النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية
وزارة اآلثار

العدد الثامن والعرشون  -سبتمرب 2018

افتتاحات

• افتتح السيد وزير اآلثار مقربة «حمو» بمنطقة آثار سقارة للزيارة للمرة
األوىل منذ اكتشافها عام ،1940حرض االفتتاح السيدة وزيرة الدولة
للهجرة وشؤون املرصين باخلارج ،والسيد األمني العام للمجلس
األعىل لآلثار ،هذا باإلضافة إىل عدد من سفراء الدول األجنبية بمرص
منهم قربص واملكسيك والربازيل وفرنسا وهولندا وآذربيجان وليتوانيا
وطاجكستان وأرمينيا وعدد من املستشارين الثقافيني وبعض قيادات
وزارة اآلثار .ترجع املقربة لعهد امللك بيبي األول وختص «حمو» الذى
محل العديد من األلقاب أمهها رئیس القضاة والوزیر ،واملرشف عىل
كتبة وثائق امللك ،واملرشف عىل مرص العلیا ،وحاكم اإلقلیم ،وتعد
املقربة من أمجل املقابر بمنطقة آثار سقارة ( 8سبتمرب).

• افتتح السيد رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية والسيد
مساعد وزير اآلثار للشئون اهلندسية مسجد أنجا هانم بمنطقة حمرم
بك باألسكندرية .يذكر أن املسجد قد أمرت بإنشاءه أنجا هانم حرم
وايل مرص «حممد سعيد باشا» ( 28سبتمرب).

اكتشافات أثرية

•كشفت البعثة األثرية املرصية الفرنسية املشرتكة بمنطقة تل السامرة بمحافظة الدقهلية عن إحدى أقدم القرى املعروفة حتى اآلن وهى قرية ترجع إيل العرص
احلجري احلديث ،كام كشفت البعثة عن العديد من صوامع التخزين التي احتوت عىل كمية كبرية من عظام احليوانات والبقايا النباتية ،باإلضافة إىل بعض األواين
الفخارية واألدوات احلجرية ( 2سبتمرب).
• نجحت البعثة األثرية املرصية العاملة شامل رشق هرم امللك سنورست األول بمنطقة آثار اللشت يف الكشف عن مقربة صخرية تتكون من جزئني :األول عبارة عن
فناء مفتوح يؤدي إىل ممر وصالة مستعرضة يوجد يف الناحية الغربية هلا مقصورة صغرية واجلزء الثاين عبارة عن بئر دفن( 5سبتمرب).
• كشفت البعثة األثرية املرصية العاملة بمرشوع ختفيض منسوب املياه اجلوفية بمعبد كوم أمبو بمحافظة أسوان عن متثال
من احلجر الرميل عىل هيئة أبو اهلول ،والذي من املرجح أن يرجع إىل العرص البطلمي ( 16سبتمرب).
• نجحت البعثة األثرية املرصية العاملة بموقع األغاخان بالرب الغريب بأسوان يف الكشف عن تابوت من احلجر الرميل
ذو غطاء منحوت عىل هيئة آدمية وداخله مومياء يف حاله جيدة من احلفظ ،وذلك داخل مقربة ضمن ثالث مقابر ترجع إىل
العرص املتأخر.كام تم العثور عىل بقايا توابيت فخارية ،وأجزاء من لوحات حجرية وأجزاء من تابوت خشبي وجمموعة من
املومياوات دفنت بطريقة عشوائية ،كام عثرت البعثة عىل رأس متثال من احلجر الرميل وجمموعة من التامئم ومتثال صغري من
اخلشب للمعبود حورس( 18سبتمرب).
• نجحت البعثة األثرية املرصية العاملة بمنطقة آثار ميت
رهينة يف الكشف عن مبنى أثري ضخم ،يرجح أنه يمثل
جزء من الكتلة السكنية للمنطقة ،وهو مبني من قوالب
الطوب اللبن املدعمة بكتل ضخمة من األحجار اجلريية ،شيدت أساساته وأسواره اخلارجية
والدرج الداخيل له بقوالب الطوب األمحر .كام عثر أيض ًا عىل مبنى ملحق به من الناحية اجلنوبية
الغربية عبارة عن محام روماين كبري ،وحجرة وجد بداخلها حامل ألواين القرابني من احلجر اجلريي
مزخرف عىل أحد أوجهه رأس للمعبود «بس» ،كام عثر أيضا بداخلها عىل أحواض خاصة بالتطهري
وأعمدة صغرية من احلجر اجلريي ( 25سبتمرب).
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آثار مسرتدة ومضبوطات

• متكنت وحدة املنافذ األثرية بمطار برج العرب بمحافظة األسكندرية بالتعاون مع وحدة اجلامرك
واألمن باملطار من ضبط عدد  44عملة أثرية ذهبية وفضية ترجع للعرصين البيزنطي واإلسالمي
( 1سبتمرب).
• نجحت الوحدة األثرية بجمرك ميناء دمياط البحري بالتعاون مع وحدة اجلمرك بامليناء يف ضبط
مشكاتني زجاجيتني كان قد تم رسقتهام من مسجد الرفاعي ،من عهداخلديوي «عباس حلمي
الثاين» ( 3سبتمرب).

لقاءات وزيارات

• شارك السيد وزير اآلثار يف االجتامع املنعقد برئاسة دولة رئيس جملس الوزراء بشأن مرشوعات اآلثار واملتحف املرصي الكبري ( 2سبتمرب).

• استقبل السيد وزير اآلثار اللجنة الوزارية املعنية بالقصور األثرية برئاسة السيدة وزيرة التخطيط واملتابعة واالصالح اإلدارى وبحضور السيدة وزيرة
السياحة والسيد وزير االتصاالت والسيد رئيس جهاز التنسيق احلضاري و ممث ً
ال عن وزارة املالية وذلك ملناقشة سبل توفري املخصصات املالية لتطوير
وترميم ورفع كفاءة القصور األثرية بمرص ( 6سبتمرب).
• التقى السيد وزير اآلثار بكل من :السيد سفري أملانيا واملستشار الثقايف بالسفارة
األملانية ،السيد سفري اهلند والوفد املرافق له ،السيد وزير التنمية املجتمعيةبكازخستان
والسيد السفري الكازاخى بالقاهرة ،السيد سفري اسرتاليا ،السيد سفري اليونان ،السيد
سفري هولندا والسيد مدير املعهد اهلولندي لآلثار.

• حرض السيد وزير اآلثار عدة اجتامعات وجلان منها :جلان تطوير املتحف املرصي
بالقاهرة ،سيناريو العرض املتحفي باملتحف املرصي الكبري وبمتحف رشم الشيخ
واملتحف القومي للحضارة املرصية واللجنة القومية السرتداد اآلثار.

• تفقد السيد وزير اآلثار والسيد األمني العام للمجلس األعىل لآلثار يرافقهام عدد
من قيادات الوزارة بعض املواقع األثرية بمحافظة اجليزة (املقربة اجلنوبية للملك زورس ،مقربة يت بسقارة) ،القاهرة (قرص البارون) ،قنا (معبد دندرة).

• حرض السيد وزير اآلثار احتفال معهد اآلثار األملاين ببداية موسم العمل باحلفائر وذلك بمقر املعهد بالزمالك ( 25سبتمرب).
• تفقد السيد األمني العام للمجلس األعىل لآلثار عدد من املواقع األثرية ومنها :اجليزة
(املتحف املرصي الكبري ،منطقة آثار سقارة ،مقربة حمو ومقربة تى بسقارة) ،الرشقية
(منطقة آثار صان احلجر).
• اجتمع السيد األمني العام للمجلس األعىل لآلثار مع رئيس جهاز التنظيم واإلدارة وكذا
املسئولني عن ملفات وزارة اآلثار باجلهاز ملتابعة ملف تثبيت العاملني املؤقتني بالوزارة.
• تفقد السيد رئيس قطاع اآلثار املرصية بعض املواقع األثرية بمحافظتي األسكندرية (منطقة
آثار كوم الشقافة ،خمازن طابية النحاسني ،موقع حفائر املتحف اليوناين الروماين) ،دمياط
(الوحدة األثرية بمنافذ دمياط).
• تفقد السيد رئيس قطاع املرشوعات بعض املواقع األثرية واملتاحف بمحافظات :كفر
الشيخ (متحف كفر الشيخ) ،الغربية (متحف طنطا) ،أسوان (متحف أسوان ،منطقة
آثار كوم أمبو).

• تفقد السيد رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية أعامل مرشوع تنمية وادى كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

حمارضات

• نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بالتعاون مع مكتبة األسكندرية حمارضة عن «األبطال
األوملبيني وتصويرهم يف مرص والعامل القديم» ألقاها د .صبحي عاشور أستاذ اآلثار والفنون اليونانية
الرومانية بكلية اآلداب جامعة حلوان وذلك يف مقر بيت السناري ( 5سبتمرب).
• نظم مركز تسجيل اآلثار املرصية عدد من املحارضات عن «دور النساء يف تفسري وحفظ الرتاث يف
املتحف» ألقتها أ .نجوى عبد الظاهر« ،ملحةعن تاريخ وأساسيات التصوير» ألقاها أ.أمحد عبد احلميد،
«مقربة رع شبسس بسقارة» ألقاها د.هاين الطيب و«الطرق احلديثة لتوثيق الرتاث الثقايف» ألقاها أ.إبراهيم
عبد الفتاح وذلك بقاعة أمحد باشا كامل بمقر وزارة اآلثار بالزمالك ( 18سبتمرب).
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معارض داخلية

معارض آثار مؤقتة

نظم قطاع املتاحف بوزارة اآلثار معرض ًا للقطع األثرية بالتنسيق بني متحفي الفن اإلسالمي و القبطي حتت عنوان«مع ًا نحتفل..توت وحمرم» ،وذلك
احتفاالً بتوافق رأس السنة اهلجرية والقبطية مع ًا وقد أقيم املعرض يف كال املتحفني بالتبادل ( 12سبتمرب –  10أكتوبر).

معارض خارجية

استمر معرض «الكنوز الذهبية للفراعنة» بإمارة موناكو حتى  9سبتمرب  ،2018كام يستمر معرض «كنوز الفرعون الذهبي» بلوس أنجلوس حتى يناير
.2019

فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي

• أطلقت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بمكتب الوزير أوىل جوالهتا اإلرشادية ألطفال مبادرة «أوالدنا» من ذوي القدرات اخلاصة
وذلك بمقر متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل ،كام تم تنظيم ورشة عمل لألطفال
للتصوير من خالل التليفون املحمول ،وعىل هامش اجلولة ألقت إحدى مسئويل
التغذية العالجية من مؤسسة «أوالدنا» حمارضة ألولياء أمور األطفال حول طرق
التغذية السليمة وذلك من خالل مبادرة «حلد عندك» ( 2سبتمرب) ،هذا باإلضافة
إىل جولة أخرى باملتحف القبطي ( 16سبتمرب).
• احتفل املتحف املرصي بالقاهرة بانتهاء برنامج النشاط الصيفي ،حيث تم
تنظيم معرض ًا ألنشطة األطفال وذلك خالل برنامج «فنان من زمن فات»،
وبرنامج «تكنولوجيا األجداد» ،باإلضافة إىل تنظيم معرض ًا للحرف الرتاثية (5
سبتمرب).

• نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بمكتب وزير اآلثار جولة إرشادية بعنوان «الطب يف العرص اإلسالمي» وذلك بمقر بيامرستان قالوون
بشارع املعز ( 25سبتمرب).

مشاركات دولية

اململكة املتحدة (د .مني عبد السالم السيد صبح – كبري باحثني بدرجة مدير عام بمتحف بور سعيد ،أ .أسامة خمتار الكسباين – مفتش آثار بمركز املعلومات
قطاع اآلثار اإلسالمية و القبطية ،أ .فاتن حممد كامل – أثرية بمركز تسجيل اآلثار ،أ .هبة خريي عبد التواب – أثارية بمركز ترميم املتحف املرصي الكبري،
د .نور حممد عبد احلميد حممد – اخصائي ترميم بمرشوع املتحف املرصي الكبري) ،الواليات املتحدة األمريكية (أ .مروة حلمي عبد احلميد – مفتش آثار
أول بمركز تسجيل اآلثار املرصية ،أ .أمحد حممد سيد محيدة – مدير عام املتحف اآلتوين ،أ .رشا أمحد السيد – مدير إدارة الرتميم بمتحف النسيج) ،فرنسا
(أ .سامح حممد زكي نعامن – مدير عام احلفظ العلمي بمركز تسجيل اآلثار ،أ .أمحد حممد حممد محودة – بمنطقة آثار وسط الدلتا ،أ .بدر سعد حممود –
مرتجم بمنطقة آثار املحلة الكربى) ،سلطنة عامن (أ .جهاد صالح الراوي – املرشف عىل إدارة املنظامت الدولية للرتاث الثقايف و التعاون الدويل) ،إيطاليا
(أ .عيل حمفوظ عباس – املرشف عىل املخزن املتحفي بتل الربع ،أ .حممد عيد طلبه – فني ترميم بمرشوع املتحف املرصي الكبري ،أ .منار حممد عبد العزيز
– اخصائى ترميم آثار بمركز ترميم اآلثار بمرشوع املتحف املرصي الكبري) ،أملانيا (د.دينا حممد حممد عطوة – بقطاع املتاحف) ،اليونان (أ .وسام حممد عبد
العليم  -آثارية باإلدارة املركزية آلثار القاهرة واجليزة) ،الصني (أ .هدى عبد الاله حسن الشيبانى – كبري أثريني بدرجة مدير عام متحف املنيل ،أ .أرشف
حمى الدين – مدير آثار اهلرم).
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املتحف املرصي الكبري

مرشوعات

• استقبل املتحف املرصي الكبري إحدى عرش قطعة أثرية من منطقة آثار صان
احلجر بالرشقية متثل أجزاء لثالث مسالت ( 12سبتمرب) .كام استقبل املتحف
عدد  71قطعة أثرية من خمزن البهنسا بمحافظة املنيا أمهها تابوت ألحد النبالء
مكون من جزئني ( 13سبتمرب).
• صدر القرار الوزارى بتشكيل جلنة علمية ملراجعة ومتابعة سيناريو العرض لقاعات العرض باملتحف املرصي الكبري برئاسة
أ.د .حممد صالح  -مدير املتحف املرصي بالتحرير األسبق وعضوية ك ً
ال من  :أ.د .حسن سليم – أستاذ االثار املرصية بجامعة عني
شمس ،د .طارق سيد توفيق – املرشف العام عىل مرشوع املتحف املرصي الكبري ،د .صبحى عاشور -أستاذ مساعد اآلثار اليونانية
الرومانية بكلية اآلداب جامعة حلوان ،د .رجينا شولتز -مدير متحف رومربلتزيوس هبليدسهايم بأملانيا ،د .كرستيان جريكو –
مدير اآلثار املرصية بتورينو بإيطاليا ،د .أجنس شتلفريد – كبري أمناء متحف الفن بفيينا بالنمسا ،د .نيفني نزار زكريا – املرشف عىل
وحدة العرض املتحفي بمكتب الوزير.

املتحف القومى للحضارة املرصية

• استقبل املتحف القومي للحضارة املرصية لوحتني أثريتني من احلجر الرميل ترجعان لعهد امللك
بطلميوس اخلامس كان قد سبق اكتشافهام بمنطقة آثار كوم أمبو بأسوان ( 2سبتمرب).

أعامل ترميم

• نجحت البعثة األثرية املرصية العاملة يف مرشوع ختفيض منسوب املياه اجلوفية بمعبد كوم امبو بأسوان يف
إعادة تركيب كتلة حجرية إىل موضعها األصيل داخل بيت الوالدة( املاميزي) بعد دراستها ومطابقتها للنقوش
املوجودة من قبل ( 3سبتمرب).

• بدأت اإلدارة املركزية للصيانة والرتميم أعامل مرشوع ترميم مسجد سارية اجلبل بقلعة صالح الدين املقرر
االنتهاء منه هناية العام احلايل.شيد املسجد يف العرص الفاطمي وتم جتديده ىف العرص العثامين.

• تفقد السيد وزير اآلثار مرشوع أعامل ترميم وإقامة مسلتني وعمودين ومتثالني ضخمني للملك رمسيس
الثاين باإلضافة إىل عمل مصاطب لرفع باقي البلوكات احلجرية األثرية عليها بمنطقة صان احلجر األثرية
حلاميتها وإظهارها بصورة أفضل للزائرين وذلك بمصاحبه السيد األمني العام للمجلس األعىل لآلثار،
والسيدة رئيس جلنة السياحة والطريان بمجلس النواب ،وعدد من سفراء الدول األجنبية بمرص منهم ليتوانيا،
الربازيل ،اليونان ،الكونغو ،والقائم بأعامل السفري البولندي ونائب سفري الربتغال ،واملستشار الثقايف الفرنيس،
ومدير املعهد الفرنيس ( 15سبتمرب).

تدريب

• نظمت إدارة التدريب والنرش العلمي للمنافذ األثرية باملتحف القومي للحضارة املرصية دورة تدريبية بعنوان «كشف التزوير يف اآلثار القبطية» ،وذلك
بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بمكتبة اإلسكندرية ،شارك فيها  15متدرب من العاملني بالوزارة ( 5-3سبتمرب).

• نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي بمكتب وزير اآلثار بالتعاون مع قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية وإدارة مرشوع القاهرة التارخيية
دورة تدريبية عن «آثار شارع املعز» يف قبة الغوري شمل الربنامج جمموعة من املحارضات ألقاها عدد من األساتذة املتخصصني يف اآلثار اإلسالمية (13-10
سبتمرب).
• أطلق قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية بوزارة اآلثار دورته األوىل ملدرسة احلفائر من تل أبو مندور األثري بمدينة رشيد وذلك بالتعاون مع إدارة
املوارد البرشية والتدريب بالوزارة (  15سبتمرب 15 -أكتوبر).
• بدأ قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية يف إطالق دبلومة املهارات األساسية للقيادة واإلدارة وذلك بالتعاون مع مؤسسة كوادر للتدريب والتنمية
البرشية ،تعقد الدورات بقرص املانسرتيل ،لعدد  20من العاملني بقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية ( 15سبتمرب 15 -نوفمرب).
• تدريب عدد  14من العاملني بأول مدرسة حفائر مرصية متخصصة بجبانة األرسة األوىل بسقارة ،بالتعاون بني إدارة التنمية البرشية ومركز تدريب القاهرة
واجليزة وقطاع اآلثار املرصية ( 22-16سبتمرب).
• تدريب عدد  18من العاملني بالوزارة بالدورة املتقدمة لتوثيق النقوش الصخرية برسابيط اخلادم بجنوب سيناء ( 22-16سبتمرب).
• تدريب عدد  12أثري/أخصائي ترميم بورشة عمل املعهد األملاين لآلثار «األجهزة املستخدمة يف االستشعار عن بعد يف احلفائر» ( 19سبتمرب) وعدد 12
أثري/أخصائي ترميم آخرين بورشة عمل املعهد «األرشفة يف جمال اآلثار» ( 25-24سبتمرب).
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متنوعة

• يف إطار فعاليات «القاهرة عاصمة الشباب العريب» وحتت شعار «حلم واحد ..هدف واحد» وبالتعاون بني وزاريت الشباب والرياضة واآلثار ،زار
عدد  250شاب و فتاة من  24دولة عربية ودول حوض النيل عدد ًا من املناطق األثرية بمحافظات صعيد مرص منها املنيا وسوهاج واألقرص
وأسوان ( 1سبتمرب).
• يف إطار خطة وزارة اآلثار لتأهيل وتطوير كافة كنائس مرص القديمة وفم اخلليج،
اجتمع السيد رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية واألسقف العام
لكنائس مرص القديمة واملنيل وفم اخلليج لوضع خطة عمل مشرتكة بني وزارة اآلثار
واللجنة املركزية للكنائس والتي يرأسها األسقف العام ( 5سبتمرب).
• شاركت مرص ممثلة يف وزارة اآلثار يف املؤمتر الدويل الرابع عرش للدراسات النوبية،
والذي عقد يف باريس (21-14سبتمرب).

• نظمت اإلدارة املركزية للرتميم بوزارة اآلثار امللتقى الثالث إلنجازات اإلدارات
العامة لصيانة وترميم اآلثار واملتاحف لعام  2018 -2017وذلك بحضور السيد وزير اآلثار والسيد األمني العام للمجلس األعىل لآلثار بمقر
وزارة اآلثار بالزمالك ( 17سبتمرب).
• بدأت وزارة اآلثار يف مرشوع تطوير متحف طنطا القومي بمحافظة الغربية وذلك ضمن خطتها لتطوير
وترميم املتاحف واملواقع األثرية .ويعد متحف طنطا القومي املتحف األثري الوحيد املوجود باملحافظة،
ويضم  8579قطعة أثرية من خمتلف العصور ،وهو مغلق منذ عام .2000
• نرشت قاعة اجلرياملدي فورام عىل صفحتها اخلاصة عىل موقع التواصل االجتامعي تويرت أن معرض كنوز
الفراعنة الذي استضافته إمارة موناكو يف الفرتة من يوليو إىل سبتمرب  ، 2018يعترب األعىل يف عدد الزائرين
حيث سجل عدد  ٨٠ألف زائر .
• زار وزير الدولة للشئون اخلارجية السلوفاكي ،والسفري السلوفاكي بالقاهرة منطقة آثار اهلرم وذلك عىل
هامش زيارته ملرص ملدة يومني عىل رأس وفد من رجال األعامل السلوفاكيني ( 23سبتمرب).
• انتهت وزارة اآلثار من أعامل إضاءه جزيرة الفنتني بأسوان ،وذلك ضمن خطتها الستعداد مجيع املناطق
األثرية املفتوحة للزيارة بمدينة أسوان والنوبة لبداية املوسم السياحي اجلديد واستقبال السياحة الوافدة إليها.
• تم االنتهاء من أعامل صيانة وإعادة تشغيل عربات اجلولف املوجودة بمنطقة أبو سمبل السياحية خلدمة الزائرين.

تكليفـات

• جتديد تكليف د .مصطفى وزيري للقيام بأعامل أمني عام املجلس
األعىل لآلثار ملدة عام آخر.
• جتديد إعارة د .طارق توفيق للعمل مرشف ًا عام ًا عىل مرشوع املتحف
املرصي الكبري ملدة عام آخر.

• تكليف أ .أيمن سعيد سيد – معاون الوزير لتطوير اخلدمات يف املواقع
األثرية و املتاحف باإلرشاف عىل وحدة تنمية املوارد املالية بمكتب
الوزير.

قرارات

أ .أمحد حسن أمني للعمل مدير آلثار إسنا.

أ .قطب فوزي عيل للعمل مدير عام ًا ملنطقة آثار كفر الشيخ.
أ .جالل معوض معوض للعمل مدير آثار ملنطقة بورسعيد.

أ .مصطفى رزق إبراهيم للعمل مدير ًا عام ًا ملنطقة آثار املنوفية.
أ .حممد السيد إبراهيم للعمل مدير ًا عام ًا ملنطقة آثار غرب القاهرة.

أ.حممد سعد للعمل مرشف ًا عىل املكتب الفني لإلدارة املركزية لتسجيل
اآلثار املرصية.

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

• املوافقة عىل تسجيل مقتنيات خاصة ببعض آثار منطقة الدرب األمحر والسيدة عائشة  ،واملقتنيات األثرية اخلاصة بمدفن أفندينا اخلديوي توفيق وقبة شيوه
كار هانم بمنطقة صحراء املامليك بمنطقه آثار رشق القاهرة ىف ضوء موافقة اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية.
• املوافقة عىل سفر املتعاقدين بالوزارة «ممن لدهيم عهد أثرية فقط»ملرافقة معارض اآلثار اخلارجية املؤقتة.
• املوافقة عىل اإلهداء املقدم من د .زاهي حواس وزير اآلثار األسبق وهو عبارة عن جائزة مالية تقدر بخمسة عرش ألف جنيه ألحسن أثري حفار
وألحسن مرمم وهي خمصصة للشباب العاملني بالوزارة ممن هم أقل من  40عام عىل أن تقدم أول جائزة يف عيد اآلثاريني القادم (يناير .)2019
• املوافقة عىل تعديل مواعيد الزيارة بمتحف سوهاج القومي لتصبح من  9ص إىل  5م طوال العام.
• املوافقة عىل قبول  3عروض رعاية من رشكات خاصة لعمل فتارين للنياشني وتطوير احلاممات اخلاصة بقرص األمري حممد عيل باملنيل ،وإضاءة جامع حممد عيل.
النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية  -العدد الثامن والعرشون  -سبتمرب 2018

5

سبتمرب 2018
العرشون--سبتمرب
والعرشون
العددالثامن
املرصية--العدد
اآلثاراملرصية
لوزارةاآلثار
اإلخباريةلوزارة
النرشةاإلخبارية
 6النرشة
2018
الثامن و

النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية  -العدد الثامن و العرشون  -سبتمرب 7 2018

أثر الشهر

أهم األدوات احلجرية
يف عصور ما قبل التاريخ

سكني حجري  -من مقتنيات املتحف الزراعي

رحايا لصحن احلبوب  -من مقتنيات املتحف الزراعي

تعد العصور احلجرية أو عصور ما قبل التاريخ -وهى املرحلة التي تسبق توصل اإلنسان ملعرفة الكتابة -النواة األساسية للحضارة املرصية ،فقد سكن
اإلنسان املرصي أماكن متفرقة من الصحراوات الرشقية والغربية ثم سكن الوادي والدلتا بعد تكون هنر النيل -املصدر الدائم للمياه -وتوصل إىل معرفة
الزراعة لتمكنه من االستقرار وأقامة العديد من املراكز احلضارية التي توحدت فيام بعد لتكون الدولة املرصية القديمة.
وقد تم الكشف حديث ًا عن أحد هذه املواقع بمنطقة تل السامرة بمحافظة الدقهلية والتي كانت مركز حضاري منذ العرص احلجري احلديث وتم العثور هبا
عىل بقايا مساكن وأواين فخارية وأدوات حجرية.
وتعد األدوات احلجرية من أهم اللقى األثرية التي تنتج عن حفائر البعثات باملناطق التي
سكنها إنسان ما قبل التاريخ فقد كانت احلجارة هى املادة األساسية التي شكل منها أدوات
احلياة اليومية .واستخدم احلجارة املتوفرة يف البيئة املحيطة به مثل الصوان ،الكوارتز،
البازلت ،الديوريت ،اجلرانيت ،احلجر اجلريي.
وتطورت هذه األدوات بتطور العصور احلجرية وأصبح شكل األداة هو مصدر تأريخ
للعرص الذي ترجع إليه فأطلق عىل العرص احلجري القديم عرص األدوات اخلشنة والعرص
احلجري املتوسط عرص األدوات املهذبة ،والعرص احلجري احلديث عرص األدوات
املصقولة ويف هناية هذا العرص ظهرت األدوات القزمية.
وتنوعت األدوات احلجرية ما بني الفأس اليدوي الذي كان ُيشكل بقاعدة مناسبة لقبضة
اليد وحافة حادة ،املثقاب وهو قطعة حجرية يتم هتذيب طرفها بحيث يصبح مدبب ًا لثقب
جمموعة من رؤوس السهام -من مقتنيات املتحف الزراعي
جلود األبقار ،املنحت وهو آلة استخدمها إنسان ما قبل التاريخ ىف النحت عىل الصخور كنوع
من التعبري الفني ،السكني وتكون عبارة عن شظية صغرية طويلة حادة من أحد اجلانبني وهلا مقبض وتقوم بنفس غرض السكني املعدين ،املنجل وهو قطعة
حجارة عىل شكل هالل بنفس شكل املنجل احلايل ،الرحى وهي عبارة عن حجرين كبريين يوضعان أحدمها حتت اآلخر بحيث يتم حتريك احلجارة العليا
لطحن الغالل واحلبوب ،وأخري ًا رؤوس السهام وهي عبارة عن شظية صغرية مدببة من أحد طرفيها كانت تستخدم كسهم أو رأس حربة أو سن رمح.

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

 8النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية  -العدد الثامن والعرشون  -سبتمرب 2018

أرقام التليفون:

)+202( 27358761 - 27356010
27371724 - 27365645

الفاكس:
)+202( 27357239

Ministry of Antiquities
ministry_ of_ antiquities
طباعة :مطابع وزارة اآلثار

