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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.

األجانب  الزائرين  من  حلامله  يتيح  جماين  غري  زيارة  ترصيح  األوىل  اآلثارللمرة  وزارة  تصدر 
أيام  مخسة  مدار  عىل  األقرص،  بمدينة  للزيارة  املفتوحة  واملتاحف  األثرية  املواقع  كافة  دخول 
متتالية. عىل من يرغب يف رشاء الترصيح التوجه إىل إدارة العالقات الثقافية اخلارجية بمبنى 
الوزارة بالزمالك أو مكتب العالقات العامة بتفتيش األقرص )خلف متحف األقرص(، وذلك 

بدءًا من أول نوفمرب ٢01٦. سعر الترصيح 100دوالر للزائر و 50 دوالر للطالب 
)بدون مقربيت ستي األول ونفرتاري(، أو ٢00 دوالر للزائر و 100 دوالر للطالب 

)شاملة مقربيت ستي األول ونفرتاري(.
هذا إىل جانب فتح مقربيت امللك ستي األول وامللكة نفرتاري بالرب الغريب باألقرص 
من  عليها  احلصول  يمكن  الواحدة،  للمقربة  جم    1000 وقدرها  خاصة  بتذكرة 

خالل شباك تذاكر وادي امللوك بالرب الغريب. 

افتتح السيد وزير اآلثار املعرض املؤقت األول للمضبوطات األثرية باملوانئ 
املرصية 198٦- ٢01٦ باملتحف املرصى بالقاهرة بحضور عدد من السفراء 
وتارخيية  أثرية  قطعة   4٢5 املعرض  يضم   .)٢01٦ أكتوبر   ٢4( واملسئولني 
ترجع لعصور خمتلفة بداية من العرص الفرعونى وحتى عرص أرسة حممد عىل 
باشا تم ضبطها باملوانئ واملطارات املرصية قبل هتريبها خارج البالد بالتنسيق 

مع اجلهات األمنية.
التفاقية  تطبيقًا  مصادرهتا  تم  دول  عدة  ختص  تراثية  قطع  إىل  باإلضافة  هذا 
اليونسكو لعام 1970 والتى انضمت هلا مرص عام 197٢ واخلاصة بمنع نقل 

وتصدير واسترياد ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة.
فاعليات  عدة  ويصحبه  القادم  ديسمرب  منتصف  حتى  املعرض  ويستمر 

وندوات.

نفرتاري تلعب السنت
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ترصيح األقرص وافتتاح مقربيت ستي األول ونفرتاري

معرض اآلثار املؤقت األول 
املضبوطات األثرية باملوانئ املرصية

 2016 -1986 



أعامل
 بعثــات 

أثرية

ومؤسسة  اآلثار  وزارة  بني  املشرتكة  البعثة  أكتوبر:  شهر  خالل  أعامهلا  األثرية  البعثات  من  العديد  بدأت 
أبحاث الدولة احلديثة وجامعة كامربدج بالوديان الغربية باألقرص- البعثة املشرتكة بني مركز تسجيل اآلثار 
املرصية واملركز القومي الفرنيس للبحث العلمي بمعبد الرامسيوم وجبانة طيبة - جامة سيلفى األسبانية 
باملعبد اجلنائزي للملك حتتمس الثالث باألقرص- املعهد اهليليني لآلثار  بحدائق الشالالت باألسكندرية - 
املتحف الربيطاين بمخازن شطب بأسيوط - املعهد األملاين لآلثار بكل من ذراع أبو النجا باألقرص وجزيرة 
بالبحرية - جامعة شيكاغو األمريكية بكل من  الفنتني بأسوان - جامعة رونوك األمريكية بكوم احلصن 
إدفو بأسوان ومعبد هابو باألقرص-  املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بكل من سور صالح الدين بالقاهرة 
وسانور ببني سويف وموقع تبة اجليش بسقارة وأرمنت باألقرص وقفط ومعبد دندرة بقنا - جامعة برلني 
احلره األملانية بمخازن شطب بأسيوط - جامعة بازل السويرسية بوادي امللوك باألقرص- املتحف امللكي 
للتاريخ والفن البلجيكية بالكاب بأسوان - جامعة توبنجن األملانية بسقارة باجليزة - جامعة ليس االيطالية 

بديمية السباع بالفيوم - جامعة تورين االيطالية بجزيرة نلسون باألسكندرية.
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اكتشافات أثرية
وزارة  حفائر  مدرسة  نجحت 
األغاخان  جبانة  بموقع  اآلثار 
عن  الكشف  يف  أسوان  غرب 
الصخر  يف  منحوتتني  مقربتني 
حالة  يف  املتأخر  العرص  من 
العثور  وتم  احلفظ،  من  سيئة 
توابيت  بقايا  عىل  بداخلهام 
املقربتني  ويتقدم  ومومياوات، 

عدة درجات هتبط إيل غرفة دفن صغرية احلجم ومربعة الشكل.

قناعًا  اآلثار  وزارة  تسلمت 
مرصي  مواطن  من  ذهبيًا 
فرنيس كان قد أهداه له صديقه 
تسليم  تم  وقد  ابنه،  مولد  يوم 
املرصي  املتحف  إىل  القنـاع 
لتحديد  لتشكيل جلنة  بالقاهرة 
الرتميـم  أعامل  وإجراء  تأرخيه 

الالزمة له.

• أقام املتحف املرصي بالقاهرة معرضًا مؤقتًا بمناسبة اليوم العاملي للعصا البيضاء )يوم املكفوفني( بعنوان »تقدر 
تشوف بإيديك«. هيدف املعرض إىل معايشة املبرص حلياة الكفيف عن طريق ملس بعض القطع األثرية املستنسخة دون 

رؤيتها )4-1٦ أكتوبر ٢01٦(.
»كنوز  عنوان  حتت  السويس  ملحافظة  القومي  بالعيد  االحتفال  بمناسبة  معرضًا  القومي  السويس  متحف  أقام   •
هامش  وعىل  للجمهور،  مرة  ألول  تعرض  اإلسالمي  العرص  من  أثرية  خزفية  قطعة   ٢7 املعرض  يضم  إسالمية«. 
هذا االحتفال تم افتتاح معرض »السويس بعيون أوالدها« والذي ضم عددًا من اللوحات الفنية عن حرب أكتوبر 

)٢0 أكتوبر-19 نوفمرب ٢01٦(.

• انتقل معرض »عرص بناة األهرام« باليابان من مدينة كاجوشيام إىل مدينة كيوتو وذلك يف الفرتة من 1 أكتوبر إىل ٢5 ديسمرب ٢01٦، ومن املقرر انتقاله 
إىل مدينة توياما ليعرض هناك من 13 يناير إىل ٢٦ مارس ٢017.

انتقاله إىل متحف ريتربج بمدينة زيورخ السويرسية  • يستمر معرض »اآلثار الغارقة« باملتحف الربيطاين بإنجلرتا حتى ٢٢ نوفمرب ٢01٦، ومن املقرر 
يف الفرتة من 1٢ يناير إىل 1٢ مايو ٢017.

 معارض داخلية

معارض خارجية

آثـار مسرتدة

معارض آثار مؤقتة
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• تسلم مركز الرتميم باملتحف املرصي الكبري عدد 3٦٢ قطعة أثرية من املتحف املرصي بالقاهرة، عبارة عن مقتنيات امللك توت عنخ آمون وامللك 
رمسيس التاسع )14 أكتوبر ٢01٦(. 

يف  العمل  يستمر  كام  املتحف،  مبنى  أمام  الساحات  وأرضيات  العظيم  الدرج  انشاءات  ويف  املدخل،  لبهو  املعدنية  األسقف  يف  العمل  جاري   •
التشطيبات الداخلية، و بدء العمل يف الكساء اخلارجي جلدار منكاورع الفاصل بني املستوى املقام عليه املتحف ومنطقة منتزه أرض مرص التي تقع 

عىل مستوى أعىل إىل الغرب من مباين املتحف، ويتخذ الكساء شكل الدخالت واخلرجات املستوحاه من جدران املجموعة اجلنائزية للملك زورس.
بالقاهرة إلعداد  العلمية اخلاصة بتوثيق حالة مقاصري امللك توت عنخ آمون اخلشبية املذهبة بمعاينة املقاصري بمقر املتحف املرصي  اللجنة  • قامت 

التقارير األولية عنها.

• تم االنتهاء من أعامل ترميم مقصورة مركب امللك حتتمس الثالث بمنطقة املتحف املفتوح بالكرنك، 
وقد شملت أعامل الرتميم إعادة جتميع املقصورة وتنظيف وترميم العتب اخلاص بالسقف.

باب  بمنطقة  املاردانى  الُطنُبغا  األمري  جامع  هلا  يتعرض  التى  التلف  مظاهر  توثيق  أعامل  يف  البدء  • تم 
وتصنيف  للسقوط  اآليلة  األجزاء  بتثبيت  الزخرفية  عنارصه  عن  املخاطر  لدرء  األمحر  بالدرب  الوزير 
األجزاء املتناثرة بأنحاء املسجد لتحديد أماكنها. وقد أوشك فريق العمل عىل االنتهاء من الدراسة الفنية 

واملالية للمرشوع.
أواخر  إىل  تارخيها  يرجع  والتى  باألسكندرية  األثرية  األنفويش  جبانة  بمقابر  الرتميم  أعامل  بدأت   •

امللحية وما  البللورات  نمو  إىل  املياه األرضية مما أدى  بتذبذب مستوى  املقابر  تأثرت جدران هذه  الروماين. وقد  العرص  العرصالبطلمي وبداية 
ترتب عليه من  ضعف اجلدران املنقورة ىف الصخر وطبقات التحضري احلاملة للنقوش والكتابات األثرية. وقد قام فريق الرتميم باستخالص 
األمالح املشوهه للنقوش وترميم طبقات املالط املتهالكة باستخدام مونة اجلري باإلضافة إىل إزالة التشوهات اللونية الناجتة عن التلف البرشى 

وتقوية األلوان حلاميتها من التلف. 
•اإلنتهاء من أعامل ترميم عرشة من برديات ميتشجان، وثالثة من برديات باب جاسوس، وكذلك ترميم تابوتني وغطائي تابوتني آخرين من 

اخلشب باملتحف املرصي بالقاهرة.
مستوى  عىل  العمالت  وتوصيف  تسجيل  جلان  ىف  العمل  وجاري  بالقاهرة،  املرصي  باملتحف  عملة   1٢0 عدد  ترميم  أعامل  من  •اإلنتهاء 

اجلمهورية، حيث تم االنتهاء من 1500 قطعة حتى اآلن.

مرشوعــات

أثرية عن  بواقع 35٢ قطعة  املؤقت  العرض  بقاعة  اخلاصة  املعروضات  قائمة  املرصية العتامد  للحضارة  القومي  للمتحف  العليا  اللجنة  • اجتمعت 
احلرف  عرب العصور، كام تم انتقاء جمموعة من القطع األثرية من متاحف املرصي واإلسالمي والنسيج والقبطي )17 أكتوبر ٢01٦(.

القومي  املتحف  استقبال  مبنى  باستغالل  اخلاصة  املقرتحات  ومناقشة  لعرض  جدوى  دراسة  بعمل  امُلكلفة  الفرنسية  الرشكة  مع  اجتامع  عقد  • تم 
للحضارة املرصية )٢3 أكتوبر ٢01٦(.

• تم االنتهاء من تركيب األرضيات اخلشبية بقاعة العرض املؤقت، وجاري العمل عىل تركيب فتارين العرض هبا، وتركيب لوحات نظام اإلضاءة 
باملرسح، وخمارج تغذية الكهرباء باملعمل املركزي، والعمل يف قاعة كبار الزوار بمبنى االستقبال، ويف الرخام اخلاص باملصاعد، وكذلك تنفيذ أعامل 

الزراعة للموقع العام، كام تم االنتهاء من زراعة النخيل باملوقع.

• تم التعاقد مع رشكة كوين سريفيس بتمويل من وزارة السياحة لتوفري أفراد ومنظومة لألمن، وذلك لتأمني شارع املعز لدين اهلل الفاطمي باجلاملية.
التارخيية. القاهرة  • تم االنتهاء من إجراءات طرح األبحاث والدراسات اخلاصة بمرشوع ترميم وإعادة تأهيل وكالة بازرعة بمرشوع تطوير 

• تم االنتهاء من أعامل اللجنة املشكلة بالقرار الوزاري رقم 4٦4 لسنة ٢01٦ إلعداد كراسة الرشوط واملواصفات واملقايسة اخلاصة بصيانة قرص 
األمري طاز بشارع السيوفية باخلليفة، وجاري طرح املرشوع.

املتحف القومى للحضارة املرصية

مرشوع القاهرة التارخيية

مرشوعات ترميم

املتحف املرصى الكبري
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وقد  األجنبية.  واملعاهد  اجلامعات  بعض  مع  بالتعاون  أكتوبر،  شهر  خالل  احلفائر  ومدارس  التدريبية  الدورات  من  عددًا  اآلثار  وزارة  • نظمت 
مواجهة  اجلدارية،  الرسوم  كيفية حفظ  والرادار،  السينية  األشعة  استخدام  كيفية  اآلثار،  تزوير  العلمية لكشف  الطرق  التدريبية  الدورات  تناولت 
التسويق يف  استغالل مهارات  بيانات،  قاعدة  إنشاء  األثري،  العلمي  النرش  الثقايف، طرق  الرتاث  باملتاحف ومواقع  املخاطر واألزمات واملعوقات 
خدمة اآلثار واملتاحف، حفظ املواقع األثرية، الفن والعامرة املسيحية يف مرص، كيفية التعامل مع الصحراء أثناء احلفائر، باإلضافة إىل مدارس احلفائر، 

ومدارس املسح والرسم األثري.
• تلقى السادة العاملني باملتحف القومي للحضارة املرصية دورات تدريبية يف جماالت عدة منها معاجلة وحفظ املومياوات والبقايا اآلدمية 

)ملتخصيص الرتميم(، وأنظمة األمن املتكاملة والدفاع املدين واإلخالء ومقاومة احلرائق )ألفراد األمن(.

تدريب

االكتشافات  امللكي:  البالط  وسيدات  الثالث  أمنحتب  امللك  لزوجات  الفريدة  العائلية  »املقابر  بعنوان  حمارضة  اآلثار  وزارة  نظمت   •
.)٢01٦ أكتوبر  بالزمالك )10  الوزارة  Piers Litherland بمقر  الدكتور  ألقاها   الغريب باألقرص«،   بالرب  برايا  احلديثة بوادي 

األنشطة  مركز  املؤمتر  استضاف  مشرتكة«.  وآفاق  مصري  املرصية:  الفرنسية  العالقات  من  »قرنني  مؤمتر  فعاليات  اآلثار  وزير  السيد  افتتح   •
أكتوبر   18( األثري  العمل  جمال  يف  الفرنيس  املرصي  التعاون  تاريخ  عن  حمارضة  الوزير  السيد  ألقى  كام  األسكندرية.  بمكتبة  الفرنكوفونية 

.)٢01٦
املؤمتر الدويل »نصوص األهرام« بالتعاون مع البعثة الفرنسية السويرسية بسقارة بمقر الوزارة بالزمالك، واستمر  من  األول  اليوم  اآلثار  وزارة  • استضافت 

املؤمتر بمقر املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية )٢3-٢5 أكتوبر ٢015(.
• ألقى السيد وزير اآلثار كلمة بمؤمتر »األسكندرية الدويل لآلثار البحرية والغارقة« بمناسبة االحتفال بمرور عرشين عامًا عىل تأسيس اإلدارة املركزية لآلثار 

الغارقة )31 أكتوبر ٢01٦(.

حمارضات ومؤمترات

لقاءات وزيارات
تفقد السيد وزير اآلثار بمرافقة عدد من قيادات الوزارة بعض املواقع األثرية 
واملتاحف واملشاريع باملحافظات اآلتية: املنيا )البهنسا(، بني سويف )دشاشة 
وأهناسيا وجبل النور، ومتحف بني سويف القومي، وذلك بمرافقة السيد 
حمافظ بني سويف(، وحمافظة القاهرة )منطقة آثار املطرية  بمصاحبة السيد 
باملنطقة،  األملانية  املرصية  البعثة  حفائر  أعامل  ملتابعة  مرص  يف  أملانيا  سفري 
ملتابعة  نارص  منشأة  بحي  املامليك  صحراء  وجبانة  احلصن  عرب  ومنطقة 
أعامل الرتميم بمجموعة السلطان قايتباي(، وحمافظة أسوان )حلضور تعامد 
الشمس عىل وجه امللك رمسيس الثاين بمعبده بأبو سمبل. كام تفقد السيد 
الوزير حفائر وزارة اآلثار بجبانة األغاخان  بأسوان وقام بتسليم شهادات 

تقدير للمشاركني بمدرسة احلفائر التي عملت باملوقع(. 

 إصدارات
الوزارة

أصدرت وزارة اآلثار بالتعاون مع املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية كتاب :
«La cachette de Karnak: nouvelles perspectives sur les 

découvertes de Georges Legrain« 
إعداد Laurent Coulon . يضم الكتاب جمموعة من املقاالت بعدة لغات حول 
آمون  بمعبد  الشمسية  »العقيدة  الفرعونية»،  مرص  يف  »اخلبايا  منها  الكرنك  خبيئة 

بالكرنك يف عرص بسامتيك األول»، »وظيفة متاثيل املعابد يف العرص املتأخر».



فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي
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مشاركات دولية
• شارك ممثلو وزارة اآلثار يف: منتدى بكني بالصني حول »احلضارات القديمة والتحديات التي تواجهها ووسائل محايتها« )18- ٢0 أكتوبر ٢01٦(، 
واملهرجان املرصي الذي نظمته القنصلية العامة هبيوستن بالواليات املتحدة األمريكية )٢7-30 اكتوبر ٢01٦(، واجتامع اللجنة الدولية احلكومية 

حلامية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح بمقر اليونسكو بباريس )30 اكتوبر -٢ نوفمرب ٢01٦(.
العربية  الدول  خمتلف  يف  امُلقامة  واملعارض  واملؤمترات  والندوات  الدورات  من  العديد  يف  اآلثار  بوزارة  العاملني  السادة  من  كبري  عدد  شارك   •
إىل  الكبري  املرصي  باملتحف  ترميم  أخصائي  إبراهيم  الفتاح  عبد  إبراهيم  أ.  التايل:  النحو  عىل  باخلارج  املعروضة  األثرية  القطع  وملرافقة   واألجنبية، 
املغرب، أ. حممود أنيس مهام أخصائي ترميم باملتحف املرصي الكبري و أ. ممدوح حممد عودة مدير عام اإلدارة العامة لألزمات والكوارث  إىل اإلمارات 
العربية املتحدة،  أ. عبد اخلالق عبد احلميد حلمي مدير مركز زوار الكرنك و أ.هاين عبد اهلل الطيب مفتش آثار بمنطقة سقارة و أ. حممد سيد حممود 
أخصائي ترميم باملتحف القومي للحضارة إىل اململكة املتحدة،  د. حممد إسامعيل خالد املرشف العام عىل اللجان الدائمة والبعثات و أ. عمرو الطيبي 
املدير التنفيذي لوحدة إنتاج النـامذج األثرية إىل بولندا، د. مصطـفى فتـحي عبد الاله مدير عـام منطقة األقصـر و أ. صالح املاسخ أمحد كبري مفتيش 
آثار الكرنك و أ. خالد حممد السيد مفتش آثار بشامل القليوبية إىل الواليات املتحدة األمريكية، د. حممد عبد العزيز أمحد مدير عام آثار مرص العليا و 
أ. شهاب حسني عبد النارص مدير عام ترميم آثار ومتاحف مرص الوسطى و أ. فهمي حممود حممد مدير عام إدارة املنافذ األثرية بأسوان و أ. صربي 
عبد الغفار عبد الكريم مدير عام ترميم اآلثار املرصية بالقاهرة الكربى إىل اليابان، أ. شيامء سيد حممد أخصائي ترميم باملخزن املتحفي بكوم أوشيم، و 
أ. أيمن حممد ضمراين مفتش آثار بمنطقة أبيدوس إىل إيطاليا، د. صفاء عبد املنعم إبراهيم مدير عام اإلدارة العامة لدراسات وبحوث الربدي بمركز 
تسجيل اآلثار و م. طارق حممد حممد و م. السيد العريب مصطفى بالتأمني اإللكرتوين باملتحف القومي للحضارة إىل أملانيا، أ. هبة سامي حممد مدير عام 
املكتب الفني لرئيس قطاع املتاحف إىل النمسا، أ. نجالء غريب عبد الرمحن مفتش آثار بمتحف النوبة بأسوان إىل اململكة املتحدة وسويرسا،  د. عادل 

حممد زيادة مدير عام املتابعة الفنية لقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية إىل تركيا.

• حازت رأس امللكة حتشبسوت بمتحف األسكندرية القومي عىل أعىل األصوات وذلك من خالل 
صفحة الوزارة الرسمية عىل فيسبوك، حيث تم اختيارها كقطعة الشهر للمتحف هناك. 

التي متثل فرقة الرماة املرصيني واملصنوعة من اخلشب عىل أعىل األصوات  • حصلت القطعة األثرية 
كقطعة الشهر باملتحف املرصي بالقاهرة، والقطعة تعود إىل عرص األرسة احلادية عرش، وُعثر عليها بمقربة 
األمري مسحتي بأسيوط. وقد رسى هذا التقليد عىل عدد من املتاحف األخرى بباقي املحافظات املرصية، 

والذي كان قد بدأه املتحف املرصي يف شهر يونيو املايض.
البيضاء )يوم املكفوفني( تضمنت  اليوم العاملي للعصا  • نظم املتحف املرصي بالقاهرة احتفالية بمناسبة 

جولة إرشادية للمكفوفني داخل قاعات املتحف، باإلضافة إىل إقامة ورشة عمل تضم املبرصين واملكفوفني عىل حٍد سواء )4- 1٦ أكتوبر ٢01٦(.
الثالثة واألربعني النتصارات حرب أكتوبر تم فتح مجيع املتاحف واملواقع األثرية املفتوحة للزيارة جمانًا للمرصيني  • بمناسبة االحتفال بالذكرى 
والعرب واألجانب املقيمني يف مرص يف يوم السادس من أكتوبر، هذا باإلضافة إىل تنظيم احتفالية بقلعة صالح الدين األيويب بالقاهرة بالتعاون مع 

جهاز الشئون املعنوية بالقوات املسلحة تضمنت ندوة عن تاريخ العسكرية املرصية، كام شهدت منطقة وسط الدلتا هبذه املناسبة احتفاالت وندوات عن 
العسكرية املرصية حتت رعاية قطاع اآلثار اإلسالمية )٦-7 أكتوبر ٢01٦(. 

• بمناسبة مرور مائة ومخسون عامًا عىل إنشاء الربملان املرصي تم فتح مجيع املتاحف واملواقع األثرية املفتوحة للزيارة جمانًا للمرصيني والعرب 
واألجانب املقيمني بمرص)٢٢ أكتوبر ٢01٦(.

اليونسكو  قائمة  عىل  لتسجيلها  بسيناء  فرعون  جزيرة  مللف  املبدئية  النسخة  إعداد  من  بالوزارة  الدويل  التعاون  وملفات  الدولية  املنظامت  إدارة  • انتهت 
للرتاث العاملي، ملا سيرتتب عليه من ترويج سياحي للموقع  وإتاحة الفرصة لتقديم الدعم الدويل له، وسوف ُتقدم النسخة النهائية للملف عام ٢017 ليتم 
اعالن النتائج يف ٢018. ومن اجلدير بالذكر أن دير سانت كاترين بسيناء هو آخر موقع تراث ثقايف مرصي تم تسجليه عىل قائمة اليونسكو يف عام ٢003.

كعاصمة  منف  مدينة  إحياء  مرشوع  ضمن  تأيت  والتي  األثري،  رهينة  ميت  موقع  وإدارة  التدريب  مدرسة  من  الثالثة  الدفعة  بتكريم  الوزير  السيد  • قام 
ملرص القديمة ووضعها عىل خريطة السياحة العاملية  )٢3 أكتوبر ٢01٦(.

أخبار متنوعة



اتفاقيات وبروتوكوالت
واملتحف  القومي  طوكيو  متحف  بني  تعاون  بروتوكول  اآلثار  وزارة  وقعت   •
جماالت  يف  والتدريب  اخلربات  وتبادل  التعاون  تعزيز  إىل  هيدف  الكبري  املرصي 
العرض املتحفي، وإدارة املتاحف، واملعارض املؤقتة، وقد وقع الربوتوكول ممثاًل عن 
الوزارة د. طارق توفيق املرشف العام عىل مرشوع املتحف املرصي الكبري بحضور 
السيد وزير اآلثار، وذلك أثناء تواجد الوفد املرصي باليابان الفتتاح معرض »عرص 

بناة األهرام» بمدينة كيوتو )1 اكتوبر ٢01٦(.
تعزيز  إىل  للثقافة هتدف  تفاهم مع مؤسسة األغاخان  اآلثار مذكرة  • وقعت وزارة 
واحلفاظ  األثري  العمل  بام خيدم جمال  واملؤسسة  الوزارة  بني  املشرتك  التعاون  سبل 

عىل املباين األثرية. وقع املذكرة ممثاًل عن الوزارة د. مصطفى أمني األمني العام للمجلس األعىل لآلثار )3 أكتوبر ٢01٦(.
إنتاج األعامل  الثالثة  فيام خيص  الوزارات  التعاون بني  السياحة واإلنتاج احلريب هيدف إىل تعزيز  • وقعت وزارة اآلثار بروتوكول تعاون مع وزاريت 

اإلنشائية  والفنية واألنظمة اإللكرتونية للمباين واملتاحف واملعامل واملعارض والقرى السياحية التابعة لوزاريت اآلثار والسياحة )1٦ أكتوبر ٢01٦(.
JICA للمسامهة يف متويل مرشوع املتحف املرصي  • وقعت وزارتا اآلثار والتعاون الدويل اتفاقية القرض اإلضايف مع اهليئة اليابانية للتعاون الدويل 

الكبري لالنتهاء من أعامله اإلنشائية )٢4 أكتوبر ٢01٦(.
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تكـليفــات
تكليف أ. سعيد سعيد شبل للعمل رئيسًا لإلدارة املركزية للمخازن   •

املتحفية.
نقل أ. منى عبد احلي عىل سنطاوي للعمل مديرًا عامًا بإدارة التوثيق   •

األثري بقطاع اآلثار املرصية.
بقطاع  احلفائر  عامًا إلدارة  مديرًا  للعمل  أمحد  نويب حممود  أ.  تكليف   •

اآلثار املرصية.
آثار  ملنطقة  عامًا  مديرًا  للعمل  الرفاعي  عبد  رجب  حممود  أ.  تكليف   •

السويس.
تكليف أ. سامي حممد أمحد للعمل مديرًا إلدارة احلفائر بقطاع اآلثار   •

املرصية.
املعلومات  نظم  إدارة  عام  ملدير  نائبًا  طلعت  حممد  مروة  م.  تكليف   •

اجلغرافية فيام خيص أعامل الشئون الفنية.

إدارة املجلس األعىل  الشهر يف  اجتامعات جملس  إقراره هذا  أبرز ما تم 
لآلثار واللجان الدائمة لآلثار:

بمدينة  األثريني  والنور  العرابى  مسجدي  مئذنتي  ترميم  عىل  املوافقة   •
رشيد، عىل أن يتم الطرح والرتسية من قبل الوحدة املحلية باملحافظة.

املوافقة عيل احلرم املقرتح لكل من سبيل وكتاب خرسو باشا أثر رقم   •
والكائن   1951 لسنة   10357 رقم  الوزارى  بالقرار  واملسجل   5٢
وحممد  زياد  األمري  وقباب  القاهرة،  بمحافظة  باجلاملية  املعز  بشارع 
األنصارى و حممد اخلرس وحسن بن صالح والسيدة رقية وخولة بنت 
األزور وحممد بن عقبة وعبادة بن الصامت وعيل اجلامم وسيدي سوادة 
رقم  الوزارى  بالقرار  واملسجلة مجيعًا  وأوالده  أبى طالب  بن  وجعفر 
املنيا، وعىل احلرم املقرتح ملدينة  البهنسا - حمافظة  5٦ لسنة ٢001 - 

»باب« األثرية جنوب الشالل األول ىف مواجهة جزيرة فيلة بأسوان.

قرارات 

احتفلت مرص يف مطلع شهر أكتوبر من هذا العام بمرور مائة ومخسني عامًا عىل تأسيس 
عليه  أطلق  العلوية.  نيابية ظهرت يف عهد األرسة  هيئة  أول  اعترب  الذي  النواب  جملس 
جملس شورى النواب وكان مكان انعقاده بالقلعة، ويف عام 19٢3 أنشأ امللك فؤاد هذا 
فريدًا  فنيًا  طرازًا  ويعد  القاهرة.  جنوب  منطقة  األمة  جملس  بشارع  حاليًا  الكائن  املبنى 
ملزجه بني الطراز األورويب وبني الفن اإلسالمي والفرعوين، وقد تم تسجيله كأثر عام 
الرئيس  وافتتحه  اآلثاراملرصية،  هيئة  برعاية  الشعب  جملس  متحف  إنشاء  تم   .198٦
األسبق حسني مبارك عام 198٦. ومن أبرز املعروضات األثرية باملتحف املركبة امللكية 

أآلي،  إىل جانب بعض نامذج من الترشيعات والقوانني التي تعود إىل مرص القديمة. 

متحف جملس النواب



مركز تسجيل اآلثار املرصيةإدارة الشهر
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بدأ االهتامم بتسجيل اآلثار املرصية الثابتة بعد قيام احلكومة املرصية ببناء السد العاىل جنوب أسوان 
مما تسبب ىف تعرض املعابد الفريدة معامرًيا وتارخيًيا للخطر الزدياد نسبة الرطوبة وإرتفاع مستوى 
املياه اجلوفية ىف صعيد مرص وغمر بعض اآلثار باملياه نتيجة لتكون بحرية نارص خلف السد فأصبح 

من الرضورى إنقاذ معابد النوبة، عن طريق فكها ونقلها إىل مكان أكثر إرتفاًعا حلاميتها.
وحفاًظا عىل هذا الرتاث احلضارى كان يتحتم إنشاء مركًزا علمًيا متخصًصا لتسجيل هذه املعابد 
قبل نقلها من مكاهنا األصىل فجاء قرار إنشاء مركز تسجيل اآلثار املرصية عام 195٦ هيدف إىل 
احلفاظ عىل الرتاث القومى، ومهمته تسجيل ودراسة اآلثار املرصية واحلفاظ عىل الوثائق التى يتم 
النرش  طريق  عن  املختلفة  والفنية  العلمية  اهليئات  مع  وتبادهلا  التسجيل  أعامل  أثناء  عليها  العثور 

العلمى. 
تم إنشاء مركز تسجيل اآلثار املرصية خلف املتحف املرصى بالقاهرة، ونظًرا ألعامل بناء كوبرى 
من  مكون  جديد  مبنى  وإنشاء  هدمه  تقرر  فقد  الكوبرى  حمور  عىل  املركز  مبنى  ووقوع  أكتوبر   ٦
ستة طوابق باملوقع احلاىل بحى الزمالك وإنتقل إليه مجيع العاملني ىف 1977/7/1، وأصبح مقًرا 

لوزارة اآلثار حالًيا.
ومن أبرز ما قام املركز بتسجيله معابد النوبة مثل أبو سمبل الكبري، أبو سمبل الصغري، كالبشة، 
تافا،  الليسية،  الدر،  دندور،  دابود،  عمدا،  الواىل،  بيت  الدكا،  املحرقة،  السبوع،  حسني،  جرف 
قرطاسى، الكنائس الرديسية، قرص أبريم ومقربة بننوت، حيث تم تسجيل كل معابد النوبة بنقوشها 

ومناظرها ورفعها املساحى وغريها من األعامل التوثيقية التى متت ىف ذلك الوقت، وبعد االنتهاء من هذه املهمة الوطنية ، انتقل عمل ونشاط املركز إىل 
مدينة األقرص وسقارة حيث تم تسجيل العديد من املعابد واملقابر. باإلضافة إىل تسجيل العديد من اآلثار بمحافظات األسكندرية، اجليزة، املنيا، أسيوط، 

واألقرص.
يضم املركز عدة إدارات: اإلدارة العلمية وتتكون من قسم احلفظ العلمى وقاعة البحث واملكتبة )والتى تضم أكثر من 3000 عنوان ىف جمال اآلثار املرصية، 
ختدم األثريني باملركز وكذلك طالب كليات اآلثار وغريها(، إدارة مركز املعلومات األثرية، إدارة األرشيف العلمى )وتضم عدد 13 أرشيف من الصور 
الفوتوغرافية واجليالتينية والسلبيات الزجاجية والنيجاتيف للعديد من املواقع األثرية ىف مرص(، إدارة دراسات وبحوث الربدى )وهى إدارة تم إستحداثها 
هبدف إنشاء قاعدة بيانات للربدى املحفوظ ىف كافة املواقع واملتاحف داخل مرص وخارجها(، إدارة الرسم اخلطى، اإلدارة اهلندسية، إدارة التصوير وإدارة 

الشئون املالية واإلدارية. 
يبدأ عمل التسجيل بإعداد خرائط بيانية لألثر ثم تصويره فوتوغرافًيا ثم يتم رفع األثر هندسًيا وتسجيل خصائصه املعامرية، ثم يتم إعداد رسوًما خطية لألثر 
سواء يدوًيا أو إلكرتونًيا باستخدام برامج احلاسب، ثم تبدأ مرحلة تبويب املادة العلمية وتنظيمها من خالل بطاقات الوصف وتنتهى عملية التسجيل بجمع 
البيانات وإدخاهلا ىف قاعدة بيانات خاصة باملركز، ويتوج كافة املراحل السابقة اإلعداد العلمى والنهائى للامدة العلمية لنرشها ضمن إصدارات املركز ومن 

أمهها معبد أبو سمبل، فيلة، معبد إدفو، معبد دندرة، معبد كالبشة وجرف حسني باللغتني العربية والفرنسية. 
ويمكن للباحثني ىف اآلثار االستفادة من أرشيف املركز عن طريق اإلطالع عىل الصور أو احلصول عىل نسخة إلكرتونية منها للنرش أو الدراسة وذلك بعد 

إهناء بعض اإلجراءات اإلدارية.  
عمل باملركز منذ نشأته جمموعة من 
مقدمة  ىف  أصبحوا  الذين  األثريني 
بعد، نذكر  فيام  علامء اآلثار املرصية 
منهم عىل سبيل املثال وليس احلرص 
العزيز  عبد  د.  هيكل،  فائزة  د. 
صادق، د.لطفى الطنبوىل ، د. زينب  

الكردي، أ.زينب الدواخيل.
وهيدف املركز ىف املرحلة القادمة إىل 

البدء ىف تسجيل اآلثار املنقولة.



أثر الشهر

تعد لعبة السنت من أقدم األلعاب التي ُعرفت يف مرص القديمة وكانت معروفة باسم لعبة الثالثني مربعًا، وكانت ُتلعب للتسلية فقط ولكنها رسعان ما 
تطورت لتصبح لعبة ذات مغزى ديني يامرس من خالهلا بعض الطقوس. ترجع بداية ظهور لعبة السنت إىل عرص ما قبل األرسات وقد كانت مشهورة 

لدرجة أن أغلب فئات املجتمع كانت تلعبها.
استمرت شهرة لعبة السنت ملا يقرب من ثالثة آالف عام وانتهت بدخول املسيحية إىل مرص ولألسف مل تصلنا القواعد األصلية هلا. تعد هذه اللعبة من 
لعب حمددة، وقد حاول  اثنني واسرتاتيجية  تتطلب العبني  التي  السباق  ألعاب 
حماوالهتم  باءت  لألسف  ولكن  اللعبة  هذه  قواعد  إجياد  جاهدين  اآلثار  علامء 

بالفشل، لذا حاول البعض افرتاض نظريات للوصول إىل طريقة لعب السنت.
منها  كاًل  ُيَعرب  مربعًا  »املرور« وهي حتوي ثالثني  لكلمة سنت هو  احلريف  املعني 
عن رمز معبود من معبودات مرص القديمة، وهو ضامن املرور من مجيع العقبات 
العامل  يف  بالنعيم  التمتع  لضامن  اللعبة  سطح  ومغادرة  اآلخر  للعامل  للوصول 

اآلخر. 

كان املرصي القديم يؤمن بفكرة أن لعبة السنت ُلعبت بواسطة املعبودات قبل امللوك، 
يدل عىل ذلك إحدى أساطري اخللق الشهرية التي تروي أن املعبودة »نوت« كانت عيل 
وشعر  »رع«  الشمس  معبود  منها  فغضب  منه  ومحلت  »جب«  األرض  بمعبود  صلة 
لعنة  »نوت«  املعبودة  »رع«  لعن  والربات،  األرباب  من  آخر  جيل  لقدوم  بالتهديد 
»جحويت«  احلكمة  معبود  قرر  لذا  السنة  أيام  من  يوم  أي  يف  أطفاهلا  والدة  من  متنعها 
مساعدهتا وحتدي معبود القمر »خونسو« عيل لعبة السنت ويف حال فوزه حيظي بالنور 
الكايف كجائزة لكي يستطيع أن خيلق مخسة أيام إضافية كل سنة، وقام »جحويت« بمنح 
اخلمسة أيام »لنوت« لتلد أبنائها اخلمسة.ومن أشهر مناظر لعبة السنت منظر للملكة 

نفرتاري عىل جدران مقربهتا بالرب الغريب باألقرص يصور امللكة جالسة أمام السنت.
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