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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.

إفتتح السيد رئيس اجلمهورية متحف الفن اإلسالمي بمنطقة باب اخللق بعد االنتهاء من ترميمه وإعادة تأهيله، وإصالح واجهة املبنى وترميم مقتنياته 
التي دمرت إثر إنفجار سيارة مفخخة يف 24 يناير 2014.  حرض اإلفتتاح السيد رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزيرة التعاون الدويل، حمافظ القاهرة، نائبة 

املدير العام ملنظمة اليونسكو، وسفراء الدول التى شاركت ىف املرشوع )18 يناير 2017(.
وقد تم إعادة تأهيل املتحف بشكل أساسى بدعم من دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، كام شاركت عدد من الدول ىف إعادة تأهيل املتحف مثل 
سويرسا والواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا باإلضافة إىل اليونسكو، إيامنًا منهم بأمهية متحف الفن اإلسالمي كأحد أهم وأقدم وأكرب املتاحف املتخصصة 

يف اآلثار اإلسالمية عىل مستوى العامل. 
وكان املتحف يضم وقت تدمريه 1475 قطعة، دمر منها 179 قطعة وقام العاملون باملتحف برتميم 169 قطعة منها. ويضم املتحف اآلن نحو 4400 قطعة 

أثرية تنتمي لعصور خمتلفة من احلضارة اإلسالمية من مرص والعامل اإلسالمي من بينهم 400 قطعة أثرية يتم عرضها للمرة االوىل.
كام تم إصدار ثالثة أدلة للمتحف ومقتنياته باللغتني العربية واإلنجليزية، وخصص الثالث لألطفال. هذا باإلضافة إىل موقع إلكرتوين خاص باملتحف، 
وتطبيق للمحمول للمرة األوىل. وقد أقيم حفل هبذه املناسبة حرضه جمموعة من السفراء واملستشارين الثقافيني ومديرى املعاهد العلمية األثرية بمرص وأساتذة 
اجلامعات املرصية، تضمن جولة إرشادية باملتحف وعرض فنى للمولوية املرصية )19 يناير 2017(. وىف إطار االحتفال بافتتاح املتحف تقرر فتحه للجمهور 

جماًنا حتى 28 يناير 2017.

الست مشكاوات والتى تم رسقتهم من  السياحة واآلثار  اآلثار من رشطة  تسلمت وزارة 
مسجد الرفاعي يوم ا يناير 2017، بعد أن نجحت وزارة الداخلية ىف اسرتدادهم. وقد تم عرض 
املشكاوات عىل هامش افتتاح املعرض املؤقت باملتحف املرصى بالقاهرة حتت عنوان »مرص مهد 

األديان« )26 يناير 2017(.

إفتتاح متحف الفن اإلسالمي بعد إعادة تأهيله
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عودة املشكاوات الستة



أعامل
 بعثــات 

أثرية

بدأت العديد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر يناير 2017 عىل النحو التايل: البعثة املشرتكة بني وزارة 
الشالل  بمنطقة  لآلثار  األملاين  املعهد   - بالسويس  السخنة  بالعني  الرشقية  لآلثار  الفرنيس  واملعهد  اآلثار 
بالصحراء  الرشقية  لآلثار  الفرنيس  املعهد   - باألقرص  الثالث  أمنحتب  للملك  اجلنائزى  واملعبد  بأسوان 
الرشقية بالبحر األمحر - مركز البحوث األمريكى بالدير األمحر بسوهاج ووادى امللوك باألقرص - مركز 
كوماسكو اإليطاىل للمرصيات بمعبد أمنحتب الثانى باألقرص - جامعة ممفيس األمريكية بذراع أبو النجا 
باألقرص - جامعة ماكويرى األسرتالية ببنى حسن باملنيا وبمنطقة مري بأسيوط - جامعة كارديف االنجليزية 
بسقارة باجليزة - املعهد السويرسى لآلثار بأسوان القديمة - بعثة جامعة خيان األسبانية بقبة اهلوا بأسوان 

- بعثة جامعة لييج البلجيكية بالشيخ عبد القرنة باألقرص.
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اكتشافات أثرية
بالتعاون  السويدية  لوند  جامعة  بعثة  نجحت 
مقربة  عرشة  اثنى  عن  الكشف  ىف  اآلثار  وزارة  مع 
جديدة بمنطقة جبل السلسلة بمحافظة أسوان، يرجع 
تارخيهم لألرسة الثامنة عرشة وبالتحديد ما بني فرتيت 
حكم امللك حتتمس الثالث وأمنحتب الثاين. وقد ُعثر 
وأجزاء  عظمية  هياكل  بقايا  عىل  املقابر  هذه  داخل 
إىل عدد من  باإلضافة  توابيت حجرية وفخارية،  من 
بعض  أن  حيث  حيوانية  ورفات  واجلعارين،  التامئم 
ويتكون  للحيوانات.  كدفنات  استخدم  املقابر  هذه 

ختطيط هذه املقابر من حجرة أو حجرتني. 

اسرتدادهم  بعد  املرصية،  اخلارجية  مقر وزارة  أثرية من  أربع قطع  اآلثار  تسلمت وزارة   •
من الواليات املتحدة األمريكية، عبارة عن غطاء ملومياء من الكتان مزين بطبقة من اجلص 

تابوت  إىل  باإلضافة  مومياء،  ويد  تابوت،  غطاء  من  أخر  وجزء  امللون، 
خشبى، وتعود القطع إىل العرص املتأخر. 

آثار مسرتدة

وزارة  مقر  من  أثرية  لوحة  اآلثار  وزارة  تسلمت   •
اسرتدادها  بعد  املرصية  اخلارجية 

وكانت  سويرسا.  من 
من  فقدت  قد  القطعة 
احلجارة  هببيت  معبد 

 ،1990 عام  بالغربية 
ويبلغ طوهلا حوايل 106 

سم   92 وعرضها  سم 
وحتمل منظر ملعبودة متسك 

العنخ  عالمة  اليمنى  بيدها 
وأمامها بعض القرابني.  
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•  تم االنتهاء من األعامل املعدنية واخلرسانية ملبنى املتحف. 
•  تم إستئناف نقل القطع األثرية للمتحف، حيث تم نقل رأس ضخمة للملك أخناتون مصنوعة من احلجر الرميل من املتحف املرصي 

بالقاهرة، ومصدرها األصيل معبد امللك بالكرنك، ومن املقرر عرض هذه الرأس يف االفتتاح اجلزئي. 

مرشوعــات

•  اجتمعت اللجنة العليا للمتحف القومي للحضارة املرصية ملتابعة سري العمل باملتحف، والوقوف عىل حالة املرشوع )16 يناير 2017(.
جارى االنتهاء من أعامل التشجري وجارى تركيب اللوحات اإلرشادية.

•  جارى العمل بقاعة العرض املؤقت متهيًدا الفتتاحها منتصف فرباير 2017.

•  بدء طرح عدد مخسة مرشوعات جديدة ضمن احلملة القومية إلنقاذ مائة مبنى أثري بالقاهرة التارخيية. 
االعتيادية  والتي تشتمل عىل األعامل  إمبان بمرص اجلديدة  البارون  ترميم وإعادة توظيف قرص  املجمعة ملرشوع  مقايسة األعامل  استالم    •

واإلنشائية وأعامل الرتميم الدقيق، واألعامل امليكانيكية. 

انطالق  عن  لإلعالن  الصحفي  املؤمتر  املرصي  املتحف  يف  عقد 
مرشوع توثيق وترميم وصيانة جمموعة من التوابيت اخلشبية املحفوظة 
برنامج  ومدير  الوزارة  قيادات  بحضور  وذلك  املرصي،  باملتحف 
وامللحق  الثقايف  الرتاث  عىل  للحفاظ  األمريكيني  السفراء  صندوق 
تبع  للسفارة.  اإلعالمي  امللحق  ونائب  األمريكية  للسفارة  الثقايف 
التوابيت  أحد  وترميم  لتوثيق  سابقة  لدراسة  رشح  الصحفي  املؤمتر 
اخلشبية امللونة املوجودة ببدروم املتحف املرصي والذي عرض ألول 

مرة للجمهور كقطعة الشهر )17 يناير 2017(. 

املتحف القومى للحضارة املرصية

مرشوع القاهرة التارخيية

املتحف املرصي بالقاهرة

املتحف املرصى الكبري

ترميم قديم عبارة عن مونة أسمنتية كانت تكسو اجلدار  النطرون إلزالة  بوادى  بيشوى  األنبا  بدير  الكربى  بالكنيسة  الرتميم  أثناء 
الرشقى للكنيسة تم الكشف عن جدارية داخل مذبح مار يوحنا، كام كشف فريق الرتميم أيًضا عن قمرية بسقف الكنيسة وذلك أثناء 
إزالة طبقات رديم كانت تعلو سقف الكنيسة لتخفيف األمحال الواقعة عىل السقف املتسببة ىف إحداث رشوخ. واجلدير بالذكر أن تلك 

القمرية أصبحت هى النافذة الصغرية التى تسمح بدخول ضوء الشمس إلنارة الكنيسة هناًرا.

مرشوعات ترميم
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•  توجه كل من د. حممود عفيفي رئيس قطاع اآلثار املرصية ود. هشام حممد حسني مدير عام املتابعة األثرية بشامل سيناء وأ. مصطفى الصغري عضو املكتب 
العلمي للوزير إىل الصني ملناقشة سبل التعاون بني معهد اآلثار الصيني ووزارة اآلثار املرصية )3 - 10 يناير 2017(.  

األثرية  القطع  ومرافقة  دول  عدة  يف  امُلقامة  واملعارض  باخلارج  واملؤمترات  والندوات  الدورات  من  العديد  يف  اآلثار  بوزارة  العاملني  من  عدد  شارك    •
املعروضة هبا وذلك عىل النحو التايل: اليابان )كل من د. الغريب سنبل رئيس اإلدارة املركزية للصيانة والرتميم و أ. نيفني العارف املستشار اإلعالمي 
لوزير اآلثار، و أ. أميمة عيل عطية رئيس معمل ترميم املتحف املرصي بالقاهرة و أ. عادل عبد السميع كيالين مدير إدارة املحاجر واملناجم األثرية و أ. 
حممد حممود عبد املبدي بمنطقة آثار سقارة(، إيطاليا )أ. مينا جمدي شحاتة أخصائي كيمياء باملتحف القومي للحضارة املرصية(، وسويرسا )أ. زينب أمحد 

حسن مدير عام إدارة ترميم آثار القليوبية و أ. حممود زكي مريس كبري مفتيش آثار إسنا وأرمنت(.

مشاركات دولية

تدريب
 أهنى املرممون يف كل من سوهاج واألقرص املرحلة األوىل من تدريباهتم مع 
الشاملية   املقصورة  و  بسوهاج  األمحر  الدير  مناطق  االمريكي يف  البحوث  مركز 
بمعبد  خونسو و مقربة TT10  بالرب الغريب باالقرص، فتم تدريب عدد 54 مرمم 
يف مدرسة األقرص، و26 بمدرسة سوهاج عىل تقنيات التقوية باستخدام املحاليل 
الكيميائية و حقن اجلدران، وكذلك عالج وصيانة جداريات الفريسكو القبطية.
هذا وقد بدأ خرجيوا مدرسة مركز البحوث االمريكي باألقرص ىف اإلعداد 

ملرشوع إعادة تأهيل ست مقابر بالرب الغريب لرتميمهم.

لقاءات وزيارات
املتحف  بزيارة  النواب  جملس  رئيس  العال  عبد  عىل  أ.د.  السيد  قام   •
املرصي بالقاهرة لياًل بمصاحبة بعض السادة أعضاء املجلس )3 يناير 

.)2017
تطوير  مرشوع  ملناقشة  النواب  بمجلس  جلنة  ىف  اآلثار  وزير  شارك    •
تنفيذه يف املرشوع )3  تم  ما  مناقشة  اجليزة واستكامل  أهرامات  هضبة 

يناير 2017(.   
•  تفقد وزير اآلثار يرافقه قيادات الوزارة بعض املواقع األثرية واملتاحف 
واملشاريع بمحافظتي القاهرة )متحف الفن اإلسالمي، املتحف القومي 
والسلطان  الرفاعي  مسجدي  املانسرتيل،  قرص  املرصية،  للحضارة 
حسن، ورش قلعة صالح الدين األيويب، شارع املعز(، والقليوبية )تل 

اليهودية، تل أتريب، املخزن املتحفي بكفر الشوبك(.  
األعامل،  قطاع  وزراء  السادة  مع  لقاءات  عدة  اآلثار  وزير  عقد   •

االتصاالت، اإلسكان، أعضاء من جملس النواب، مسئويل اللجنة النقابية لنقابة اآلثاريني، سفري اليابان، ممثل اجلالية اليهودية بالواليات املتحدة األمريكية، 
أعضاء من هيئة املعونة األمريكية، مدير املعهد اهلولندي الفلمنكي بالقاهرة، مدير املركز البولندي لآلثار، رئيس معهد العامل العريب وسفري فرنسا ملناقشة 

سبل التعاون.  
•  ألقت د. ياسمني الشاذيل املرشف عىل إدارة املنظامت الدولية وملفات التعاون الدويل الكلمة االفتتاحية يف ورشة عمل تشاورية حول متابعة نتائج اجللسة 
  . الثانية والعرشين ملؤمتر تغري املناخ، وذلك بحضور وزير موارد املياه والري ووزير البيئة ونائبة مدير اليونسكو ومدير اليونسكو بالعامل العريب )19 يناير 2017(
•  شارك وزير اآلثار يف ورشة عمل مع وزيري السياحة والطريان، وكذلك حمافظي األقرص وأسوان ملناقشة تنمية القطاع يف الصعيد ودور الشباب يف تنميته 

وتطويره ىف إطار املؤمتر الثانى للشباب بأسوان )28 يناير 2017(.  



فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي
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•  ينظم املتحف املرصي بالقاهرة جوالت إرشادية مسائية للزائرين املرصيني، والتى تتضمن زيارة جمموعة امللك توت عنخ آمون، وجمموعات احليل 
املختلفة املعروضة باملتحف. وقد تم ختصيص الربيد االلكرتوين التايل gmail.comل @cultem1 لتسجيل أسامء الراغبني يف االنضامم للجولة. 

أ. زغلول عبيد اهلل حمارب، مدير عام  ألقى وزير اآلثار كلمة خالل حفل تكريم    •
مركز تسجيل اآلثار املرصية السابق لبلوغه سن التقاعد، وذلك تقديًرا جلهوده ملركز 

تسجيل اآلثار طيلة سنوات عمله بالوزارة )5 يناير 2017(. 
•  خصص املتحف املرصي بالقاهرة جمموعة من القطع األثرية القبطية للعرض خالل 
عبارة عن قطعة من  املجيد. وهى  امليالد  بعيد  اإلحتفال  بمناسبة  يناير وذلك  شهر 
حيمل  رداء  من  وجزء  صليب،  يتوسطها  متداخلة  زخارف  عليها  القبطي  النسيج 

زخارف نباتية وحيوانية ملونة، هذا باإلضافة إىل ثالثة أيقونات خشبية خمتلفة. 

األوبرا  بدار  الكبري  باملرسح  لألثريني  عرش  احلادى  بالعيد  اآلثار  وزارة  احتفلت    •
املرصية بحضور السادة الوزراء د. غادة واىل،  د. أرشف الرشقاوى، والوزراء السابقني الفنان فاروق حسنى، د. مفيد شهاب، د. حممد إبراهيم 
د. ممدوح الدماطى، والفنانة ليىل علوى وعدد من الشخصيات العامة، وتضمن برنامج احلفل تكريم لعدد من األثريني الذين لعبوا دوًرا هاًما ىف 
خدمة اآلثار ومحايتها واحلفاظ عليها، وجاء اختيار يوم 14 يناير ليصبح عيًدا لألثريني ختليًدا لذكرى توىل أول أثرى مرصى رئاسة اآلثار ىف مرص 

وهو الدكتور مصطفى عامر عام 1953 )15 يناير 2017(.

•  يف إطار معرض املؤقت »مرص مهد األديان« باملتحف املرصي بالقاهرة يتم تنظيم عدد من األنشطة الثقافية والندوات خاصة باملعرض وأنشطة 
التعلم لألطفال )26 يناير 2017 - 26 فرباير 2017(.  

تقيم املتاحف املرصية بمختلف حمافظات اجلمهورية عددًا من الورش الفنية لألطفال خالل إجازة نصف العام، بام يسهم يف تعزيز رسالة    •
املتاحف كمؤسسات تربوية وتعليمية. ومن بني هذه األنشطة يوم عن »طعام املرصي القديم« باملتحف املرصي بالقاهرة، التطريز عىل القامش، 
الرسم والتعريف باخلامات املستخدمة لصناعه النسيج بمتحف النسيج بشارع املعز، وعن »التحنيط واملواد الطبيعية املستخدمة فيه«  بمتحف 

اإلسامعيلية.
•  تم إطالق أول تطبيق للمحمول للمتحف املرصي بالقاهرة والذي يعمل عىل نظام Android فقط ىف الوقت احلاىل )26 يناير 2017(.

•  تشارك وزارة اآلثار بمعرض القاهرة الدويل للكتاب يف دورتة الثامنة واألربعني بمجموعة من الكتب العلمية واملستنسخات األثرية، وذلك 
والفعاليات  الثقافية  األنشطة  من  بمجموعة  املعرض  ىف  باملشاركة  املرصية  املتاحف  من  عدد  وتقوم  والرياضة.  الشباب  وزارة  مع  بالتعاون 

التعليمية عن احلضارة املرصية )26 يناير 2017 - 10 فرباير 2017(. 

املتحف املرصي  باملواقع األثرية، وذلك بمقر  السياحية  إدارة اخلدمات  السياحة يف جمال  وقعت وزارة اآلثار بروتوكول تعاون مع وزارة    •  
بالقاهرة )3 يناير 2017(.  

بروتوكول تعاون

1
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تكـليفــات
اإلداري  للمكتب  عامًا  مديرًا  للعمل  فتحي  حممد  الشيامء  أ.  تكليف   •

بمكتب الوزير.

الدولية  املنظامت  إدارة  ملدير  نائبًا  للعمل  الفتاح  عبد  حممد  أ.  تكليف   •
للرتاث الثقايف والتعاون الدويل بمكتب الوزير. 

تكليف أ. عادل عكاشه خفاجة للعمل مديًرا عاًما ملنطقة آثار دهشور.  •

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

•  املوافقة عىل تسجيل مسجد السيدة زينب وقبتي العرتيس والعايدروس 
بميدان السيدة يف عداد اآلثار اإلسالمية )8 يناير 2017(. 

•  البدء يف تسجيل معبد إسنا األثري بمدينة إسنا جنوب األقرص وذلك 
نظًرا ألمهيته التارخيية واألثرية، من خالل البعثة األثرية املرصية ملركز 

تسجيل اآلثار املرصية بالوزارة.  
لألجانب  السنوية  الزيارة  تصاريح  عىل   %30 التخفيض  استمرار    •

و20% عىل ترصيح زيارة األقرص وذلك خالل شهر يناير 2017.

قرارات 

إصدارات الوزارة

•  ينظم املتحف املرصي بالقاهرة معرض »مرص مهد األديان« والذي يضم عددًا من القطع األثرية التي ترمز إىل التسامح الدينى لدى املرصى 
القديم واحرتامهم لكل الديانات )26 يناير - 26 فرباير 2017(.  

•  ينظم متحف رشيد معرًضا عن األسلحة ىف القرن الثامن عرش امليالدي، ويضم املعرض جمموعة متنوعة من البنادق والطبنجات والسيوف 
والسهام والرماح وكرات الرصاص الصغرية ذات األشكال واألحجام املختلفة )1 يناير 2017 - 31 مارس 2017(. 

•  انتقل معرض »عرص بناة األهرام« من مدينة كيوتو إىل مدينة توياما اليابانية لتكون حمطته السادسة والتى سوف يستمر املعرض فيها من 13 
يناير إىل 26 مارس 2017. 

•  يفتتح املعرض املؤقت »اآلثار الغارقة« بمتحف ريتربج بمدينة زيورخ يوم 10 فرباير 2017.  

معارض داخلية

معارض آثار مؤقتة

معارض خارجية
قطع من معرض »مرص مهد األديان« باملتحف املرصى بالقاهرة

وكاهنات  كهنة  مقربة  منسية:  »اكتشافات  بعنوان  املؤقت  املعرض  دليل  الشهر  هذا  صدر 
عام  عنها  الكشف  تم  التى  املقربة  تاريخ  حول  األبحاث  من  جمموعة  يضم  والذي  آمون« 

1891 بالقرب من معبد حتشبسوت بالدير البحرى باألقرص. 



اإلدارة العامة لنظم املعلومات اجلغرافيةإدارة الشهر
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وهو  املرصية  اآلثار  معلومات  نظم  مرشوع  مع   2000 عام  البداية  كانت 
مرشوع تعاون مرصى- فنلندى هدف إىل محاية الرتاث الثقاىف من خالل إدارة 
اجلغرافية  املعلومات  لنظم  العامة  اإلدارة  بعد  فيام  ُأنشئت  ثم  فعالة،  معلوماتية 

عام 2006.
ويعني إصطالح نظم املعلومات اجلغرافية: مجع وختزين البيانات املساحية 
نتائجها  وتوزيع  وإخراجها  البيانات  للمساعدة يف حتليل  احلاسوب  باستخدام 
اإلسكان  مثل  املجاالت  من  العديد  يف  مستخدمة  حمددة،  أهداف  خلدمة 
نظام  واستكامل  بتغذية  اإلدارة  فتقوم  اآلثار،  ملجال  بالنسبة  أما  والزراعة. 
املختلفة  للمواقع  واألثرية  واالدارية  املكانية  بالبيانات  اجلغرافية  املعلومات 
بمرص وإعداد خرائط موضح عليها املواقع اململوكة لوزارة اآلثار أو اخلاضعة 
الرشاف الوزارة، وذلك لتوحيد قاعدة بيانات مستوفاة لالعتامد عليها يف حال 
املختلفة يف  الدولة  بني جهات  التنسيق  أو يف  الكوارث،  أو حدوث  التعديات 

مرشوعات التخطيط والتنمية أو املشاريع القومية. 
كام تعمل اإلدارة عىل مراجعة كافة اخلرائط واملستندات ومطابقتها بخرائط وصور األقامر الصناعية احلديثة، مع عمل زيارات ميدانية ومسح للمواقع 
باستخدام النظام العاملي لتحديد املواقع )GPS( والتصوير الفوتوغرايف وحتديد احلالة الراهنة للمواقع واملخاطر املحيطة به، واستكامل أعامل التوثيق الرقمي 
للبيانات األثرية والتارخيية للمواقع بجميع أنحاء اجلمهورية. وتسمح اإلدارة للدارسني والباحثني من داخل وخارج الوزارة باالطالع وتصوير املعلومات 

واخلرائط املسموح بتداوهلا بعد تقديم طلب رسمي لذلك. 
أمتت اإلدارة دراسات املسح امليداين، الرفع املعامري، ودراسة املخاطر والتهديدات، ودراسة سبل احلفاظ عىل املواقع إلدارة مواقع الرتاث الثقايف لعدة 
مناطق منها حي اجلمرك باملدينة القديمة باألسكندرية واحلي الرتكي بمدينة بورسعيد، ومدينة القرنة باألقرص ومدينة رشيد، باإلضافة إىل خرائط تسجيل 
األراىض األثرية ىف النوبة واخلريطة األثرية القومية ملرص وخرائط مواقع الرتاث العاملى لليونسكو. كام أعدت اإلدارة خرائط رقمية للمواقع األثرية ذات 
الصلة باملرشوعات القومية الكربى كمحور قناة السويس اجلديدة، واخلط الرابع ملرتو القاهرة الكربى، ومرشوعات استصالح األراىض الزراعية، ومسار 

مرشوع القطار الكهربائى الرسيع، وشبكة الطرق اجلديدة يف أنحاء اجلمهورية. 
تشرتك اإلدارة حاليًا يف إعداد أطلس املواقع األثرية، وتوثيق مسار العائلة املقدسة وبعض املواقع األثرية إلدراجها ضمن قائمة الرتاث العاملى وُتصدر 
اإلدارة نرشات دورية وكتيبات منها أطلس للمواقع األثرية ملحافظة الرشقية، وملدينة رشيد. ويمكن احلصول عىل إصدارات اإلدارة من خالل منافذ بيع 

وزارة اآلثار. ويعمل باإلدارة جمموعة من التخصصات التي ختدم هذا املجال ما بني مهندسني وجغرافيني وأثريني ومربجمني ومصممني جرافيك.
www.giscenter.gov.eg  املوقع الرسمي لإلدارة



أثر الشهر

يقع دير األنبا أنطونيوس عند سفح جبل القلزم أحد سالسل جبال اجلاللة بالبحر األمحر، ويمكن الوصول إليه عن طريق الرب، قبل فنار الزعفرانة 
بحوايل مخسني كيلومرت. ويعد هذا الدير أول األديرة عىل اإلطالق، وأكربها بعد دير القديسة كاترين بسيناء.

الدير عبارة عن جمموعة من األبنية يتعبد فيها الرهبان: فهناك مخس كنائس وحصن ومغارة القديس انطونيوس، الذي لقب بأبو الرهبان فهو مؤسس 
الرهبنة يف مرص والعامل، وتتلمذ عىل يديه عدد ضخم منهم. 

كان األنبا أنطونيوس شديد الثراء وبعد اعتناقه املسيحية يف 
القرن الثالث امليالدي باع مجيع ممتلكاته ووزعها عىل الفقراء، ثم 
أنشأ هذا  الرشقية حيث  اجلبال  الناس وعاش يف سفوح  اعتزل 

الدير وظل فيه حتى وفاته.
تبلغ مساحة الدير حوايل ثامنية عرشة فدانا، حييط به أسوارا 
ضخمة بنيت من احلجر واحلىص والطمي، ويبلغ ارتفاعه حوايل 

عرشة أمتار تقريبا، ولألسوار ممشى علوي.
 يقع مدخل الدير الرئييس يف منتصف السور الشاميل تقريبا، 
مدخل  سوى  للدخول  باب  للدير  يكن  مل  أنه  بالذكر  واجلدير 

صغري من الناحية اخللفية إال أنه قد أمهل استعامله يف عرص اإلمرباطور جوستنيان بعد إنشاء السور الثاين للدير. والغريب يف األمر أنه مل يكن الدخول بقرع 
األبواب وإنام بقرع األجراس، ثم الوصول إىل داخل الديرعن طريق آلة أشبه بدوالب خشبي تسمى الساقية، وهو أسلوب بدائي شاق وخميف ويمثل 

صعوبة يف الصعود للدير.
من أهم عنارص الدير هي مغارة القديس أنطونيوس والتي تقع فوق اجلبل، وهي عبارة عن رسداب ضيق يمتد ملسافة سبعة أمتار ينتهي بحجرة صغرية 

عاش القديس حياته فيها.
إىل  باإلضافة  طوابق  ثالثة  عن  عبارة  حصن  بالدير  ويوجد 
الدور األريض والذي يتم الوصول إليه عن طريق كوبري علوي 
البئر وحجرات للتخزين، أما الطابق الثاين فبه حجرة  ويوجد به 
كبرية كانت تستخدم كقاعة للطعام، ويف الطابق الثالث عدد من 
احلجرات خمصصة إلقامة الرهبان ويف الطابق الرابع توجد كنيسة 

صغرية مكرسة باسم املالك ميخائيل.
السور  خارج  احلديثة  املباين  بعض  هناك  أن  بالذكر  واجلدير 
القديم منها اسرتاحات ملبيت الزوار وبيت اخللوة وقرص السرتاحة 
األجانب وخمازن ومكتبة تضم جمموعة من الكتب واملخطوطات 

النادرة التي ترجع غالبيتها إىل القرن الثالث عرش امليالدي.

دير األنبا أنطونيوس بالبحر األمحر
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