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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.

أوشيم  كوم  آثار  متحف  الفيوم  حمافظ  والسيد  اآلثار  وزير  السيد  افتتح 
التي  التطوير  أعامل  من  واالنتهاء    ،2006 فرباير  يف  غلقه  بعد  بالفيوم، 
شملت املبنى وإعادة العرض املتحفى، وذلك بحضور رئيس جامعة الفيوم 
والسيد مدير أمن الفيوم، وأعضاء جملس النواب، وعدد من السادة السفراء 
واملستشارين الثقافيني، ومديري املعاهد األجنبية لآلثار بمرص )3 نوفمرب 

.)2016
أنشئ املتحف عام 1974، من قاعة واحدة تضم نتاج حفائر كوم أوشيم 
وكرانيس املدينة. قام املجلس األعىل لآلثار يف عام 1993 بتوسعة مساحة 
الفيوم  وخارج  داخل  من  آثار  فيه  لُتعرض  له  علوى  طابق  وإضافة  املبنى 
تبعًا للتسلسل التارخيي. يشمل العرض اجلديد 314 قطعة أثرية من منطقة 

الفيوم. فتح املتحف املرصي فرتة مسائية للزيارة
مائة وأربعة عرشة  بمناسبة مرور  بالقاهرة  املتحف املرصي  احتفالية  اآلثار خالل  السيد وزير  أعلن 
عامًا عىل افتتاحه عن فتح أبواب املتحف للزيارة فرتة مسائية من الساعة اخلامسة والنصف مساًء حتى 
الساعة التاسعة لياًل يومي األحد واخلميس من كل أسبوع )قيمة التذكرة لألجنبي 120 جم وللمرصي 
20 جم، للطالب األجنبي 60 جم وللطالب املرصي 10 جم. قيمة تذكرة قاعتي املومياوات لألجنبي 

150 جم وللمرصي 60 جم، للطالب األجنبي 75 جم، وللطالب املرصي 30 جم(. 
العام  األعامل  وقطاع  والري  والسياحة  العايل  والتعليم  التخطيط  وزراء  السادة  االحتفالية  حرض 
الداخلية  وزارة  وقيادات  السابق  اآلثار  ووزير  النواب  جملس  وأعضاء  والقاهرة،  اجليزة  وحمافظي 

واخلارجية والثقافة والسياحة واآلثار، وعدد من السادة السفراء واملستشارين الثقافيني ومديري املعاهد األجنبية لآلثار بمرص وبعض الشخصيات العامة 
واإلعالميني. ُعرض عىل هامش االحتفالية جمموعة من القطع األثرية والوثائق من اكتشافات العامل د. سليم حسن باجليزة وسقارة  )17 نوفمرب 2016(.

 )Luxor Pass( بداية العمل بترصيح زيارة آثار األقرص
وفتح مقربيت امللك ستي األول وامللكة نفرتاري للزيارة

تم فتح مقربيت امللك ستي األول وامللكة نفرتاري باألقرص للزيارة اعتبارًا من 1 نوفمرب 2016، قيمة التذكرة لكل مقربة 1000 جم. كام تم اصدار ترصيح 
زيارة األقرص غري املجاين الذي يتيح حلامله من الزائرين األجانب دخول كافة املواقع األثرية واملتاحف املفتوحة للزيارة باألقرص عىل مدار مخسة أيام متتالية، 
قيمة  الترصيح  100 دوالر للزائر و 50 دوالر للطالب )بدون مقربيت ستي األول ونفرتاري(، أو 200 دوالر للزائر و 100 دوالر للطالب )شاملة مقربيت 

ستي األول ونفرتاري(. 

متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم
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افتتاحات

بازرعة  وكالة 



أعامل
 بعثــات 

أثرية

بدأت العديد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر نوفمرب: اجلامعة الروسية احلكومية للعلوم اإلنسانية 
باملقربة رقم G7948 باجليزة - جامعة فيينا بوادي الشيخ فضل باملنيا - البعثة املشرتكة بني مركز البحوث 
األملانية  توبنجن  جامعة   - بالكرنك  الكربى  األعمدة  بصالة  األمريكية  ممفيس  وجامعة  بمرص  األمريكي 
بنجع الشيخ محد بسوهاج - املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بمعبد دندرة - أكاديمية فامبري أرمني الرشقية 
باملقربة رقم TT344 بذراع أبو النجا باألقرص - املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بكوم أبو بللو باجليزة - 

البعثة املرصية األملانية املشرتكة بغرب أسوان - مركز اآلثار اإليطايل بتل املسخوطة باإلسامعيلية. 
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اكتشافات أثرية
واخلاص  األقرص  بغرب  السنني  ماليني  بمعبد  األسبانية  البعثة  نجحت   •
إير  »آمون  امللكي  البيت  خادم  مقربة  عن  الكشف  يف  الثالث  حتتمس  بامللك 
عرص  إىل  ترجع  ربام  للمعبد،  اجلنويب  اجلدار  من  اخلارجي  باجلانب  إف«  إن 

االنتقال الثالث وقد ُعثر هبا عىل مومياء بقناع من الكرتوناج داخل تابوت. 
استكشاف  ومجعية  اإلنجليزية  برمنجام  جامعة  بني  املشرتكة  البعثة  • نجحت 
ملقربة  املؤدي  الصاعد  الطريق  عن  الكشف  يف  أسوان  آثار  ومنطقة  مرص 

»سارنبوت األول« بقبة اهلواء بأسوان من عرص الدولة الوسطى. 
ومدينة  جبانة  عن  الكشف  يف  اآلثار  لوزارة  التابعة  املرصية  البعثة  • نجحت 
بناء  عن  املسئولني  املوظفني  كبار  ختص  األرسات  بداية  لعرص  تعود  سكنية 

املقابر امللكية، عىل بعد أربعامئة مرتًا جنوب معبد امللك ستي األول بأبيدوس.

باسرتداد  اخلاصة  القضايا  بعض  ملناقشة  املسرتدة  لآلثار  القومية  اللجنة  اجتمعت   •
اآلثاراملرصية التي خرجت بطرق غري رشعية )6 نوفمرب 2016(.

األرسة  لعرص  تعود  األسود  اجلرانيت  من  أثرية  لوحة  بسويرسا  املرصية  السفارة  • تسلمت 
العنخ،  عالمة  اليمنى  بيدها  ُتسك  ملعبودة  الغائر  بالنقش  منظر  اللوحة  عىل  يظهر  الثالثني. 
والذي  بالغربية  احلجر  هببيت  معبد  مرسوقات  ضمن  اللوحة  وكانت  القرابني.  إليها  ُيقدم 

تعرض للرسقة عام 1990.

آثـار مسرتدة

أقامت وزارة اآلثار معرض »الرامسيوم« بمتحف األقرص بمناسبة مرور مخسة وعرشين عامًا عىل عمل البعثة 
املرصية الفرنسية باملعبد، بحضور السيد حمافظ األقرص، السفري الفرنيس بمرص، مدير البعثة األثرية، وبعض 
قيادات الوزارة. كام كرم السيد الوزير عددًا من اآلثاريني الفرنسيني واملرصيني، وقام بتسليم شهادات تقدير 
للمتدربني يف مدرسة حفائر البعثة. وعىل هامش املعرض ألقى السيد مدير البعثة الفرنسية بالرامسيوم حمارضة 

استعرض فيها أعامل البعثة باملعبد )4 نوفمرب  2016(.

• يستمر معرض »عرص بناة األهرام« باليابان يف مدينة كيوتو حتى 25 ديسمرب 2016، ومن املقرر انتقاله إىل 
مدينة توياما ليعرض هناك من 13 يناير إىل 26 مارس 2017.

• استمر معرض  »اآلثار الغارقة«  باملتحف الربيطاين بإنجلرتا حتى 22 نوفمرب 2016، ومن املقرر انتقاله إىل 
متحف ريتربج بمدينة زيورخ السويرسية يف الفرتة من 12 يناير إىل 12 مايو 2017.

 معارض داخلية

معارض خارجية

معارض آثار مؤقتة
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وامللك  الثاين  أمنحتب  للملك  آخرين  وتثالني  آخناتون،  للملك  رأس  بالقاهرة  املرصي  املتحف  من  الكبري  املرصي  باملتحف  الرتميم  مركز  • تسلم 
حتتمس الثالث، باإلضافة إىل عدد 850 قطعة من عرص الدولتني الوسطى واحلديثة .

التي  الثقيلة  لآلثار  املؤقت  املخزن  إعداد  تم  كام  اإلداري،  للمبنى  اخلارجية  التكسية  أعامل  وجاري  االنتهاء،  عىل  باملتحف  التذاكر  مبنى  أوشك   •
وصلت إىل املتحف مؤخرًا، واملقرر عرضها عىل الدرج العظيم.

اليابانية للمتحف املرصي الكبري ملتابعة سري العمل باملتحف )3 نوفمرب 2016(. العليا املرصية-  • اجتمعت اللجنة 

مرشوعــات

بزراعة  اخلاصة  الري  شبكة  ويف  املؤقت،  العرض  بقاعة  اخلاصة  الفتارين  تركيب  عىل  العمل  جاري   •
إضاءة  ووحدات  شبكات  تنفيذ  ويف  للمتحف،  اخلارجية  املساحات  زراعة  يف  البدء  وتم  العام.  املوقع 

للموقع العام للمتحف.
• اجتمعت اللجنة العليا للمتحف القومي للحضارة املرصية ملتابعة سري العمل باملتحف، والوقوف عىل 

حالة املرشوع )29 نوفمرب 2016(.

جاري العمل بالطريق املؤدي إىل طريق مدخل الفيوم وإىل منطقة الرتيض، وتم عمل األساسات والطبقة األسفلتية، وجاري  تشطيب مبني الزوار من 
دهانات وأعامل الكهرباء.  تم عمل الصبة اخلراسانية واألساسات ملبني الطلبة وكذلك اإلنتهاء من أعامل الدهانات والتشطيب بمبني الرشطة والدفاع 

املدين.

• وافقت اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية بجلستها املنعقدة يف 9 نوفمرب 2016 عىل البحثني املقدمني 
لصيانة  املتحدة  اململكة  تويل  منهام  األول  خيص  القاهرة،  جامعة  التكنولوجية،  والتنمية  العلوم  صندوق  من 
املنشآت التارخيية باستخدام نامذج بناء املعلومات )مسح ثالثي األبعاد( الذي يعطي رؤية متكاملة حلالة األثر 
الراهنة وتصورات العالج والرتميم، وخيص الثاين تويل إيطاليا لتوصيف القشور السوداء التي تتكون عىل املباين 
التارخيية حتت مستويات خمتلفة بسبب تلوث اهلواء يف القاهرة ومدينة البندقية بإيطاليا الستنباط أساليب ومواد 

تساعد يف إعطاء تصورات العالج وإزالة ترسبات واجهات املباين األثرية.
• وافق جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار عىل اإلهداء املقدم من بنك القاهرة لتمويل أعامل صيانة باب زويلة 
الدقيق  الرتميم  ألعامل  وذلك  مرصيًا،  جنيهًا  ألف  مخسامئة  بحوايل  واملقدر  والغوري  األزهر  بمنطقة  األثري 

للبوابة وكذلك رفع مستوى الكفاءة وأعامل الكهرباء.

املتحف القومى للحضارة املرصية

مرشوع تطوير هضبة األهرام

مرشوع القاهرة التارخيية

املتحف املرصى الكبري

امللك ستي  السبعة بمعبد  املقاصري  العمل يف ترميم مقصورة أوزيريس، أحد  • بدأ 
األول بأبيدوس. ُيذكر أن منحة صندوق السفراء للحفاظ عىل الرتاث الثقاىف التابع 

لوزارة اخلارجية األمريكية قد بدأت يف تويل املرشوع أواخر أكتوبر املايض.
املنيل،  • تم االنتهاء من جرد مكتبة األمري حممد عيل برساى اإلقامة بمتحف قرص 
للمتحف  األثرية  املخطوطات  وتسجيل  وتصوير  جرد  جلنة  يف  العمل  وجاري 
زيتية  صورة  ترميم  من  االنتهاء  تم  كام  هناك.  األثرى  باملخزن  واملحفوظة  اخلاص 
التنظيف  أعامل  من  االنتهاء  وكذلك  اإلقامة،  بدروم  بمخزن  عيل  حممد  لألمري 

امليكانيكي والكيميائي لصندوق خشبي مستطيل الشكل من مقتنيات املتحف.

مرشوعات ترميم
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احلفائر خالل  التدريبية ومدارس  الدورات  اآلثار عددًا من  نظمت وزارة 
شهر نوفمرب، بالتعاون مع بعض اجلامعات واملعاهد األجنبية. وقد تناولت 
واملعابد،  املقابر  ببعض  والرتميم  اآلثار  مدارس حلفائر  التدريبية  الدورات 
تطبيقات الليزر ثالثي األبعاد يف اآلثار، اخلزف اإلسالمي، أسس التأريخ 
املتحفي،  القطع األثرية للعرض  الكربون 14 املشع، كيفية إعداد  بواسطة 
كيفية كتابة األدلة املتحفية والسجالت املتحفية، أسس النرش العلمي لآلثار 
األسس  اإلسالمية،  اآلثار  توثيق  يف  األوتوكاد  برنامج  تطبيقات  املرصية، 
اللغة  إىل  مدخل  الرقمي،  التسويق  إيل  مقدمة  املرشوعات،  إلدارة  العلمية 
اليونانية القديمة، دراسات يف اآلثار واحلضارة اليونانية الرومانية، صياغة 

وتشكيل املعادن.

تدريب
تدعو وزارة اآلثار الباحثني بالوزارة واجلامعات واملراكز البحثية املتخصصة 
لالشرتاك  باآلثار  املتعلقة  واملجاالت  املساعدة  العلوم  أو  اآلثار  جمال  يف 
تكنولوجيا  »علوم  حول  األول  للمؤتر  بحثية  أوراق  بتقديم  أو  باحلضور 
 Science of Ancient Egyptian »املواد والصناعات يف مرص القديمة
املعهد  مع  بالتعاون  سيعقد  والذي    Materials and Technology
البحوث  ومركز  الرشقية  لآلثار  الفرنيس  واملعهد  بالقاهرة  لآلثار  األملاين 
األمريكي واجلامعة األمريكية بالقاهرة ومجعية إستكشاف مرص، وذلك يف 
آخر موعد  باملنيل.  نوفمرب 2017 بقرص األمري حممد عيل  الفرتة من 6-4 
لتقديم األبحاث األول من مارس 2017 عىل الربيد اإللكرتوين للمؤتر: 

submit@saemt.com

مؤمترات

لقاءات وزيارات
املدن«  »سياحة  ملؤتر  االفتتاحية  اجللسة  يف  كلمة  اآلثار  وزير  السيد  ألقى   •
باألقرص. كام تم استضافة احلفل الفني لفريق أوركسرتا أملاين أمام معبد األقرص 

)1 نوفمري 2016(.
عرش  التاسع  املؤتر  لفعاليات  االفتتاحية  اجللسة  يف  اآلثار  وزير  السيد  • شارك 
بجامعة  ُعقد  الذى  العريب«  الوطن  آثار  يف  »دراسات  بعنوان  العرب  لآلثاريني 

املنصورة )5 نوفمرب 2016(. 
املؤتر االقتصادي  املنعقدة ضمن فعاليات  الندوة  السيد وزير اآلثار يف  • شارك 
ألخبار اليوم مع السادة وزراء السياحة والطريان ورئيس جلنة السياحة والطريان 

بمجلس النواب )14 نوفمرب 2016(.
• ألقى السيد وزير اآلثار كلمة باحتفالية مركز هندسة اآلثار والبيئة بكلية اهلندسة، جامعة القاهرة بمناسبة مرور مخسة وعرشين عامًا عىل إنشاء املركز 

)28 نوفمرب 2016(.
اهلل  لدين  املعز  )شارع  القاهرة  اآلتية:  باملحافظات  واملشاريع  واملتاحف  األثرية  املواقع  بعض  الوزارة  قيادات  بعض  بمرافقة  اآلثار  وزير  السيد  • تفقد 
»اإلعالم  اجليزة ورؤساء وأعضاء جلنتي  السيد حمافظ  برفقة  اجليزة  أهرام  تطوير هضبة  اجليزة )مرشوع  املرصية(،  للحضارة  القومي  املتحف  الفاطمي، 

والثقافة واآلثار« و»السياحة والطريان« بمجلس النواب(، سوهاج )أبيدوس، الدير األمحر، أتريبس، أمخيم، متحف سوهاج القومي(.
املتحف املرصي بربلني، مديرة  الفيوم، مديرة  السفري السويرسي، رئيس جامعة  السفري األمريكي،  بالزمالك  الوزارة  السيد وزير اآلثار بمقر  • استقبل 

املتحف امللكي بامري مون ببلجيكا، رئيسة مجعية استكشاف مرص، مدير مجعية استكشاف مرص ورئيس معهد اآلثار بشنغهاي بالصني.

إصدارات الوزارة
Valley of the Kings since Howard Carter :أصدرت الوزارة  كتاب •

امللوك«،   بوادي  احليوانية  »املومياوات  منها  املقاالت  من  جمموعة  الكتاب  يضم 
اجلدارية  الرسوم  »ترميم  امللوك«،  بوادي  حب  إم  حور  مقربة  اكتشاف  »إعادة 

.»KV22 بمقربة امللك أمنحتب الثالث رقم
الثاين من كتاب »مرص القديمة: نظام احلكم ونشاطات  الوزارة اجلزء  • أصدرت 
املجتمع« للدكتور حممد صالح عيل. يتضمن الكتاب مواضيع عدة عن نظام احلكم 

يف مرص القديمة، وظائف امللك والنظام اإلداري يف الدولة، واحلياة اليومية. 
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مشاركات دولية
السيدة  الذي حرضه كل من  بالصني،  بمدينة شنزن  العليا  القيادات  للمتاحف« عيل مستوي  »اليونسكو  بفعاليات مؤتر  اآلثار  السيد وزير  • شارك 
مدير عام اليونسكو ووزير التعليم الصيني، وبحضور لفيف من قيادات اليونسكو واملتاحف العاملية. شملت اجللسة اخلتامية للمؤتر إصدار مسودة 
لتوطيد التعاون بني املتاحف العاملية، باإلضافة إىل استكامل التوصيات التي اعتمدها اليونسكو العام املايض. كام ألقى السيد وزير اآلثار حمارضة عن 

املتاحف املرصية وخاصة املشاريع اجلديدة هبا )10-12 نوفمرب 2016(.
يف حمارضة حول »حفائر أسوار القاهرة الفاطمية واأليوبية بجامعة األغاخان«  اإلسالمي  الفن  متحف  عىل  العام  املرشف  الشوكي  أمحد  د.  • شارك 

بلندن )20-24 نوفمرب 2016(.
• شارك السيد األمني العام للمجلس األعىل لآلثار د. مصطفى أمني  ود. أمحد الشوكي  يف افتتاح معرض »صور تفجري وترميم متحف الفن اإلسالمي« 

بمدينة تورونتو الكندية )24-28 نوفمرب 2016(.
األثري  »الرتاث  ومؤتر   ،)2016 نوفمرب   12-3( بأملانيا  املتحفية  الدراسات  بربنامج  خاصة  وندوات  حمارضات  يف:  اآلثار  وزارة  ممثلوا  شارك   •
والتارخيي يف الوطن العريب واألخطار الراهنة« بالكويت )8-10 نوفمرب 2016(، باإلضافة إىل جوالت ألبرز متاحف أملانيا )29-30 نوفمرب 2016(.

• شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار يف العديد من الدورات والندوات واملؤترات واملعارض امُلقامة يف عدة دول وملرافقة القطع األثرية املعروضة 
آثار سقارة إىل مجهورية  أ. حممد يوسف مدير منطقة  بالقاهرة إىل الصني،  باملتحف املرصي  إيامن حنفي أخصائي ترميم  أ.  التايل:  النحو  باخلارج عىل 
التشيك، أ. حممد هنداوي كبري مفتيش آثار سقارة إىل اليابان، د. حسني عبد الرحيم مدير عام متحف النوبة بأسوان و كل من د. عبد الرمحن مدحت و 
د. باسم جهاد و د. دينا حممد أخصائيوا ترميم باملتحف املرصي الكبري و د. أكمل عيل أخصائي ترميم باملتحف القومي للحضارة املرصية و د. هناء أمحد 

عبد اهلادي أخصائي ترميم باملتحف املرصي إىل أملانيا. 

• أقام متحف قرص حممد عيل باملنيل معرض »ُصنع يف مرص« باالشرتاك مع كلية الرتبية الفنية، جامعة حلوان. ضم املعرض بعض املشاريع الفنية لطلبة 
الكلية واملستوحاة من الرُتاث املرصي )5 نوفمرب 2016(.

إحياء  بمركز  القديم  الفن املرصي  نامذج من  بتنفيذ  اخلاصة  التدريبية  الدورة  اجلميلة، جامعة حلوان الجتيازهم  الفنون  كلية  اآلثار طلبة  • كرمت وزارة 
الفن املرصي القديم بالوزارة، كام تم تسليم شهادات تقدير تشجيعًا هلم عىل ما بذلوه من جهد خالل فرتة الدورة التدريبية التي استمرت ملدة شهر )15 

نوفمرب 2016(.
• شهدت منطقة أهرام اجليزة هبوط رايل الطريان القادم من جزيرة كريت باليونان، الذى نظمه 
رايل الطريان املرصي بمناسبة مرور مائة عام عىل إطالقه. انطلق الرايل بعد ذلك ليهبط بمدينة 
األقرص ثم أسوان، وأيب سمبل. وقد انتهى هبوط الرايل بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا )17 

نوفمرب 2016(.
• شارك السيد وزير اآلثار يف افتتاح »معرض القاهرة الدويل الثالث لالبتكار« الذى استضافته 
حوايل  قدم  األيويب.  الدين  صالح  قلعة  بمحكى  يوسف  بئر  بمنطقة  الثالثة  دورته  يف  الوزارة 
مائتني وستني خمرتعًا أعامهلم، ليتم منح اخلمسة فائزين منهم مبلغ مائة ومخسون ألف جنيهًا لكل 

شاب كدعم إلنشاء رشكة لتنفيذ اخرتاعاته )19 نوفمرب 2016(.
ستيت  تينييس  ميدل  جامعة  مع  بالتعاون  الزمن«  عرب  »حرفة  بعنوان  مهرجانًا  باملنيا  ملوي  متحف  أقام   •
املنتجات  لتلك  ومعرض  لألطفال،  احلرفية  للمنتجات  عمل  ورش  املهرجان  هامش  عىل  وكان  األمريكية. 

)19-30 نوفمرب 2016(.
للمتاحف واملناطق األثرية« إلدارات  التعليمي واملجتمعي  »الدور  التدريبي  الربنامج  • نظمت وزارة اآلثار 

الوعي األثري باملتاحف حتت إرشاف إدارة التنمية الثقافية والتواصل املجتمعي )22 نوفمرب 2016(.
• احتفل املتحف املرصي بالتحرير واملتحف القبطي بأعياد الطفولة، وقد تضمنت فعاليات مهرجان الطفولة 

جوالت إرشادية لألطفال وأنشطة متنوعة )23 نوفمرب 2016(. 
• أقام متحف النسيج املرصي بشارع املعز لدين اهلل الفاطمي احتفالية بعنوان »أبناؤنا طاقة بال إعاقة« بمناسبة االحتفال باليوم العاملي لذوي االحتياجات 

اخلاصة. تضمنت االحتفالية جولة إرشادية لألطفال داخل قاعات املتحف، باإلضافة إىل بعض العروض الرتفيهية )27 نوفمرب 2016(.



اتفاقيات وبروتوكوالت
وقعت وزارة اآلثار بروتوكول تعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
األثرية.  املواقع  عن  االستعالم  خدمات  إلتاحة  مرص«  »آثار  موقع  إنشاء  يتضمن 
ودمج  حلرص  للبيانات  قواعد  وإنشاء  متاحف،  لعرشة  إلكرتونيًا  موقعًا  كذلك 
البيانات املتاحة بمراكز معلومات وزارة اآلثار، واستكامل أعامل توثيق القطع األثرية 
القومي  املتحف  بالقاهرة،  املرصي  املتحف  الكبري،  املرصي  املتحف  متاحف:  لستة 
اليوناين  واملتحف  القبطي،  املتحف  اإلسالمي،  الفن  متحف  املرصية،  للحضارة 
بالقاهرة  متحفية  خمازن  بسبعة  األثرية  القطع  توثيق  كذلك  باألسكندرية،  الروماين 

واجليزة )6 نوفمرب 2016( .
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تكـليفــات
للعمل  بأسوان  النوبة  متحف  وكيل  موسى  حسن  ثناء  أ.  تكليف   •

بمنافذ أسوان اجلوية والنهرية والربية التابعة لوزارة اآلثار.
للعمل  امليكروبيولوجي  معمل  مدير  مليجي  أمحد  داليا  أ.  تكليف   •

مديرًا عامًا ملركز بحوث وصيانة اآلثار. 

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

اآلثار  عداد  ىف  بالزمالك  حممد  إسامعيل  قرص  تسجيل  عىل  املوافقة   •
اإلسالمية والقبطية.

استصدار قرارات إزالة لعدد أربعة عرشة تعديًا عىل املواقع األثرية.  •

قرارات 

أ. د. عبد احلليم نور الدين يف ذمة اهلل
 )1 يوليو 1943- 16 نوفمرب 2016(

ثم  هبا  معيدًا  وعمل   ،1963 يف  القاهرة  جامعة  اآلداب،  كلية  يف  خترج 
عىل  ثم   ،1966 يف  املرصية  اآلثار  يف  املاجستري  درجة  عىل  منها  حصل 
درجة الدكتوراة من جامعة اليدن هبولندا عام 1974 يف ختصص اخلط 

الديموطيقي.
اآلثار،  بكلية  املرصية  اآلثار  لقسم  رئيسًا  عمل 
وعميدًا  للكلية،  وكياًل  ثم  القاهرة،  جامعة 
لكلية  عميدًا  ثم  الفيوم،  جامعة  اآلثار،  لكلية 
اآلثار واإلرشاد السياحي، جامعة مرص للعلوم 

والتكنولوجيا. 
لآلثاريني  نقابة  لتأسيس  وسعى  نادى  من  أول 
يف مرص، توىل منصب رئيس هيئة اآلثار املرصية 
عامًا  أمينًا  1993ُعني  عام  ويف   ،1988 عام 

للمجلس األعىل لآلثار، كان يطمح أن تصبح مؤسسة علمية متخصصة، 
بالعمل  للنهوض  اخلارج  إىل  والبعثات  املنح  من  للعديد  املجال  ففتح 
األثري. صدرت له عدة مؤلفات ومقاالت بعدة لغات عربية وأجنبية، 
الديموطيقي، ومواقع ومتاحف  القديمة واخلط  اللغة املرصية  وذلك يف 
من  العديد  عىل  أرشف  كام  وغريها.  الرومانية  واليونانية  املرصية  اآلثار 

رسائل املاجستري والدكتوراة.
حصل د. عبد احلليم نور الدين عىل العديد من اجلوائز واألوسمة املحلية 
وارسو  جامعة  ميدالية  هبولندا،  اليدن  جامعة  ميدالية  منها  والدولية 

ببولندا، وسام االستحقاق بدرجة ضابط من فرنسا، وسام االستحقاق 
جائزة  بأملانيا،  ماينز  متحف  من  الرشف  وسام  إيطاليا،  من  قائد  بدرجة 
جامعة القاهرة التقديرية يف العلوم االجتامعية، جائزة الدولة التقديرية يف 
للثقافة،  األعىل  املجلس  من  االجتامعية  العلوم 
امليدالية  اليمنية،  للوحدة  الذهبية  امليدالية 

الذهبية لصنعاء عاصمة الثقافة العربية. 
السادس  يف  الدين  نور  احلليم  عبد  د.  رحل 
ثالثة  ناهز  عمر  عن   2016 نوفمرب  من  عرش 
خملفًا  املرض،  مع  رصاع  بعد  عامًا  وسبعون 
بالعمل  حافاًل  وتارخيًا  غزيرًا  علاًم  وراءه 
اآلثار  وزارة  أعدت  وقد  واألكاديمي.  األثري 
التأبني  حرض  وعرفانًا،  وفاءًا  له  تأبني  حفل 
د.  و  إبراهيم  حممد  د.  و  األسبق  العايل  التعليم  وزير  شهاب  د.مفيد 
ممدوح الدماطي وزيرا اآلثار السابقني، وعدد من أساتذة كليات اآلثار 
والسياحة يتقدمهم د. فايزة هيكل، د. عيل رضوان، د. ضحى مصطفى، 
اآلثار  وعلامء  بكر،  ابراهيم  حممد  د.  محزة،  حممد  د.  العجيزي،  عال  د. 

ومديري املعاهد االجنبية لآلثار .
املخزن  عىل  الدين  نور  احلليم  عبد  د.  اسم  بإطالق  اآلثار  وزارة  قامت 
املتحفي بكفر الشوبك بالقليوبية مسقط رأسه تقديرًا ملا قدمه هذا العامل 

اجلليل يف جمال اآلثار.
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عىل  عامًا  عرشين  بمرور  العام  هذا  الغارقة  لآلثار  املركزية  االدارة  حتتفل 
حيث  النيل،  وهنر  والبحريات  البحار  مياه  حتت  عملها  ينحرص  تأسيسها. 
توجد اآلثار التي غمرهتا املياه إما بسبب غرق سفينة أو مبنى أو تغري مسار 

النيل أو عوامل النحر للشواطئ البحرية أو سقوط قطع أثرية يف املياه.
وقد استحدثت تلك اإلدارة يف املجلس األعىل لآلثار بعد االكتشافات اهلامة 
يف مياه البحر املتوسط باألسكندرية ىف عامي 1995 و1996 حينام ُكشف 
قرار  فجاء  الرشقي،  امليناء  مياه  حتت  امللكي  واحلي  األسكندرية  فنار  عن 
وأسند  اإلدارة  بإنشاء  املرصية(  اآلثار  هليئة  األسبق  )الرئيس  د. عيل حسن 
ادارهتا إىل د. إبراهيم درويش مع جمموعة من شباب مفتيش اآلثار من الذين 
باألسكندرية.  اآلثار  مجعية  بمساعدة  الغوص  عىل  التدريب  عىل  حرصوا 
خرجيي  من  الغوص  حمرتيف  األثريني  جمموعة  من  االدارة  تشكلت  وهكذا 
واليونانية  القديمة  املرصية  التخصصات:  بكافة  اآلثار  وأقسام  كليات 
والرومانية والقبطية واإلسالمية. هذا وينبغي عىل األثري الغواص أن يتمتع 
ملاًم  يكون  أن  أخرى جيب  اإلنقاذ هذا من جهة، ومن جهة  بأساليب  دراية  يكون عىل  وأن  النفس،  الغوص واالعتامد عىل  من  بدنية وذهنية تكنه  بلياقة 

بمهارات احلفر األثري ولديه قدرة عىل التعامل مع األجهزة واملعدات وقيادة العائامت.
ومدينة  نابليون  أسطول  حطام  حيوى  الذى  قري  أبى  وخليج  الرشقى  امليناء  ىف  سواء  باألسكندرية  والتنقيب  األثرى  املسح  أنشطة  تركز  من  الرغم  وعىل 
باملحمديات ىف  غارقة  قلعة  وبقايا  الغرب  السفن ىف  بعض حطام  أماكن  بتحديد  املتوسط  البحر  لتشمل سواحل  امتدت  األعامل  أن هذه  إال  هرياقيليون 
الرشق. أما ىف البحر األمحر فقد كشف بوادى اجلرف عن ميناء خوفو وهو أقدم ميناء صناعى ىف العامل  وكذلك كشف عن حطام سفينة سعدنة من القرن 

الثامن عرش وانتشلت بعض محولتها. 
كام كشف النيل عن بعض أرساره ىف أسوان حيث أظهر املسح عن وجود بقايا مقصورة لبطلميوس السادس وبقايا سور ملعبد خنوم من العرص البطلمى 
أيضا كانت غارقة ىف الناحية الرشقية من جزيرة إلفنتني فضاًل عن حتديد ميناء غارق عىل الضفة الرشقية ملحجر احلجر الرمىل بجبل السلسلة. وقد قام اعضاء 
اإلدارة  كذلك بالغوص ىف املسطحات املائية بالصحراء الغربية وتكنوا من انتشال ادوات ظرانية من عصور ما قبل التاريخ من بحرية قارون بل وقاموا 

بالغوص أيضا ىف عيون واحة سيوة  لتحديد طرق محايتها ىف العصور القديمة. 
كام ترشف اإلدارة عىل بعض مراكز الغوص التى ترشد جمموعات الغوص السياحى ىف موقعى احلي امللكي وفنار األسكندرية وترشف أيضًا عىل البعثات 

الفرنسية واليونانية واألمريكية واإليطالية والروسية التى تشاركها نشاطاهتا. 
ويتقرر الغوص بمنطقة ما بناًء عىل ورود معلومات من مصادر ومراجع قديمة تشري إىل وجود آثار، أو من صيادين وغواصني، وإما عن طريق عمل املعاينات 
التي تسبق اإلنشاءات عىل السواحل أو مد كابالت أو مواسري يف املاء، وأخريًا بالدراسات التي ُترى عىل بعض املناطق لتوقع وجود آثار هبا. بعد ذلك تتخذ 

املكتشفة  اآلثار  عىل  باإلبقاء  إما  قرارها  اإلدارة 
أو  ضياعها  الخُيشى  طاملا  املاء  حتت  أماكنها  يف 
تدمريها، وإما بانتشاهلا من املاء حفاظًا عليها ثم 
باملتاحف  يتم ترميمها وصيانتها تهيدا لعرضها 

أو حفظها بمخزن آثار االدارة.
تهيز  إىل  املستقبلية  خطتها  يف  اإلدارة  وهتدف 
باألسكندرية،  قايتباي  بقلعة  للغوص  مركزًا 
وتسعى  هناك.  املاء  حتت  متحفًا  إنشاء  وكذلك 
اإلدارة إىل توفري التمويل الالزم للحفائر ألربعة 
مواقع تم حتديدها بالفعل وهى: القصري بالبحر 
القلس  ومنطقة  بأسوان،  السلسلة  جبل  األمحر، 

بشامل سيناء، وأخريًا خليج غزالة  بمطروح.



أثر الشهر

تقع بشارع التمبكشية من شارع اجلاملية ، وهي مالصقة ملدرسة مجال الدين يوسف اإلستادار من جهة الرشق ووكالة عباس أغا من جهة الغرب. ولفظ 
وكالة استخدم يف مرص يقابله لفظ قيسارية أو فندق أو خان، عند باقي البالد العربية، إال أن هذه املنشآت مجيعها تتشابه من حيث االستخدام والغرض 

من إنشائها وكذلك ختطيطها املعامري.
التجارية  الصفقات  ولعقد  املختلفة  السلع  لعرض  تستخدم كمكان  فكانت  أنشطة،  هلا عدة  تارية  املدنية كمؤسسات  العامئر  الوكاالت ضمن  تصنف 

ولتوزيع السلع عىل األسواق وأخريا إلقامة التجار الوافدين باألجنحة الفندقية العلوية من الوكالة.
وكان الزدهار التجارة يف العرص اململوكي أثره يف التوسع يف إنشاء الوكاالت التي شهدت تطورًا كبريًا بني القرن التاسع والعارش اهلجري ومن أشهرها 

وكالة الغوري. وزاد عدد الوكاالت يف العرص العثامين وأخذت هنج املعامر اململوكي وكان منها وكالة بازرعة.
كانت الوكاالت تسمى بأسامء منشئيها أو بالنشاط الذي تزاوله، وقد ُعرفت هذه الوكالة باسم وكالة الكخيا نسبة إىل حسن كتخدا امللقب بكخيا وكانت 
التاسع  القرن  التي هاجرت إىل مرص واستقرت فيها منذ  اليمنية  التجار من أفراد عائلة بازرعة  آنذاك لتجارة األخشاب، إىل أن إشرتاها أحد  خمصصة 

عرش وهو حممد بازرعة من حرضموت الذي خصصها لبيع الصابون النابليس والبن اليمني.
لدواب  أماكن  وتوجد  هذا  للسكن،  غرفا  يعلوها  واحلواصل  املخازن  إىل  يصل  ممر  به  حييط  مكشوف  صحن  من  للوكالة  املعامري  التخطيط  ويتكون 

القوافل التجارية، وتبلغ مساحتها حوايل 1050مرتا مربعا. 
وللوكالة مدخالن: األول وهو املدخل الرئييس يؤدي إىل الفناء، أما املدخل الفرعي فهو خمصص للوحدات السكنية العلوية وال يتصل بالصحن مراعاة 
للخصوصية. وكانت األجنحة السكنية مكونة من طابقني يربط بينهام سلم، ويوجد بالطابق السفيل قاعة استقبال ومطبخ صغري ودورة مياه، بينام كان 

الطابق العلوي خمصصا حلجرات النوم اخلاصة بأرسة التاجر.
واجلدير بالذكر أن احلالة اإلنشائية للوكالة كانت قد تدهورت وخاصة بعد زلزال أكتوبر 1992 وذلك لعدة أسباب منها سوء االستخدام وترسب املياه 
وحتلل وهتالك مونة البناء لقدمها، مما دفع املجلس األعىل لآلثار، آنذاك، الختاذ إجراءات درء اخلطورة عن الوكالة، وإعداد الدراسات لعمل مرشوع 

متكامل لرتميمها، ويف عام 2001 تم إنقاذ وكالة بازرعة واحلفاظ عليها باعتبارها نموذجا فريدا شاهدا عىل العامرة يف العرصالعثامين.
الوكالة  بصيانة  خاصة  وأبحاث  لدراسات  مرشوع  بطرح  التارخيية  القاهرة  إدارة  قامت  الوكالة،  عىل  الظهور  يف  بدأت  التي  التداعيات  لبعض  ونظرًا 

وإعادة توظيفها واستخدامها االستخدام األمثل للحفاظ عليها بصورة الئقة وجاري العمل باملرشوع خالل الفرتة احلالية.

باجلاملية بازرعة  وكالة 
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