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.
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افتتاح معرض اآلثار املؤقت «احلرف املرصية عرب العصور»
باملتحف القومى للحضارة املرصية
افتتح وزير اآلثار والسيدة إيرينا بوكوفا (مدير عام اليونسكو) والدكتورة غادة وايل (وزيرة التضامن االجتامعي) املعرض املؤقت «احلرف املرصية عرب

العصور» باملتحف القومي للحضارة املرصية ،وذلك بحضور السادة وزراء السياحة والثقافة واالتصاالت والطريان وقطاع األعامل العام والرتبية والتعليم،

وحمافظي القاهرة واجليزة وأسوان ،ولفيف من الوزراء السابقني والسادة أعضاء جملس النواب ،ورؤساء اجلامعات والسفراء واملستشارين وامللحقني

الثقافيني ورؤساء وأعضاء املعاهد األثرية األجنبية .تىل االفتتاح عرض موسيقي ومأدبة عشاء بمطعم املتحف ( 15فرباير  .)2017وعىل هامش املعرض

تم عرض مستنسخات ببيت اهلدايا باملتحف والعديد من األنشطة واجلوالت لألطفال والكبار ،وتم فتح املعرض للجمهور جمانا حتى هناية شهر فرباير.
قدم املعرض أربعة حرف مرصية وهي الفخار والنسيج والنجارة وصناعة احليل ،وذلك من خالل عرض قطع أثرية من عصور ما قبل التاريخ مرور ًا بالعصور
الفرعونية واليونانية الرومانية واإلسالمية والقبطية واليهودية حتى العرص احلديث .ويعد هذا املعرض أول جزء من املتحف يفتح أبوابه أمام اجلمهور.
يضم املتحف سينام ،مرسح ،مطاعم ،مركز تربية متحفية،قاعات حمارضات ومؤمترات  ،مرسح مكشوف ،مركز ثقايف ومطبعة ،باإلضافة إىل صاالت

العرض واملعامل ،فاملتحف سيكون بمثابة مركز ثقايف ،تعليمي ،ترفيهي ،بحثي خيدم الزوار والباحثني املرصيني والدوليني.
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افتتاحات

إعادة فتح متحف الصيد بقرص األمري حممد عيل باملنيل
افتتح وزير اآلثار متحف الصيد بمتحف قرص األمري حممد عيل باملنيل ،ذلك

بحضور عدد من السفراء وأساتذة اجلامعات املرصية ومديري املعاهد األجنبية ،وذلك
بعد االنتهاء من أعامل التجديد حيث كان مغلق ًا منذ عام  7( 2007فرباير .)2017
يرجع تاريخ افتتاح متحف الصيد لعام  ،1963ويعرض املتحف  1180نموذج من
احليوانات والطيور والفراشات املحنطة اخلاصة بامللك فاروق واألمري حممد عىل توفيق

واألمري يوسف كامل ،باإلضافة إىل هياكل عظمية جلمل وحصان كانا حيمالن كسوة

الكعبة أثناء رحلة املحمل من مرص.

افتتاح بيت ستوبلري بعد الرتميم وفتح مقربة نخت آمون للزيارة

افتتح وزير اآلثار يرافقه كل من السيد حمافظ األقرص ،السيدة مدير عام

اليونسكو ،السيد سفري سويرسا يف مرص ،ومديرة مركز الرتاث العاملي
«منزل ستوبلري» بالرب الغريب باألقرص بعد إجراء أعامل الرتميم وحتويله إىل

مركز بحوث ودراسات لآلثار والرتاث .يعترب املنزل حتفة معامرية تعود

إىل منتصف القرن العرشين صممها املهندس حسن فتحي .وقد تم تنفيذ
املرشوع بالتعاون مع جامعة بازل بسويرسا ومؤسسة فاكتوم للتكنولوجيا

الرقمية يف جمال حفظ الرتاث بمدريد .كام تم فتح مقربة «نخت آمون» رقم
 335بدير املدينة بالرب الغريب للزيارة ( 17فرباير .)2017

افتتاحات بمدينة القرص بالداخلة

قام وزير اآلثار والسفري اهلولندي بالقاهرة بافتتاح منزل القايض عمر والقريش وآل عثامن بمدينة القرص اإلسالمية بالواحات الداخلة بعد انتهاء البعثة

األثرية اهلولندية من أعامل الرتميم اخلاصة هبم حتت إرشاف وزارة اآلثار .كام تم افتتاح مركز الزوار بمدينة األمهدة بالواحات الداخلة بمحافظة الوادي

اجلديد .حياكي املركز فيال «سريينوس» املسئول عن املدينة خالل العرص الروماين املتأخر (القرن الرابع امليالدي) حيث قامت بعثة جامعة كولومبيا األمريكية

بإنشاء هذا املركز عام  2009ليكون نموذج طبق األصل من الفيال بجميع زخارفها والتي تم الكشف عنها عام  2004ليلقي الضوء عىل املنازل اخلاصة

باحلكام واألثرياء يف تلك الفرتة .وتم فتح املركز جمان ًا للزائرين من املرصيني واألجانب حتى هناية شهر فرباير ( 19فرباير .)2017

افتتاح ملحق متحف أسوان

افتتح وزير اآلثار ملحق متحف أسوان بجزيرة ألفنتني بعد االنتهاء

من أعامل تطويره .يضم املتحف جمموعة من القطع األثرية تعود لعصور
خمتلفة من احلضارة املرصية القديمة ،ويعرض املتحف جمموعة من ناتج
أعامل حفائر بعثة اآلثار األملانية بجزيرة ألفنتني منذ عام  .1969تبلغ

مساحة املتحف نحو  220مرت مربع ،وحيتوي عىل ثالث قاعات للعرض،
وتم إفتتاحه عام  1998ألول مرة وهو مغلق منذ عام  .2011وتم تنفيذ
االعامل بالتعاون مع معهد اآلثار االملاين بالقاهرة ( 21فرباير .)2017
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أعامل
بعثــات
أثرية

بدأت العديد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر فرباير  2017عىل النحو التايل :البعثة املشرتكة بني
وزارة اآلثار واجلامعة األمريكية باملقربة  KV 63/ KV 10بوادى امللوك باألقرص  -جامعة بودابست
املجرية بمنطقة اخلوخة باألقرص  -مجعية استكشاف مرص األنجليزية باملوانئ الطيبية باألقرص  -املعهد
الفرنسى لآلثار الرشقية بمخازن شامل الكرنك ومعبد دندرة باألقرص  -جامعة واسيدا اليابانية بوادى
امللوك باألقرص  -مركز البحوث االمريكى بالكرنك باألقرص  -جامعة براغ (ابراهام كارلوس) التشيكية
بأبو صري بسقارة  -جامعة كولونيا النمساوية بجزيرة فيلة بأسوان – جامعة فورتسبورغ األملانية بتل بسطا
بالرشقية وأدفو بأسوان  -املعهد السويرسي لآلثار بنجع احلجر بأسوان.

اكتشافات أثرية

• نجحت بعثة اآلثار املرصية اليابانية املشرتكة يف الكشف عن مقربة
للكاتب امللكي «خونسو» بموقع اخلوخة بالرب الغربى باألقرصُ ،يرجح
أن يعود تارخيها لعرص الرعامسةُ .خططت املقربة عىل شكل حرف T
حيث تتكون من مدخل يؤدي إىل صالة مستعرضة ثم إىل حجرة الدفن.

حتتوي املقربة عىل عدد من املناظر اهلامة ،ومن املتوقع أن يكون هناك مقابر
أخرى باملوقع لكبار رجال الدولة احلديثة مل يتم الكشف عنها بعد.

• كشفت بعثة اآلثار املرصية األملانية املشرتكة التابعة ملتحف هيلديسهايم
بأملانيا عن جمموعة من املباين ،من املرجح أهنا متثل معبد أو قرص باإلضافة
إىل حفرة كبرية من املالط حتمل آثار ًا ألقدام أطفال وبقايا جدار من اجلص
عليه مناظر ملونة ،وذلك بموقع «بر -رمسيس» قنطري حال ًيا برشق الدلتا.
• نجحت بعثة مرشوع ترميم معبد امللك أمنحتب الثالث بالقرنة ىف
الكشف عن بعض أجزاء جديدة من متاثيل للمعبودة سخمت من حجر
الديوريت ،ليصل عدد القطع املكتشفة هذا املوسم إىل إثنان ومخسني
قطعة عثر عليها باملنطقة بني الفناء وقاعة األعمدة باملعبد .يمثل بعض
منها املعبودة يف وضع اجللوس ويمثلها البعض اآلخر واقفة.
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معارض داخلية

معارض آثار مؤقتة

• استضاف متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل معرض ًا فني ًا حتت عنوان «إرشاقات إسالمية» ،بالتعاون
بني وزارة اآلثار وجامعة أسوان واجلمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية .يضم املعرض جمموعة

من اللوحات الفنية لفنانني مرصيني حتكي تاريخ احلضارة اإلسالمية وفنوهنا ( 1فرباير .)2017

• افتتح وزير اآلثار واألنبا يوليوس أسقف كنائس مرص القديمة معرض «شهداء مرص»

باملتحف القبطي بمرص القديمة .هيدف املعرض إىل ختليد ذكرى شهداء مرص عىل مر العصور
ويضم عرشة قطع أثرية متنوعة من مسارج وأيقونات وخمطوطات قبطية ( 2فرباير .)2017

• افتتح وزير اآلثار والسيد حمافظ األقرص والسيدة إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو معرض مؤقت بمتحف
األقرص لناتج أعامل بعثة مرشوع ترميم معبد امللك أمنحتب الثالث ،والتي عثرت عليها خالل السنوات األخرية

أثناء أعامل احلفائر اجلارية باملعبد .ضم املعرض جمموعة من أفضل أعامل النحت التي عثر عليها باملعبد ،كام تم
وضع متثال للملك أمنحتب الثالث يمثله جالس ًا عىل عرشه بحديقة متحف األقرص .هذا التمثال كان قد عثر عليه
أثناء حفائر سابقة بمعبده اجلنائي منذ عدة مواسم ( 17فرباير .)2017

معارض خارجية

قام وزير اآلثار بافتتاح املعرض املؤقت «أرسار مرص الغارقة» بمتحف ريتربج بمدينة زيورخ بسويرسا يوم  9فرباير. 2017

مؤمترات

نظمت وزارة اآلثار ملتقى علمي بقاعة املؤمترات بمتحف التحنيط باألقرص لالحتفال بالذكرى الـ 131عىل اكتشاف مقربة سنجم بمنطقة دير املدينة

بالرب الغريب باألقرص والتى اكتشفت يف  2فرباير  ، 1886تعترب هذه املقربة أحد أهم مقابر دير املدينة ملا حتويه من نقوش ملونة الزالت حمتفظة برونقها حتى
اليوم .ويأيت امللتقى العلمى بالتعاون مع املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية وبمشاركة نخبة من أهم علامء املرصيات والصيانة والرتميم من البعثات املرصية
واألجنبية العاملة بمقابر دير املدينة باإلضافة إىل مشاركة طالب كلية الفنون اجلميلة بجامعة الوادي اجلديد بنشاطات فنية ( 5فرباير .)2017

لقاءات وزيارات

• تفقد وزير اآلثار بمرافقة قيادات الوزارة بعض املواقع األثرية واملتاحف واملشاريع
باملحافظات اآلتية :اجليزة (منطقة أهرام اجليزة) ،الوادي اجلديد (مدينة القرص
بالداخلة) ،األقرص (القرنة ،وادي امللوك ،وادي امللكات ،متحف األقرص ،معبد
األقرص) ،أسوان (جزيرة ألفنتني) ،أبو سمبل بمصاحبة وزيري السياحة والثقافة
والسيد اللواء حمافظ أسوان (حلضور تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل الكبري).
• عقد وزير اآلثار لقاءات مع السادة سفراء املجر وبلجيكا واهلند وكندا ورصبيا وسويرسا
ومدير عام منظمة اليونسكو ومدير منظمة الرتاث العاملي ،وزيرة التعاون الدويل واالستثامر،
وجمموعة من علامء اآلثار.
• تفقد السيد رئيس الوزراء مرشوع املتحف القومي للحضارة املرصية وذلك بحضور السادة وزراء االستثامر والتعاون الدويل ،اآلثار ،التنمية املحلية،
والسيد حمافظ القاهرة ( 28فرباير .)2017

آثار مسرتدة

• تسلمت السفارة املرصية بلندن قطعتني أثريتني مصنوعتني من الزجاج عىل هيئة رأس آدمية ،كانت إحدامها قد رسقت من خمزن القنطرة رشق
واألخرى من موقع الشيخ عبادة باملنيا عقب األحداث التى أعقبت ثورة  25يناير .2011

• تسلمت السفارة املرصية بربوكسل فأس أثري من جامعة لوفان البلجيكية .والفأس من موقع نزلة خاطر بمحافظة سوهاج ويرجع تأرخيه إىل

حواىل  35ألف سنة ،ومصنوع من احلجر.
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املتحف القومى للحضارة املرصية

مرشوعــات

صدر قرار رئيس جملس الوزراء رقم  288لسنة  2017بتشكيل جملس أمناء املتحف القومى للحضارة املرصية من السادة وزراء التخطيط،
التعاون الدوىل ،املالية ،اآلثار والسياحة ومن خرباء اآلثار املرصيني :أ.د .عىل رضوان وأ.د .عال العجيزى؛ ومن الشخصيات العامة املرصية:
أ.د .إسامعيل رساج الدين ،السيد رئيس جلنة الثقافة واإلعالم واآلثار بمجلس النواب ،أ.د .مصطفى الفقى ،السيدة السفرية مشرية خطاب
وأ .حممد السويدى؛ ومن خرباء اآلثار األجانب :رئيس قسم املرصيات بجامعة لندن ورئيس قسم اآلثار والفنون اإلسالمية بجامعة باريس
الرابعة «السوربون» فرنسا؛ ومن الشخصيات العاملية من األجانب :السيد مدير متحف شنغهاى بالصني ،السيد رئيس مؤسسة جيتى ،السيدة
مدير عام منظمة اليونسكو والسيد كريم أغاخان رئيس مؤسسة األغاخان ( 12فرباير .)2017

مرشوع القاهرة التارخيية

تم استالم تقرير مؤسسة األغاخان عن أعامل ترميم املرحلة األوىل ملسجد الطنبغا املارداين بمنطقة الدرب األمحر متهيد ًا للبدء يف أعامل الرتميم،
وبمنحة من املؤسسة.

مرشوعات ترميم

بدأ مرشوع ترميم مبنى اجلمعية اجلغرافية الواقع بشارع القرص العيني بجوار مبنى جملس النواب بالتعاون مع وزارة التعليم العايل،
حيث تم تشكيل جلنة أثرية علمية إلعداد مرشوع متكامل لرتميم املبني ،والتى اختذت كافة اإلجراءات الرضورية والعاجلة لصلب أحد
الرشفات املطلة عىل جملس النواب باإلضافة إىل تركيب الشدات املعدنية بالواجهة املطلة عىل وزارة النقل متهيد ًا للبدء يف أعامل تنظيف
واجهة املبني.

أخبار
متنوعة

نجحت وزارة األثار بالتنسيق مع رشطة السياحة واآلثار ،القوات املسلحة ،األمن العام وحمافظة
اجليزة يف إزالة تعديات املحاجر عىل املنطقة األثرية بدهشور .باإلضافة إىل تشكيل دورات
أمنية لتمشيط املنطقة األثرية بالكامل ملنع أية تعديات من قبل املحاجر املوجودة بالقرب من
املنطقة األثرية .وتقوم وزارة اآلثار حالي ًا ببناء سور يفصل املنطقة األثرية عن منطقة املحاجر.

مشاركات دولية

شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار يف العديد من الدورات والندوات واملؤمترات واملعارض ا ُملقامة يف عدة دول وملرافقة القطع األثرية املعروضة

باخلارج عىل النحو التايل :إىل سويرسا (كل من إيامن فوزي حممد مدير عام إدارة العالقات العامة املركزية ،إيامن زين إسامعيل مدير عام باملتحف اليوناين

الروماين ،عيل قطب حسن مدير عام اإلدارة العامة للرتكيبات املعدنية ،د .هدى إبراهيم خليفة آثارية باملكتب الفني للوزير،الطيب حممد خرضي مفتش

آثار بمنطقة تفتيش إسنا) ،إىل اليابان (كل من حممد أمحد حممد مدير مرشوع  ،JICA/GEMناصف السيد السيد مدير وحدة االختبارات األثرية باملتحف

املرصي الكبري ،حممد بدر الدين حسن مدير إدارة املخازن األثرية والتسجيل باملتحف املرصي الكبري ،منى طه حممود مدير وحدة العرض املتحفي باملتحف
املرصي الكبري ،حممد راشد راشد مفتش آثار بمنطقة أثار األنفويش) ،إىل لبنان (إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم أخصائي ترميم باملتحف املرصي الكبري).
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فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي

• تم تركيب الفتات إرشادية بمنطقة آثار كوم الناضورة باملنشية وصهريج بن النبيه بالشالالت باألسكندرية

والتى تم وضعها لتعريف الزائرين باملعلومات األثرية عن املوقع وكذلك مسارات الزيارة ( 9فرباير .)2017
• تم فتح املعرض املؤقت باملتحف القومي للحضارة املرصية ومركز الزوار بمدينة األمهدة بواحة

الداخلة بمحافظة الوادي اجلديد جمان ًا للزائرين من املرصيني واألجانب حتى هناية شهر فرباير.
• استضافت وزراة اآلثار حفل توزيع اجلوائز السنوية ملجلة األقرص تايمز لعام  2016ألهم عرشة

اكتشافات أثرية ومخسة إنجازات جارية ومخسة مرشوعات ترميم وأخرى واعدة ،وفاز باجلوائز العديد

من مشاريع الوزارة ( 19فرباير .)2017

• احتفلت وزارة اآلثار بظاهرة تعامد الشمس عىل وجه امللك رمسيس الثاين بمعبد أبو سمبل الكبري .قامت وزارة اآلثار عىل هامش االحتفال بافتتاح
معرض يضم  50صورة تستعرض قصة الكشف عن املعبد منذ أن كان مغطى بالرمال عام  1817وحتي عملية انقاذه ونقله إىل مكانه احلايل عام 1968
وحتى اآلن ( 22فرباير .)2017

تكـليفــات

• تكليف د .ممدوح حسن حممد للعمل مدير ًا عام ًا ملتحف الفن
اإلسالمي بالقاهرة.

"• تكليف أ .أرشف أبو اليزيد للعمل مدير ًا عام ًا ملتحف النسيج.

• تكليف د .منة اهلل الدري باإلرشاف عىل اإلدارة العلمية باملكتب

الفني للوزير.
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قرارات

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

• استمرار التخفيض  %30عىل تصاريح الزيارة السنوية لألجانب
و %20عىل ترصيح زيارة األقرص وذلك خالل شهر فرباير .2017

• املوافقة عىل تسجيل قرص السالملك بحدائق قرص املنتزة باألسكندرية
يف عداد اآلثار اإلسالمية والقبطية.

إدارة الشهر

اإلدارة العامة آلثار ما قبل التاريخ

يرجع اهلدف من إنشاء اإلدارة العامة آلثار ما قبل التاريخ ىف فرباير  2005إىل تسجيل وتوثيق مجيع آثار ما قبل التاريخ بمرص وكذلك حرص القطع
األثرية التي ترجع لعصور ما قبل التاريخ .كام تعمل اإلدارة عىل إنشاء أول متحف متخصص آلثار ما قبل التاريخ يف مرص والرشق االوسط.
تعد أهم اخلطوات التي أنجزهتا اإلدارة بالفعل خريطة ملواقع آثار ما قبل التاريخ بمرص عام  2005تضمنت اكتشاف أكثر من  106موقع

جديد بصحراء مرص الغربية وكذلك بوادي النيل وسيناء وصحراوات مرص يرجع أقدمها إىل العرص الباليوليثى األسفل (حواىل -220000

 500000ق.م) مرور ًا بالباليوليثي املتوسط حتى  40ألف عام ،ثم العرص احلجري احلديث حتى  10آالف عام وحتى عرص ما قبل األرسات.
كام قامت اإلدارة بعمل املسح األثري والكشف عن الكثري من املواقع التي ترجع إىل هذه العصور احلجرية منها عىل سبيل املثال (وادي الـرسو ،وادي
أبو خرضا ،وادي ابو حواس ومواقع أخرى غري مسامه بالصحراء البيضاء  -عني مناور ،بالط ،اسمنت اخلراب ،قارة التصاوير ووادي اجلامل بالواحة
الداخلة  -جبل اجلنة وكهف األبيض بواحة الفرافرة – جبل علبة بحاليب  -محاطة ،أبرق وبئر اجلاهلية بشالتني – سنور بمحافظة بنى سويف

 -املدورة بمحافظة الفيوم  -العياط بمحافظة اجليزة  -وادي اجلرف بمحافظة جنوب سيناء – وادي محامات وكهف الصدمني بمثلث التعدين

بالبحر األمحر– مواقع بالصحراء السوداء غري مسامه وادي دارا بالغردقة) أغلبها غري مسجل كآثار ،ولكن تم تسجيل إحداثيات مجيع هذه املواقع.

ومن أبرز احلفائر التى أجرهتا اإلدارة حفائر تل اجلنه بالفرافرة وكذلك حفائر شامل بحرية قارون حيث تم الكشف

عن أكثر من إحدى عرش ألف قطعة أثرية ترجع إىل فرتات خمتلفة من عصور ما قبل التاريخ حتى العرص اإلسالمي.

كام تقوم اإلدارة بتنظيم ندوات علمية للتعريف هبذه احلقبة اهلامة عىل املستويني العلمى والثقاىف ،وتسعى اإلدارة لتدريب
اآلثاريني عىل أعامل املسح األثري وحفائر ما قبل التاريخ ،حيث أقامت أول مدرسة حفائر آلثار ما قبل التاريخ لعدد

 24مفتش أثري .ومتثل اإلدارة وزارة اآلثار يف املحافل الدولية واملؤمترات العلمية املتخصصة ىف هذه احلقبة الزمنية.

تقوم اإلدارة حالي ًا بإعداد املعرض األول آلثار ما قبل التاريخ والذى سوف يقام باملتحف املرصي بالقاهرة وسيعرض به بعض من اآلثار املرصية
النادرة التي ترجع إىل عصور ما قبل التاريخ ،هذا إىل جانب العديد من نامذج مواقع النقوش الصخرية بجبل العوينات وكهوف وادي صورا.
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أثر الشهر

مقربة «سن نچم» بدير املدينة
تم اكتشاف مقربة «سن نچم» رقم  1بدير املدينة بالرب الغريب باألقرص  TT1وذلك يف احلادي والثالثني من

شهر يناير  ،١٨٨٦ومن اجلدير بالذكر أن املقربة سليمة ومل تنهب يف املايض .وعثر هبا عىل عرشين مومياء ،بعضها
يف توابيت وبعضها ملفوفة بلفائف الكتان ،ذلك إىل جانب أدوات جنائزية .كانت املقربة عىل األرجح بمثابة

مقربة مجاعية لعائلة واحدة ملا ال يقل عن ثالثة أجيال أمههم سن نچم نفسه وزوجته وأبناءه وأحفاده وبعض
املومياوات األخرى من عائلته ،باإلضافة إىل مومياوات مل يثبت بعد صلة قرابتها بهَ .لقب سن نچم بـ«خادم
مكان احلق» وهو لقب شاع استخدامه للحرفيني املهرة والعامل القائمني بنقش وتلوين مقابر وادي امللوك.

من أهم مكتشفات املقربة مقياس ذراع خشبي ،زاوية قائمة ومعدات أخرى .أما األدوات اجلنائزية فتشمل
املكتشفات املعتادة كالتوابيت اخلشبية ،أقنعة ،تابوت حجري ،صناديق كانوبية ،متاثيل جميبة وصناديق لتامثيل

رِ
أسة  ،عصا وأدوات تزيني .نقشت مجيع األدوات التي ُعثر عليها باملقربة باسم سن نچم أو يف بعض األحيان بأسامء أبنائه أو
جميبة ،باإلضافة إىل مقاعدَّ ،
زوجته .حيتفظ كل من املتحف املرصي بالقاهرة ،متحف برلني بأملانيا ومتحف املرتوبوليتان بالواليات املتحدة األمريكية بمقتنيات املقربة.
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