهلولندية بالقاهرة معرض ًا للصور الفوتوغرافية بعنوان «احلجاز واملدن املقدسة  ..ملحات من املايض»،
يضم املعرض جمموعة من الصور الرتاثية ملكة املكرمة ( 18أبريل  18 -مايو .)2018

• نظم متحف الفن اإلسالمي بالتعاون مع مكتبة اإلسكندرية معرض ًا للصور الفوتوغرافية بعنوان «عدسة» ،استضاف املعرض متحف آثار مكتبة
اإلسكندرية ،ويضم  64لوحة تصور جمموعة من مقتنيات متحف الفن اإلسالمي وقاعاته ( 24أبريل  24 -مايو).

تدريب
حمارضات

• تم تدريب عدد من اآلثاريني واملرممني يف جماالت احلفائر بمركز تدريب القاهرة واجليزة بسقارة وبمنطقة كوم هبيج
باألسكندرية وتوثيق النقوش الصخرية بمركز تدريب جنوب سيناء والبحر األمحر برسابيط اخلادم ،والرتميم بالدير األمحر
بسوهاج.
• أطلق قطاع املتاحف بوزارة اآلثار عدد ًا من الدورات التدريبية ألمناء املتاحف اجلدد حتت شعار «من الشباب وإىل الشباب»،
حيث قام عدد من أمناء املتاحف احلاصلني عىل درجة املاجستري يف علم املتاحف بتدريب زمالئهم يف متاحف الصعيد مثل
متحف األقرص ،متحف أسوان ،متحف التحنيط باألقرص ،املتحف األتوين باملنيا ،متحف سوهاج القومي.
• ألقى الدكتور  Heiko Riemerباحث آثار ما قبل التاريخ بجامعة كولون بأملانيا حمارضة بعنوان «الطرق الصحراوية
األثرية» باملتحف القومي للحضارة املرصية (1أبريل).
•نظمت وزارة اآلثار حمارضة بعنوان «ماهو علم احليوانات األثرية؟» ألقاها الدكتور  Louise Bertiniمدير مركز
البحوث األمريكي بمرص ( 12أبريل).
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لقاءات وزيارات

• تفقد السيد وزير اآلثار والسيد األمني العام للمجلس األعىل لآلثار بعض املواقع األثرية
واملتاحف واملشاريع باملحافظات اآلتية :القاهرة (قرص األمري طاز ،قبة ايدكني البندقداري،
التكية املولوية ،متحف جاير أندرسون ،جامع أمحد بن طولون ،مشيخة األزهر ،املتحف املرصي
بالقاهرة ،املتحف القومي للحضارة املرصية) ،سوهاج (متحف سوهاج القومى) ،األقرص
(طريق الكباش ،معابد الكرنك ،معبد األقرص إلزاحة الستار عن متثال امللك رمسيس الثاين أمام
الرصح األول ،متحف األقرص) ،كام تفقد السيد وزير اآلثار منطقة األهرامات األثرية واملتحف
املرصى الكبري بمحافظة اجليزة.
• استقبل السيد وزير اآلثار السيد سفري جورجيا ،السيدة املستشارة الثقافية األسبانية ،السيد
مدير املتحف الربيطاين لبحث سبل التعاون.

• حرض السيد وزير اآلثار وعدد من قيادات الوزارة دعوة غرفة التجارة األمريكية ،حيث تم تقديم
عرض عن مرشوع املتحف املرصي الكبري واملتحف القومي للحضارة املرصية ،وكذلك عرض عن
أهم االكتشافات األثرية لعام .2017

• تفقدت السيدة رئيس قطاع املتاحف متحف سوهاج القومي للوقوف عىل آخر مستجدات العمل
به نظر ًا لقرب افتتاحه.

• تفقد السيد رئيس قطاع اآلثار املرصية بعض املواقع األثرية ومنها :سوهاج (معبد أبيدوس)،
الرشقية (منطقة آثار تل بسطا) ،أسوان (معبد كوم أمبو ،قبة اهلواء) ،الفيوم (منطقة كيامن فارس،
بيهمو) ،األسكندرية (منطقة آثار كوم الشقافة ،مقابر مصطفى كامل ،معبد الرأس السوداء).

• تفقد السيد رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية بعض املواقع األثرية ومنها :القاهرة (منطقة آثار شجرة مريم باملطرية) ،أسوان (جبانة العناين ،اجلبانة
الفاطمية ،مئذنة بالل ،ملحق متحف أسوان القومي بألفنتني) ،مطروح (مسجد تطندي ،مسجد أغورمي بواحة سيوة).

• تفقد السيد رئيس قطاع املرشوعات بعض املواقع األثرية واملتاحف ومنها :سوهاج (متحف سوهاج القومي ،منطقة آثار أبيدوس) ،أسيوط (منطقة آثار دير
ريفا) ،األسكندرية (منطقة آثار كوم الشقافة) ،رشيد (مسجدي زغلول واملحيل) ،القاهرة (اجلامع األزهر ،قلعة صالح الدين األيويب).

متنوعة

• أقر جملس النواب بتعديل بعض أحكام قانون محاية اآلثار وأمهها :إنشاء هيئتني مستقلتني خاصتني باملتحف املرصي الكبري واملتحف القومي
للحضارة املرصية ،منح الصالحية للمجلس األعىل لآلثار بإزالة أية خمالفات باملواقع األثرية ،تنظيم تواجد املركبات والباعة والدواب برشوط
وظوابط حمددة حفاظ ًا عىل مظهر مرص احلضاري ،تنظيم إجراءات املعارض اخلارجية للقطع األثرية املرصية بضوابط أكثر رصامة.

• احتفل متحف بيت الكريتليه واملعروف باسم متحف «جاير أندرسون» باليوبيل املايس
الفتتاحه ،حيث تم افتتاح معرض «روائع الكريتلية» ليعرض أهم مقتنيات املتحف التي ترجع
إىل العرص العثامين ،كام تم عرض نتاج الورش احلرفية التي تم عقدها لربات البيوت ( 3أبريل).

متنوعة

• استقبلت منطقة آثار اهلرم باجليزة  ٤٩من ملكات مجال العامل ( 12أبريل).
• استقبلت مواقع الرتاث العاملي التابعة لوزارة اآلثار طلبة املدارس واجلامعات جمان ًا احتفاالً
بيوم الرتاث العاملي ( 18أبريل).
• تم نقل منرب أبو بكر مزهر األثرى من مسجده الذى ظل مغلق ًا ملده مخس سنوات اىل املتحف
القومى للحضارة املرصية حيث يتم عرضه حالي ًا .

مشاركات دولية

شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار يف بعض الدورات والندوات واملؤمترات واملعارض باخلارج :الواليات املتحدة األمريكية (أ .إهلام صالح الدين –
رئيس قطاع املتاحف ،أ .حممود موسى – مدير املنطقة اجلنوبية بالقرنة ،أ .أرشف صبحي – آثاري بمنطقة آثار الفيوم ،د .عاطف نجيب – نائب رئيس قطاع
اآلثار اإلسالمية والقبطية ،أ .أسامة رجب– أمني متحف باملتحف اليوناين الروماين باألسكندرية ،أ .حممد عبد العزيز – آثاري بمنطقة آثار األسكندرية،
أ .ملياء حممود– مرمم بمتحف ركن فاروق بحلوان ،أ .حسن حممد– آثاري بمنطقة آثار اهلرم) ،اململكة املتحدة( :أ.باسم حممد– املتحف املرصي الكبري ،أ.
رنا شحاتة – متحف األسكندرية القومي) ،قربص (أ.شعبان عبد اجلواد – املرشف العام عىل اإلدارة العامة لآلثار املسرتدة) ،أسبانيا (أ .حممد حسن– مدير
التوثيق األثري بقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية) ،األردن (أ .حممد عبد الفتاح – مدير إدارة املنظامت الدولية) ،بلجيكا (أ .إرساء يرسي – أمني متحف
باملتحف اليوناين الروماين ،أ .أمينة زغلول – أمني متحف باملتحف اآلتوين ،أ .دعاء عزت – آثاري باملكتب الفني لرئيس قطاع املتاحف ،أ .شيامء صابر -
آثاري باملكتب الفني لرئيس قطاع املتاحف ،أ .هبه ربيع – أمني متحف بمتحف اإلسكندرية القومي ،أ .محادة إمام – أمني متحف بمتحف سوهاج القومي)،
الكويت (د .طارق توفيق – املرشف العام عىل مرشوع املتحف املرصي الكبري) ،كندا (أ .يارس السيد – مدير عام املتابعة الفنية بجنوب سيناء) ،الصني
(أ .صباح عبد الرازق – مدير عام املتحف املرصي بالقاهرة) ،إيطاليا (د .دينا عطوة – قطاع املتاحف ،أ .شيامء سعد – أخصائي ميكروبيولوجي باملتحف
املرصي الكبري).
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املتحف املرصى الكبري

مرشوعات

• تسلم املتحف عدد  ١٧٢قطعة أثرية من مقتنيات امللك توت عنخ آمون والتي كانت موجودة يف
متحف األقرص ،تنوعت القطع ما بني أسهم وأقواس حربية وكان عىل رأسهم إحدى عجالته
احلربية ( ٩ابريل).

مرشوع القاهرة التارخيية

• بدأت وزارة اآلثار يف مرشوع بحثي تطبيقي لدراسة جوانب عمرانية وجمتمعية من القاهرة التارخيية من أجل إجياد
حلول مناسبة تعمل عىل اإلرتقاء هبذه املنطقة ملا هلا من قيمة تارخيية وأثرية باعتبارها مدينة مسجلة عىل قائمة الرتاث
العاملي وذلك بالتعاون مع مجعية «األثر لنا» ،مجعية « الفكر العمراين» ،وزارة التضامن االجتامعي ،حمافظة القاهرة ،وبدعم
من مؤسسة «.»Ford
• بدأت وزراة اآلثار اجراءات طرح جمموعة جديدة لرتميم وصيانة آثار القاهرة التارخيية وهي :سبيل أمحد أفندي
سليم ،سبيل يوسف بك ،قبة اخللفاء العباسيني ،قبة سنجر املظفر ،قبة وزاوية ايديكن ،سبيل وكتاب رقية دودو ،سبيل

كتاب حسن أغا كوكليان ،سبيل مصطفى سنان ،واجهة محام بشتاك ،منزل مجال الدين الذهبي.

• بدأت وزارة اآلثار اجراءات طرح مرشوع رفع كفاءة مناطق اجلاملية واألزهر والغوري والتي تتضمن  الشوارع
واحلارات واملباين األثرية باملناطق الثالث.

أعامل ترميم

• بدأت وزارة اآلثار يف تنفيذ مرشوع ترميم قرص الشناوي بمدينة املنصورة بمحافظة الدقهلية .يعد القرص حتفة معامرية متميزة بناه حممد بك الشناوى أحد
أبرز أعضاء جملس النواب وعضو يف حزب الوفد وأحد أعيان املنصورة.

فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي

• نظم متحف الفن اإلسالمي ندوة تثقيفية حتت عنوان «تعديل السلوك وتنمية
املهارات بالفنون» وذلك بمناسبة اليوم العاملي ملرىض التوحد ( 2أبريل).
• نظمت وزارة اآلثار جمموعة من األنشطة لالحتفال بيوم اليتيم ،حيث أقام متحف
النسيج بشارع املعز احتفالية حتت عنوان «فرحهم» ،كام نظم متحف الفن اإلسالمي
احتفالية حتت عنوان «إحنا معاك» ،ونظم متحف ملوي عدد من الفاعليات ألكثر
من 150طفل ( 7-5إبريل).

• نظم املتحف املرصي بالقاهرة ورشة عمل حتت عنوان «فن الديكوباج بنظرة
فرعونية» حيث يتم التعبري من خالل تلك الورشة عن مقتنيات املتحف املرصي
واحلضارة املرصية القديمة وذلك بواقع حمارضة واحدة كل أسبوع ( 8أبريل -
 6مايو .)2018
• أقام متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل احتفالية بمناسبة أعياد الربيع حتت
عنوان «وردة وبصلة» ( 14أبريل).
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• نظم املتحف القبطي احتفالية تضمنت عدة فعاليات
بمناسبة مرور  ١٠٨عام عىل انشاءه ( 17-15أبريل).

• حتت شعار«متحدون مع الرتاث» ،احتفلت وزارة
اآلثار بيوم الرتاث العاملي من خالل عدة فاعليات
يف خمتلف املواقع املرصية املسجلة عىل قائمة الرتاث
العاملي ،حيث تم التنسيق مع املكتب اإلقليمي
لليونسكو بالقاهرة إلعداد جمموعة من كتيبات
التلوين املخصصة لألطفال حتمل صور ملختلف
املواقع املرصية املسجلة عىل قائمة الرتاث العاملي
( 18-15أبريل).

• عىل هامش االحتفال بيوم الرتاث العاملي نظمت
إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعى جولة أثرية لعدد من املواقع األثرية يف القاهرة لذوى اإلحتياجات اخلاصة من الصم وضعاف السمع
( 19أبريل).

• نظم املتحف املرصي بالقاهرة بالتعاون مع جامعة بادوفا اإليطالية والبعثة األملانية بأتريبس معرض «موقعني وعاملني :الكوم األمحر /الوسط
– أتريبس من الدلتا إىل الوادي» الذي يعرض بعض القطع األثرية والصور اخلاصة بحفائر املنطقة ( 29أبريل).

تكليفـات

• تكليف د .هشام الليثي باإلرشاف عىل مركز تسجيل اآلثار املرصية.

• تكليف أ .محدي مهام للعمل رئيس ًا لإلدارة املركزية للمنافذ والوحدات
األثرية باملوانئ املرصية.

• جتديد تكليف د .رشيف عبد املنعم للعمل معاون ًا للوزير إلدارة
املجموعات األثرية.
• جتديد تكليف د .باسم جهاد للعمل معاون ًا للوزير لتنمية املوارد البرشية.
• جتديد تكليف أ .إيامن زيدان للعمل معاون ًا للوزير لتنمية املوارد املالية.

• تكليف أ .عبد الرحيم عيل املعداوي للعمل مدير عام بالتوثيق األثري
بمنطقة اجليزة.
• تكليف أ .خالد عبد الغني للعمل مدير عام ملنطقة آثار البحرية.
• تكليف أ .ملك أبو الليف ملك للعمل مدير عام ًا للتوثيق األثري
بمنطقة آثار أسوان.
• تكليف د .حممد عبد الرافع فضل للعمل نائب ًا لرئيس قطاع اآلثار
املرصية آلثار مرص الوسطى وآثار مرص العليا.

• تكليف أ .أشواق مصلح للعمل باملكتب العلمي للوزير.

• تكليف د .عيل أمحد عيل للقيام بأعامل املتحدث الرسمي للوزارة.

• تكليف د .مجال مصطفى للعمل رئيس ًا لقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية.

جلان

• تكليف أ .عبد الفتاح عيد عيل للعمل نائب ًا لرئيس قطاع اآلثار املرصية
آلثار الوجه البحري وآثار القاهرة واجليزة.

• تشكيل جلنة لوضع آلية حتصيل املبالغ املستحقة لوزارة اآلثار من صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة.
• تشكيل جلنة من أجل اإلعداد لتعيني املوظفني املتعاقدين بالوزارة الذين تم حتويلهم إىل الباب األول.

قرارات

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

• تسجيل محامات حلوان الكربيتية يف عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية.
• تسجيل مقتنيات الدكتور هنري أمني عوض املوجودة بقرص السكاكيني يف سجالت قيد املنطقة األثرية التابعة هلا.

• املوافقة عىل إقامة معرض للمستنسخات الفرعونية ىف بلغاريا ملدة ثالثة أشهر ( يونيو  -أغسطس).
• املوافقة عىل مرشوع ترميم كنيسة السيدة العذراء بجبل الطري بساملوط.
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الئحة التصوير التجارى

معلومات
هتمك

(سينامئى ،تليفزيونى وفوتوغراىف)

باملواقع األثرية واملتاحف املفتوحة للزيارة
ً
أوال :التصوير السينامئي ،والتلفزيوين والفيديو باملناطق األثرية واملتاحف

نوع التصوير

للمرصيني

لألجانب

تصوير االكتشافات األثرية وأعامل
احلفائر لليوم الواحد

مخسة اآلف جنيه

عرشة اآلف جنيه

الربامج احلوارية واللقاءات أثناء
مواعيد العمل الرسمية

ستامئة جنيه

ألف ومخسامئة جنيه

مالحظات

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

تصوير األفالم السينامئية (روائية  -مخسة آالف جنيه لليوم الواحد
وجتارية) بجميع املناطق األثرية  -عرشون ألف جنيه لألسبوع
واملتاحف املفتوحة للزيارة أثناء  -ثالثون ألف جنيه لألسبوعني
مواعيد العمل الرسمية.
 -مخسون ألف جنيه للشهر

 مخسة عرش ألف جنيه لليوم يتم منح خصم  %50ىف حالة التصويرباملناطق الصحراوية ىف حرم املناطق
 ستون ألف جنيه لألسبوعاألثرية ويتم إضافة مبلغ مخسة آالف
 تسعون ألف جنيه لألسبوعنيجنيه يف حالة استمرار التصوير بعد
 -مائة ومخسون ألف جنيه للشهر مواعيد العمل الرسمية.

 مخسامئة جنيه لليوم الواحدتصوير األفالم التسجيلية والوثائقية
 ألفان جنيه لألسبوعباملناطق األثرية واملتاحف املفتوحة
 ثالثة آالف جنيه لألسبوعنيللزيارة أثناء مواعيد العمل الرسمية.
 -مخسة آالف جنيه للشهر

 مخسة اآلف جنيه لليوم الواحد عرشون ألف جنيه لألسبوع ثالثون ألف جنيه لألسبوعني -مخسون ألف جنيه للشهر

تصوير األفالم التسجيلية والوثائقية
باملقابر املفتوحة للزيارة لليوم الواحد
أثناء مواعيد العمل الرسمية.

ألف جنيه

تصوير األفالم التسجيلية والوثائقية
باملقابر املغلقة لليوم الواحد أثناء
مواعيد العمل الرسمية.

ألفان جنيه

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

مخسة آالف جنيه
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ثالثة آالف جنيه

مخسة آالف جنيه

عرشة آالف جنيه

التصوير اإلعالنى عن منتجات أو
خدمات باملناطق األثرية واملتاحف
املفتوحة للزيارة لليوم الواحد أثناء
مواعيد العمل الرسمية وذلك بعد
موافقة السلطة املختصة عىل نوعية
اإلعالن.
التصوير السينامئى والتليفزونى
والفيديو بقاعة املومياوات باملتحف
املرصى للساعة الواحدة أثناء مواعيد
العمل الرسمية.

عرشة آالف جنيه

مخسة عرش آالف جنيه

مخسة آالف جنيه

ثامنية آالف جنيه

ثان ًيا :التصوير الفوتوغراىف التجارى باملناطق األثرية واملتاحف املفتوحة للزيارة
التصوير الفوتوغراىف لالكتشافات
األثرية وأعامل احلفائر لليوم الواحد
أثناء مواعيد العمل الرسمية.

التصوير الفوتوغرايف التجارى بمقابر
نفرتاري وتوت عنخ آمون وستي
األول

التصوير التجاري لألثر باملتحف

ألفا جنيه

ألف جنيه

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

مخسة آالف جنيه

مخسة االف جنيه

مائتان ومخسون جنيه

مخسامئة جنيه

بدون فتح فاترينة العرض أثناء مواعيد
العمل الرسمية.

مخسامئة جنيه

ألف جنيه

مع فتح الفاترينة أثناء مواعيد العمل
الرسمية.

مخسامئة جنيه

للتصوير مع قناع امللك توت عنخ آمون
للصورة الواحدة أثناء مواعيد العمل
الرسمية.

ثال ًثا :تصوير اآلثار الغارقة

التصوير التليفزيونى والسينامئى
والفيديو

التصوير الفوتوغراىف التجاري

الوثائقي
التصوير
لالكتشافات األثرية

مخسة عرش ألف جنيه فوق املاء
ثالثون ألف جنيه حتت املاء

لليوم الواحد وىف موقع واحد.

مخسة آلف جنيه فوق املاء
عرشة آالف جنيه حتت املاء

احلرصي مخسامئة ألف جنيه لوكاالت األنباء مليون جنيه لوكاالت األنباء كحد أدنى ،الرسوم حتددها جلنة الرعاية
التجارية.
والقنوات العربية واألجنبية
والقنوات املرصية
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أثر الشهر

متحف جاير أندرسون

يعد متحف بيت الكريتلية واملعروف باسم متحف
جاير أندرسون نموذج ًا حي ًا للبيوت يف العرص العثامين
خالل القرنني 10هـ16 /م و11هـ17 /م من حيث
اإلهتامم بزخرفتها من الداخل ،أما من اخلارج فهى خالية من
الزخارف فيام عدا املداخل الرئيسية واملرشيبات املصنوعة
من خشب اخلرط.
يقع املتحف بحي السيدة زينب ،ويتكون من بيتني مها
بيت الكريتلية الذي بناه حممد بن احلاج سامل بن جلامم اجلزار
أحد أعيان القاهرة عام 1041هـ 1631/م ،تعاقبت األرس
الثرية يف السكن يف هذا املنزل حتى سكنته سيدة من جزيرة
كريت ف ُعرف منذ ذلك احلني ببيت الكريتلية أو الكريدلية.
أما البيت اآلخر فقد قام ببناءه املعلم عبدالقادر احلداد
عام (947هـ 1540 /م ) و ُعرف باسم بيت آمنة بنت سامل نسبة إىل آخر من امتلكه .ويفصل البيتني ممر يؤدي إىل الباب الرشقي جلامع أمحد ابن طولون،
كام يربط بني البيتني قنطرة.
ُسمى املتحف هبذا االسم نسبة إىل الطبيب جاير أندرسون الذي كان يعمل يف اجليش اإلنجليزي ،وكان مهت ًام باآلثار يف العصور التارخيية املختلفة
خاصة الفن اإلسالمي ،وطلب من جلنة حفظ اآلثار العربية تسليمه بيت الكريتلية ليعرض به جمموعته األثرية ،وقد وافقت اللجنة عىل تسليمه البيتني بعد أن
قامت برتميمهام يف مقابل تركه جمموعته األثرية هبة ملرص بعد وفاته.
حيث آل البيتان وما فيهام إىل مصلحة اآلثار العربية التي جعلت منهام
متحف ًا باسمه.
أما عن جمموعات املتحف الفنية وقطع األثاث فهي تنتمي إىل
عصور خمتلفة ومن أماكن متفرقة يف صناعتها بمرص والشام وآسيا
الصغرى وإيران والقوقاز ،وبعضها من حتف الرشق األقىص والسيام
الصني ،عالوة عىل التحف األوروبية بقاعة امللكة اإلنجليزية "آن
ستيوارت" .أقامت وزارة اآلثار هذا العام احتفالية بمناسبة اليوبيل
املايس للمتحف يوم  3ابريل.

رئيس التحرير :د .هـدى خـليفة
مدير التحرير :أ .محـمـد سـعـد
فريق العمل
أ .أشواق مصلح  -أ .سوزان فتحي
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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