النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية
وزارة اآلثار

العدد السابع والعرشون  -أغسطس 2018

افتتاحات

• تفضل فخامة رئيس اجلمهورية بافتتاح متحف سوهاج القومي وذلك
بحضور دولة رئيس جملس الوزراء والسادة وزراء التضامن االجتامعي
والثقافة والداخلية والتنمية املحلية والسيد حمافظ سوهاج ( 12أغسطس).
يتكون املتحف من طابقني وحيتوي عىل  950قطعة أثرية موزعة عىل  6قاعات
باإلضافة إىل القاعة الرئيسية بالدور العلوي وقاعتني بالدور السفيل .حتكي
القطع تاريخ حمافظة سوهاج عرب العصور املرصية القديمة ،وتعرض بعض
أعامل احلفائر بمحافظة سوهاج.

• افتتح معايل السيد وزير األوقاف والسيد وزير اآلثار والسيد حمافظ
بورسعيد جامع العبايس ببورسعيد وذلك بعد االنتهاء من أعامل
ترميمه .حرض االفتتاح عدد من قيادات وزاريت اآلثار واألوقاف،
وأعضاء جملس النواب .يقع اجلامع يف حي العرب بمدينة بورسعيد،
ويعد أحد أهم وأقدم املعامل األثرية باملدينة حيث تم بنائه يف عهد
اخلديوي عباس حلمي الثاين عام 1322هـ1904 /م ( 3أغسطس).

اكتشافات أثرية

• نجحت البعثة األثرية املرصية األسرتالية املشرتكة التابعة جلامعة ماكويري والعاملة بمنطقة
آثار بني حسن بمحافظة املنيا يف العثور عىل حجرات الدفن اخلاصة بمقربيت ريمو شنتي من كبار
رجال الدولة من عرص الدولة الوسطى ،كام تم العثور عىل عدد من األواين الفخارية.
• اكتشفت البعثة األثرية املرصية العاملة بمعبد كوم أمبو لوحتني أثريتني ختصان امللك بطلميوس
اخلامس تم العثور عليهام أثناء مرشوع ختفيض منسوب املياه اجلوفية حول املعبد وتعكف البعثة
عىل دراستهام وتم نقلهام إىل املتحف القومي للحضارة املرصية.
• متكن الفريق البحثي املتخصص القائم بدراسة اهلياكل العظمية التي تم اكتشافها داخل
تابوت األسكندرية الشهر املايض من الكشف عن أعامرها ،كام اكتشف الفريق كذلك جمموعة
من الرقائق الذهبية وجاري فحصها للتعرف عىل أمهيتها.
• اكتشفت البعثة األثرية املرصية التابعة لوزارة اآلثار العاملة بمنطقة جبل الزيتون باألسكندرية
جزء من اجلبانة الغربية ملدينة األسكندرية البطلمية وذلك أثناء عمل جمسات أثرية للموقع ،حيث
تم الكشف عن مقابر مجاعية منحوتة يف الصخر ،كام تم العثور عىل العديد من أواين الطهي
ومسارج لإلضاءة ،عليها زخارف مميزة وأواين زجاجية وفخارية وأمفورات للدفن باإلضافة إىل
قطع دائرية من الفخار عليها زخارف بارزة ،وهياكل عظمية يف حالة سيئة بسبب ما تعرض له
املوقع من تدمري يف ثالثينات القرن املايض بسبب غارات احلرب العاملية الثانية.

النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية  -العدد السابع والعرشون  -أغسطس 1 2018

أعامل
بعثات

بدأ عدد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر أغسطس عىل النحو التايل :البعثة املشرتكة بني وزارة اآلثار وجامعة
كاثوليكا سان دومينجو الدومينكانية بمنطقة تابوزوريس ماجنا بمحافظة األسكندرية؛ البعثة املشرتكة بني جامعة
برلني األملانية وجامعة سوهاج بمنطقة وخمازن شطب بمحافظة أسيوط؛ بعثة جامعة واسيدا اليابانية بمقربة أمنحتب
الثالث رقم  KV 22بمحافظة األقرص؛ بعثة مجعية استكشاف مرص اإلنجليزية بمنطقة نقادة بمحافظة قنا؛ بعثة
متحف سواسون الفرنسية بتل دبكو بمنطقة صان احلجر بمحافظة الرشقية ،بعثة املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بوادي
عربة بمحافظة السويس.

آثار مسرتدة ومضبوطات

• نجحت وزارة اآلثار بالتعاون مع مطار القاهرة الدويل يف ضبط  39عملة معدنية ترجع إىل العرص العثامين
وعرص أرسة حممد عيل كانت بحوزة أحد الركاب أثناء مغادرته البالد.

لقاءات وزيارات

• شارك السيد وزير اآلثار بافتتاح مهرجان القلعة للموسيقي والغناء ( 2أغسطس) وحفل توديع سفري دولة اليابان بالقاهرة والذي أقيم باملتحف
املرصي الكبري ( 14أغسطس) .كام شارك السيد وزير اآلثار يف حفل
إطالق امللتقى العاملي األول لشباب الكنيسة القبطية األرثوذكسية (27
أغسطس).
• تفقد السيد وزير اآلثار والسيد األمني العام والسيد رئيس قطاع
املرشوعات عدد من املناطق األثرية واملتاحف بمصاحبة عدد من
قيادات الوزارة ومنها :حمافظة سوهاج (الدير األبيض ،متحف سوهاج
القومي ،منطقة آثار أبيدوس) ( 10 ،9 ،4أغسطس) ،حمافظة أسيوط
(دير املحرق ،مقابر مري) ( 11أغسطس).
• تفقد السيد األمني العام للمجلس األعىل لآلثار بعض املواقع األثرية
واملتاحف ومنها :القاهرة (املتحف املرصي بالقاهرة) ،اجليزة (مقربة
ميحو وموقع احلفائر بمنطقة سقارة).

• تفقد السيد رئيس قطاع اآلثار املرصية بعض املواقع األثرية ومنها:
سيناء (منطقة آثار سيناء) ،الوادي اجلديد (وادي املومياوات الذهبية بالواحات البحرية) ،أسيوط (مقربة حعبي جفاى ،منطقة مري) ،أسوان ( جبل
الطليان ،املحجر اجلنويب ،كوم أمبو).
• تفقدت السيدة رئيس قطاع املتاحف عدد من املتاحف منها :متحف طنطا ،متاحف األسكندرية ،متحف جاير أندرسون بالقاهرة ،متحف الفن
اإلسالمي ،املتحف املرصي بالقاهرة ،املتحف احلريب بالقلعة ،متحف سوهاج القومي.
• تفقد السيد رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية بعض املواقع األثرية ومنها :بورسعيد (املسجد العبايس) ،أسيوط (املواقع املدرجة
ضمن مسار العائلة املقدسة) ،الرشقية (مسجد عبد العزيز رضوان) ،القاهرة (قبة الغوري ،القلعة ،منطقة آثار مرص القديمة ،شارع املعز).
• تفقد السيد رئيس قطاع املرشوعات بعض املواقع األثرية واملتاحف ومنها :القاهرة (رضيح اإلمام الشافعى ،مشهد آل طباطبا ،مسجد الفتح
بعابدين) ،بورسعيد (املسجد العبايس).

مشاركات دولية

شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار يف بعض الدورات والندوات واملؤمترات واملعارض باخلارج :زامبيا (أ .إيميل سمري ناشد– أخصائي ترميم بكنيسة
مارمينا بفم اخلليج) ،إمارة موناكو (أ .تامر إبراهيم حممد – رئيس قسم اآلثار الثقيلة ومعقدة الرتكيب باملتحف املرصي الكبري ،أ .إسامعيل عبد الرازق عبد
املعطي – مفتش آثار بمنطقة آثار الرشقية) ،أملانيا (د .حسني عبد الرحيم – مدير عام متحف النوبة ،أ .شيامء مجعة صالح – أمني متحف بمتحف النوبة) ،الصني
(أ .نرسين حممد عاطف – أخصائي ترميم بمرشوع املتحف املرصي الكبري ،أ .أمرية عبد احلكيم محدي –أخصائي ترميم بمرشوع املتحف املرصي الكبري)،
الواليات املتحدة األمريكية (أ.عزت أبو بكر صابر – كبري مفتيش آثار الطود باألقرص ،أ .هدير السيد مرجان – مفتش آثار بإدارة احلفائر وسط الدلتا) ،قربص
(أ .أيمن سعيد– معاون وزير اآلثار لتطوير اخلدمات يف املواقع األثرية واملتاحف ،أ .حسن عيل فرج -رئيس معمل األشعة السينية باملتحف املرصي الكبري).
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معارض آثار مؤقتة

افتتح السيد وزير اآلثار والسيد وزير خارجية إيطاليا معرض اآلثار املؤقت لنتائج أعامل البعثات األثرية اإليطالية العاملة بمرص .نظم املعرض املتحف
املرصي بالقاهرة ،ويضم  180قطعة أثرية ُيعرض معظمها للمرة األوىل ( 5أغسطس  5 -سبتمرب).

متنوعة

فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي

• نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بمكتب الوزير حمارضة بعنوان
«مفهوم الشائعات اخلاطئة ومصادرها من خالل عامل اإلنرتنت» وذلك باملتحف
املرصي بالقاهرة ( 1أغسطس) ،كام أقامت اإلدارة برناجم ًا توعوي ًا بمسجد وسبيل
شيخون قبيل وبحري وذلك بالتعاون مع قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية ومجعية رسالة
وذلك ضمن مبادرة «احفظ مجاهلا» ( 10أغسطس) ،واحتفلت اإلدارة كذلك بعيد
األضحى املبارك بمتحف الفن اإلسالمي ضمن برنامج «طوف وشوف» بالتعاون مع
قطاعي املتاحف واآلثار اإلسالمية والقبطية ومجعية مرص اإلرادة (  13أغسطس) .
• نظمت إدارة الوعي األثري بقطاع اآلثار املرصية بوزارة اآلثار دورة تدريبية حتت
عنوان «دراسات يف مراحل تطور العملة الكالسيكية» تعقد يوم اخلميس من كل أسبوع
وذلك بقرص ثقافة الشاطبي باألسكندرية ( 9أغسطس –  4أكتوبر).

• نظم متحف الفن اإلسالمي احتفالية عرض التنورة بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة،
وذلك يوم السبت من كل أسبوع وملدة ثالثة أشهر .كام نظم املتحف معرض ًا مؤقت ًا
للصور وذلك بالتعاون مع مجعية املتاحف لنا ومركز توثيق الرتاث احلضاري بالقرية
الذكيةُ .يقام املعرض داخل صالة العرض املؤقت رقم  ،٢ويضم  ٣٠صورة فوتوغرافية
توثق أحداث االنفجار الغاشم للمتحف عام  ،٢٠١٤هذا باإلضافة إىل عرض ختييل
«هولوجرام» لقطع أثرية بشكلها األصيل تم تدمريها أثناء االنفجار ومل يتبق منها إال
الفتات ،كام يقام عىل هامش املعرض احتفالية فنية لإلنشاد الديني واملولوية (11
أغسطس  10 -سبتمرب).
• استقبل متحف سوهاج القومي زائريه من املرصيني واألجانب باملجان منذ افتتاحه الرسمي يوم  12أغسطس وحتى هناية الشهر.
• نظم املتحف املرصي بالقاهرة ورشة عمل عن نقش وتكفيت النحاس لطالب املعهد
العايل للفنون التطبيقية وقد بدأت الورشة بجولة إرشادية داخل املتحف ( 13أغسطس
  13سبتمرب) .• نظم متحف النسيج املرصي بشارع املعز احتفالية دينية حتت عنوان«املحمل» ،وذلك
بمناسبة موسم احلج وعيد األضحى املبارك .تضمنت االحتفالية جولة باملتحف ورشح ًا
تعليمي ًا مبسط ًا لألطفال حول مناسك احلج وكيفية أدائها ( 16أغسطس).
• نظم املتحف املرصي بالقاهرة احتفالية بعنوان «اقرأ ترتقي» بمناسبة عيد العلم وذلك
بالتعاون مع اهليئة العامة للكتاب ،حيث تم تنظيم جواالت إرشادية ومعرض ًا للكتاب
غري هادف للربح بحديقة املتحف ( 17أغسطس).
• أقام متحف ملوي ندوة بعنوان «التمييز بأشكاله  -تعليم البنات» وذلك بالتعاون مع
مجعية كوكب الصبح ( 18أغسطس).
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املتحف املرصي الكبري

مرشوعات

• استقبل املتحف املرصي الكبري بميدان الرماية رأس متثال للملك سنورست
األول والقادمة من منطقة آثار القلعة (  3أغسطس).
• أقام املتحف املرصي الكبري بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة حفل تكريم
للسيد سفري اليابان ،وقام السيد وزير اآلثار بتقديم هدية تذكارية للسفري
الياباين يف هناية احلفل .حرض االحتفال السيدة وزيرة السياحة ،والسيد حمافظ
اجليزة ،والسيد رئيس جلنة اآلثار والثقافة واإلعالم وأعضاء جملس إدارة
املتحف املرصي الكبري( 14أغسطس).
• قررت اللجنة اخلامسية املتخصصة لدعم هيئة املتحف املرصي الكبري
واملجموعة االستشارية يف إعداد مستندات الطرح والتعاقد إلدارة وتشغيل خدمات املتحف املرصي الكبري ،متديد موعد التقدم للتأهيل إىل  25سبتمرب
.2018

املتحف القومى للحضارة املرصية

• زار املتحف السيد /فهد بن عتيق املالكى مدير إدارات املتاحف باململكة العربية السعودية ( 12أغسطس).
• تم نقل عدد  10صناديق من جمموعة ذكى سعد املحفوظة باملتحف املرصي إىل املتحف ( 21أغسطس).

أعامل ترميم
• بدأت وزارة اآلثار يف تنفيذ أعامل تطوير معبد الطود األثري واملنطقة املحيطة به بمحافظة األقرص ،وذلك بالتعاون مع املركز العلمي للتدريب
واألبحاث املستمرة بمرص العليا (الطود) ،ويتضمن مرشوع التطوير تدريب جمموعة من األثريني باملوقع.

• انتهت وزارة اآلثار من أعامل درء اخلطورة عن منازل سقيفة رضوان األثرية باخليامية وذلك حلامية املئذنة واملنزل والوكالة التي يرجع بناءها
إىل عام  1065ـ 1066هـ  ،وجدير بالذكر أن سقيفة رضوان أسسها األمري رضوان بك عبد اهلل
الفقاري وصاحب عامئر رضوان بك باخليامية ويطلق عليه «بيت جمد والرئاسة».

• بدأت منطقة آثار بني سويف يف أعامل تطوير منطقة آثار هرم ميدوم ،والتي شملت تغيري السلم
اخلشبي املؤدي إىل مدخل اهلرم وتنظيف وترميم باب اهلرم وباب املعبد اجلنائزي وباب املصطبة رقم
 17وكذلك عمل لوحات إرشادية جديدة باللغتني العربية واإلنجليزية.

• بدأت وزارة اآلثار بالتعاون مع البعثة التشيكية أعامل الرتميم اخلاصة بمصطبة «يت» بمنطقة سقارة
حيث تم عمل الرفع املعامري واالنتهاء من أعامل تنظيف وتثبيت ألوان اجلدران اخلاصة باملقربة،

ومن املقرر عمل ممر خمصص لذوي القدرات اخلاصة ،وكذلك وضع ألواح من الزجاج فور االنتهاء

من ترميم اجلدران حلامية الرسوم اخلاصة هبا.

• انتهت اإلدارة املركزية للرتميم بوزارة اآلثار من أعامل ترميم الثرية األثرية املوجودة بالناحية الرشقية
من مسجد حممد عيل بالقلعة حيث شملت أعامل الرتميم فك مجيع أجزاء الثرية وترميمها وتنظيفها،
واستكامل األجزاء املفقودة منها بنفس املواصفات ومن املتوقع إعادة تركيبها يف أكتوبر . 2018

تدريب

"• تدريب مخسة من العاملني بالوزارة عىل «نسخ النقوش واحلفائر» بالبعثة املرصية األملانية املشرتكة باجلبل الغريب ألسيوط ( 13أغسطس 9 -أكتوبر).
• تدريب أربعة من العاملني بالوزارة يف البعثة الفرنسية «توثيق وحفائر بمنطقة تانيس» ( 31أغسطس  1 -أكتوبر).
• تدريب اثنني من العاملني بالوزارة عىل «تنمية املوارد البرشية»التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدويل وذلك ملدة أسبوع خالل شهر أغسطس .2018
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متنوعة

• زار السيد وزير خارجية إيطاليا منطقة آثار اهلرم ومركب خوفو الثانية
واملتحف املرصي الكبري ،وذلك عىل هامش زيارته الرسمية ملرص (6
أغسطس).
• زار رئيس دولة فيتنام والوفد املرافق له منطقة آثار اهلرم وذلك عىل هامش
زيارته ملرص ( 28أغسطس).
• أهنت البعثة املرصية األمريكية التابعة جلامعة الباما املشرتكة أعامهلا يف جبانة
اللشت ،حيث قام فريق العمل بأعامل التوثيق واملسح األثري جلنوب اجلبانة
كام تم استكامل احلفائر وأعامل التنظيف اخلاصة بمقربة «إنتف» من عهد
امللك سنورست األول ،وقد تم تسجيل  802مقربة خاصة باألفراد حمفورة
بطول احلافة الصخرية للمنطقة

تكليفـات

 تعيني ٍكل من:
• أ .حممد رمضان مدير ًا عام ًا للشئون القانونية.
• د .صفاء عبد املنعم إبراهيم مدير ًا عام ًا للدراسات والبحوث.
• أ .أمحد عبيد مدير ًا عاما لشئون القطاعات.
 تكليف ٍكل من:
• أ .ليىل إبراهيم حممد مرشف ًا عىل مكتب املستشار القانوين بمكتب
الوزير
• أ .حممد السيد حمرز مدير ًا ملكتب املستشار القانوين بمكتب الوزير.
• أ .إيامن سيد حسني مرشف ًا عىل وحدة الرتمجة بمكتب الوزير.
• أ .أماين قرين سيد للعمل باملكتب العلمي بمكتب الوزير.
• أ .إهياب إبراهيم للعمل مدير ًا ملتحف مركب خوفو بمنطقة
األهرامات.

• أ .عبد القادر كرماين للعمل رئيس ًا لإلدارة املركزية للتوثيق األُثري.
• أ .منى عبد احلي للعمل مدير ًا عام ًا إلدارة التوثيق األثري.
• أ.آمال عياد للعمل مدير ًا عام ًا للشئون املالية واإلدارية بسوهاج.
• أ .حممد حيي للعمل مدير ًا عام ًا آلثار األقرص.
• أ .عادل عرفان للعمل مدير ًا عام ًا إلدارة املواقع األثرية بمرص
العليا.
• أ .حممود جالل للعمل مدير ًا عام ًا للمركز العلمي آلثار سيناء.
• أ .حممد عىل للعمل مدير ًا للمتحف املرصي بالقاهرة.
• جتديد إعارة السيد العميد  /هشام سمري إبراهيم للعمل مساعد ًا
لوزير اآلثار للشئون اهلندسية ملدة عام.

جلان

• تم تشكيل جلنة لدراسة ومراجعة كافة اإليرادات التي يتم حتصيلها لصالح الوزارة (رسوم /مقابل اخلدمات اخلاصة هبا /وغريها من اإليرادات).
• اجتمعت اللجنة املختصة بإعداد الدراسات اخلاصة باملواقع األثرية املوجودة عىل مسار رحلة العائلة املقدسة ووضعها عىل قائمة الرتاث الثقايف غري
املادي ملنظمة اليونسكو ،كام تقوم اللجنة بدراسة وضع أديرة وادي النطرون عىل القائمة الرئيسية ملواقع الرتاث العاملي املادي ملنظمة اليونسكو (15

أغسطس).

قرارات

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

تعديل أسعار وفئات ترصيح القاهرة  ،Cairo Passوترصيح األقرص  ،Luxor Passوذلك بالنسبة لألجانب فقط ليتم تطبيقها اعتبارا من  1نوفمرب
 ،2018والتى تتيح حلامليها من األجانب زيارة مجيع املتاحف واملواقع األثرية املرصية واإلسالمية والقبطية املفتوحة للزيارة بالقاهرة واجليزة واألقرص ملدة
مخسة أيام متتالية خالل مواعيد الزيارة الرسمية وبعدد غري حمدود خالل فرتة رسيان الترصيح .يبلغ قيمة ترصيح  Cairo Passاحلالية  80دوالر للسائح
األجنبي و  40دوالر للطالب األجنبي ،وقد تم تعديلة ليكون  100دوالر للسائح األجنبي و 50للطالب األجنبي .ويبلغ قيمة الفئة األويل من ترصيح
 Luxor Passوالذي يشمل مجيع املناطق األثرية واملتاحف يف مدينة األقرص بام فيهم مقربيت امللك سيتي األول وامللكة نفرتاري بقيمة حاليه  160دوالر
للزائر األجنبي و 80دوالر للطالب األجنبي ،سوف يكون  200دوالر للزائر األجنبي و  100دوالر للطالب األجنبي .كام تبلغ الفئة الثانية والتي
تشمل مجيع املناطق األثرية واملتاحف باألقرص ما عدا مقربيت سيتي األول ونفرتاري و تبلغ قيمته احلالية  80دوالر للزائر األجنبي و 40دوالر للطالب
االجنبي ،لتكون  100دوالر للسائج األجنبي ،و 50دوالر للطالب األجنبي.
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معلومات
هتمك

أهم املواقع األثرية بمحافظة سوهاج

أوالً :اآلثار املرصية القديمة

معبد ستي األول

يقع بقرية عرابة أبيدوس بالبلينا ،شيده امللك ستي األول أحد ملوك األرسة التاسعة عرش،
وقام بإمتام بناءه ابنه الفرعون الشهري رمسيس الثاين .يتميز املعبد بعنارصه املعامرية ،ويتكون
من رصحني متهدمني وفناءين مكشوفني وصالتي أعمدة وسبع مقاصري ومذبح*.

معبد رمسيس الثاين

يقع إىل الشامل من معبد ستي األول ،قام بتشييده الفرعون الشهري رمسيس الثاين ،ويامثل
معبد ستى األول يف التخطيط التقليدي ملعابد الدولة احلديثة ،وأهم ما يميز نقوش
جدرانه اخلارجية مناظر معركة قادش الشهرية*.

منطقة كوم السلطان

تقع بقرية عرابة أبیدوس بالبلينا ،استوطنها إنسان ما قبل التاريخ وظل دورها طوال
التاريخ املرصي القديم ،حتتوى عىل العديد من املعامل األثرية أبرزها معبد للمعبود أوزير
خنتي إمنتيو الذي نال اهتامم امللوك عرب كافة العصور ،وكان ينطلق من هذا املعبد كل
عام موكب االحتفال األوزيري إىل أم القعاب عرب وادي اجلبانات.

منطقة شونة الزبیب

تقع إىل الغرب من منطقة كوم السلطان وإىل الشامل الغريب من معبد امللك رمسیس
الثاين .كانت تشغلها جمموعة من املباين أو األسوار اجلنائزیة الضخمة مستطیلة الشكل
جدراهنا اخلارجیة عىل شكل واجهة قرص .يرجع تارخيها إىل فرتة بدایة األرسات ،ومل
یتبق من هذه املباين سوى املبني اخلاص بامللك خع سخموي من عرص األرسة الثانية
املعروف حالي ًا باسم شونة الزبيب.

أمخيم

تقع أمخيم عىل بعد  5كم إىل الرشق من مدينة سوهاج احلالية ،وتضم معبد امللك
رمسيس الثانى الذي أعيد استخدامه يف العرصين اليوناين والروماين ويعتقد أنه املعبد
الرئيسى املخصص للمعبود مني ،يتكون رصح املعبد من جدارين يتصدرمها متثالني
كبريين أحدمها للملك رمسيس الثاين واآلخر البنته مريت آمون ،ولرمسيس الثاين
متثال آخر كبري احلجم يصوره جالس ًا يتصدر الرصح الثاين للمعبد ،و مازال باقي املعبد
مدفون أسفل بعض املقابر احلديثة*.

ثاني ًا :اآلثار اإلسالمية

تضم حمافظة سوهاج جمموعة رائعة من املباين واآلثار اإلسالمية التي يمتد تارخيها إىل حقب تارخيية خمتلفة تتنوع فيام بني منشآت دينية كاملساجد ومنشأت جتارية
كالقيارس واحلوانيت ،ومن أمهها:

مسجد األمري حسن

يقع بمدينة أمخيم عىل اجلانب الشاميل لشارع األمري حسن ،أنشأه األمري حسن بن األمري حممد عام  1117هـ 1705 /م وانتهى من إنشاءه عام  1121هـ /
1709م .يعد املسجد نموذج رائع للعامئر الدينية العثامنية ويتكون من مساحة مستطيلة تتضمن صحن مكشوف حماط بأربعة أروقة هلا أسقف خشبية.

اجلامع الصيني

يقع يف وسط مدينة جرجا تقريب ًا يف منطقة القيسارية ،أنشأه األمري حممد بك الفقاري ،مملوك األمري عيل بك الفقاري ،وكان كبري البيت الفقاري وتقلد اإلمارة
عام  1117هـ 1705 /م يتكون املسجد من مخسة بالطات يغطيها سقف خشبي ويكسو جدار القبلة.

جامع عثامن

أنشأه عثامن بك اجلرجاوي عام  1156ﻫ1743/م حينام قلده "إبراهيم جاويش سنجقا وحاكماً جلرجا .يطل املسجد عىل شارع التكية وهو يعد واحد من أكرب
مساجد جرجا األثرية ،بنيت واجهاته باحلجر بأسلوب ومميزات معامرية ساد انتشارها يف العرص العثامين بمرص ،وختطيط املسجد عبارة عن أربعة أروقة حتيط
بصحن مكشوف يف الوسط أكربها رواق القبلة ويتوسط جدار القبلة ثالثة حماريب.
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جامع جالل

وهو جامع "سيدي حممد" امللقب بجالل ،كان أصله زاوية للشيخ جالل ،تطل واجهته الرئيسية عيل شارع جالل املتفرع من شارع بورسعيد ،وقد أنيش يف
سنة  1189هـ 1775 /م .تنقسم مساحة املسجد من الداخل إىل ست بالطات موازية جلدار القبلة ،ويالحظ أن شكل ونظام األعمدة مماثل ألعمدة املسجد
الصيني ويرتكز عليها السقف اخلشبي للمسجد.

ثالث ًا :اآلثار القبطية

عبارة عن جمموعة كبرية ومميزة من األديرة مجيعها مفتوح للزيارة باملجان ومن أمهها:

الدير األبيض

يقع عىل بعد  8كم غرب مدينة سوهاج ،أطلق عليه اسم الدير األبيض نسبة إىل لون احلجارة املستخدمة يف بناءه ،وهو مكرس السم األنبا شنودة ،ويرجع
إىل القرن الرابع امليالدي .يتضمن الدير حالي ًا كنيسة تتكون من صحن أوسط حوله ثالثة أجنحة يتقدمه هيكل يتكون من ثالث حنيات كبرية نصف دائرية
حوائطها مزينة برسوم دينية متنوعة.

الدير األمحر

يقع عىل بعد  3كم شامل الدير األبيض وسمي بالدير األمحر الستخدام حجر األجر يف بناءه ويرجع إىل القرن الرابع امليالدي ،وهو مكرس باسم األنبا بيشاى.
يتكون من الكنيسة األثرية الرئيسية وقرص اإلمرباطورة هيالنة (يقصد به احلصن الذي يعتقد أهنا أضافته) ،باإلضافة إىل بئر أثري.

أسعار التذاكر

املباين واملواقع املفتوحة للزيارة

مواعيد الزيارة

مرصي

طالب مرصي

أجنبي

طالب أجنبي

 10جنيهات

 5جنيهات

 80جنيه ًا

 40جنيه ًا

 10جنيهات

 5جنيهات

 40جنيه ًا

 20جنيه ًا

متثال مريت آمون بأمخيم

 10جنيهات

 5جنيهات

 40جنيه ًا

 20جنيه ًا

متحف سوهاج القومي

 10جنيهات

 5جنيهات

 60جنيه ًا

 30جنيه ًا

معبد ستي األول و معبد رمسيس الثاين
بأبيدوس
منطقة كوم السلطان و شونة الزبیب
بأبيدوس

الفتح

السابعة صباح ًا

الغلق

اخلامسة مسا ًء

التاسعة صباح ًا

الثانية ظهر ًا

اخلامسة مسا ًء

العارشة مساء
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أثر الشهر

كسوة الكعبة

أمحد عبد احلميد النمر (املكتب العلمي للوزير)

الكعبة هي قبلة املسلمني؛ لذا فهي موضع إجالل واحرتام منهم سواء أفراد ًا أو حكام ًا يف خمتلف املراحل التارخيية ،وقد أوقف احلكام القرى
للرصف من ريعها عىل صناعة كسوة الكعبة املرشفة.
يطلق مصطلح «كسوة الكعبة» عىل تلك الكسوة التي تغطي اجلدران األربعة للكعبة من أعالها حتى أسفلها ،واملربوطة بحلقات نحاسية عىل
القاعدة املرمرية بمحاذاة األرض ،وكان يطلق عليه أسامء عديدة منها كسوة السعادة ،البوشيدة املباركة ،أو حجاب الكعبة املكرمة أو ستارة كعبة اهلل
احلرم .أول من كسا الكعبة املرشفة كان سيدنا إسامعيل عليه السالم ،واستمر بعد ذلك تقليد كسوهتا إجالالً واحرتام ًا لبيت اهلل احلرام.
ذكر املؤرخون أن كسوة الكعبة كانت تصنع قدي ًام من نسيج القباطي ،ثم مع تطور فنون
النساجة املرصية حتى أصبحت تنسج بالتطريز ،ونسجت من نسيج الديباج املخوص بالذهب.
وتتكون عادة كسوة الكعبة من ثامنية أجزاء (ستور) تكسو جوانب الكعبة األربع بواقع سرتين لكل
ضلع ،وتزينها أرشطة كتابية قرآنية ثم رشيط كتايب قرآين يدور حول جوانب الكعبة من أعالها
ويسمى رنك ،ثم رشيطان يتدليان من أعىل ضلع باب الكعبة والضلع املقابل له يطلق عليهام
(كراديس) وتتآلف الكسوة الداخلية من ستارة باب الكعبة (الرباقع) ،كسوة مقام سيدنا إبراهيم،
كسوة احلجرة النبوية ،ستارة باب التوبة ،ستارة باب املنرب ،كيس حلفظ مفتاح الكعبة.
أما دور صناعة وإعداد الكسوة بمرص فهناك أماكن كثرية صنعت هبا ،من أشهرها
حمافظات الرشقية ودمياط ،ومنطقة القلعة ،ودار اإلسكندرية وأخري ًا دار اخلرنفش بالقاهرة.
حتتفظ بعض املتاحف املرصية بنامذج ألجزاء من كسوة الكعبة من أوائل العرص العثامين وأرسة
حممد عيل ،من أشهرها تلك املحفوظة بمتحف النسيج املرصي بشارع املعز و التي ترجع ايل عهد
امللك فاروق األول .وتتكون من جمموعة من األرشطة املنسوجة من احلرير الكحيل مطرز عليه
كتابات منفذة بخيوط من فضة بطريقة السريما ،كنام تتضمن آيات من القرآن الكريم ،واسم من أمر
بصناعتها وتأرخيها.جتدر اإلشارة إىل أن كسوة الكعبة كانت تُرسل إىل مكة املكرمة بواسطة حممل
عظيم يصطحب قوافل احلجاج ،وكان من أشهر تلك املحامل املحمل املرصي؛ وفاق كل املحامل
العربية يف جتهيزه وإعداده وتنظيمه واحتفاالته.

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

)+202( 27358761 - 27356010
27371724 - 27365645

الفاكس:
)+202( 27357239

Ministry of Antiquities
ministry_ of_ antiquities
طباعة :مطابع وزارة اآلثار

