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.

النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية – العدد السابع -ديسمرب 2016

كل عام وانتم خبري مبناسبة العام اجلديد 2017

بمناسبة بداية العام اجلديد تقرر منح ختفيض  %30عىل تصاريح الزيارة السنوية لألجانب و %20عىل ترصيح زيارة األقرص
وذلك خالل شهر يناير .2017

آثـار
مسرتدة

شهد شهر ديسمرب  2016نجاح ًا كبري ًا يف اسرتداد العديد من القطع األثرية التي كانت قد خرجت

من مرص بطرق غري رشعية .فقد تسلمت السفارة املرصية بالواليات املتحدة األمريكية أربع قطع
أثرية يرجع تارخيها إىل العرص املتأخر ،وسفارة مرص بسويرسا لوحة من احلجر اجلريي للمدعو

«سشن نفرتم» مصدرها األصيل العساسيف بالرب الغريب لألقرص ،وسفارة مرص بلندن قطعة حجرية

رسقت من معبد حتشبسوت بالدير البحري باألقرص ،ومن املقرر وصول هذه القطع فور االنتهاء من إجراءات التغليف والشحن .هذا باالضافة إىل إعادة

مشكاتني من دولة اإلمارات العربية بعد رسقتهام .كذلك عودة  344قطعة أثرية إىل مرص من اململكة األردنية اهلاشمية ترجع إىل عصور خمتلفة.

هذا وقد وقع وزيرا اخلارجية املرصي واألمريكي عىل مذكرة تفاهم بني مرص والواليات املتحدة األمريكية بشأن فرض قيود استرياد عىل املمتلكات األثرية
جلمهورية مرص العربية ،وهي تعد أول اتفاقية توقع عليها الواليات املتحدة األمريكية مع دولة أخرى ىف هذا املجال ( 1ديسمرب .)2016
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أعامل
بعثــات
أثرية

بدأت العديد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر ديسمرب  2016عىل النحو التايل :جامعة الفيوم بكيامن
فارس بالفيوم  -البعثة املرصية املشرتكة بني وزارة اآلثار وجامعة سانت دومينيجو الدومينيكية بتابوزيريس
ماجنا باألسكندرية  -البعثة املشرتكة بني جامعة لوفان البلجيكية وجامعة كولون األملانية بوادي سودامني
بالبحر األمحر -جامعة أالباما األمريكية باللشت باجليزة – جامعة واسيدا اليابانية باخلوخة باألقرص -املعهد
األملاين لآلثار بمدينة واطفة بالفيوم  -جامعة اليدن اهلولندية بدير السوريان بوادي النطرون  -جامعة
نابويل اإليطالية بوادي جاسوس بالبحر األمحر  -املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بتل السامرة بالدقهلية -
مركز كوماسكو اإليطايل للمرصيات بمعبد امنحتب الثاين باألقرص.

اكتشافات أثرية

• نجح مرشوع الرتميم بمعبد امللك أمنحتب الثالث بمنطقة كوم
احلتان بالرب الغريب باألقرص يف الكشف عن عدد من أجزاء متاثيل
لإلهلة سخمت وأيب اهلول بموقع املعبد .األجزاء املكتشفة من
متاثيل اإلهلة سخمت وجدت يف حالة جيدة جد ًا من احلفظ ،وهي
عبارة عن ثالثة متاثيل نصفية متثل اجلزء العلوي فقط ،ومتثال آخر
بدون رأس تم الكشف عنهم يف صالة األعمدة باملعبد ،باإلضافة
إىل جذع صغري مصنوع من اجلرانيت األسود تم الكشف عنه يف
منطقة الرصح الثالث .وقد تم العثور يف املعبد عىل أجزاء ضخمة
من متثال عيل هيئة أيب اهلول يبلغ طوله نحو 2م ولكنه يف حالة سيئة
من احلفظ وسوف يبدأ فريق العمل يف أعامل الصيانة والرتميم
الالزمة له .يذكر أن املعبد كان قد تأثر بفعل زلزال مدمر وقع قدي ًام
عام  1200ق.م .بعد مرور حوايل  150عام ًا عىل بنائه.

• نجحت بعثة جامعة برمنجهام االنجليزية بالتعاون مع مجعية
استكشاف مرص يف الكشف عن جدار أثري أسفل مسار الزيارة
باجلزء الشاميل من جبانة قبة اهلوا بأسوان ،مما يرجح وجود مقابر
جديدة مل يتم الكشف عنها من قبل باملوقع.

معارض خارجية

معارض آثار مؤقتة

• استمر معرض «عرص بناة األهرام» باليابان يف مدينة كيوتو حتى  ٢٥ديسمرب  ،٢٠١٦ومن املقرر انتقاله إىل مدينة توياما ليعرض هناك من 13
يناير  26 -مارس .2017
• يستقبل متحف ريتربج بمدينة زيورخ السويرسية معرض «اآلثار الغارقة» يف الفرتة من  10فرباير إىل  15أغسطس .2017
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املتحف املرصى الكبري

املتحف القومى للحضارة املرصية

مرشوعــات
• شارفت اعامل اسقف املباين عىل اإلنتهاء حيث تم إنجاز مايقرب من  ٪96منها.
• تم عقد املؤمتر الصحفي العاملي بقاعات توت غنخ آمون بمبنى املتحف املرصي الكبري
بحضور وزير اآلثار وحمافظ اجليزة وذلك لإلعالن عن الرشكة الفائزة بتصميم العرض
املتحفي للمرشوع وهي الرشكة األملانية  Atelier Brucknerإحدى الرشكات العاملية الرائدة
يف هذا املجال .وكانت قد تقدمت عرشة رشكات حملية وعاملية هلذا الطرح وفازت به الرشكة
األملانية حيث أهنا قدمت أفضل عرض فني ومايل ( 7ديسمري .)2016

• جاري العمل عىل تشطيبات املعرض املؤقت عن احلرف املرصية واملقرر افتتاحه بداية  ،2017فتم اإلنتهاء من سيناريو العرض وتم اإلنتهاء من نقل
املعروضات ،وإعداد املادة العلمية املصاحبة للمعرض.
• اجتمعت اللجنة العليا للمتحف القومي للحضارة املرصية ملتابعة سري العمل باملتحف ،والوقوف عىل حالة املرشوع ( 4ديسمرب .)2016
• اجتمعت جلنة سيناريو املعرض املؤقت للمتحف القومي للحضارة املرصية ( 20ديسمرب .)2016
• تم تكليف د .أمحد الشوكي  -املرشف عىل متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة  -باإلرشاف عىل قاعة العرض املؤقت باملتحف القومي للحضارة املرصية.

مرشوع تطوير هضبة األهرام

• جاري أعامل التشطيبات الداخلية واخلارجية والرتكيبات اخلاصة بالتكييف املركزي ملبنى مركز كبار الزوار ،وكذلك أعامل التشطيبات
الداخلية للمبنى اإلداري ،كام جيري متهيد الطرق أمام املدخل اجلديد عىل طريق الفيوم.
• جاري عمل العزل لقواعد مبنى الطلبة ،وجاري أعامل املباين اخلاصة بالسور.
• قام السيد م .إبراهيم حملب مساعد رئيس اجلمهورية للمرشوعات القومية واالسرتاتيجية الكربى يرافقه السيد وزير اآلثار بزيارة مرشوع
تطوير هضبة األهرام ( 26ديسمرب .)2016

مرشوع القاهرة التارخيية

• بدء أعامل درء اخلطورة عن قرص البارون إمبان األثري بمرص اجلديدة ،وصلب البدروم وبعض األجزاء بالقرص.
• بدء اجراءات رشاء عدد مخس سيارات كهربائية جديدة خلدمة األهايل والزائرين بشارع املعز لدين اهلل الفاطمي ،وبتمويل من وزارة
السياحة ،كام بدأت صيانة البوابة اإللكرتونية والتي تُغلق عىل مداخل وخمارج شارع املعز لدين اهلل الفاطمي.

املتحف املرصي بالقاهرة

• تم اإلنتهاء من تطوير شبكة الكهرباء الداخلية ومباين الرشطة وذلك بتمويل من وزارة الداخلية .وجاري عمل خطة
بإدارة الكهرباء إلستكامل تطوير شبكة الكهرباء الداخلية بباقي املكاتب باجلهة اخللفية للمتحف وقسم الربدي .كام تم
توفري الكابالت الالزمة إلستكامل أعامل الرتكيبات اخلاصة بالتكييفات.

• حصلت القطعة األثرية التي متثل جزء من لوحة حجرية عليه رسم جتريبي ألمرية صغرية تتناول بطة عىل أعىل
األصوات كقطعة الشهر باملتحف املرصي بالقاهرة ،والقطعة تعود اىل عرص األرسة الثامنة عرش من منطقة تل العامرنة.

مرشوعات ترميم

بدأت أعامل الرتميم بمنطقة املعابد الصخرية بالنوبة ،والتي
تشمل معابد وادي السبوع واملحرقة وعمدة .الرتميم يقوم
عىل التنظيف امليكانيكي والكيميائي بواسطة املذيبات
العضوية ،باإلضافة إىل تقوية األحجار.
جانب من ترميم أحد النقوش بمعبد وادي السبوع
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لقاءات وزيارات

• شارك وزير اآلثار يف ثالث جلان بمجلس النواب ملناقشة املواضيع اآلتية :مرشوع
تطوير هضبة أهرام اجليزة ( 13ديسمرب  ،)2016ودراسة دعم الدولة ملرشوعات إنتاج
النامذج واملستنسخات األثرية بالوزارة ( 19ديسمرب  )2016ومقرتح تأسيس نقابة
األثريني ( 20ديسمرب .)2016
• شارك وزير اآلثار بكلمة بحفل تأبني املرحوم الدكتور عبد احلليم نور الدين والذي
أقيم بكلية اآلثار -جامعة القاهرة وفا ًء وعرفان ًا باجلميل للعامل اجلليل الذى أفنى عمره
يف خدمة اآلثار ( 24ديسمرب .)2016
• شارك وزير اآلثار بإحتفاالت عيد امليالد املجيد بكاتدرائية القديسني بالزمالك ممث ً
ال
عن احلكومة املرصية ( 24ديسمرب .)2016
• تفقد وزير اآلثار يرافقه عدد ًا بعض قيادات الوزارة قرص البارون أمبان بمرص اجلديدة ،املباين األثرية بحي اخلليفة ،متحف احلضارة بالفسطاط ،مرشوع
تطوير هضبة األهرام ،املتحف املرصي بالقاهرة.
• تفقد وزير اآلثار قرص األمري حممد عيل باملنيل بمصاحبة أ .د .حممد خمتار مجعة وزير األوقاف ،وذلك لدراسة إقامة معرض يضم املخطوطات والوثائق
الوقفية اخلاصة داخل أحد قاعات متحف القرص ( 26ديسمرب .)2016
• عقد وزير اآلثار لقاءات مع السادة سفري أرمينيا ،سفري اليابان ،سفري أسرتاليا ،األمري عباس حلمي ،رئيس املعهد القومي للبحوث الفلكية ،مدير املتحف
املرصي بمدينة تورينو اإليطالية ،إعالميني من وكالة  AFPالفرنسية ومن الوكالة الصينية.
• تفقد السيد د .مصطفى أمني ،األمني العام للمجلس األعىل لآلثار ،مواقع أثرية باإلسكندرية للوقوف عىل حالتها وتذليل عقبات العمل ومنها املتحف
القومي باألسكندرية واملرسح الروماين ،كام قام بزيارة دير األنبا بوال بالبحر األمحر حلل املشاكل العالقة باملنطقة املحيطة.
• التقى السيد د .أمحد الشوكي ،املرشف عىل متحف الفن اإلسالمي ،السيدة مديرة قسم اآلثار اإلسالمية بمتحف اللوفر لدراسة سبل التعاون بني املتحفني.

ندوات ومؤمترات

• استضافت وزارة اآلثار الندوة التعريفية لنقابة األثريني ،وذلك بحضور وزير اآلثار ،و أ.د .فايزة هيكل وكيل مؤسيس النقابة ،و أ .صالح اهلادي املنسق
العام للنقابة ،و د .حممد عبد املقصود رئيس قطاع اآلثار املرصية األسبق و أ .غريب سنبل رئيس اإلدارة املركزية للرتميم وأعضاء كل من اللجنة التأسيسية
واللجنة املنظمة وجمموعة من قيادات وزارة اآلثار ( 5ديسمرب .)2016
• نظمت وزارة اآلثار بالتعاون مع املركز الثقايف اإليطايل بالقاهرة ومعهد ترميم اآلثار
ومركز البحوث العلمية بروما مؤمتر «تطبيقات التكنولوجيا والرتميم يف دراسات
الرتاث الثقايف» ،عرض املؤمتر عدة مرشوعات بحثية ،وشارك فيه ممثلني من جامعات
وهيئات علمية من خمتلف بلدان العامل ( 13-11ديسمرب .)2016
• عقدت وزارة اآلثار امللتقي العلمي حتت عنوان «الفن القبطي -أصالة وعراقة» بمقر
الوزارة بالزمالك ،وعىل هامش امللتقى منحت الوزارة ختفيض ًا عىل كتب اآلثار والفنون
القبطية واملستنسخات األثرية القبطية التى تنتجها الوزارة ( 20ديسمرب .)2016

مشاركات دولية

شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار يف العديد من الدورات والندوات واملؤمترات واملعارض بعدة دول أجنبية وعربية وذلك عىل النحو التايل :سافر إىل
أملانيا :كل من أ .أمحد الليثي مدير متحف ملوي و د .منة اهلل الدري باملكتب العلمي للوزير و أ .أمحد كامل بقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية و أ .عيل حمفوظ
بمنطقة آثار الدقهلية و أ .إيامن حجاج بمنطقة آثار األقرص و أ .هنى صالح و أ .سارة محدي باملتحف املرصي الكبري و أ .سايل مصطفى بمتحف النسيج
املرصي و أ .حممد رشدي بمنطقة آثار املنيا وأ .وليد السيد بمنطقة آثار سوهاج و أ .إيامن عبد احلميد بقطاع املتاحف وأ .سامح عشم باملتحف القبطي و أ.
أخصائي
أخصائي ترميم باملتحف املرصي الكبري و أ .ممدوح برشي و أ .حممد صالح
أسامء عيل الدين باملتحف املرصي و أ .صفوت حممد و أ .هديل خليل
ِّ
ِّ
ترميم بملوي .وإىل سويرسا :أ .رفعت العناين رئيس قسم ترميم آثار الدقهلية ،وإىل إنجلرتا :أ .سمية بنيامني رئيس اإلدارة املركزية للشئون املالية واإلدارية
واملرشف العام عىل قطاع التمويل ،وإىل اليابان :أ .حممد أمحد زكي بمنطقة آثار إمبابة و أ .خالد عمر عبد النبي كيميائي بمركز بحوث وصيانة اآلثار ،وإىل
تونس :أ .أمحد حممد نجيب باملتحف املرصي بالقاهرة.
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تدريب

تم إجراء التقييم الربع سنوي لربنامج تدريب العاملني بوزارة اآلثار ،لعرض نتائج التدريب خالل األشهر الثالثة السابقة ،حيث بدأ كل فريق من
املتدربني يف الربامج التدريبية املختلفة بإعداد مرشوع تطبيقي عىل ما تم حتصيله خالل الدورات ٌ
كل يف نطاق عمله عىل النحو التايل:

• قدم فريق مفتيش اآلثار اإلسالمية املتدربني عىل تقنيات التصوير بالليزر ثالثي األبعاد واألشعة حتت احلمراء واملغناطيسية بمركز البحوث
الفلكية واجليوفيزقية ،مرشوع ًا بحثي ًا للواقع االفرتايض بالقاهرة التارخيية شمل مدرسة السلطان حسن وسوق اخليامية بالتعاون مع جامعة
ولفرهامبتون اإلنجليزية ومركز البحوث الفلكية بالقاهرة ،وجار العمل حالي ُا عىل جمموعة اخري من املباين اآلثرية.

• قدم أمناء املتاحف الذين اجتازوا تدريب تصميم قواعد بيانات اآلثار باملعهد األملاين لآلثار خالل شهر سبتمرب  ،2016مقرتح تصميم برنامج

موحد لقواعد بيانات اآلثار  My SQLوالذي تم تصميمه عىل غرار برنامج  Museuo-SQLاملطبق باملتحف املرصي بربلني حتت إرشاف د.
 Stephan Seidlmayerمدير املعهد األملاين لآلثار.

• قدم فريق أمناء متحف املجوهرات امللكية مقرتح تصميم مستحدث لبطاقات معروضات املتحف باإلضافة إىل رقمنة السجالت اخلاصة
باملتحف وذلك بعد اجتيازهم تدريب البطاقات املتحفية الذي نظمه معهد الدراسات السكندرية حتت ارشاف د Myriam J. Morelle .من

متحف اللوفر بفرنسا.

• شاركت م .نرسين عيل احلناوي من اإلدارة اهلندسية باإلسكندرية د Yannis Zelicianne .استاذ العامرة بجامعة السوربون يف تقييم املخاطر
ودراسة صلب جدران مقابر الشالالت «طابية النحاسني» باإلسكندرية.

• تم تنظيم دورات تدريبية يف عدة حمافظات ،وتلقي التدريب عدد  306من العاملني بالوزارة من  16حمافظة.

• اجتمع وزير اآلثار مع بعض املتدربني بالربنامج التدريبي الذي عقد يف الثالثة شهور املاضية وكذلك مع بعض العائدين من املنح الدولية

خالل شهري أكتوبر ونوفمرب ( 26ديسمرب .)2016

• ألقى وزير اآلثار حمارضة عن منهجية البحث العلمي ضمن دورة تدريبية عن أسس النرش العلمي ( 27ديسمرب .)2016

فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي

• أقامت وزارة اآلثار معرض «السلطان بني القديم واحلديث :صحراء
املامليك بالقاهرة» بمدرسة السلطان قايتباي بصحراء املامليك والذي ضم
أعامل حرفيني من املنطقة وكذلك من صعيد مرص ( 6ديسمرب .)2016
• استضافت منطقة أهرام اجليزة مسرية حتت عنوان «يف حب مرص» ،يف
إطار مبادرة طوف وشوف والتي أطلقتها الوزارة العام احلايل .وقد جاءت
فكرة تنظيم هذه املسرية بعد األحداث اإلرهابية املؤسفة التي تعرضت هلا
البالد مؤخر ًا ( 14ديسمرب .)2016

• نظم املتحف املرصي بالقاهرة مبادرة لطالب املدارس بمختلف مراحلهم التعليمية حتت عنوان
«التقويم والفلك عند املرصي القديم» ،وذلك بمناسبة العام امليالدي اجلديد  ، 2017وكان يف
استقباهلم السيد وزير اآلثار ( 22ديسمرب .)2016

• أهدت وزارة اآلثار لوزارة الطريان املدين نموذج ًا لتمثال املعبودة ِ
«سقت» إحدى اإلهلات
احلاميات األربعة ،والذي انتهت وحدة النامذج واملستنسخات األثرية بالقلعة من تنفيذه لوضعه
بمبنى رقم ( )2بمطار القاهرة الدويل لتحتضن اإلهلة الوافدين ،وهو مصنوع من البوليسرت املذهب
بارتفاع  4مرت تقريبا و قد استغرق تنفيذه نحو شهرين ( ٢٩ديسمرب .)٢٠١٦
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شكر وعرفان
أ .مي طراد ()2016 - 1930
حصلت مي طراد عيل ليسانس اآلثار املرصية وإلتحقت بالعمل ىف مركز البحوث األمريكي بالقاهرة ثم إلتحقت كمتطوعة باملتحف املرصي يف أوائل

الثامنينات من القرن املايض بناء عيل رغبتها وبدأت يف نسخ بعض أجزاء السجل العام آلثار املتحف املرصي مستخدمة اآللة الكاتبة الكهربائية آنذاك،
وساعدها ىف ذلك ثالث متطوعات أخريات

ومن أهم أعامهلا تدريب األمناء عيل كتابة

والرسوم التي اهتمت بلصقها بنفسها

خاصة الفرنسية واإلنجليزية بل والعربية

بطاقات الرشح واملعلومات ومراجعة اللغة

وكانت هي املراجع للمعلومات والصور

أيضا .وشاركت يف مجيع املعارض املؤقتة

ثم قامت بتجليده ليكون عونا للباحثني

داخل املتحف املرصي وخارجه .وكانت تتحىل

وللحفاظ عيل النسخ القديمة.

وكانت مي طراد هي املعاون األكرب ألغلب

باالنضباط والدقة ىف كل عمل تؤديه...رحم

واألجانب باملتحف املرصي.

 2016يف لبنان مسقط رأسها.

اهلل مي طراد ،والتي وافتها املنية يف  12ديسمرب

باحثي اآلثار املرصية القديمة من املرصيني

قرارات

أبرز ما تم إقراره هذا الشهر يف اجتامعات جملس إدارة املجلس األعىل
لآلثار واللجان الدائمة لآلثار:
• وافق السيد حمافظ األقرص عىل ختصيص مقر مكتبة مرص العامة ومركز

استعالمات األقرص لبيع ترصيح زيارة األقرص ( )Luxor Passبدالً
من مقر العالقات العامة آلثار األقرص.

• تم إقرار املبالغ املستحقة للسادة املفتشني املرافقني للبعثات عىل النحو
التايل2100 :جم للشهر الواحد للمرافق األسايس ،و900جم

للمرافق املساعد (شباب العاملني دون سن اخلامسة والثالثني) ،وذلك
إعتبار ًا من  1فرباير .2017

• املوافقة عىل احلرم املقرتح جلامع الفكهانى أثر رقم  109والكائن

بشارع املعز لدين اهلل – الدرب األمحر – حمافظة القاهرة ،واحلرم املقرتح

تكـليفــات

• تكليف أ .هالة قدري للعمل مدير ًا عام ًا لشئون العاملني مركزي ،و
أ .حممد سيف للعمل نائب ًا للمدير العام.

• تكليف أ .حممد عبد املنعم للعمل مدير ًا عام ًا للشئون املالية
واإلدارية لقطاع اآلثار املرصية بالوزارة.

• تكليف أ .دعاء فاروق للعمل مدير ًا عام ًا للتسجيل والتوثيق
بمتحف قرص حممد عيل بشربا.

• ندب املستشار فاطمة فتحي خليفة املستشار املساعد هبيئة قضايا
الدولة مستشار ًا قانوني ًا ملرشوع املتحف املرصي الكبري ملدة عام.

• تم إختيار أربعة معاونني للوزير من بني العاملني بالوزارة ،وذلك
بعد إجتيازهم جلان إختبار عىل مدار أسابيع وتدريب وإعداد خطة

ملسجد الجني السيفى أثر رقم  217الكائن بشارع عبد املجيد اللبان –

عمل ً
كل يف جماله :د .باسم جهاد (مرمم باملتحف املرصي الكبري)

بالقرار الوزارى رقم  130لسنة  2001فوة -حمافظة كفر الشيخ،

املرصي بالقاهرة) معاون ًا لشؤون تنمية املوارد املالية ،أ .أمينة

النرص الشتوى ومكتبة البلدية وجملس املدينة املسجل بالقرار الوزارى

د .رشيف عبد املنعم (املكتب العلمي للوزير) معاون ًا لتطوير املواقع

السيدة زينب – حمافظة القاهرة ،واحلرم املقرتح ملسجد العمرى املسجل

واحلرم املقرتح ملبنى سينام وتياترو فاروق األول الشهري بمرسح وسينام

رقم  1687لسنة  2006بمدينة دمنهور – حمافظة البحرية.

• اعتامد  34قرار إزالة للتعديات عىل املواقع واملنشآت والعقارات
األثرية اإلسالمية والقبطية بمختلف املحافظات.
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معاون ًا لشؤون تنمية املوارد البرشية ،أ .إيامن زيدان (مرممة باملتحف
البارودي (مسجلة باملتحف املرصي) معاون ًا للخدمات الرقمية ،و
األثرية.

إدارة الشهر

اإلدارة العامة لآلثار املسرتدة

تأسست «اإلدارة العامة لآلثار املسرتدة» منذ عام  ،2002لتتوىل مسؤلية تتبع القطع األثرية املرصية املفقودة واملهربة إىل اخلارج ،والتواصل مع اجلهات

األجنبية السرتدادها سواء بالطرق الدبلوماسية أو قضائي ًا ،ذلك أنه ما تم هتريبه فعلي ًا إىل اخلارج فاألمر يمثل صعوبة بالغة يف إسرتداده بسبب اختالف
سياسات وقوانني الدول األجنبية ىف التعامل مع مثل هذه القضايا عن القوانني واللوائح املرصية التى جترم اإلجتار ىف اآلثار وتداوهلا أو إهدائها.

تتلقى اإلدارة بيانات القطع املفقودة من املواقع األثرية واملتاحف واملخازن املتحفية والفرعية لعمل قاعدة بيانات هلا ،وترصد اإلدارة مواقع البيع عرب
اإلنرتنت وصاالت املزادات التى تعرض قطع ًا أثرية مرصية للبيع فتتخذ اإلجراءات الفورية قبل املوعد املحدد للمزاد السرتداد ما يثبت خروجه من مرص

بطرق غري رشعية.

تتعاون اإلدارة مع عدة جهات منها مباحث اآلثار ،اإلنرتبول ،مكتب التعاون الدوىل بوزارة العدل ،وإدارة العالقات الثقافية بوزارة اخلارجية ،حيث
تقوم السلطات الرشطية والقضائية بإهناء اإلجراءات املتعلقة بمحارض الرسقة والفقد ،وإرسال اإلنابات القضائية التى متكن السلطات املختصة ىف الدول
األجنبية من متابعة التحفظ عىل القطع األثرية املرصية التى يتم ضبطها داخل حدودها ،كام تقوم وزارة اخلارجية املرصية والسفارات املرصية ىف اخلارج

بالتواصل والتفاوض مع اجلهات األجنبية التى حتوز القطع املهربة إلهناء عمليات التأمني والتغليف والشحن إىل مرص.

واجلدير بالذكر انه تم إعادة تشكيل اللجنة القومية لآلثار املسرتدة خالل عام  2016والتي مل تعقد منذ .2010

وقد نجحت اإلدارة العامة لآلثار املسرتدة ىف اسرتداد مئات القطع األثرية املرسوقة واملهربة إىل اخلارج ،وذلك يف إطار عقد إتفاقيات مع العديد من الدول

السرتداد اآلثار التي خرجت بطرق غري رشعية منها .ومن اجلدير بالذكر أن اإلدارة تُعد حالي ًا معرضها السنوى باملتحف املرصى بالتحرير ،والذى سيضم
جمموعة من القطع األثرية املسرتدة واملقرر افتتاحه يف الرابع عرش من يناير تزامن ًا مع عيد األثريني.
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أثر الشهر

متثاال امللك أمنحتب الثالث
بمعبده اجلنائزي بالرب الغريب باألقرص

ُيمثل التمثاالن امللك أمنحتب الثالث من ملوك األرسة الثامنة عرشة

 عرص الدولة احلديثة ،ويبلغ ارتفاع كل منهام نحو عرشون مرت ًا،ويقعان أمام الرصح األول للمعبد اجلنائزي للملك بمنطقة كوم احلتان

بالرب الغريب باألقرص .التمثاالن من حجر الكوارتزيت الذي ُجلب من

حماجر اجلبل األمحر ،و ُيصور كل منهام امللك جالس ًا عىل كريس العرش،

وعىل اجلانبني تظهر امللكة «يت» زوجة امللك ،وامللكة «موت إم ويا»
أم امللك ،كام صور عىل جانبي كريس العرش رمز توحيد األرضني،

حيث معبودي النيل يعمالن عىل ربط سيقان اللوتس والربدي رمزا

مرص العليا والسفىل.

ويعرف التمثاالن اليوم باسم «ممنون» نسبة إىل ممنون ابن معبودة الفجر
اإلغريقية ،ذلك ألنه عند تصدع التمثال الشاميل قدي ًام ىف عهد اإلغريق

أصبح يصدر عنه صوت صفري وذلك بسبب مرور اهلواء من الشقوق
التي أصابته ،خاص ًة فجر ًا بسبب وجود قطرات الندى عليه .اعتقد

اإلغريق أن هذه األصوات هى بكاء أم البطل ممنون الذى قتل عىل
يد «أخيل» ىف حرب طروادة ،ومن هنا جاء اسم ممنون .وقد اشتهر

التمثاالن بسبب تلك األصوات حتى أن معظم حكام مرص كتبوا عليهام أسامئهم.

وقد اندثر املعبد املعروف باسم معبد ماليني السنني بسبب مياه الري وتبلور األمالح فض ً
ال عن هتديدات احلرائق والتعديات عليه قدي ًام وحديث ًا،

كام تم الكشف عن عرشات التامثيل اخلاصة باملعبودة سخمت أثناء أعامل احلفائر باملعبد ،باإلضافة إىل الكثري من التامثيل امللكية األخرى ،مجيع تلك

املكتشفات حمفوظة بمخازن متاحف وزارة اآلثار ،إىل أن يتم إعادهتا بعد هتيئة وترميم وتطوير املنطقة واملعبد.

وقد بدأ العمل عىل ترميم متثال ممنون منذ عام  ،1990حينام درس أ.د.

 Rainer Stadelmannمدير املعهد األملاين لآلثار آنذاك حالة التمثالني

بالتعاون مع املجلس األعىل لآلثار .ويف عام  1998بدأ مرشوع ترميم
معبد أمنحتب الثالث ومتثاال ممنون ،ومنذ عام  2005وحتى اآلن تقوم

البعثة برفع وإقامة التامثيل الضخمة للملك أمنحتب الثالث املقامة أمام
رصوح املعبد ،باإلضافة إىل تركيب وترميم متاثيل امللك الواقفة يف صالة

األعمدة وغريها من العنارص املعامرية اخلاصة باملعبد.

رسم ختييل لتمثايل «ممنون» أمام الرصح األول للمعبد اجلنائزي للملك
امنحتب الثالث بكوم احلتان.

رئيس التحرير :د .منة هللا الدري
فريق العمل :أ .مآثر أبوعيش
أ .محمد سعد
د .هدى خليفة
أ .خـلــيــل الـســيــد
أ .لمياء شحاتة
تصـميــم :أ .مــــروة الـشـيــمــي

وزارة اآلثار
 3شارع العادل أبو بكر بالزمالك
القاهرة  -جمهورية مصر العربية
عنوان البريد اإللكتروني للنشرة
antiquitiesnewsletter@gmail.com
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