النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية
وزارة اآلثار

العدد اخلامس والعرشون  -يونيو 2018

اكتشافات أثرية

• متكنت البعثة األثرية املشرتكة بني وزارة اآلثار وجامعة ييل األمريكية من
الكشف عن موقع كان يستخدم كمحجر لصناعة مادة الفلنت واألدوات احلجرية
خالل عصور تارخيية خمتلفة ،وذلك أثناء أعامل املسح األثري ملنطقة «بري أم تينيدبا»
ضمن مرشوع املسح األثري لصحراء الكاب بمدينة إدفو ،كام عثر يف املوقع عىل
عدد من اللوحات الصخرية التى حتمل نقوش بارزة ترجع إىل بداية عرص ما قبل
األرسات ،ودفنات ترجع إىل عصور خمتلفة ،باإلضافة إىل منطقة سكنية ترجع
للعرص الروماين املتأخر.

• نجحت البعثة املرصية األمريكية املشرتكة ملرشوع ترميم جبانة جنوب العساسيف
يف الكشف عن جمموعة من األواين الكانوبية بمقربة كارابسكن ( )TT 391بجبانة
جنوب العساسيف بالرب الغريب باألقرص حيث تم العثور عىل األواين داخل حفرة
يف حجرة الدفن ،واألواين املكتشفة ترجع إىل عرص األرسة السادسة والعرشين.

آثار مسرتدة ومضبوطات
• نجحت وزارة اآلثار بالتنسيق مع وزارة اخلارجية املرصية يف اسرتداد عدد
تسع قطع أثرية من باريس ،وهي عبارة عن أجزاء من توابيت خشبية ملونة
ومتثالني لقطتني ورأس آدمية من البازلت ،أما عن القطعة التاسعة فهي قناع من
اخلشب املغطى باجلص ( 7يونيو).
• تسلمت وزارة اآلثار القطع األثرية املرصية التي ضبطتها السلطات
اإليطالية بميناء مدينة سالرينو وعددها  21٫660عملة معدنية ،باإلضافة
إىل  195قطعة أثرية منها  152من التامثيل املجيبة (أوشابتي) صغرية احلجم
من القاشاين ،و 11آنية فخارية  ،و 5أقنعة مومياوات بعضهم مطيل بالذهب،
وتابوت خشبي ومركبني صغريين من اخلشب ،و 2رأس كانويب  ،و 3بالطات خزفية تنتمي للعرص اإلسالمي( 29يونيو).
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أعامل
بعثات

بدأ عدد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر يونيو عىل النحو التايل :بعثة املركز الفرنيس للدراسات السكندرية
بمخازن طابية النحاسني بالشالالت بمحافظة اإلسكندرية وبعثة جامعة بادوفا اإليطالية بمنطقة منقباد بمحافظة
أسيوط.

لقاءات وزيارات

• حرض السيد وزير اآلثار االحتفال اخلاص بدخول العائلة املقدسة ملرص وذلك
باملتحف القبطي بمنطقة مرص القديمة ( 1يونيو).

• حرض السيد وزير اآلثار أوىل جلسات جلنة تسجيل مسار العائلة املقدسة كرتاث
ال مادى بمرص ( 4يونيو).

• تفقد السيد وزير اآلثار والسيد رئيس اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة مرشوع
تطوير هضبة أهرامات اجليزة ومرشوع املتحف املرصي الكبري ،للوقوف عىل آخر
تطورات األعامل يف كال املرشوعني ( ١٩يونيو).

• تفقد السيد رئيس الوزراء والسيد وزير اآلثار مرشوع تطوير هضبة أهرامات
اجليزة ومرشوع املتحف املرصي الكبري ،للوقوف عىل آخر تطورات األعامل يف كال
املرشوعني ( 23يونيو).
• التقى السيد وزير اآلثار بمجموعة من شباب األثريني املشاركني يف الربنامج الرئايس لتأهيل الشباب للقيادة والربنامج املرصي الفرنيس اسلسكا
 ESLESCAلتأهيل القيادات احلكومية وذلك بمقر وزارة اآلثار بالزمالك ( 25يونيو).
• التقى السيد وزير اآلثار مع كل من :السيد سفري رصبيا ،السيد مستشار وزيرة االستثامر للرتويج بخصوص املتحف املرصي الكبري ،املستشار الثقايف الصيني
بخصوص معرض كنوز فرعونية ،السيد اللواء رئيس اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة ،السيد سفري اليابان ومدير مؤسسة اجلايكا ،مديرة مؤسسة نيوتن مرشفة
ووفد من السفارة الربيطانية لبحث فرص التعاون بني املتحف املرصي الكبري واملتحف الربيطاين ومناقشة تطوير الرتاث الثقايف بمرص ،مديرة املركز الثقايف
األسباين ،امللحق الثقايف األسباين ملناقشة سبل التعاون املشرتك.

• توجه السيد األمني العام للمجلس األعىل لآلثار إىل إيطاليا ملعاينة القطع األثرية التى تم ضبطها بمدينة سالرينو بإيطاليا وذلك بنا ًء عىل القرار الذي
أصدرته النيابة العامة بتكليف وزارة اآلثار باختاذ اإلجراءات الالزمة نحو إرسال خرباء مرصيني لفحص اآلثار املضبوطة ( 5يونيو) ،ثم سافر السيد
الدكتور األمني العام مرة أخرى إىل إيطاليا ليعود بالقطع األثرية املضبوطة يف  29يونيو.
• تفقد السيد األمني العام للمجلس األعىل لآلثار بعض املواقع األثرية ومنها :اجليزة (منطقة آثار سقارة ،منطقة أهرامات اجليزة ،املتحف املرصى الكبري)،
القاهرة (املتحف املرصي بالقاهرة).
• تفقد السيد رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية مرشوع تطوير
اخلدمات يف منطقة آثار دير سانت كاترين وتذليل كافة العقبات التي تواجه
املرشوع ،وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة ،وحمافظة جنوب سيناء ،كام تفقد
بمحافظة القاهرة (مسجد رصغتمش ،شجرة مريم ،سبيل أم حممد عيل الصغري،
التكية املولوية ،قلعة صالح الدين األيويب).
• تفقد السيد رئيس قطاع اآلثار املرصية بعض املواقع األثرية ومنها :حمافظة
الغربية (معبد سمنود ،معبد هببيت احلجارة) ،حمافظة املنوفية (منطقة آثار قويسنا)،
حمافظة اإلسامعيلية (منطقة حفائر تل الكوع ،تل روض إسكندر ،تل حسن داود).
• تفقدت السيدة رئيس قطاع املتاحف متحف السويس وذلك للوقوف عىل آخر
استعدادات املتحف متهيد ًا الفتتاح املعرض املؤقت الذى ينظمه املتحف.

مشاركات دولية

شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار يف بعض الدورات والندوات واملؤمترات واملعارض باخلارج :كندا (أ .حممد خليل السيد -مدير عام املتابعة الفنية
بشامل سيناء)؛ أملانيا (أ .سيد عبد املالك عبد احلميد -كبري مفتيش آثار ملوي)؛ اململكة العربية السعودية (أ .إهلام صالح – رئيس قطاع املتاحف)؛ فرنسا (د.
عيل أمحد عيل -املرشف عىل املكتب الفني للوزير ،أمحد عيل نقشارة -مفتش آثار بمنطقة صان احلجر)؛ الواليات املتحدة األمريكية (د.والء مصطفى -أمني
متحف باملتحف اليوناين الروماين ).
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معارض داخلية

معارض آثار مؤقتة

افتتح متحف السويس القومي معرض ًا مؤقتًا بعنوان «كنوز إسالمية :البيت اإلسالمي» ،يضم املعرض  51قطعة من مقتنيات املتحف موجودة داخل
املخازن ،منها جمموعة من األواين الزجاجية وبالطات خزفية وأدوات إضاءة وأدوات طعام ( 20يونيو  20 -يوليو).

اتفاقيات وبروتوكوالت
وقعت وزارة اآلثار بروتوكول تعاون مشرتك مع رشكة سيناء للخدمات البرتولية والتعدينة (سسكو) ،تسهم
الرشكة بموجب هذا الربوتوكول يف متويل أعامل ترميم وصيانة طاحونة اهلواء األثرية بمدينة إدكو بمحافظة
البحرية.

متنوعة

•صدر قرار رئيس اجلمهورية بإصدار القانون رقم  91لسنة  2018بتعديل بعض أحكام قانون محاية اآلثار الصادر بالقانون رقم  117لسنة
.1983
• أقامت الكنيسة الكاثوليكية احتفالية بمناسبة إحياء
مسار العائلة املقدسة بمرص ،وذلك بمقر كنيسة العائلة
املقدسة باملطرية بجوار شجرة مريم األثرية ،حرض
االحتفالية السيد رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية
واليهودية نيابة عن السيد وزير اآلثار ،والسيد حمافظ
القاهرة ووفد من قيادات القطاع ،واألب راعى كنيسة
العائلة املقدسة وسفري الفاتيكان بالقاهرة وآباء اجلزويت
بالقاهرة ،باإلضافة إىل العديد من الشخصيات العامة
وأعضاء جملس النواب وممثلو وزارة السياحة.
• تم انتخاب مجهورية مرص العربية لرئاسة اللجنة
الفرعية ملعاهدة  1970اخلاصة بوسائل حظر ومنع
استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة وذلك للفرتة من مايو  2018إىل مايو  2019وبذلك تكون مرص أول دولة
عربية تتوىل رئاسة هذه اللجنة منذ إنشاءها عام .2013
• أطلقت وزارة اآلثار املوقع اإللكرتوين الرسمي اخلاص باملؤمتر الدويل الثاين عرش لعلامء املرصيات والذي من املقرر إقامته بمرص يف الفرتة من  3إىل
 8نوفمرب  ،2019وذلك عىل الرابط التايلwww.ice 12 cairo.moantiq.gov.eg :
• يف إطار تفعيل دور العمل التطوعي بوزارة اآلثار ،بدأ قطاع املتاحف يف
تطبيق برنامج مكثف للعمل التطوعي للشباب باملتاحف املرصية ،وذلك
من خالل إعداد استامرة يتقدم هبا املتطوعون يف جمال اآلثار والسياحة
والتسويق وتكنولوجيا املعلومات .وسوف يتم تدريبهم ك ً
ال يف جمال عمله
متهيد ًا للعمل التطوعي داخل املتاحف.
• استقبلت املتاحف واملواقع األثرية املفتوحة للزيارة ،زوارها من
املرصيني والعرب واألجانب املقيمني باملجان وذلك احتفالاً بثورة 30
يونيو ،حيث تضمنت الزيارات جوالت إرشادية جمانية ،كام حرض السيد
رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية ممث ً
ال عن وزارة اآلثار
احتفالية نظمتها وزارة الثقافة هبذه املناسبة.
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املتحف املرصي الكبري

مرشوعات

• يف مؤمتر صحفي عاملي أعلنت وزارايت اآلثار واالستثامر والتعاون
الدويل عن إجراءات التأهيل املسبق إلدارة وتشغيل خدمات املتحف
املرصي الكبري ،وذلك بحضور السيد وزير اآلثار والسيدة وزيرة االستثامر
والتعاون الدويل والسيدة وزيرة السياحة ،والسيد حمافظ اجليزة ،وعدد
من سفراء الدول األوروبية واآلسيوية واألمريكتني الشاملية واجلنوبية.
يضم مرشوع املتحف مساحات استثامرية تشمل مركز للمؤمترات وقاعة
عرض سينامئي باإلضافة إىل منطقة مفتوحة للمطاعم والكافترييات
وحمال جتارية ومكتبات ومركز لتعليم احلرف والفنون التقليدية وحدائق
وساحات واسعة إلقامة الفعاليات الفنية والثقافية واألنشطة الرتفيهية
ليصبح بذلك مقصد ًا ثقافيا وسياحي ًا ،كام تم اإلعالن عن الشعار اخلاص
باملرحلة األوىل الفتتاح املتحف ( 10يونيو).

• تم انعقاد اجللسة الثانية عرش ملجلس إدارة املتحف املرصي الكبري
(24يونيه).

املتحف القومي للحضارة املرصية

• شارك املتحف القومي للحضارة املرصية يف ورشة العمل التي أقامتها منظمة اليونسكو حول تنفيذ اتفاقية  2003ومفاهيام حلفظ ومحاية الرتاث غري املادي،
وذلك بمقر املكتب اإلقليمي ملنظمة اليونسكو ( 21-19يونيو).
• قامت منظمة اليونسكو بإهداء املتحف القومي للحضارة  150حاجز يستخدم للحفاظ عىل القطع األثرية ( 19يونيو).

أعامل ترميم

• بدأت وزارة اآلثار أعامل ترميم «وكالة اجلداوى» بمدينة إسنا جنوب
حمافظة األقرص وذلك بالتعاون مع رشكة تكوين إلحياء الرتاث القديم

وتنمية املجتمعات املتكاملةُ ،شيدت الوكالة عام  ١٧١٢عىل يد حسن
بك اجلداوي وكانت مركز ًا للتجارة وتبادل املنتجات يف ذلك الوقت.

• أهنت وزارة اآلثار أعامل ترميم اجلهة الشاملية هلرم امللك سنفرو اجلنويب
بمنطقة دهشور واملعروف باهلرم املنحني ،وقد امتدت أعامل الرتميم
من قاعدة اهلرم وحتى ارتفاع ٤م تقري ًبا ،حيث قام فريق العمل بتجميع
األحجار املتساقطة حول اهلرم وإعادهتا إىل أماكنها األصلية ،كام تم ملء
الفواصل بني مداميك األحجار التي فقدت مونتها بسبب عوامل التعرية،
وذلك مع احلفاظ عىل القيمة األثرية للهرم ،كام تستمر أعامل الرتميم حتى
االنتهاء من ترميم اجلهات الثالثة األخرى للهرم.

تدريب

تم تدريب عدد  8من أخصائي الرتميم العاملني بالوزارة يف ورشة عمل بعنوان «ترميم الفخار واملعادن» باملعهد الفرنيس لآلثار
الرشقية يف الفرتة من( 28-24يونيو).

حمارضات

إلقاء عدة حمارضات ملحارضين من املعهد األملاين لآلثار يف  24يونيو بقاعة أمحد باشا كامل بالزمالك عىل النحو التايل:
• حمارضة للدكتور  Daniel Plozبعنوان «الفعل من احلركة».
• حمارضة للدكتورة  Daniela Rosenowبعنوان «دراسة أثرية وعلمية للزجاج مابعد الفرعونى».
• حمارضة للدكتورة  Calra jeutheبعنوان «توثيق ودراسة للفلنت خالل عرص األرسات».
• حمارضة للدكتور  Christian Eckmanبعنوان « الرتميم العلمي كإسرتاتيجية بحث».
• حمارضة للدكتور  Stephanesedilmayerبعنوان « دراسة النقوش يف أسوان».
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فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي

• نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعى بوزارة اآلثار يوم ثقايف جلمهور املكتبات من األطفال الصغار حتت عنوان «الطبلة تراث رمضاين»
وذلك بمقر مكتبة مجعية مرص للثقافة وتنمية املجتمع بمرص اجلديدة ( 3يونيو).
• بدأ قطاع املتاحف يف عقد أوىل حمارضات الربنامج التدريبي ملتطوعي العمل داخل متحف كوم أوشيم ( 26-24يونيو).
• نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بوزارة اآلثار حمارضة بمكتبة  6أكتوبر بالعجوزة بعنوان «الكتابة املرصية القديمة» ،كام نظمت
اإلدارة ورشة عمل بمكتبة املعادي العامة بعنوان «فنون وخطوط الكتابات العربية» ،وذلك يف إطار برنامج الرشاكة مع املكتبات وربط مقتنيات
املكتبات بمقتنيات املتاحف واملناطق األثرية ( 27 ،24يونيو).

تكليفـات

مديرا عا ًما آلثار شامل سيناء.
• د .هشام حممد حسني ً

مديرا عا ًما ملركز الوحدات األثرية بميناء دمياط البحري.
•أ .أمحد حمفوظ ً

مديرا عا ًما للوحدة األثرية بميناء دمياط البحري.
• أ .حسام عبد املنعم ً

مديرا عا ًما لتفتيش آثار أمخيم لآلثار اإلسالمية والقبطية.
• أ .محدي أمحد ً
•أ.هباء الدين حممد مرشف ًا عىل وحدة متابعة تنفيذ برنامج احلكومة
واملرشوعات اجلارية بالوزارة .
•أ.حممد عبد احلكيم للعمل بوحدة تنمية املوارد املالية بمكتب الوزير.

جلان

•أ.حممد السيد ،أ.فاطمة حممود للعمل بوحدة تنمية املوارد البرشية
بمكتب الوزير.
• جتديد تعيني م .وعد اهلل أبو العال حسانني يف وظيفة مدير عام الشئون
اهلندسية ملرشوعات اآلثار املرصية واليونانية بقطاع املرشوعات.

• جتديد تعيني أ .يارس السيد حممود يف وظيفة مدير عام اإلدارة العامة
للمساحة وشئون األمالك والتعديات املرصية للقاهرة واجليزة.

• تكليف كل من أ .أمحد سعد فتحي و أ .حممد صالح الدين للعمل
باإلدارة القانونية باملتحف املرصي الكبري.

• أهنت اللجنة األثرية املرصية خطة تطوير وتنمية جبل موسى وجبل الصفصافة والوادي املقدس بمنطقة جنوب سيناء ،وذلك بالتنسيق مع جملس مدينة
سانت كاترين ووزارة البيئة.

• إعادة تشكيل اللجنة اخلاصة بإعداد الدراسات للمواقع األثرية عىل مسار رحلة العائلة املقدسة ووضع املسار عىل قائمة الرتاث الالمادي ملنظمة
اليونسكو.
• تشكيل جلنة إلعداد وتصميم حمتوى كتيب تعليمي ترفيهي لألطفال عن املتحف املرصي الكبري.

• تشكيل جلنة ملراجعة مرشوع الئحة املخالفات واجلزاءات للعاملني باملجلس األعىل لآلثار يف ضوء أحكام قانون رقم  81لسنة .2016

قرارات

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

• املوافقة عىل مذكرة تفاهم وتعاون بني املتحف اإلسالمي بالقاهرة ومتحف ملبورن بإسرتاليا.

• املوافقة عىل عقد اتفاق بني املجلس األعىل لآلثار ورشكة إن تاج لرعاية مرشوع التوابيت اخلشبية باملتحف املرصي بالقاهرة.
•املوافقة عىل تسجيل مسجد بيربس اخلياط الكائن بشارع اجلودرية يف عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية.

• املوافقة عىل عمل تذكرة زيارة ملدينة القرص اإلسالمية بواحة الداخلة بالوادى اجلديد اعتبار ًا من مطلع نوفمرب القادم.
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معلومات
هتمك

األسعاراحلالية لتذاكر الزيارة ملواقع اآلثار
اإلسالمية والقبطية واليهودية املفتوحة للزيارة
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 6النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية  -العدد اخلامس ووالعرشون
6

األسعاراحلالية لتذاكر الزيارة للمتاحف املفتوحة للزيارة
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أثر الشهر

قوالب كعك العيد

بدأت صناعة الكعك يف مرص منذ القدم ،واستمرت خالل عصور خمتلفة
ففي العرص الطولوين تم عمله يف قوالب خاصة مكتوب عليها «كل واشكر»
كام كان الكعك يف عرص اإلخشيديني هو أهم مظهر من مظاهر االحتفال بعيد
الفطر املبارك ،حتى أن أحد الوزراء اإلخشيديني أمر بعمل كعك حمشو بالدنانري
الذهبية ،وأطلق عليه إسم «افطن له» وتم حتريف االسم إىل «أنطونلة» .وتعد
كعكة «أنطونلة» أشهر كعكة ظهرت يف عهد الدولة اإلخشيدية ،وكانت تقدم
يف دار الفقراء عىل مائدة طوهلا  200مرت وعرضها  7أمتار.
كام خصص الفاطميون ديوان ًا حكومي ًا خيتص فقط بكعك العيد أطلقوا عليه
اسم «دار الفطرة» وخصصوا له ميزانيات ضخمة لصنعه وتوزيعه عىل الفقراء
تصل إىل  16ألف دينار ًا ذهبي ًا ،وكان العمل يف دار الفطرة يبدأ يف النصف
الثاين من شهر رجب لي ً
ال وهنار ًا ،وكان يصنع فيها ألوان خمتلفة من الكعك.
وكان من أهم مظاهر االحتفال بيوم العيد أن يقوم اخلليفة الفاطمي بتوزيع
الكعك عىل الفقراء واملحتاجني ،بينام كانت مائدة اخلليفة حتمل أكثر من 60
صن ًفا من الكعك ويقدمه ملن يزوره من ملوك وأمراء ،واستمرت تلك العادة
حتى العرص األيويب.
أما يف العرص اململوكي فقد اهتم املامليك بالكعك وتوزيعه عىل الفقراء
وكانت هناك سوق ًا لصناع احللوى بالقاهرة ،كام اهتم السالطني العثامنيون
أيضا بتوزيع الكعك يف العيد عىل املتصوفني والتكيات يف مرص.
ً
انعكست الفنون اإلسالمية عىل أشكال الكعك ،فصنعت له القوالب
املنقوشة بشتى أنواع الزخارف اإلسالمية ال سيام اهلندسية والنباتية منها،
وكانت بعض هذه القوالب عىل هيئة أشكال احليوانات والطيور .ويف
متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة توجد قوالب الكعك وعليها عبارات «كل
هنيئا وأشكر» و«كل وأشكر موالك» وعبارات أخرى هلا نفس املعنى.

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
تصـميــم :م .مـــروة الـشـيــمـي
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