
وزارة اآلثار

افتتح السيد وزير اآلثار متحف ملوي بمحافظة املنيا وذلك بحضور 
لفيف من قيادات الوزارة وحمافظة املنيا وعدد من املستشارين الثقافيني 

ورؤساء املعاهد األثرية األجنبية بمرص )22 سبتمرب 2016(.

عدة  يتوسط  وهو   ،1963 يوليو   23 يف  األوىل  للمرة  املتحف  افتتح 
عصور  من  توالت  حضارات  عىل  شاهدًا  كانت  هامة  أثرية  مناطق 
خمتلفة لُتعرض به اآلثار املكتشفة من منطقتي تونا اجلبل واألشمونني. 
وكان املتحف قد تعرض هلجوم من ِقبل بعض اإلرهابيني واللصوص 
تم تدمري واجهته ورسقة وتكسري أغلب  يف أغسطس 2013، حيث 
أصل  من   1043 حواىل  واملدمر  املفقود  إمجاىل  وصل  حتى  حمتوياته 
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التواصل خيلق جمتمعًا مرتابطًا، هلذا حترص وزارة اآلثار عىل 
إصدار نرشة إخبارية شهرية تعرض من خالهلا أهم اإلنجازات 

واألنشطة، وغري ذلك من األحداث اجلارية داخل الوزارة.
طائر أبو منجل
متحف ملوي

الدولة  أجهزة  جهود  لكنَّ  األصيل،  بالعرض  أثرية  قطعة   1089
املختلفة نجحت يف اسرتداد 656 قطعة وتم ترميمها وجتديد املتحف 

بالكامل.

أثرية  قطعة   503 منها  أثرية  قطعة   944 عىل  اجلديد  العرض  حيتوي 
حفائر  من  ومجيعها  والبهنسا  األشمونني  خمزين  من  للعرض  أضيفت 
املنطقة،  هذا باإلضافة إىل مخس قطع أثرية من املتحف القبطي بالقاهرة.

1النرشة االخبارية لوزارة اآلثار املرصية - العدد الرابع )سبتمرب 2016(

افتتاح
 متحف ملوي

باملنيا
افتتاحـــات



أعامل
بعثــات أثرية 

شهد شهر سبتمرب بدء أعامل البعثات األثرية اآلتية: البعثة اإلنجليزية املشرتكة بني جامعة درهام اإلنجليزية 
ومجعية استكشاف مرص بصا احلجر بالغربية - البعثة املرصية األملانية املشرتكة بني وزارة اآلثار وجامعة 
اليبزج باملطرية -  البعثة اإليطالية الفرنسية املشرتكة بني جامعة ميالنو واملعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بأم 
الربجيات بالفيوم - جامعة برمنجهام اإلنجليزية بقبة اهلوا بأسوان - جامعة وارسو البولندية بدير النقلون 
بالفيوم - جامعة سواسون الفرنسية بصان احلجر بالرشقية - جامعة جينيف السويرسية بجبانة امللك بيبي 
البعثة األمريكية اإليطالية املشرتكة بني جامعة ييل األمريكية وجامعة بولونيا اإليطالية  األول بسقارة - 
بكوم أمبو بأسوان - املعهد األملاين لآلثار بتل الفراعني  بكفر الشيخ - مؤسسة أبحاث اآلثار املرصية يف 

منف.
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اكتشافات أثرية
بمنطقة   املشرتكة  األملانية  املرصية  األثرية  البعثة  اكتشفت 
وجود  احتاملية   من  تزيد  جديدة  أدلة  )هليوبولس(  املطرية 
البعثة يف  فقد نجحت  باملنطقة.  الثاين  للملك رمسيس  معبد 
الكشف عن جمموعة من الكتل احلجرية الضخمة عند اجلزء 
الثاين  الشاميل من املوقع، عليها نقوش  تظهر امللك رمسيس 
بقايا  وتؤكد  للمعبد.  الداخلية  احلجرات  تزين  كانت   وربام 
النقوش املكتشفة أن امللك رمسيس الثاين كان قد شيد معبًدا 

يف هذه املنطقة.
كام نجحت البعثة يف الكشف عن جمموعة من املنازل والورش 
التي تعود إىل العرص البطلمي، وال تزال أعامل احلفائر مستمرة 
للكشف عن تاريخ املوقع والتعرف عىل طبيعة احلياة اليومية 
واألدوات التي كان يستخدمها املرصيون يف تلك الفرتة من 
املنازل  تلك  داخل  العثور  تم  حيث  القديم  املرصي  التاريخ 

عىل أواين وأدوات منزلية ومتائم.

لقاءات وزيارات
وزراء  بالسادة  إسامعيل  رشيف  املهندس  الوزراء   رئيس  دولة  اجتمع   •
بمرشوع  العمل  لدفع  اجليزة  حمافظ  والسيد  اآلثار  و  والسياحة  اإلسكان 

تطوير هضبة أهرامات اجليزة )6 سبتمرب 2016(.
• تفقد السيد وزير اآلثار والسادة رؤساء القطاعات وبعض قيادات الوزارة 
مدينة األقرص لزيارة  معبد رمسيس الثاين بالكرنك، وكذلك افتتاح فعاليات 
معبد  زيارة  إىل  باإلضافة  هذا  امليالد«،  قبل  األوىل  األلفية  يف  »طيبة  مؤمتر 
رقم  كارخامون  ومقربة  الثاين  رمسيس  متثال  تركيب  أعامل  لتفقد  األقرص 

TT223 بجبانة جنوب العساسيف )24-25سبتمرب(.
مرشوع  عىل  العام  املرشف  بمرافقة  اليابان  إىل  بزيارة  الوزير  السيد  قام   •  
املتحف املرصي الكبري الدكتور طارق توفيق وذلك الفتتاح املعرض املؤقت 
باليابان، وحلضور توقيع  بناة األهرام« بمدينة كيوتو يف رابع حمطاته  »عرص 

القومي بطوكيو،  الكبري واملتحف  التعاون بني املتحف املرصي  بروتوكول 
كام ألقى كاًل منهام حمارضة بمتحف طوكيو )28 سبتمرب-1 أكتوبر 2016(.



• بدأ املتحف املرصى بالتحرير استقبال قطع أثرية من اإلدارة املركزية للمنافذ والوحدات األثرية باملوانئ املرصية 
متهيًدا لعرضها باملتحف من خالل معرض مؤقت بعنوان »املضبوطات األثرية« . 

• يف إطار اإلحتفال بموسم احلج وعيد األضحى افتتح متحف النسيج  بشارع  املعز  معرض »العربة الندو واملحمل 
الرشيف« )5 سبتمرب- 5 أكتوبر 2016(.

• تم افتتاح  معرض »عرص بناة األهرام« بمدينة كيوتو وهي رابع حمطاته باليابان  ويستمر يف الفرتة من 1 أكتوبر إىل 
25 ديسمرب 2016، ومن املقرر انتقاله إىل مدينة توياما من 13 يناير إىل 26 مارس 2017.

• استمرار معرض »اآلثار الغارقة« باملتحف الربيطاين بانجلرتا إىل 22 نوفمرب 2016، ومن املقرر إنتقاله إىل متحف 
ريتربج بمدينة زيورخ السويرسية يف الفرتة من 12 يناير إىل 12 مايو 2017.
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 معارض داخلية

معارض خارجية

معارض
آثار 

مؤقتة 

• جاري العمل يف أسقف قاعات عرض اآلثار ومتابعة العمل يف إنشاءات الدرج العظيم وإعداد أرضية الساحة التي تتقدم 
اجلانب الشاميل من املبنى املخصصة للمطاعم واملحال التجارية.

امللك  بينها مقتنيات  بالتحرير، من  املتحف املرصي  أثرية من  الكبري عدد 668 قطعة  باملتحف املرصي  الرتميم  • تسلم مركز 
توت عنخ آمون، باإلضافة إىل متثال الصقر حورس كبري احلجم مصنوع من املعدن يعلوه قرص الشمس تم الكشف عنه بدندرة 

بمحافظة قنا. 
• تم االنتهاء من إعداد سيناريو العرض وإدراج كافة القطع األثرية عىل قاعدة البيانات اخلاصة باملتحف.

القومية  للمشاريع  اجلمهورية  رئيس  مساعد  حملب  إبراهيم  املهندس  بحضور  الكبري  املرصي  املتحف  ادارة  جملس  اجتمع   •
واالسرتاتيجية الكربى، وذلك لتذليل العقبات ومتابعة سري العمل )19 سبتمرب 2016(.

اليابانية ملرشوع املتحف املرصي الكبري )26 سبتمرب 2016(. العليا املرصية-  • اجتمعت اللجنة 
• تم تشكيل جلنة مرصية بمشاركة دولية لدراسة كيفية توثيق حالة مقاصري امللك توت عنخ أمون اخلشبية املذهبة وعمل الرتميم 

األويل هلا متهيًدا لنقلها والنظر ىف سبل النقل املناسبة إىل املتحف املرصى الكبري )26 سبتمرب 2016(.

• جاري العمل عىل صيانة وتدعيم املقربة اجلنوبية للملك زورس واهلرم املدرج بسقارة، حيث تم البدء يف مجيع أعامل املباين وملء العراميس واملعاجلة 
باملصطبة الرابعة باجلهة الغربية، وتم اإلنتهاء من الفراغ رقم 8 باملستوى األول أسفل اهلرم وتم بناء أكتاف حجرية لسند املقربة اجلنوبية.

• جاري إهناء ترميم مسجد العمري بإدفو متهيًدا لإلستالم اإلبتدائي.
• تم االنتهاء من ترميم وعزل أسقف  أحد كنائس دير األنبا بيشوي بوادي النطرون وكذلك الطاحونة األثرية، والبدء يف ترميم الكنيسة الكربى.

• تم تنظيف األبواب والشبابيك األثرية بمسجد عبد العزيز رضوان بالزقازيق واإلنتهاء من عزل سطح املسجد وعالج وصيانة األخشاب 
األثرية بالسقف.

• استئناف أعامل الرتميم بقرص املانسرتيل بالقاهرة من معاجلة األماكن املترضرة بالسقف وترميم الزخارف متهيدًا الفتتاحه.
• متت عمليات التنظيف امليكانيكي والكيميائي بامدة مانعة للصدأ للكتابات والتشوهات املوجودة عىل األسطح اجلرانيتية لتامثيل أسود كوبرى 

قرص النيل واألبراج اجلرانيتية واالنتهاء من مرحلة املعاجلة.
• جاري ترميم خمطوطات متحف جاير اندرسون، والبدء يف ترميم خرائط جلنة حفظ اآلثار العربية واالنتهاء من أعامل التجليد ملصحفني أثريني 

باملتحف وكذلك ترميم مخسني ورقة من السجل األثري ملقتنيات املتحف. 
• تم اإلنتهاء من أعامل الرتميم اخلاصة بمعبد امللك رمسيس الثاين بالكرنك، حيث تم إزالة آثار الرتميم القديم واستخدام مواد حديثة، وكذلك 
ترميم اجلزء العلوي ألحد التامثيل األوزيرية املوجودة باملعبد باإلضافة إىل إعادة تركيب مائدة القرابني املوجودة عند مدخل املعبد من الناحية 

الغربية.

مرشوعــات
املتحف املرصى الكبري

• تم إهناء أعامل الرتكيبات والتشطيبات بمعامل املتحف، وجاري العمل بقاعة العرض املؤقت وقاعة كبار الزوار، كام تم تشكيل جلنة لتطوير 
املنطقة املحيطة باملتحف.

• اجتمعت اللجنة العليا للمتحف القومي للحضارة املرصية ملتابعة سري العمل ) 26 سبتمرب 2016(.

املتحف القومى للحضارة املرصية

مرشوعات ترميم
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تواجه  التى  والتحديات  »املهام  بعنوان  حمارضة  اآلثار  وزارة  نظمت 
 Leo الدكتور  ألقاها  مواقع«  -ختطيط  ترميم   - إدارة  األثرية:   املواقع 
خطة  إطار  ىف  وذلك  الوزارة  بمقر  كامل  باشا  أمحد  بقاعة   Schmidt

 .)2016 األثرية )25 سبتمرب  املواقع  إدارة  الوزارة لإلهتامم بمجال 

تسلمت السفارة املرصية باملكسيك متثال أوشابتي من أحد املواطنني باملكسيك كان قد 
عثر عليه يف شقة سكنية إنتقل إليها مؤخرًا. وبانتهاء إجراءات اسرتداد التمثال تسلمته 
وزارة اآلثار وتم حفظه بمخازن املتحف املرصي بالتحرير، بعد أن متت معاينته للتحقق 
من أثريته من ِقبل جلنة من املتخصصني يف اآلثار والرتميم. وجاء يف تقرير اللجنة أن 
التمثال من اخلشب ويعود إىل عرص األرسة التاسعة عرشة أو ما بعدها، ُكتب عليه نص 
صغري باخلط اهلريوغليفي وقد خرج التمثال من مرص بطريقة غري رشعية نتيجة أعامل 

احلفر خلسة.

أن  بالوزارة عىل  العاملني  لرفع كفاءة  تدريبي  برنامج  إعداد  تم   •
يبدأ من شهر سبتمرب اجلاري وملدة عام، وقد تم اإلعالن عن فتح 
التي  التدريبية ومدارس احلفائر  الدورات  التقدم ملجموعة  باب 
تبدأ من شهر سبتمرب 2016 والتي تنظمها وزارة اآلثار بالتعاون 
شيكاغو،  جامعة  ومنها  األجنبية  واملعاهد  اجلامعات  بعض  مع 
جامعة درهام، مجعية استكشاف مرص، مركز البحوث األمريكي 
الدورات  تتناول  أن  املقرر  ومن  لآلثار.  األملاين  املعهد  بمرص، 
األثرية، ومهام  والنقوش  اآلثار  التدريبية طرق تسجيل وتوثيق 
تصميم  طرق  وكذلك  األثرية،  واألسطح  املباين  وحفظ  ترميم 
مدارس  إىل  باإلضافة  باآلثار،  اخلاصة  البيانات  قاعدة  وتنفيذ 

آثار مسرتدة

تدريب

احلفائر. 
العلوم األثرية يف جمال  املتاحف دورات تدريبية عن  نظم قطاع   •

التسجيل والتوثيق، التوثيق باستخدام اخلرائط التارخيية، كيفية تسجيل وتوثيق آثار ما قبل التاريخ من واقع حفائر بحرية قارون، وكيفية التعرف عىل 
األحجار بالكشف الظاهرى.

نظم مكتب اليونسكو بالقاهرة دورة تدريبية عن الرتاث العاملي وكيفية إعداد ملفات إلدراج مواقع أثرية ذات أمهية عىل قائمة الرتاث العاملي بناًء عىل   •
طلب إدارة املنظامت الدولية وملفات التعاون الدويل بالوزارة.

تلقى السادة العاملني باملتحف القومي للحضارة املرصية دورات تدريبية يف جماالت عدة منها التدريب عىل جهاز األشعة املقطعية )ملتخصيص األشعة   •
باملتحف القومي للحضارة(، وتدريبات عىل أنظمة األمن املتكاملة والدفاع املدين واإلخالء ومقاومة احلرائق )ألفراد األمن(، وتدريب يف جمال التسجيل 

والتوثيق )لألثريني(.

استضاف متحف التحنيط باألقرص فعاليات الدورة الثانية ملؤمتر »طيبة يف 
البعثة  مع  بالتعاون  اآلثار  وزارة  نظمته  والذي  امليالد«  قبل  األوىل  األلفية 
ومجعية  العساسيف  جنوب  ترميم  ملرشوع  املشرتكة  األمريكية  املرصية 
املؤمتر  خالل  بحثية  ورقة  وأربعني  ستة  تقديم  تم  وقد  مرص.  استكشاف 

)25-29 سبتمرب 2016(.
ملرشوع  املشرتكة  األمريكية  املرصية  البعثة  إحتفال  مع  املؤمتر  تزامن  وقد 

ترميم جنوب العساسيف بالعام  العارش لتأسيسها.

مؤمتراتحمارضات



فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي
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مشاركات دولية
• شاركت وزارة اآلثار املرصية باملؤمتر الوزاري الثاين باململكة األردنية اهلاشمية حتت عنوان »تراث حتت التهديد« والذي هيدف إىل احلفاظ عىل املمتلكات 
الثقافية واحلضارية ملختلف الدول املشاركة. وقد متت مناقشة العديد من التحديات التي تواجه الرتاث الثقايف يف دول املنطقة وتعزيز سبل التعاون املشرتك 

بني الدول املشاركة يف املؤمتر ووضع رؤى خمتلفة للحد من عمليات هتريب اآلثار واسرتداد الرتاث املنهوب )8 سبتمرب  2016(.
• شاركت وزارة اآلثار يف امللتقى اإلقليمي للمنظمة العربية للرتاث والذي دار حول »تطوير السياسات والقوانني الوطنية ملحاربة اإلجتار غري املرشوع يف 

املمتلكات الثقافية« وكان من أهم أهدافه التوصل لوسائل رادعة للحد من اإلجتار بالرتاث اإلسالمي املنقول )27-29 سبتمرب 2016(.

فيسبوك،  عىل  الرسمية  الوزارة  صفحة  خالل  من  وذلك  األصوات  أعىل  عىل  و»برسيفوين«  »هاديس«  أسطورة  تصور  التي  األثرية  القطعة  • حازت 
وتم اختيارها كقطعة الشهر باملتحف املرصي بالتحرير. تصور اللوحة املصنوعة من احلجر اجلريى أسطورة يونانية شهرية خلطف املعبود 

معبودة  »برسيفوين«  للمعبودة  املوتى  عامل  معبود  »هاديس« 
حلظة  اللوحة  وتصور  والزراعة،  واخلصوبة  اآلخر  العامل 
أربعة  جيرها  التى  عربته  عىل  لربسيفوين  هاديس  خطف 
خيول. وقد بدأ متحف ركن فاروق بحلوان إطالق مسابقة 
ممثالة لقطعة الشهر وفازت فيها نجفة من الربونز عىل شكل 

قفص عصفور ملون.
عدة  املبارك  األضحى  عيد  بمناسبة  اآلثار  وزارة  نظمت   •
احلج  مناسك  موضوع  فيها  تناولت  باملتاحف  فعاليات 
املنيل  قرص  بمتحف  بالعيد،  مرتبطة  أخرى  وموضوعات 
ومتحف ركن فاروق بحلوان ومتحف املركبات امللكية ببوالق 

)16-7 سبتمرب 2016(.
الرفاعي  تناولت رشح مفصل ملساجد  بالتعاون مع مجعية وصف مرص  باأللوان«،  احتفالية حتت عنوان  »مرص زمان  أندرسون  • نظم متحف جاير 
الرتاثية وعرض أزياء  وأمحد بن طولون ومدرسة السلطان حسن، باإلضافة إىل عرض ملرسح عرائس لألطفال والتنورة وفرقة غنائية شبابية لألغاين 

تنكري )8 سبتمرب 2016(.
• نظم قطاع املتاحف بوزارة اآلثار بالتنسيق مع مجعية مرص اإلرادة وبالتعاون مع إدارة القاهرة التارخيية ووزارة الداخلية مارثون الدراجات الريايض 
حتت عنوان »بالعجلة للمتحف«، حيث انطلق حوايل مائتي شاب بدراجاهتم من ميدان التحرير بوسط البلد إىل متحف النسيج بشارع املعز )23 سبتمرب 

.)2016
• نظم متحف جاير أندرسون بالقاهرة ورشة عمل بعنوان »اجعل الرتاث مرحًا« لتشجيع األطفال عىل زيارة املواقع األثرية واالستمتاع هبا )24 سبتمرب 

.)2016
• تم فتح مجيع 

املتاحف واملواقع 
األثرية للزيارة 

باملجان للمرصيني 
والعرب واألجانب 

املقيمني يف مرص 
وذلك بمناسبة يوم 

السياحة العاملي  )27 
سبتمرب 2016(.
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أخبار متنوعة
• تعكف إدارة املقتنيات األثرية عىل توثيق وتسجيل مقتنيات كنيسة األنبا مقار األثرية بقرية أتريس بمحافظة اجليزة 

والتي تعود إىل القرن التاسع عرش وتضم املقتنيات أيقونات من نفس العرص.
بن  أمحد  بجوار مسجد  أندرسون  بمكتبة متحف جاير  اخلاصة  الفهرسة  أعامل  بدأت   •
طولون بالقاهرة والتي حتوي جمموعة كبرية ومتنوعة من الكتب القيمة التي مجعها جاير 

أندرسون باشا أثناء إقامته يف مرص.
•  مازال العمل جاريًا ىف جلنة جرد وحرص الكتب بمكتبة األمري حممد عىل برساى اإلقامة 

وكذلك املشونة باملخزن األثرى بمتحف قرص حممد عيل باملنيل.
باملنيل، وتشكيل جلنة  • تم اإلنتهاء من  سيناريو متحف الصيد بقرص األمري حممد عيل 

إلعداد املادة العلمية متهيدٌا إلفتتاح املتحف للزيارة قريبا.
قاعدة  حتديث  استكامل  إىل  باإلضافة  القومي،  األسكندرية  بمتحف  الرشح  بطاقات  حتديث  أعامل  استكامل  تم   •
بيانات جمموعة العملة اخلاصة باآلثار الغارقة، وجاري العمل عىل إصدار دليل جديد للمتحف حيتوى مجيع القطع 

األثرية املعروضة.

تكـليفــات
تكليف األستاذة/ صباح عبد الرازق للقيام بأعامل مدير عام للمتحف املرصي بالتحرير.  •

تكليف األستاذ/ حممد عىل فهمي وكياًل للشئون الفنية باملتحف املرصي بالتحرير.  •
تكليف األستاذة/ هالة حسن وكياًل لشئون األثريني باملتحف املرصي بالتحرير.  •

• تكليف د/لطفي عبد احلميد وكياًل لشئون اآلثار باملتحف املرصي بالتحرير.
تكليف د/ مجال حممود البلم مديرًا عامًا ملكتبة املتحف املرصي بالتحرير.  •

تكليف األستاذة/ دعاء فاروق عبد العزيز مرشفًا عىل مكتبات املتاحف الكربى.  •
تكليف د/ هدى إبراهيم خليفة للعمل باملكتب الفني للوزير.  •

تكليف د/ أيمن عشاموي للعمل رئيسًا لإلدارة املركزية لتفاتيش وحفائر اآلثار املرصية واليونانية والرومانية للوجه البحري   •
وسيناء والساحل الشاميل.

• تم إختيار سبعة مرشحني من بني املتقدمني لإلعالن بوظيفة معاون وزير اآلثار متهيدًا إلختيار أربعة منهم لشغل الوظيفة.

أبرز ما تم إصداره من قرارات جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار واللجان الدائمة لآلثار هلذا الشهر:
املوافقة عىل أعامل ترميم مسجد أمحد الزاهد أثر رقم 83 الكائن بشارع باب البحر بباب الشعرية.  •

املوافقة عىل أعامل ترميم قباب كنيسة مار جرجس ببيت عالم مركز جرجا، حمافظة سوهاج.  •
املوافقة عىل إستكامل أعامل التطوير والرتميم وتأهيل مبنى جملس قيادة الثورة بحي اجلزيرة بالزمالك )املرحلة الثالثة(.  •

املوافقة عىل افتتاح اجلزء الغربى من مسجد زغلول بمدينة رشيد بمحافظة البحرية للصالة.  •
اإلسالمية  اآلثار  عداد  ىف  القاهرة  بمحافظة  عىل  حممد  بشارع  والكائن  الثانى  حلمى  عباس  مسجد  تسجيل  عىل  املوافقة   •

والقبطية.
املوافقة عىل تسجيل قرص حممد عىل باشا بمدينة السويس - حمافظة السويس ىف عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية.   •

املوافقة عىل منح العرشة األوائل عىل اجلمهورية للمراحل التعليمية اإلبتدائية واإلعدادية والثانوية ترصيح دخول جماين ملدة   •
عام للمتاحف واملواقع األثرية املفتوحة للزيارة.

قرارات 

متحف الصيد بقرص األمري حممد عيل باملنيل
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ُأنشئ مركز إحيـاء الفن املصـرى القديـم بموجب قرار د. أمحد قدرى رقم 309 بتاريخ 7  أبريل 1982، وكان اهلدف من إنشائه إحياء روح الفن املرصى 
القديم، وإنتاج النامذج واملستنسخات الفنية ملختلف العصور التى شهدهتا احلضارة املرصية القديمة سواء الفرعونية أو اليونانية أو القبطية أو اإلسالمية 

للحفاظ عليها من اإلندثار. ويقوم املركز حاليًا باإلعداد إلنتاج جمموعة جديدة من النامذج األثرية.
يضم املركز جمموعة من اإلدارات الفنية يأيت عىل رأسها إدارة اجلودة التي تعمل عىل مراقبة جودة املنتج، واحلرص عىل 

إتقان تقليد األثر بأدق تفاصيله، كام تقوم بتوزيع النامذج واملستنسخات عىل بيوت اهلدايا طبقًا ملعدل الطلب عليها. 
   •  إدارة تلوين النامذج األثرية: وختتص بتلوين كل التامثيل واملجسامت.

   • إدارة املستنسخات اللونية: وختتص بإنتاج األعامل الفنية امللونة من لوحات جدارية أو برديات أو نسيج من العصور 
املرصية القديمة وحتى العرص االسالمي.

   • إدارة املستنسخات القبطية: وتضم أعامل األيقونات واملخطوطات والنسيج واملشغوالت العاجية. 
   • إدارة املاكيت: وختتص بعمل النامذج األثرية.

   • إدارة اخلزف: وختتص بإنتاج املنتجات اخلزفية مثل األوانى واجلعارين والتامثيل اخلزفية.
   • إدارة النحت: وختتص بنحت التامثيل واللوحات ذات النقش البارز والغائر، وإعداد قوالب خاصة 

      هبا لكثرة الطلب عليها.
   • إدارة التغليف: ختتص بإعداد العلب املطلوبة لكل قطعة.

   • إدارة املعلومات األثرية: وهي املسئولة عن بطاقات الرشح واملعلومات اخلاصة بكل قطعة أثرية  مستنسخة.
 يبدأ العمل باختيار القطع األثرية املراد انتاجها طبقًا ملعايري فنية وأثرية وتارخيية، من خالل جلنة مكونة من فنيني وأثريني، 
وبعد االنتهاء من إنتاج القطع األثرية ُتشكل جلنة للتسعري مكونة من الفنان صانع القطعة واثنان آخران وعضًوا أثرًيا 
وعضو تفتيش مايل وإداري لتسعري القطعة بناءًا عىل اخلامات املستخدمة والتكلفة والوقت واجلهد املستهلك يف تصنيع 

القطعة وطبقًا لرؤية اللجنة.
بعد ذلك يتم عرض املنتجات يف بيوت اهلدايا املنترشة بعدة متاحف منها املتحف املرصي بالتحرير، واملتحف اإلسالمي، ومتحف مركب خوفو، ومتحف 
جاير أندرسون. كام يتم تنظيم معارض داخلية للقطع األثرية التي ينتجها املركز منها معرض املتحف املرصي بالتحرير الذى تم تنظيمه بمشاركة من وحدة 
إنتاج النامذج واملستنسخات األثرية بالقلعة يف الفرتة من 14 يوليو وحتى 15 أغسطس 2016، وذلك بمناسبة افتتاح منفذ البيع الدائم باملتحف املرصي، 
وأيضًا معرض بيت السناري »من فات قديمه تاه« الذى أقيم يف بداية شهر سبتمرب اجلاري، كام يتم اآلن اإلعداد ملعرض بمدينة رشم الشيخ تنظمه دولة 
الكويت خالل شهر أكتوبر القادم، ومن اجلدير بالذكر أن هناك العديد من الشخصيات العامة والسفراء واهليئات الثقافية التي ُتقبل عىل اقتناء قطع أثرية 

منتجة من املركز.



جمموعة طيور أبو منجلأثر الشهر
 بمتحف ملوي باملنيا

يعترب طائر أبو منجل أحد فصائل الطيور الربية اخلواضة أى الطيور ذات املنقار الطويل 
األبيض  باللون  أجسادها  لون  ويتميز  طويلة،  وسيقان  ألسفل،  املنحني  الرفيع 
الدافئة  أبو منجل يف األقاليم  باللون األسود. تعيش طيور  والرأس والذيل والقدم 

وتتغذى عىل األسامك املوجودة يف املستنقعات والبحريات.
واحلكمة  القمر  رب  چحويت  املعبود  القديمة  مرص  يف  منجل  أبو  طائر  يمثل 
العصور  أقدم  منذ  ظهر  القدماء.  املرصيني  عند  الكتبة  رئيس  أنه  عرف  والكتابة. 
كاملًة  الطري  هبيئة  أحيانًا  ُيصور  كان  الروماين.  العرص  حتى  ظهوره  واستمر  التارخيية 
القرد،  هبيئة  أخرى  أحيانًا  تصويره  إىل  باإلضافة  منجل،  أبو  طائر  برأس  آدمية  هبيئة  أو 
بالقمر. كانت مدينة األشمونني يف صعيد  وكانت مجيع هيئاته تلك مرتبطة 
وقد  لعبادته،  الرئييس  املركز  هي  اإلغريق(  عند  ماجنا  )هريموبوليس  مرص 
انترشت بقايا مومياوات هذا الطائر يف العديد من املواقع األثرية عىل رأسها 
ضمت  والتي  األشمونني  غرب  اجلبل  تونا  جبانة 
بمثابة  وكانت  منجل  أبو  لطائر  املومياوات  آالف 
املنطقة  هذه  حجاج  من  مقدمة  نذرية  تقدمات 
احتوت كذلك جبانة  املعبود چحويت.  إىل  لتقديمها 

سقارة عىل مومياوات أبو منجل التي ترجع إىل عصور متأخرة. ويف القرن الرابع امليالدي 
األشمونني  يف  الطائر  هذا  عبادة  إحياء  بإعادة  چحويت  املعبود  كهنة  كبري  بتوزيريس  قام 

املعبود  بمناظر  ذخرت  التي  اخلاصة  مقربته  ببناء  وقام  ملرص،  الفاريس  الغزو  أعقاب 
يف  چحويت  املعبود  متائم  انترشت  كام  والقرد.  منجل  أبو  طائر  صوريت  يف  چحويت 
صورة طائر أبو منجل أو يف هيئة آدمية برأس أبو منجل، وتلك التامئم استخدمت 

غالبًا من ِقبل الكهنة والعامة الرتدائها يف حياهتم اليومية.
ملفوف  بعضها  أبو منجل  لطائر  التامثيل  باملنيا جمموعة من  ملوي  يضم متحف 
من  مصنوعة  وهي  والروماين،  اليوناين  العرصين  إىل  وترجع  كتانية،  بلفائف 
الطائر  جسد  وكان  واملرمر.  والقاشاين  والعاج  والربونز  كاخلشب  مواد  عدة 
باللون األسود،  بينام يصور رأسه وذيله وقدميه  يصور بلون ذهبي أو أبيض 
ويظهر أبو منجل واقفًا أو جالسًا أو يف وضع السري، كام ُيصور أمامه أحيانًا 
بعض املعبودات مثل ماعت ونفتيس وحتحور وأوزيريس وبتاح وحورس 

نظرًا الرتباطهم باملعبود چحويت.

الدري الله  رئيس التحرير: د/ منة 

لعمل: أ/ مآثر إبراهيم أبو عيش ا فريق 

خليفة ابراهيم   د/ هدى 
إبراهيم سعد   أ/ محمد 
الـســيــد  أ/ خـلــيــل 

 أ/  ملياء شحاتة
تصـميــم   : أ/ مــــروة الـشـيــمــي       

وزارة  اآلثار 
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