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كشفت بعثة كلية اآلثار بجامعة القاهرة العاملة بمنطقة سقارة عن مقربة   •
»إيورخي« كبري قادة اجليش يف عهد امللك رمسيس الثاين. حتتوى املقربة عىل 
العديد من النقوش منها منظر يصور جيش من اخليالة واملشاه متجهني يف 
محلة عسكرية إىل خارج حدود مرص الرشقية كام تم العثور أيضًا عىل عدد 

كبري من الكتل احلجرية املنقوشة.

عيل  احلاج  قرية  حفائر  بموقع  العاملة  املرصية  األثرية  البعثة  نجحت   •
لعهد  يرجع  أثري  معبد  عن  الكشف  يف  املوتى  جبل  من  بالقرب  بسيوة 

اإلمرباطور الروماين »أنطونيوس بيوس« من القرن الثاين امليالدي.

افتتح السيد وزير األوقاف والسيد وزير اآلثار النصف الغريب ملسجد زغلول 
بني  بالتعاون  املسجد  تطوير  تم  البحرية.  بمحافظة  رشيد  بمدينة  األثري 
وتم  مدينة رشيد  أكرب مساجد  املسجد من  ويعد  اآلثار واألوقاف،  وزاريت 

بناءه يف العرص اململوكي وتم عمل توسعة له يف العرص العثامين )15 مايو(.

والعاملة  لآلثار  األعىل  للمجلس  التابعة  املرصية  األثرية  البعثة  كشفت   •
من  ضخم  مبنى  من  أجزاء  عن  الغربية  بمحافظة  احلجر  صا  بموقع 
العرصين  إىل  يرجع  محام  من  جزء  تكون  أن  املرجح  من  األمحر  الطوب 
اليوناين والروماين، وتم العثور أيضا عىل العديد من اللقى األثرية تتمثل 
يف جمموعة من املسارج املصنوعة من الفخار ومتاثيل من الطني املحروق 
وأدوات من الربونز وقطعة حجرية عليها بقايا نقوش وكتابات هريوغليفية 
ومتثال صغري لكبش، باإلضافة إىل عملة ذهبية تذكارية للملك بطليموس 

الثالث ُصكت يف عهد بطليموس الرابع ختليدًا لذكرى والده.

اكتشافات أثرية

افتتاحات

يف إطار خطة وزارة اآلثار لالرتقاء بمستوى اخلدمات السياحية املقدمة للسائحني واجلمهور يف املناطق األثرية وقعت وزارة اآلثار 
بروتوكول تعاون مشرتك مع البنك األهيل املرصي لرعاية وتنمية وتطوير اخلدمات ببعض املواقع األثرية بجمهورية مرص العربية 
البنك األهيل املرصي هو أول راعي بالتيني ملرشوعات تطوير اخلدمات يف املواقع األثرية والتي ستشمل منطقة  ملدة عام. ويعد  
أهرامات اجليزة،ومعبد الكرنك باألقرص، ومعبدي أبو سمبل وفيلة بأسوان وذلك بتكلفة 8 مليون جنيه مرصي مقابل مزايا دعائية 

وخصومات متعددة يف تلك األماكن.

الرعاية
التجارية 
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لقاءات وزيارات
دولة  سفري  والسيد  واآلثار  للسياحة  ظبي  أبو  إدارة  رئيس  السيد  اآلثار  وزير  السيد  استقبل   •

اإلمارات، والسيد وكيل إدارة أبو ظبي للسياحة واآلثار بمقر وزارة اآلثار بالزمالك )10 مايو(.
• استقبل السيد وزير اآلثار، صاحب السمو امللكي مستشار رئيس هيئة السياحة الثقافية باململكة 
بني  العالقات  وتطوير  تعزيز  إطار  يف  وذلك  بالزمالك،  اآلثار  وزارة  بمقر  السعودية  العربية 

البلدين  يف جمال الرتاث واآلثار )21 مايو(.
مكتبة  إىل  األثري  خدجية  األمرية  قرص  بتسليم  اخلاصة  باالحتفالية  اآلثار  وزير  السيد  شارك    •

اإلسكندرية )27 مايو(.
وذلك  باألسكندرية،  الشقافة  كوم  مقابر  اآلثار  بوزارة  املرشوعات  قطاع  رئيس  السيد  تفقد   •
هيئة  بالتعاون مع  باملنطقة  املنفذ  اجلوفية  املياه  أعامل مرشوع ختفيض منسوب  للوقوف عىل سري 
وذلك  برشيد  زغلول  مسجد  تفقد  كام   ، العام  هذا  هناية  منه  االنتهاء  واملقرر  األمريكية  املعونة 

الفتتاحه يوم 15 مايو.
• تفقد السيد رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية عدد من مناطق اآلثار اإلسالمية بالقاهرة واجليزة. وذلك  للبدء يف وضع خطة عمل تنفيذية جلميع املناطق 

األثرية اإلسالمية، كام تفقد مسجد زغلول برشيد ودير أبو مينا باألسكندرية . 
بالقلعة، متحف الفن اإلسالمى. • تفقدت السيدة رئيس قطاع املتاحف عددًا من املتاحف منها: املتحف احلريب 

بمدينة األسكندرية، سلم مدير  إىل اجلذور«  »العودة  مبادرة  فعاليات  واليوناين  القربيص  السييس ونظرييه  الفتاح  الرئيس عبد  • عىل هامش إطالق فخامة 
إدارة اآلثار القربصية إىل اجلانب املرصي عدد 14 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مرص بطريقة غري رشعية يف 
أواخر الثامنينات وتم ضبطها بواسطة السلطات القربصية، وهي عبارة عن مزهرية من املرمر ُنقش عليها إسم 

امللك »رمسيس الثاين«، باإلضافة إىل 1٣ متيمة مصنوعة من مواد خمتلفة بأشكال وأحجام متعددة )1 مايو(.
اليوناين   العرصين  إىل  ترجع  برونزية  العرب يف ضبط ثالث عمالت  برج  بمطار  األثرية  الوحدة  • نجحت 

والروماين وذلك أثناء حماولة هتريبهم إىل خارج البالد )٣ مايو(.
•  نجحت الوحدة األثرية بجمرك الصادرات اجلوية بقرية بضائع مطار القاهرة بالتعاون مع وحدة اجلامرك 

يف ضبط 7 طرود هبا خمطوطات عبارة عن ثالثة كتب وعرشة وثائق حكومية )1٣ مايو(.
• نجحت الوحدة األثرية بجمرك ميناء األسكندرية البحرى بالتعاون مع رجال اجلامرك يف ضبط ٣0 عملة 
معدنية أثرية، والقطع التى تم ضبطها عبارة عن 22  عملة برونزية  ترجع للعرص الروماين املتأخر، وعملة 
ترجع للعرص الروماين املبكر، باإلضافة إىل 5 عمالت برونزية يرجع تارخيها ألكثر من 1٣5 عام )24 مايو(.

آثار مسرتدة ومضبوطات

• تلقى عدد 8  من األثريني بوزارة اآلثار تدريب عىل »األساليب احلديثة للتوثيق األثري« املقدم من جامعة أكسفورد وذلك 
بمنطقة كوم الشقافة بمحافظة اإلسكندرية )1-15 مايو(.

• تلقى عدد 10 من املوظفني بوزارة اآلثار تدريب عىل اجلزء التطبيقي لدورة  التسويق املقدمة من رشكة »Unique« وذلك 
بمقر وزارة اآلثار بقاعة أمحد باشا كامل )1٣و 22 مايو(.

• استمرار تدريب عدد 4 من العاملني بوزارة اآلثار عىل اللغة اليونانية القديمة باملعهد األملاين لآلثار )ا يناير - 28 يونيو ( .
• تلقى عدد 4 من العاملني بوزارة اآلثار تدريب عىل اجلزء التطبيقي لورشة عمل »دراسة البقايا اآلدمية واحليوانية« باملتحف 

املرصي بالقاهرة وذلك بالتعاون مع اجلامعة األمريكية بمرص ) 7-10 مايو(.

 Guidance and Examples of Good « :باحثة بجامعة اكسفورد - حمارضة بعنوان Gemma Talley القت د. 
Practice- اإلرشاد واألمثله  للمامرسة اجليدة« وذلك بقاعة أمحد باشا كامل بمقر وزارة اآلثار )6 مايو(.

بدأت البعثة األثرية الفرنسية ملركز الدراسات السكندرية أعامهلا خالل شهر مايو  بقلعة قايتباي وجبانة األنفويش 
بمحافظة األسكندرية.

أعامل
بعثات 

تدريب

حمارضات
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• استقبل املتحف املرصي بالقاهرة حفل اإلعالن عن تأسيس مركز د. زاهي 
االثار  وزير  السيد  بحضور  وذلك  األسكندرية   بمكتبة  للمرصيات  حواس 

)٣ مايو(. 
األثرية  للبعثات  السنوي الثالث  امللتقى  فعاليات  اآلثار  وزير  السيد  • افتتح 
العاملة بمرص، والذي تنظمه وزارة اآلثار سنوًيا لعرض نتائج أعامل البعثات 

األثرية بمرص وذلك بقاعة أمحد كامل باشا بمقر الوزارة )8 مايو(.

• أعلنت البعثة العلمية بجامعة بويل تيكنيك بتورينو بإيطاليا عن عدم وجود 
أية غرف خلف جدران حجرة الدفن بمقربة امللك توت عنخ آمون.

• بدأت وزارة اآلثار مرشوع تطوير مركز زوار منطقة آثار تل العامرنة بمحافظة املنيا وذلك بالتعاون مع معهد ماكدونالدز لألبحاث األثرية التابع 
جلامعة كامربيدج، وبتمويل من صندوق )نيوتن مرشفة( التابع للمجلس الثقايف الربيطاين وصندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا بمرص.

وامللحق  والفاو  اليونسكو  منظمتي  وفد من خرباء عامليني من  زار   •
الوضع  عىل  للوقف  مينا  أبو  آثار  منطقة  اإليطالية  بالسفارة  العلمي 
الرتاث  قائمة  عىل  املدرجة  املرصية  املواقع  من  تعد  حيث  هلا  الراهن 
اهلندسية،  للشئون  الوزير  السيد  الزيارة مساعد  أثناء  رافقهم  العاملي، 
السيد رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية، ورئيس دير 

أبو مينا )2٣ مايو(.

األثرية  القطع  بشأن  اآلثار  القومية السرتداد  للجنة  • تم عقد جلسة 
من  خبري  إرسال  اللجنة  وقررت  بإيطاليا  نابويل  بمدينة  املضبوطة 

وزارة اآلثار ملعاينة القطع .

متنوعة

مشاركات دولية

اتفاقيات وبروتوكوالت

للشئون  الوزير  – مساعد  أمني  ) د. مصطفى  لبنان  باخلارج:  الدورات والندوات واملؤمترات واملعارض  اآلثار يف بعض  بوزارة  العاملني  شارك عدد من 
الفنية(، الواليات املتحدة األمريكية )أ.عبد النارص حممد أمحد– كبري مفتيش آثار منطقة القرنه، أرشف نرص مبارك– مدير آثار دفنا، أ. سامي حممد أمحد– 
مفتش آثار، أ. هاين حنا عزيز– مدير عام ترميم آثار حلوان والصف وأطفيح(؛ كندا ) أ. مسعد رمضان عبد احلق– مدير عام املتابعة الفنية واآلثرية ملنطقة 
السلطان حسن والرفاعي، أ. الطاهرة حممد أمحد– مرمم بمنطقة آثار البحرية(؛ قربص )أ. حممد يرسي– أخصائي ترميم باملتحف املرصي الكبري(؛ فرنسا )أ. 

باسم حممد عزت– آثاري بمرشوع املتحف املرصي الكبري(.

• تم توقيع بروتوكول تعاون بمقر قرص األمري حممد عيل باملنيل بني املجلس األعىل لآلثار 
والبنك األهيل املرصي لرعاية مرشوعات وتنمية وتطوير اخلدمات ببعض املواقع األثرية 

ملدة عام )10 مايو(.

للخدمات  آغاخان  ورشكة  لآلثار   األعىل  املجلس  بني  تعاون  بروتوكول  توقيع  تم   •
االسالمية  لآلثار  السياحي  املسار  وتطوير  املارداين  الطنبغا  مسجد  لرتميم  مرص  الثقافية- 

بمنطقة الدرب األمحر )٣1 مايو(.

افتتح السيد وزير اآلثار املؤمتر الدويل الرابع للملك توت عنخ آمون حتت عنوان »آثار توت عنخ آمون: األسلحة والتامثيل« 
والذي نظمه املتحف املرصي الكبري يف الفرتة من )5-7 مايو(. مؤمترات
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مرشوعات
والتي  آمون  عنخ  توت  بامللك  اخلاصة  واألخرية  السادسة  احلربية  العجلة  الكبري  املرصي  املتحف  استقبل   •
كانت ضمن مقتنيات املتحف احلريب. حرض مراسم االستقبال السيد وزير اآلثار وعدد من علامء اآلثار املرصيني 
واألجانب )5 مايو(، كام استقبل املتحف جمموعة جديدة من اآلثار يبلغ عددها 180 قطعة أثرية من منطقة آثار 
السادسة  الربونز من عرص األرسة  بالقاهرة، عبارة عن جمموعة من رؤوس متاثيل من  اهلرم واملتحف املرصي 
الدولة  الثانية من عرص  اليوناين والروماين، وكذلك جمموعة من أخشاب مركب خوفو  والعرشين والعرصين 

القديمة )16 مايو(.
• تم انعقاد اجللسة احلادية عرش ملجلس إدارة املتحف املرصي الكبري )14 مايو(.

• اجتمعت اللجنة اخلاصة بالتجهيز الفتتاح مرشوع املتحف املرصي الكبري ومتابعة موقف هنو أعامل تطوير منطقة هضبة األهرام وافتتاحها وهنو أعامل الطرق 
املحيطة باملتحف باملبنى اإلدارى بمنطقة األهرامات األثرية، وقد قامت اللجنة بزيارة مرشوع املتحف للوقوف عىل آخر تطورات العمل به )20 مايو(.

• استقبل املرشف العام عىل املتحف املرصي الكبري أحد أهم أعضاء  احلزب املسيحي الديموقراطي والبوندستاج األملاين وبرفقته السيد سفري أملانيا لدى مرص )25 مايو(.

• التقى السيد وزير اآلثار السيدة وزيرة االستثامر والتعاون الدويل بمقر وزارة االستثامر وذلك ملناقشة آخر مستجدات طرح اخلدمات باملتحف املرصي الكبري 
لإلدارة من ِقبل رشكة كربى )27مايو(.

املتحف املرصى الكبري

مرشوع القاهرة التارخيية

•  استضاف املتحف  مومتر اهليئة األملانية للتبادل العلمىDAAD وجمموعات اإلبداع العلمى ىف الرشق األوسط وشامل أفريقيا Cosimena جمموعة الرتاث، 
وتم عمل ورش عن آليات احلفاظ عىل الرتاث )8 مايو(.

• زار املتحف السيد رئيس إدارة أبوظبي للسياحة واآلثار، السيد سفري دولة اإلمارات لدى مرص، والسيد وكيل إدارة أبو ظبي للسياحة واآلثار )10 مايو(.
• نظم املتحف القومي للحضارة  احتفالية بمناسبة اليوم العاملي للمتاحف برعاية وزارة اآلثار ومكتبة اإلسكندرية ومبادرة الرتاث للجميع، حيث تم فيها تنظيم 

عدة جوالت للزوار، وقام أمناء املتحف برشح أمهية املتاحف ودورها يف خدمة املجتمع )15مايو(.
• زار املتحف صاحب السمو األمري سلطان بن فهد بن نارص بن عبد العزيز آل سعود مستشار رئيس اهليئه العامة للسياحه والرتاث الوطنى السعودى والوفد 

املرافق له )22 مايو(.
• تم نقل ثالثة صناديق هبا 22 قطعه من خمازن القرنة باألقرص ختص عرض املومياوات.

املتحف القومى للحضارة املرصية

  

بدأت وزارة اآلثار يف مرشوع ترميم مسجد ومدرسة أمحد البجم بقرية إبيار إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع ملحافظة الغربية، بالتعاون مع إدارة 
املسجد، وُيذكر أن جامع أمحد البجم كان يف األساس مدرسة هتدمت وجتددت عامرهتا كجامع يف هناية العرص األيويب، ومل يتبق من تلك املدرسة إال 

اللوحة التأسيسية بجدار رضيح رضوان املطل عىل الصحن، وأصبح اجلامع بنفس التخطيط يف العرص العثامين تقريبًا.

الباشا  حوش  ترميم  أعامل  وأبحاث  دراسات  مرشوع  طرح  إجراءات  يف  اآلثار  وزارة  بدأت   •
بمنطقة اإلمام الشافعي بالقاهرة.

• يف إطار أعامل تطوير املواقع األثرية بقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية، واستعدادًا الستقبال شهر 
إلحدى  التارخيية  بالقاهرة  األثرية  باملناطق  النظافة  أعامل  اآلثار  وزارة  أسندت  الكريم،  رمضان 

الرشكات املتخصصة وذلك لتجهيزها الستقبال الزائرين.
الواقع  كوهيه  أمحد  بمسجد  اخلاصة  الساحة  تأهيل  إعادة  مرشوع  أعامل  اآلثار  وزارة  بدأت   •
بمنطقة اخلليفة، وذلك بعد املوافقة عىل املقرتح املقدم من مبادرة »األثر لنا« التابعة جلمعية الفكر 

العمراين، ومن املفرتض حتويل الساحة اخلاصة باملسجد إىل ساحة للمناسبات.
إبراهيم  وقبة  »تكية  ملجمع  األثري  التوثيق  برنامج  تنفيذ  يف   »World Monument Fund« لآلثار  الدويل  الصندوق  مع  بالتعاون  اآلثار  وزارة  بدأت   •

الَكلشني« وذلك وفقًا للمعايري الدولية العاملية، وإعداده كنموذج حيتذي به.
• بدأت وزارة اآلثار مرشوع حرص وتصنيف وترقيم البالطات اخلزفية اإلسالمية العثامنية يف مواقع خمتارة من آثار الدرب األمحر والسيدة عائشة، وذلك بمنحة 

مقدمة من مركز البحوث األمريكي بمرص، ومن املقرر أن يتم االنتهاء من املرشوع خالل ثامنية أشهر.

أعامل ترميم
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تكليفـات
 • د. مجال مصطفى للعمل رئيسًا لقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية.

• د. أسامة النحاس مديرًا باإلدارة املركزية للتوثيق األثري.

• أ. السعيد عبد الفتاح مديرًا عامًا للمخازن املتحفية والنوعية للوجه البحري.
• أ.مها مصطفى مديرًا عامًا لشئون العاملني بمركز تسجيل اآلثار املرصية.

• أ. أمحد خليل مرشفًا عىل املخزن املتحفي بأطفيح.
• أ. ماهر السيد مسئوالً للسالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل بقطاع التمويل.

• أ. منري حممد مديرًا عامًا ملكتب رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية. 
• أ. سيد أمحد عبد الراوي للعمل مرشفًا عىل إدارة املحاجر واملناجم 

• أ. هند طه للعمل باملتحف القومي للحضارة املرصية.
• أ. أمحد حسن عبد املاجد للعمل كبري مفتيش آثار أبو سمبل. 

• أ. جمدي حممد عوض للعمل مدير املعابد الصخرية بالنوبة.
عبد  حممد  أ  حممد،  أمحد  تبينة  أ.  الرمحن،  عبد  أسامء  أ.  ساملني،  حممد  عمر  )أ.  الكبري  املرصي  باملتحف  للعمل  أسامئهم  اآليت  السادة  من  كاًل  تكليف   •
عبد  اهلل  عبد  نجالء  أ.  حممد،  ديب  رسحان  أ.  منترص،  حممود  إبتهال  أ.  اهلل،  عبد  فتحى  حممود  أ.  حممود،  مجيل  حاتم  أ.  التونى،  رجب  شعبان  أ  العزيز، 
الفتاح، أ. سمر فوزي ناشد، أ. سارة اسامعيل عبد العال، أ. الشيامء عىل حممد، أ. عمرو مصطفى عبد اجلواد، أ. مروة حممود أمحد، أ. إيناس حممد أمحد، 
أ. سلمى رجب ابو الوفا، . هند ياسني عبد احلليم، أ. أمحد عاطف عبد احلليم، أ. إيامن حمسن حممد، أ. أرشف حممد عبد اهلادى، أ. أمانى جمدى مسعود، 
اليامين، أ. حممود شهاب الدين، أ. سارة حممود عصام، أ. عىل أمحد عىل، أ. زينب حممد عىل(. أ. تامر عادل شاذىل، أ. شيامء أمحد   أ. جهاد ممدوح حممد، 

• املوافقة عىل عقد بروتوكول بني املجلس األعىل لآلثار ورشكة سيناء للخدمات البرتولية لرتميم طاحونة اهلواء األثرية بإدكو بمحافظة البحرية.

• املوافقة عىل قبول إهداء مقتنيات أثرية من السيد هشام منري وعددها 12 قطعة أثرية ترجع لعصور خمتلفة.

• املوافقة عىل توقيع بروتوكول تعاون بني املجلس األعىل لآلثار واملجلس األعىل للجامعات فيام خيص األبحاث العلمية يف جمال تطوير اآلثار.

الليل عىل أن تكون بنفس أسعار  الثامنة والنصف مساًء وحتى منتصف  النسيج فرتة مسائية خالل شهر رمضان من الساعة  • املوافقة عىل فتح متحف 
تذاكر الفرتة الصباحية.

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

فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي
• احتفاالً باليوم العاملي للمتاحف نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بوزارةاآلثار ندوة ثقافية جلمعية مرص للثقافة وتنمية املجتمع بمرص 

اجلديدة حتت عنوان »متاحفنا أون الين« )1٣ مايو(.

• نظم متحف قرص املنيل ورشة عمل حتت عنوان »هاتوا الفوانيس يا والد« بمناسبة قدوم شهر رمضان املبارك، تضمنت الورشة حكايات عن بداية 
ظهور الفانوس وتلوين أشكال خمتلفة من الفوانيس )15 مايو(.

مع  بالتعاون  املرصي  النسيج  متحف  نظم  املبارك،  رمضان  بشهر  االحتفال  إطار  يف   •
اإلدارة العامة للقاهرة التارخيية احتفالية حتت عنوان »رمضان زمان ٣« تضمنت جوالت 
داخل قاعات املتحف، وورش فنية لصناعة فانوس رمضان، وتقديم عروض فنية )15 
مايو(، كام احتفل املتحف باليوم العاملي للمتاحف من خالل تنظيم حمارضة بعنوان »الدور 

املجتمعي للمتاحف- متحف النسيج املرصي نموذجًا«  )16 مايو(.

يف إطار مبادرة »إحياء اجلذور« املرصية اليونانية القربصية التي أطلقتها وزارة اهلجرة   •
األعىل  للمجلس  العام  واألمني  وقربص  اليونان  وسفريا  اآلثار،  وزير  السيد  اصطحب 
لآلثار عدد 60 طالبًا وطالبة من املدرسة اليونانية يف جولة داخل املتحف املرصي بالقاهرة 

)18 مايو(.
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 معلومات
األسعاراحلالية لتذاكر الزيارة ملواقع اآلثار املرصيةهتمك

باملناطق األثرية املفتوحة للزيارة
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أثر الشهر

إىل  »فانوس«  كلمة  أصل  ترجع  املبارك،  رمضان  بشهر  االحتفال  مظاهر  أهم  من  الفانوس  يعد 
يف  للسري  اليد  يف  حُيمل  ما  منها  كثرية  طرز  وللفانوس  اإلضاءة،  أدوات  إلحدى  تشري  إغريقية  كلمة 

الطرقات لياًل، ومنها ما ُيصنع خصيصًا ليعلق بجنبات الشوارع.

وُتصنع الفوانيس بكل طرزها يف الغالب من الزجاج الشفاف أو امللون مع دخول مواد أخرى صلبة 
قوية يف ُأطرها وهياكلها كاملعادن واجلص وغريها، وكان منها املربع، املستطيل، اهلرمي واملخروطي، 

املضلع واملقبب وذو السالسل واجلواسق واألهله.

حتتفظ كثري من اجلمعيات األهلية واملتاحف اإلثنوجرافية وغريها من املتاحف العاملية ببعض النامذج 
هلذه الفوانيس، كمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة الذي حيتفظ بأكثر من فانوس من املعدن ذو الشكل 

اهلرمي معظمها يرجع إىل فرتة حكم السلطان قايتباي، وكذلك متحف بستان بطهران يف إيران.

ولعل ما زاد من انتشارها يف العامل اإلسالمي أهنا ارتبطت بشهر رمضان املبارك منذ العرص الفاطمي، 
ففي هذا العرص كان يتم االحتفاء بالشهر الكريم احتفاًء كبريًا، حيث يذهب احلاكم بأمر اهلل  الفاطمي 

للجامع األزهر حاماًل تنورًا »فانوس« من الفضة وله قنديل.

باستقبال شهر رمضان عن طريق  املامليك حيتفلون  بعد ذلك، وكان  الفوانيس  استمرت صناعة 
قالوون  املنصور  السلطان  مدرسة  منارة  من  اهلالل  لرؤية  واملحتسب  القضاة  قاىض  خروج 
بالنحاسني، وبعدها خيرج قاىض القضاة يف موكب حتف به الفوانيس بالشموع واملشاعل حتى 

يصل إىل داره ثم تتفرق الطوائف إىل أحيائها معلنني قدوم الشهر املبارك.

الفانوس

رئيس التحرير:  د. هـدى خـليفة
مدير التحرير:  أ. محـمـد سـعـد

العمل فريق 
 أ. أشواق مصلح - أ. سوزان فتحي

  د. أميرة عماد - د. عبد الرحمن مدحت 
أ. مي خير الدين  
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