وزارة اآلثار
التواصل خيلق جمتمع ًا مرتابط ًا ،هلذا حترص وزارة اآلثار عىل
إصدار نرشة إخبارية شهرية تعرض من خالهلا أهم اإلنجازات
واألنشطة ،وغري ذلك من األحداث اجلارية داخل الوزارة.

متحف
ركن فاروق
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تصاريح زيارة سنوية

تصدر وزارة األثار للمرة األوىل تصاريح زيارة سنوية (غري جمانية) متكن صاحبها من دخول مجيع املواقع األثرية واملتاحف املفتوحة للزيارة .تستخرج
التصاريح من إدارة العالقات الثقافية اخلارجية بوزارة اآلثار بالزمالك ،بقيمة 100جم لتالميذ املدارس احلكومية واخلاصة والدولية بمرص ،و150جم
لطالب اجلامعات من مرصيني وعرب وأجانب مقيمني ،و400جم للمرصيني والعرب املقيمني ،و 440دوالر ًا أمريكي ًا لألجانب العاملني بالسفارات
واملنظامت الدولية للترصيح الذي يشمل زيارة مقربيت ستي األول ونفرتاري باألقرص ،و 340دوالر ًا أمريكي ًا لنفس الفئة دون املقربتني ،و 490دوالر ًا
أمريكي ًا لألجانب املقيمني للترصيح الذي يشمل زيارة مقربيت ستي األول ونفرتاري باألقرص،
و 390دوالر ًا أمريكي ًا لألجانب
لنفس الفئة دون هاتني املقربتني.
كام متت املوافقة عىل الدخول
املجاين ملن هم فوق الستني عام ًا
من املرصيني والعرب املقيمني
بمرص جلميع املواقع األثرية
واملتاحف املفتوحة للزيارة.

متحف ركن فاروق بحلوان

افتتاحــات

افتتح السيد وزير اآلثار متحف ركن فاروق بحلوان بعد غلقه منذ عام
 2011وذلك بحضور وزيري الثقافة والسياحة ،والسادة سفراء األرجنتني
والربازيل والنمسا ،واملستشارين الثقافيني للواليات املتحدة األمريكية
وإبطاليا ولفيف من قيادات وزارة اآلثار وحمافظة القاهرة ورشطة السياحة
واآلثار وجامعة حلوان ( 2أغسطس .)2016

كنيسة أبانوب األثرية بمحافظة الغربية

تم افتتاح الكنيسة األثرية للسيدة مريم العذراء والشهيد أبانوب بمدينة
سمنود بمحافظة الغربية ،بعد االنتهاء من ترميمها الذي بدأ عام 6( 2005
يوليو .)2016
تعد هذه الكنيسة من أوائل املواقع األثرية التي مرت عليها العائلة املقدسة،
والتزال األدوات التي كانت تستخدمها السيدة مريم موجودة مثل املاجور
الذي كانت تعجن فيه وبئر قديم كانت ترشب منه العائلة املقدسة.
أما الشهيد أبانوب فقد ُولد بقرية هنيسة مركز طلخا حمافظة الدقهلية .كان
أبواه تقيني ،إعتنقا الديانة املسيحية ،وحينام مات أبواه وهو يف الثانية عرشة
من عمره ورث ثروة كبرية ثم كرس حياته يف خدمة الكنيسة واستشهد
بسبب االضطهاد الديني يف عرص اإلمرباطور دقلديانوس.

متحف ركن فاروق من جهة النيل

كنيسة أبانوب بمحافظة الغربية
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أعامل
بعثــات أثرية

بدأت بعض البعثات األثرية عملها خالل شهر أغسطس :2016
جامعة كانساى اليابانية بحجرة دفن مقربة «إيدوت» بسقارة  -بعثة جامعة جرونيجن اهلولندية بموقع كوم
أوشيم بمحافظة الفيوم  -مركز البحوث األمريكي بمقربة  TT110بالقرنة باألقرص  -البعثة املرصية
األملانية املشرتكة بني جامعة برلني احلرة وجامعة سوهاج بمقابر عرص االنتقال األول بقاو الكبري باجلبل
الغريب بأسيوط  -جامعة واسيدا اليابانية بكوم الضباع بمحافظة البحرية.

مركب خوفو الثانية
جاري رفع القطع اخلشبية اخلاصة بمركب خوفو الثانية بالتعاون مع
بعثة جامعة واسيدا اليابانية وهيئة املعونة اليابانية (جايكا) ،حيث يرفع
فريق العمل يف الوقت احلايل أخشاب الطبقة الثامنة من املركب لنقلها
ملعمل الرتميم باملوقع كمرحلة أوىل ثم لتنقل بعد ذلك إىل املخزن املعد هلا
باملتحف املرصي الكبري ،الذي استقبل هذا الشهر مخسة عرشقطعة خشبية
من أجزاء املركب .وقد بلغ عدد القطع التى تم رفعها حتى اآلن من احلفرة
 704قطعة خشبية ،منها  404نقلت بالفعل إىل املتحف املرصي الكبري.
وأسفرت الدراسات األولية عن حتديد مخسة أنواع من اخلشب املستخدم
يف صناعة املركب منها خشب األرز الذي كان جيلب من لبنان وخشب
العرعر والرسو والسنط والنبق وهي أخشاب حملية .وىف  31أغسطس،
تم رفع لوح خشبي بطول  8مرت وكان مثبت ٌا به قطع معدنية مل يوجد مثلها
باملركب األوىل.
أجزاء املركب وهي بداخل احلفرة ،وتظهر أعامل التقوية بتدعيم األلواح قبل رفعها

اكتشافات أثرية

اكتشفت البعثة املرصية األمريكية املشرتكة ملرشوع ترميم جنوب

العساسيف باألقرص ،حجرة دفن عمدة طيبة من عرص األرسة اخلامسة
والعرشين والذي محل لقب الكاهن الرابع آلمون املدعو «كاراباسكن»،

وذلك بمقربة رقم  .TT 391عثر بداخل حجرة الدفن عىل تابوت
ضخم من اجلرانيت األمحر الذي يعد النموذج الوحيد للتوابيت الكوشية

بمقابر علية القوم.

لقاءات وزيارات

• اجتمع السيد رئيس اجلمهورية بالسيد وزير اآلثار ملتابعة واستعراض األعامل
اجلارية بالوزارة وقام سيادة رئيس اجلمهورية بالتوجيه لدفع العمل وتذليل
كل العقبات (  14أغسطس .)٢٠١٦
• استقبل السيد وزير اآلثار سفراء املكسيك واهلند ورصبيا لدراسة سبل التعاون
يف جمايل اآلثار واملتاحف .كام اجتمع مع السيد حمافظ الوادى اجلديد.
• تفقد السيد وزير اآلثار وبعض قيادات الوزارة املواقع األثرية واملتاحف
واملشاريع بمحافظات :الدقهلية (خمزن تل الربع – متي األمديد – قرص
الشناوي) ،الغربية (الكنيسة األثرية للسيدة مريم العذراء والشهيد أبانوب)،
جنوب سيناء (دير سانت كاترين وموقع مرشوع متحف رشم الشيخ وصالة
املغادرة بمطار رشم الشيخ لدراسة إمكانية إنشاء متحف صغري هبا).
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تفقد أعامل مركب خوفو الثانية

معارض
آثار
مؤقتة

معارض داخلية

أقام متحف السويس القومي املعرض املؤقت بعنوان «ذاكرة األمة» عن العمالت اإلسالمية ،منها عمالت
ذهبية وفضية ترجع إىل العرص اململوكى والعثامنى ( 15أغسطس–  14سبتمرب .)2016

معارض خارجية

• استمرار معرض «عرص بناة األهرام» باليابان بمدينة كاجوشيام إىل  15سبتمرب  ،2016ومن املقرر انتقاله إىل
مدينة كيوتو يف الفرتة من  30سبتمرب إىل  25ديسمرب .2016
• استمرار معرض «اآلثار الغارقة» باملتحف الربيطاين بانجلرتا إىل  22نوفمرب  ،2016ومن املقرر انتقاله إىل
متحف ريتربج بمدينة زيورخ السويرسية يف الفرتة من  12يناير إىل 12مايو .2017

املتحف املرصى الكبري

مرشوعــات

تم إستكامل األعامل املعدنية واخلرسانية ألسقف قاعات العرض والدرج العظيم ،كام إستكملت أعامل التسوية للمتنزهات األمامية ،باإلضافة إىل
إستكامل التشطيبات الداخلية .هذا باإلضافة إىل نقل عدد  522قطعة أثرية إىل املتحف ،من بينها جمموعة من األواين األلباسرت اخلاصة باألثاث اجلنائزي
للملك زورس ،وجمموعة من آثار امللك توت عنخ آمون .كام تم تشكيل جلنة أثرية هندسية لبحث نقل القطع الكبرية والثقيلة املختارة من املتحف
املرصي بالتحرير إىل موقع مرشوع املتحف املرصي الكبري وذلك إلجياد سبل علمية ولوجيستية لنقلها.

املتحف القومى للحضارة املرصية

إجتمع ٌ
كل من جلنة سيناريو العرض املتحفي اخلاصة باملتحف القومي للحضارة املرصية بتاريخ  11أغسطس  2016واللجنة العليا للمتحف القومي
للحضارة املرصية بتاريخ  20أغسطس  2016للوقوف عىل حالة املرشوع خاص ًة اإلعداد للمعرض املؤقت «احلرف املرصية عرب العصور» والذي
سيعرض به حوايل  400قطعة من بينها جمموعة األواين اخلزفية والتي نقلت بالفعل هذا الشهر من متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل .وجاري
تسجيل قطع أخرى من املتحف املرصي بالتحرير ،واختيار قطع من متحف الفن اإلسالمي متهيد ًا لنقلها إىل متحف احلضارة.

مرشوع القاهرة التارخيية

حصل مرشوع القاهرة التارخيية عىل منحة من وزارة السياحة بمبلغ  5.2مليون جنيه لصيانة ونظافة شارع املعز لدين اهلل الفاطمي وجمموعة من اآلثار
بالقاهرة التارخيية.كام تم اإلنتهاء من أعامل الصيانة لعالج مشكلة إرتفاع منسوب املياه اجلوفية بمجموعة السلطان قالوون بشارع املعز لدين اهلل
الفاطمي وذلك بتشغيل منظومة ختفيض املياه اجلوفية والتى إختفت متا ًما من املجموعة األثرية.

متحف ملوي باملنيا

تم وضع اللمسات األخرية للعرض املتحفي من بطاقات ومعلقات رشح وإضاءة ،واإلنتهاء من اإلجراءات النهائية متهيد ًا لالفتتاحه.

دير أبو مينا باإلسكندرية

تم التعاقد مع إحدى رشكات صيانة الطلمبات اخلاصة بخفض منسوب املياه اجلوفية يف منطقة دير أبو مينا األثري باإلسكندرية واملسجل عىل قائمة الرتاث
العاملى منذ عام  .١٩٧٩واجلدير بالذكر أن الدير سجل ضمن قائمة الرتاث العاملى املهدد باخلطر منذ عام  2001نظر ًا الرتفاع منسوب املياه يف املنطقة،
والذي زاد يف الفرتة األخرية مما توجب عىل الوزارة إجياد حل رسيع هلذه املشكلة يف إطار سعيها لرفع املوقع من تلك القائمة وعودته إيل قائمة الرتاث
العاملي.

مرشوعات ترميم

• يشهد مركز ترميم املتحف املرصي الكبري أعامل الفحص
والتوثيق الالزمة لتمثال امللك منكاورع الذي تم نقله الشهر
املايض من املتحف املرصي بالتحرير.
• جاري أيض ًا بمركز ترميم املتحف املرصي الكبري ترميم القطع
التي سبق وأن نقلت إىل املتحف ومنها نعل امللك توت عنخ
آمون.
• بدأت املرحلة األوىل من أعامل الرتميم الدقيق إلحياء
قرص حممد بك الشناوى بمدينة املنصورة بالدقهلية وإزالة
التشوهات اللونية إلبراز السامت الفنية املميزة هلذا القرص
كبداية لرتميم وإحياء القصور األثرية .

نعل امللك توت عنخ آمون
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مرشوعات
بحثية

• فاز املتحف املرصي بالتحرير بمنحة صندوق سفراء الواليات املتحدة للحفاظ عيل الرتاث الثقايف .املنحة
تقدر بنحو  130.000دوالر أمريكي لدراسة وتوثيق التوابيت اخلشبية املوجودة باملتحف .ويتضمن
املرشوع إعادة هتيئة مساحات ختزين التوابيت باملتحف ،مع احلرص والتوثيق والرتميم الفوري للتوابيت ذات
احلاالت احلرجة .كام يتضمن املرشوع برناجم ًا تدريبي ًا لألمناء واملرممني حول طرق التوثيق والتسجيل احلديثة
مع إعداد كتيب يتضمن خطوات املرشوع.
• للمرة األوىل بمعامل ومتاحف وزارة اآلثار تم عمل دراسات عىل نباتات أثرية ،حيث تم تعريف وتوثيق
البقايا النباتية املستخدمة كامدة حشو ملسند القدم اخلاص بامللك توت عنخ آمون ،وذلك بمركز ترميم اآلثار
باملتحف املرصي الكبري.

تدريـب

• نظمت الوزارة بالتعاون مع اهليئة األملانية للتبادل العلمي ورشة عمل
حول توثيق وصيانة املومياوات .كام استكملت دورة تدريبية عن تطبيقات
اجليوفيزياء يف اآلثار ،باإلضافة إىل تنظيم حمارضة حول كيفية النرش العلمي.
وال تزال الدورة املفصلة عن الكتابة العلمية والعملية مستمرة .كام يعقد
بمتحف طنطا حمارضات إسبوعية حول فروع علم اآلثار .وجاري تدريب
عرشين مهندس ًا ومرمم ًا بمرشوع خفض منسوب املياه اجلوفية بمنطقة اخلليفة
وذلك بمنحة من مركز البحوث األمريكي بمرص.
• بدأت الدورة التدريبية الصيفية خلرجيي وطلبة كليات اآلثار لتدريبهم عىل
إجراءات الصيانة الوقائية ومراحل الرتميم وذلك ضمن سلسلة الربنامج
الثقاىف الذى يقدمه املتحف املرصى بالتحرير لتنمية مهاراهتم.

• بدأ تدريب جمموعة من طالب الفرقة األوىل بقسم اآلثار اإلسالمية
بكلية اآلثار جامعة جنوب الوادي ،بمناطق اآلثار اإلسالمية بالقاهرة
حتت إرشاف قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية ،ويأيت التدريب يف إطار
التعاون بني وزارة اآلثار واجلامعات املرصية.

إصدارات الوزارة

صدر هذا الشهر العدد اخلامس عرش من دورية كراسات الكرنك ،بالتعاون
مع املركز املرصي الفرنيس لدراسة معابد الكرنك وتضم الدورية جمموعة
من الدراسات املتخصصة عن معابد الكرنك باألقرص باللغتني الفرنسية
واالنجليزية مصحوبة بملخصات باللغة العربية .اجلدير بالذكر أن املجلة
حمكمة دولي ًا وتصدر مرة يف العام.
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• بدأ تدريب طلبة كلية الفنون اجلميلة جامعة حلوان من خالل بروتوكول
تعاون بني الكلية ومركز إحياء الفن املرصي القديم ووصل عددهم إىل ما
يقرب من  150طالب ًا.

إتفاقيات وبروتوكوالت

وقعت وزارة اآلثار بروتوكول تعاون مع مؤسسة األهرام لتنظيم معرض
للمستنسخات األثرية املرصية باليابان وذلك ألول مرة يتم عرض
املستنسخات األثرية خارج البالد .وقع الربوتوكول ممث ً
ال عن الوزارة
د .مصطفى أمني األمني العام للمجلس األعىل لآلثار ( 22أغسطس
.)2016

أخبار مـتنوعــة

• بدأ فريق العمل باملتحف القبطي نقل حمتويات مكتبة املتحف
بعد إغالقها ألكثر من مخسة عرش عام ًا ،متهيد ًا لتجديدها وفتحها
للباحثني .وتأيت ّأمهية املكتبة ملا حتتويه من كتب وخمطوطات التاريخ
املرصى والقبطى التي مجعها مرقس سميكة باشا مؤسس املتحف.
• سلمت القنصلية األمريكية باإلسكندرية لوزارة اآلثار عدد أربع
قطع أثرية يف سابقة هي األوىل من نوعها أن تستعيد مرص آثار ًا هلا
من إحدى السفارات األجنبية .ثالثة منها ترجع إىل العرص اليوناين
الروماين والرابعة ترجع إىل العرص اإلسالمي.
• تعكف حالي ًا إدارة املقتنيات األثرية عىل حرص وتسجيل مقتنيات
كنيسة مار جرجس بمرص القديمة ،وتشمل املقتنيات مسارج من
العرص الروماين وأيقونات من القرن التاسع عرش.

فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي

إحدى القطع األثرية التي تسلمتها الوزارة من القنصلية األمريكية باإلسكندرية.

• للمرة األوىل منذ عام  2011استقبل املرسح الرومانى باإلسكندرية عدة حفالت
موسيقية وغنائية بالتنسيق مع دار األوبرا املرصية إلحياء األماكن الرتاثية واألثرية
وإقامة األنشطة الثقافية فيها خالل موسم الصيف.
• استقبلت قلعة صالح الدين األيويب بالقاهرة فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
يف دورته اخلامسة والعرشين والذي يتضمن  21حف ً
ال عىل مرسح حمكى القلعة (17
أغسطس 4 -سبتمرب .)2016
• يستمر املتحف املرصي بالتحرير يف إتاحة الفرصة جلمهوره بالتصويت من خالل موقع
التواصل اإلجتامعى فيس بوك اخلاص بوزارة اآلثار إلختيار قطعة كل شهر تعرض
بمدخل املتحف ،وقد وقع اإلختيار عىل إناء من األلباسرت من جمموعة امللك توت عنخ
آمون لشهر أغسطس.
• أطلقت إدارة التنمية الثقافية والوعي األثري بقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية بالتعاون
مع مجعية مرص اإلرادة برنامج «طوف وشوف» والذي يتضمن إصدار جواز مرور أثري
للطفل ،حيمله معه أثناء جوالته للمزارات األثرية ليحتفظ به كذكرى هلذه الزيارة الفريدة.
• نظمت العديد من املتاحف املرصية أنشطة ثقافية لألطفال والكبار باملتحف القبطي،
متحف املركبات امللكية بالقلعة ،ومتحف قرص اجلوهرة بالقلعة ،ومتحف جاير
أندرسون بالقاهرة ،ومتحف اإلسامعيلية ،ومتحف طنطا ،ومتحف رشيد ،ومتحف هرية
رزنة بمحافظة الرشقية ومنطقة آثار رشق الدقهلية.

إناء من جمموعة امللك توت عنخ آمون.
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تكـليفــات
• تكليف كل من منى عبد النظري ودينا طلعت للعمل بإدارة العالقات العامة واملراسم بمكتب الوزير.
• تكليف كل من ضحى فتحي ،داليا ممدوح أمحد ،أمحد سعيد عبده  ،داليا حممد عبد الرمحن ،يارس فاروق حسني بالعمل بإدارة املنظامت الدولية وملفات
التعاون الدويل للرتاث الثقايف.
• تكليف أسامء حسن الرباط برئاسة قسم األرشيف باملتحف املرصي بالتحرير.
• تكليف عالء عبد العاطى للعمل مدير ًا ملتحف السويس.
• تكليف ك ً
ال من أسامء حسن حسنني وأماين عبد املنعم بالعمل بإدارة املتابعة بمكتب الوزير.
• تكليف د .حممد إسامعيل بالتنسيق بني مجيع اجلهات املعنية بمرشوع تطوير منطقة أهرام اجليزة وتذليل كل العقبات.
• تقدم  102من العاملني بالوزارة لوظيفة معاون الوزير ،تم حضور  85للمقابلة الشخصية أمام اللجنة يومي  9و 10أغسطس  ،2016وتغيب سبعة
عرش متقدم .تم مد فرتة التقدم إىل  21اغسطس حيث تقدم نحو  52شخص ًا آخر ،حرض منهم  47للمقابلة الشخصية يوم  27أغسطس .قامت اللجنة
برتشيح عرشين من إمجاىل املتقدمني ملقابلة السيد الوزير الختيار أربعة معاونني منهم.

جلان

تم تشكيل عدة جلان خالل شهر أغسطس ،من أبرزها:
• جلنة من قطاع اآلثار املرصية وقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية لدراسة احللول املناسبة للحفاظ عىل اآلثار التى تم الكشف عنها بالواحات املرصية
بمحافظة الوادى اجلديد .
• جلنة إلعداد مقرتحات لتنمية املوارد املالية للوزارة.
اجتمعت عدة جلان خالل شهر أغسطس منها:
• جلنة من ممثيل وزارة اآلثار لدراسة إمكانية توقيع مرص عىل االتفاقية الدولية حلامية الرتاث املغمور باملياه والتي صدرت عام  2001وذلك بمقر وزارة
اخلارجية ( 8أغسطس .)2016
• جلنة املتحف اجلديد بالعاصمة اإلدارية ( 14أغسطس .)2016
• جلنة القصور األثرية بحضور السادة وزراء التخطيط والثقافة والسياحة واآلثار وممثل عن وزارة املالية ،ورئيس اهليئة العامة لالستثامر وذلك بمقر
وزارة التخطيط ( 14أغسطس .)2016

قرارات

أبرز ما تم إقراره يف إجتامعات اللجان الدائمة لآلثار هذا الشهر:
• املوافقة عىل ترميم البيت البحري املجاور للكنيسة األثرية واحلصن بدير املحرق بالقوصية بمحافظة أسيوط.
• إعتامد  18قرار إزالة تعديات عىل مواقع إسالمية وقبطية.
• املوافقة عىل تسجيل مسجد اخلديوي توفيق (املسجد التوفيقى) والذي يعود إىل عام 1307هـ 1889 /م بمدينة حلوان يف عداد اآلثار اإلسالمية
والقبطية.
• املوافقة عىل تسجيل محامات حلوان والتي تعود إىل 1899-1892م يف عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية.

التصوير باملواقع األثرية واملتاحف

• وافق جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار عىل تعديل الالئحة اخلاصة بالتصوير التليفزيوين والسينامئي والفيديو باملناطق األثرية واملتاحف بالتنسيق
مع وزارة الثقافة واملجلس القومي للسينام ،وذلك لعمل باقة لليوم الواحد  /لألسبوع  /لألسبوعني  /للشهر ،وذلك بدء ًا من األول من نوفمرب
القادم .وعىل هذا فقد تقرر أن تكون الرسوم كاآليت :لألفالم الروائية السينامئية والتجارية لألجانب بقيمة 15000جم 60000 /جم 90000 /جم
150000 /جم ،بالنسبة للمرصيني بقيمة 5000جم 20000 /جم 30000 /جم 50000 /جم .أما األفالم التسجيلية الوثائقية لألجانب بقيمة
5000جم 20000 /جم 30000 /جم 50000 /جم ،واملرصيني بقيمة 500جم 2000 /جم 3000 /جم .5000 /
• بالنسبة للتصوير الفيديو الشخيص التذكاري للسائح سيكون 300جم لكل من األماكن األثرية غري املكشوفة (متاحف ومقابر) ،وجمان ًا لألماكن األثرية
املكشوفة.
• املوافقة عىل ختفيض رسوم التصوير التليفزيوين والسينامئى باملناطق األثرية واملتاحف يف غري مواعيد العمل الرسمية بنسبة . % 50
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اإلدارة املركزية للوحدات األثرية
باملنافذ واملواينء املرصية

تأسست اإلدارة املركزية للوحدات األثرية باملنافذ واملواينء املرصية يف سبتمرب  ،1986هبدف منع هتريب الرتاث احلضاري والطبيعي واجليولوجي املرصي،
ومنع استرياد أو تصدير أو نقل ملكية املمتلكات الثقافية بني البلدان بطرق غري مرشوعة ،وكذلك محاية املخطوطات والكتب القديمة والطبعات األوىل
والنادرة أو الوثائق أو املستندات اهلامة .ذلك تطبيق ًا لقانون محاية اآلثار ،والتفاقية اليونسكو لعام  ،1970وكذلك اتفاقية التعاون بني وزارة اآلثار ووزاريت
الثقافة والبيئة ،واألمن القومي.

تنترش االدارة من خالل وحداهتا األثرية يف أربعني منفذا مجركيا (بحري ًا وبري ًا وجوي ًا) ،للمعاينة ولفحص ومصادرة ما تعرضه اجلهات األمنية واجلمركية
من قطع يشتبه يف أثريتها يتم ضبطها بحوزة ركاب مغادرين أو وافدين ،أو طرود صادرة أو واردة إىل قرى البضائع أو املنافذ الربيدية ،حيث يتم حترير
املحارض الفنية إلبالغها جلهات التحقيق املختصة .كذلك يمتد عمل اإلدارة إىل متابعة قضايا اآلثار املضبوطة الستصدار القرارات الالزمة من النيابة
العامة لتسليم بعض القطع ذات الطبيعة اخلاصة واملعرضة للتلف الرسيع ليتم حفظها بمعامل أو خمازن الوزارة عىل ذمة التحقيقات حلني انتهاء إجراءات
التقايض .هذا و ُت َب َلغ اإلدارة بالقطع التي يتم رسقتها حتى تلك التي ختص الدول األجنبية لتعمل عىل
متابعتها بإرسال النرشات جلميع املنافذ للحيلولة دون خروجها من البالد .واجلدير بالذكر أن اإلدارة
متكنت بالفعل من ضبط قطع أثرية ختص دول العراق واليمن وتونس واملغرب وليبيا والسعودية
واإلكوادور وبريو ،ويف هذه احلالة يتم التنسيق مع سفارات الدول الستالمها تبع ًا للوائح والقوانني
املنظمة لذلك.

ومن أبرز الضبطيات التي شاركت فيها اإلدارة« ضبطية بدر » عام  2009وكانت قد بلغت نحو
 1321قطعة أثرية عبارة عن عمالت فضية وبرونزية ومتاثيل من الرخام ترجع مجيعها للعرص اليوناين
الروماين .كذلك « ضبطية العني السخنة »من العام نفسه حني استمر عمل جلنة املعاينة مدة إثنى
عرش يوم ًا متصلة لفحص العدد الضخم من قطع األثاث واللوحات من عرص أرسة حممد عيل ،والتي
سلمت بعد ذلك كعهدة لقصور الرئاسة .و«ضبطية نويبع »عام  2010التي اشتملت عىل 3301
قطعة أثرية من عمالت ذهبية وفضية وبرونزية إىل جانب متاثيل ومتائم من العرص اليوناين الروماين.
ويف عام  2015بلغ إمجايل املضبوطات نحو  2307قطعة أثرية ،منها ضبطية دمياط التي احتوت عىل
 24قطعة ترجع للدولتني الوسطى واحلديثة عبارة عن متاثيل حجرية نادرة وأواين ألباسرت وأجزاء من
متاثيل خشبية.
حترص إدارة املنافذ عىل تنظيم الدورات التدريبية لآلثاريني باإلدارة إلطالعهم عىل أحدث طرق
التزوير والتزييف والتهريب ،مع رفع الكفاءة لدهيم كخرباء يف كيفية التعرف عىل األثر األصيل .وتنظم
اإلدارة كذلك برامج خمصصة للعاملني باجلهات اجلمركية واألمنية والقانونية باملنافذ الطالعهم عىل
ما يستجد من قوانني ولوائح محاية اآلثار ،إىل جانب قواعد االشتباه يف القطع األثرية.
وجاري اآلن اإلعداد ملعرض املضبوطات األثرية يف  ،2015وسوف يتم اإلعالن عنه يف حينه.
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أثر الشهر

متحف ركن فاروق بحلوان

شهد هذا الشهر إعادة افتتاح اسرتاحة امللك فاروق بحلوان ،والتي
كان ينشد امللك الراحة واالستجامم هبا خاص ًة يف الشتاء ،ولقد حتولت
االسرتاحة امللكية إىل متحف مفتوح للجمهور بعد ثورة  ،1952وتم
ضمه لآلثار عام .1976
تبلغ مساحة ركن فاروق حوايل ثالثة أفدنة ،تشغل اإلسرتاحة منها حوايل
440مرت ًا مربع ًا ،تم االنتهاء من بنائها عام  .1942املدخل له ثالثة أبواب
حديدية عليها الشعار اخلاص بامللك فاروق ،ثم املبنى عىل طراز حديث
يف العامرة متخذ ًا شكل سفينة ذات ثالثة طوابق ،استخدم الطابق األريض

رئيس التحرير :د /منة الله الدري
فريق العمل :أ /مآثر إبراهيم أبو عيش
أ /محمد سعد إبراهيم
أ /خـلــيــل الـســيــد
أ  /ملياء شحاتة
تصـميــم  :أ /مــــروة الـشـيــمــي

 ذي املدخل املنفصل  -للمخزن واملطبخ وغرف اخلدم ،وخصصالطابق الثاين إلقامة امللك وزوجته وبه أيض ًا حجرة االستقبال وقاعة
الطعام إىل جانب رشفتان تطالن عىل النيل .والطابق الثالث عبارة عن
مكان مكشوف ليشاهد امللك منه مدينة حلوان .وتتميز حديقة االسرتاحة
بأشجار الفاكهة املتنوعة ،وملحق هبا مرسى لليخت امللكي «قاصد خري»
والذي كان يستقله امللك مع ضيوفه يف جوالته النيلية.
واجلدير بالذكر أن املتحف حيتوي عىل جمموعة مقتنيات وأثاث اسرتاحة
اهلرم اخلاصة بامللك فاروق.

وزارة اآلثار
 3شارع العادل أبو بكر بالزمالك
القاهرة  -جمهورية مرص العربية
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