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األخيرة

كان ملرشوع إنشاء السد العاىل العديد من الفوائد االقتصادية واالجتامعية عىل مرص، وكذلك كان له من النتائج ما هو سلبى، متمثاًل ىف الرضر الذى 
وقع عىل جمموعة املعابد الفريدة التي كانت ُمعرضة للغرق واالندثار حتت مياه البحرية خلف السد. لذا، قامت مرص بمخاطبة منظمة اليونسكو الختاذ 
خطواهتا نحو توجيه نداء دوىل للمشاركة ىف مرشوع إنقاذ هذا الرتاث احلضارى فيام ُعرف باحلملة الدولية إلنقاذ معابد النوبة. وحفاظًا عىل هذا الرتاث 

من مكاهنا األصىل؛ فجاءت فكرة إنشاء مركز تسجيل اآلثار املرصية احلضارى تم إنشاء مركز علمى متخصص يقوم بتسجيل هذه املعابد قبل نقلها 
بموجب القانون رقم 148 بتاريخ 1955/5/4؛ فصدر القرار رقم 184 لسنة 
1956 ىف الـ 25 من شهر ابريل بإنشاء مركز تسجيل اآلثار املرصية والذى كان 
مقره خلف املتحف املرصى بالتحرير، ثم تقرر إقامة مبنى جديد مكون من 6 
طوابق بمقرة احلاىل بحى الزمالك.  وحيتقل املركز ىف الـ25 من شهر أبريل من 

كل عام بذكرى إنشاءه.

ومعلومات  لوثائق  واحلاضن  الشاهد  املرصية  اآلثار  تسجيل  مركز  يعترب 
معبدى  كإنقاذ  واحلاىل،  املاىض  القرن  ىف  األثري  العمل  حقب  أهم  سجلت 
املركز تسجيل  تعد مهمه  فيله ومعبد كالبشة. حيث  أبوسمبل ومعبد جزيرة 
املنقولة  اآلثار  والعمل عىل تسجيل  هلا  العلمى  والنرش  املرصية  اآلثار  ودراسة 
إضافة إىل اآلثار الثابتة، كام قام املركز بأعامل التسجيل والتوثيق العلمي للعديد 
النوبة  آثار  وتوثيق  تسجيل  مثل  اجلمهورية،  مستوى  عىل  اآلثرية  املناطق  من 
حمافظات  آثار  تسجيل  إىل  املركز  جهود  توجهت  ثم  معبًدا،   )21( وعددها 

األقرص،أسوان، أسيوط، اإلسكندرية، البحرية، الرشقية، بني سويف.

وللسلبيات  واألسود،  األبيض  للصور  الرقمى  التحويل  بعملية  املركز  يقوم 
)األفالم( الزجاجية واجليالتينية، والتي يضمها األرشيف العلمي للمركز. أما 
عن أعامل النرش العلمى، فقد تم إصدار العديد من الكتب منها: مقابر وادي 
ومعبد   ،)2017( باألقرص   57 رقم  حات  إم  خع  مقربة   ،)2017( 66 امللكات  رقم  نفرتاري  مقربة   ،)2019( اخلامس(  )اجلزء  حسني  جرف 

)2020(، وحجرات الكنز الشاملية بمعبد أبو سمبل الكبري )2020(.  وىف إطار دور املركز كمؤسسة علمية فقد تم  تنسيق عدد من البعثات املشرتكة 
باملقربتني رقم  الربازيلية  والبعثة املرصية  الرمسيوم،  بمعبد  املشرتكة  الفرنسية  البعثة املرصية  العلمية، ومنها:  املركز وعدد من اجلهات  بالتعاون بني 
123، و368 باألقرص، والبعثة املرصية الربازيلية املشرتكة باملقربة رقم 93 باألقرص، والبعثة املرصية األسبانية املشرتكة بخبيئة الوادي بالدير البحري 
الرديم  إزالة  بأعامل  املركز  قام  كام  باملركز.  العلمي  األرشيف  ورقمنة  حلفظ  بالقاهرة،  لآلثار  األملاين  املعهد  مع  املشرتكة  املرصية  والبعثة  باألقرص، 

والرتميم والتسجيل العلمي ملقربيت ريبيو رقم 416، وساموت رقم 417 باألقرص.
د. هشام الليثى _ رئيس اإلدارة املركزية لتسجيل اآلثار املرصية
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وهو   ،2021 أبريل   3 يوم  مساء   6:40 الساعة  بالتحرير  املرصي  املتحف  من  امللكية"  املومياوات  لـ"موكب  الذهبية  الرحلة  انطلقت 
ترشيفية  طلقة   21 إطالق  وتم  دقيقة،   42 يف  القديمة  مرص  وملكات  مللوك  مومياء   22 القاهرة  شوارع  جابت  حيث  العامل،  سيتذكره  تاريخ 
هؤالء  استقبال  عىل  اجلمهورية  رئيس  فخامة  حرص  وقد  املرصية،  للحضارة  القومي  باملتحف  الدائم  عرضهم  مكان  إىل  بوصوهلم  إيذانًا 
باألذهان  عالقًا  وسيظل  أمجع  العامل  عنه  حتدث  مشهد  يف  العظيمة،  حضارهتا   يف  واضحة  بصامت  هلم  وكان  مرص  حكموا  الذين  امللوك 
البرشية. تاريخ  كتبوا  الذين  ملوكها  هليبة  واحرتامها  العريق،  وتارخيها  بآثارها  واعتزازها  مرص  اهتامم  عىل  أكد  مشهد  األجيال.   وستتذكره 

لقد قدمت مرص يف هذا اليوم حدثًا استثنائيًا فريدًا من نوعه مل ولن يتكرر.

الرئيس يستقبل ملكات وملوك مصر

موكب جنائزي أسطوري مهيب جاءت كافة فعالياته من تنفيذ وإخراج وتصميم مرصي خالص، وشاركت به كافة جهات الدولة، التى 
تكاتفت ليخرج هذا احلدث أمام العامل بأكمل صورة حضارية تليق بمكانة مرص، و بعظمة أجدادها وعراقة حضارهتا.
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حفل موكب المومياوات الملكية

واحرتامها  العريق  وتارخيها  بآثارها  مرص  واعتزاز  اهتامم  تربز  العامل  شهدها  حضارية  ثقافية  فنية  احتفالية  املناسبة  هبذه  مرص  قدمت 
املرصية  للحضارة  القومي  املتحف  يف  أقيمت  التي  االحتفالية،  حضور  يف  شارك  البرشية.  تاريخ  كتبوا  الذين  األجداد  هليبة  الكبري 
السياحة  ووزير  العاملية،  السياحة  ملنظمة  العام  واألمني  اليونسكو،  منظمة  عام  مدير  أبرزهم  من  األجانب،  الضيوف  من  عدد  بالفسطاط 

أمريكا  دول  بينهم  من  القاهرة  يف  املختلفة  الدول  من  سفراء  من  سفريًا   20 من  يقرب  ما  حرض  كام  السعودي،  السياحة  ووزير  اليوناين، 
ورومانيا. وبيالروسيا  وبلجيكا  وايطاليا  وروسيا  واليونان  والسعودية  وقربص  االورويب  واالحتاد  واملجر  والتشيك  واليابان   وفرنسا 

وأطلقت الوزارة خالل االحتفالية فيلاًم سلط الضوء عىل جهود الدولة للحفاظ عىل اآلثار املرصية.
ويف كلمه وزير السياحة واآلثار، التي ألقاها خالل االحتفالية، أشار إىل أن ترشيف فخامة الرئيس للحدث احلضاري، التوعوي، السياحي 
الفريد، الذي مل حيدث مثله ولن يتكرر، يؤكد أن الدولة املرصية تضع حضارهتا وآثارها عىل رأس أولوياهتا، وتفخر بأجدادنا الذين سجلوا 
التاريخ، وبحضارتنا العظيمة. وقال أن املوكب له أربعة أبطال هم: املتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط، واملتحف املرصى بالتحرير، 

والبطل األكرب الذي حيتضن اجلميع هو القاهرة اجلميلة، أما البطل األسايس فهو املومياوات امللكية. 
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1-  المتحف القومي للحضارة المصرية
املتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط، التي تعترب أوىل عواصم مرص وأفريقيا اإلسالمية، 

وجزء من منطقة القاهرة التارخيية املسجلة كموقع تراث عاملي عىل قائمة اليونسكو.
اليونسكو عام 1983، وتم وضع حجر  اتفاقية موقعة مع   بدأت فكرة إنشاء املتحف من خالل 
قاعة  افتتاح  وتم   ،2011 عام  العمل  توقف   ،2002 نوفمرب  يف  العبقري  املوقع  هذا  يف  األساس 

العرض املؤقت فرباير 2017 بحضور مدير عام اليونسكو واألمني العام ملنظمة السياحة العاملية.

متحف احلضارة هو جممع ثقايف متكامل والوحيد من نوعه يف الرشق األوسط، مقام عىل مساحة 
135 ألف مرت مربع، وقد  أرشف عىل سيناريو العرض املتحفي له جلنة السيناريو املرصية. وىف 
يوم 3 أبريل تفضل فخامة الرئيس بافتتاح  القاعة املركزية، والتي حتكي تاريخ مرص من عصور ما 
قبل التاريخ وحتى اليوم،وقاعة املومياوات امللكية وهي جمهزة بأحدث أساليب العرض املتحفى 

ومصممة خصيصًا للحفاظ عىل املومياوات وعرضهم بالطريقة التي تليق بمكانتهم. 
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2-  المتحف المصرى بالتحرير

افتتاحه عام 1902، يتم العمل اآلن  العامل منذ  بالتحرير، الذي الزال يبهر   املتحف املرصى 
عىل تطويره بالتعاون مع االحتاد األورويب  من خالل مرشوع تطوير بالتعاون مع حتالف يضم 
مخسة من أهم متاحف العامل، وهي املتحف املرصي بتورين بإيطاليا، اللوفر يف فرنسا، واملتحف 
الربيطاين بإنجلرتا، واملتحف املرصي بربلني يف أملانيا، واملتحف الوطني لآلثار يف ليدن هبولندا، 
والتخطيط  للبناء  االحتادي  واملكتب  بالقاهرة،  الرشقية  لآلثار  الفرنيس  املعهد  إىل  باإلضافة 
اإلقليمي بربلني، وبالرغم من نقل املومياوات امللكية اىل املتحف القومي للحضارة املرصية، إال 
أن عدًدا اخر من املومياوات سيظل بمتحف التحرير، كام يعرض املتحف  املجموعة الكاملة 
آلثار يويا وتويا، باإلضافة إىل آثار صان احلجر الذهبية التي ستحل حمل كنوز توت عنخ امون 

بعد نقلها للمتحف املرصى الكبري، وغريها من كنوز املتحف.

وقد تم تطوير املوقع العام للمتحف، والذي يشمل الواجهات اخلارجية واملدخل و األسوار 
طبقا  للواجهات  جديد  إضاءة  نظام  وضع  وتم  والنافورة،  املتحفية  احلديقة  و  اخلارجية 

ألحدت التقنيات املستخدمة يف هذا املجال.  

عدد من القطع االثرية باملتحف



11 عدد خــاص - أبريل ٢٠٢١النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املرصية   ملحق خــاص - أبريل ٢٠٢١النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املرصية 10

زيادة  املوكب يف  التي ساهم  اجلميلة  القاهرة  امللكية هو  املومياوات  احتضن موكب  الذي  األكرب  البطل 
مجاهلا بعد تطوير نقاط السري، وباألخص ميدان التحرير والذي تم تطويره بالتعاون بني الوزارة ووزارة 
اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية اجلديدة وحمافظة القاهرة، والذي تزينه مسلة امللك رمسيس الثاين 
التي تم نقلها من منطقة صان احلجر األثرية والتي تقف شاخمة وحوهلا الكباش األربعة التي تم نقلها من 

األقرص،  كام تم نطوير منطقتي جمرى العيون وعني الصرية، حتت إرشاف رئيس جملس الوزراء.

3-  القـــاهرة
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4 -  ملوك وملكات الموكب الذهبي

الدولة  من   20-17 األرسات  من  العظام  مرص  وملكات  مللوك  مومياء   22 املوكب  ضم  حيث  امللكية،  املومياوات  هو  األسايس  البطل 
احلديثة. 18 ملك و4  ملكات  قاموا برحلتهم األخرية. فلم تكن هذه هي الرحلة األوىل التي قام هبا هؤالء امللوك وامللكات، فمعظم هذه 
املومياوات تم نقلها بعد دفنها يف املقابر اخلاصة هبا إىل خبيئتني )خبيئة الدير البحري ومقربة أمنحتب الثاين باألقرص(، وذلك للحفاظ عليهم 
من لصوص املقابر، وكان هذا منذ ما يقرب من 3000 عاًما. وبعد أن تم اكتشاف اخلبيئتني تم نقل معظم هذه املومياوات امللكية ىف هناية 
القرن 19 إىل متحف بوالق بالقاهرة، ثم إىل املتحف الذي أقيم يف امللحق اخلاص بقرص اخلديوي إسامعيل باجليزة، ثم إىل املتحف املرصي 

بالتحرير، ثم رضيح سعد زغلول عام 1931، ثم عادوا مرة أخرى إىل املتحف املرصي بالتحرير عام 1936. 
لقد بدأ التجهيز لعملية نقل املومياوات امللكية منذ عامني تقريًبا، حيث تم عمل دراسة شاملة حلالة كل مومياء، واكتشاف نقاط الضعف هبا 
وتقويتها وترميمها بأيادي مرصية من فريق عمل من مرممي الوزارة األكفاء، الذين قاموا أيضًا بتغليف املومياوات مستخدمني أحدث الطرق 
العلمية، ومتت عملية نقل املومياوات امللكية طبًقا إلجراءات متت وفًقا ملعايري األمان والسالمة املتبعة عامليًا ىف نقل القطع األثرية، وذلك من 
خالل وضعها داخل وحدات تعقيم، ثم حتميلها عىل عربات تم تصميمها وجتهيزها لتلك العملية بام يضمن التحكم يف االهتزازات هبدف 

احلفاظ عىل سالمة املومياوات.
جابت املومياوات امللكية يف موكبها الذهبي شوارع القاهرة وتم ترتيب خروجها من املتحف املرصي بالتحرير وحتى وصوهلا إىل املتحف 
القومي للحضارة املرصية بالفسطاط وفًقا للتسلسل التارخيي، وقاد املوكب أقدمهم يف حكم مرص وهو امللك سقنن رع  يتبعه 21 مومياء ملكية.

مومياء الملك سقنن رع
امللك )سقنن رع  ( أحد ملوك األرسة السابعة عرشة، بدأ حرب التحرير ضد اهلكسوس وأكمل احلرب من 
بعده إبناه كامس وأمحس األول. تم العثور عىل مومياء امللك داخل تابوت ضخم يف خبيئة الدير البحري، غرب 
األقرص عام 1881. تشري الدراسات إىل أن مججمة املك تعرضت للكرس مما أدى إىل إصابات بالغة برأسه أثناء 

املعركة.

مومياء الملك أمنحتب األول   
هو ابن أمحس األول وأمحس نفرتاري، وهو ثاين ملوك األرسة الثامنة عرشة. قاد عدد من احلمالت العسكرية، 
عام  األقرص  غرب  البحري  الدير  خبيئة  يف  امللك  مومياء  عىل  عثر  والدته.  جانب  إىل  وفاته  بعد  تقديسه  وتم 
1881، وكانت مومياء امللك عند اكتشفتها مزينة بأكاليل الزهور، وهي املومياء امللكية الوحيدة التي مل يتم فك 

لفائفها هنائيًّا. 

مومياء الملكة أحمس نفرتاري  
هي ابنة امللك )سقنن رع  (، وزوجة امللك أمحس، أول ملوك األرسة 18، أنجبا العديد من األبناء، من بينهم 
امللك أمنحتب األول؛ الذي خلف أبيه عىل العرش. تم تقديس امللكة أمحس نفرتاري مع ابنها أمنحتب األول 
يف جبانة  دير املدينة بعد وفاهتام. وقد تم العثور عىل مومياء امللكة داخل تابوت ضخم بخبيئة الدير البحري 

غرب األقرص عام 1881.

مومياء الملكة مريت أمون 

هي ابنة امللك أمحس  وامللكة أمحس نفرتاري، من األرسة الثامنة عرش )عرص الدولة احلديثة( ، عثر مومياء 
امللكة يف مقربة  TT358  بالدير البحري غرب األقرص عام1930 .

مومياء الملك تحتمس األول   
أصبح  ملًكا بعد وفاة امللك )أمنحتب األول(، وُيْعَتقد أنه حكم أكثر من عرش سنوات. كانت زوجته الرئيسة 
أتاحت  العسكرية  قاد عدد من احلمالت  امللكة )حتشبسوت(.  منهم  األبناء  العديد من  أنجبا  وقد  )أمحس(، 

فرًصا جديدة للتبادل التجاري مع الدول املجاورة ملرص.
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مومياء الملكة حتشبسوت  

هي ابنة امللك حتتمس األول، وتعد واحدة من أشهر الشخصيات يف تاريخ مرص القديمة. تزوجت من حتتمس 
الثاين، الذي جاء إىل العرش بعد وفاة امللك حتتمس األول، والذي كان أصغر من أن حيكم؛ فأصبحت حتشبسوت 
الوصية عىل عرش مرص، بل كانت هي احلاكم الفعيل للبالد. ادعت حتشبسوت، باعتبارها ابنة ملك وزوجة آخر، 
أهنا ذات دم ملكي نقي، ورسعان ما أعلنت نفسها ملًكا بالرغم من كوهنا امرأة، عثر عىل مومياء امللكة عام 1903 

يف مقربة  KV60 بوادي امللوك باألقرص.

مومياء الملك تحتمس الثاني  

هو ابن امللك حتتمس األول، وزوج امللكه حتشبسوت؛ أنجب من زوجته الثانوية )إيست( ابنة الوحيد حتتمس 
الثالث الذي خلفه عىل العرش. وقد تم العثور عىل مومياء امللك  حتتمس الثاين، يف خبيئة الدير البحري.

مومياء الملك تحتمس الثالث   
بدأ عهده كملك باالسم فقط؛ لكونه صغرًيا عىل احلكم عند وفاة والده، حينها لعبت زوجة أبيه حتشبسوت دور 
الويص عىل العرش لعدة سنوات. ثم أصبح أحد أعظم امللوك املحاربني يف عرص الدولة احلديثة وقام بسلسلة من 
احلمالت العسكرية التي عززت موقف مرص، كواحدة من القوى العظمى يف العامل القديم. وتعترب معركته الشهرية 

يف )جمدو( نموذًجا للتخطيط االسرتاتيجي العسكري.

مومياء الملك أمنحتب الثاني   

هو ابن امللك حتتمس الثالث من األرسة  18 من عرص الدولة احلديثة، اشتهر كونه رياضًيا عظياًم، وتباهى برباعته 
الرياضية،  متتع بقدرة كبرية يف قيادة العجالت احلربية، وأداء مميز يف رياضة القوس والسهم. عثر عىل مومياء امللك 

عام 1898  يف مقربته بوادي امللوك باألقرص.

مومياء الملك تحتمس الرابع  
هو ابن امللك أمنحتب الثاين، من األرسة الثامنة عرشة من عرص الدولة احلديثة. أقام امللك حتتمس الرابع لوحة بني 
قدمى متثال أيب اهلول باجليزة تعرف بـ 'لوحة احُلْلم' وتروي، أنه عندما كان أمريًا صغريًا، نام يف ظالل هذا التمثال 
الضخم، أثناء رحلة صيد يف الصحراء،  فظهر له أبو اهلول يف احللم،  وأمره  بإزالة الرمال التي تغطي جسمه، مقابل 
أن يصبح ملًكا عىل عرش البالد. عثر عىل مومياء امللك داخل مقربة امللك أمنحتب الثاين بوادي امللوك عام 1898.

مومياء الملك ستي األول  

هو ابن امللك رمسيس األول مؤسس األرسة التاسعة عرش، عرص الدولة احلديثة، قاد معركة ضد احليثيني، وتم 
تسجيل هذه االنتصارات العسكرية يف معبد آمون بالكرنك. تعد مقربته بوادي امللوك أحد أمجل املقابر امللكية 

التي مازالت حتتفظ بألواهنا الزاهية، ُعثِر عىل مومياء امللك عام 1881يف  خبيئة الدير البحري، غرب األقرص.

مومياء الملكة تي  

امللكة يت هي الزوجة امللكية للملك أمنحتب الثالث وابنة يويا وتويا، عثر عىل مومياء امللكة عام 1898 يف مقربة 
امللك أمنحتب الثاين بوادي امللوك باألقرص.

مومياء الملك رمسيس الثاني  
يعد من أعظم حماريب مرص، وقد استمر حكمه لنحو سبعة وستني عاًما، سجل أحداث معركة )قادش( - التي 
دارت يف السنة اخلامسة من حكمه ضد مملكة احليثيني- عىل آثار متعددة، وهوصاحب أول معاهدة سالم معروفة يف 
التاريخ مع ملك احليثيني، والتي سجلت عىل جدران معابد الكرنك. شيد العديد من املعابد يف مجيع أنحاء مرص.

كانت زوجته الرئيسة هي امللكة نفرتاري، والتي بنى هلا معبًدا بالقرب من معبده بأبو سمبل. ُعثِر عىل مومياء امللك 
عام 1881يف خبيئة الدير البحري، غرب األقرص.

مومياء الملك مرنبتاح 

هو ابن امللك رمسيس الثاين، من األرسة التاسعة عرش، توىل العرش يف سن كبري وشارك يف عدد من احلمالت 
املرصي  باملتحف  املعروضة  األثرية  القطع  أهم  من  واحدة  وهي  النرص(،  )لوحة  لعهده  وترجع  العسكرية، 

بالتحرير. عثر عىل مومياء امللك عام 1898يف مقربة أمنحتب الثاين بوادي امللوك باألقرص.

مومياء الملك ستي الثاني   

تم العثور عىل مومياء امللك ستي الثاين، خامس ملوك األرسة 19، عام 1898 يف مقربة أمنحتب الثاين بوادي امللوك 
باألقرص، داخل لفائف كثرية من الكتان الناعم املميز، وقد تم احلفاظ عىل مالمح وجه امللك ستي الثاين بشكل جيد.

مومياء الملك أمنحتب الثالث 
هو ابن امللك حتتمس الرابع، من األرسة الثامنة عرشة، عرص الدولة احلديثة. من أشهر آثاره متثال ضخم  رائع له ولزوجته 
امللكة  'يت' باملتحف املرصي بالتحرير،  ويف األقرص يتقدم معبده اجلنائزي يف كوم احليتان  متاثيل ضخمة، تعرف باسم 

متثايل ممنون. عثر عىل مومياء امللك عام 1898يف مقربة أمنحتب الثاين بوادي امللوك  باألقرص.

مومياء الملك سبتاح    

جاء امللك سبتاح إىل العرش وهو صبي، عىل يد رجل من كبار رجال الدولة األقوياء يدعى باي، وبسبب صغر سنه 
أصبحت زوجة أبيه تاورست زوجة امللك ستي الثاين هي الويص عىل العرش.
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مومياء الملك رمسيس الثالث   
 ُيعترب آخر امللوك املحاربني يف الدولة احلديثة، وقع ضحية ملؤامرة دبرهتا زوجته الثانوية يت؛ من أجل تنصيب ابنها 
بينتاؤور عىل العرش. وقد كشفت األشعة املقطعية التي أجريت للمومياء أن القصبة اهلوائية قد ُقطعت بأداة حادة 

مما أدى إىل مقتله،  ُعثر عىل مومياء امللك عام 1881 يف خبيئة الدير البحري )TT320( غرب األقرص.

دالالت  تعكس  مميزة  وبصورة  بدقة  اختيارها  عىل  الوزارة  حرصت  التي  التفاصيل  أهم  أحد  احلدث  هبذا  اخلاص  الشعار  اختيار  كان 
القديمة.  املرصية  احلضارة  من  مستوحى  واأللوان  التصميم  اختيار  جاء  حيث  باحلدث،  اخلاصة  بالطبيعة  ترتبط  قوية   وسامت 

فألوان الشعار جاءت مزدوجة ما بني اللون األزرق الداكن والذهبي وهو ما جاء مستوحى من العقيدة املرصية القديمة

مومياء الملك رمسيس الرابع 

اعتىل العرش بعد اغتيال والده امللك رمسيس الثالث عىل يد متآمرين، نجح يف احلفاظ عىل احقيته ىف احلكم. 
وخالل فرتة حكمه القصرية قام بالعديد من األعامل من أجل تكريم ذكرى والده، ومواصلة سياسته. عثر عىل 

مومياء امللك عام 1898 يف مقربة امللك أمنحتب الثاين  بوادي امللوك باألقرص.

مومياء الملك رمسيس الخامس  

هو ابن امللك رمسيس الرابع من األرسة العرشين، عرص الدولة احلديثة. قام امللك رمسيس اخلامس بفتح حماجر 
احلجر الرميل يف جبل السلسلة، وأرسل بعثات استكشافية للمناجم يف سيناء للحصول عىل النحاس والفريوز. 

عثر عىل مومياء امللك عام 1898 يف مقربة امللك أمنحتب الثاين  بوادي امللوك باألقرص.

مومياء الملك رمسيس السادس   

امللك رمسيس السادس هو أحد أبناء امللك رمسيس الثالث، حكم ملدة ثامين سنوات، وتم العثور عىل مومياء 
امللك عام 1898يف مقربة امللك أمنحتب الثاين بوادي امللوك باألقرص

مومياء الملك رمسيس التاسع   

هو حفيد امللك رمسيس الثالث، وثامن ملوك األرسة العرشين، وكانت مسامهاته الرئيسية يف معبد الشمس يف 
هليوبوليس، كام قام بتزيني اجلدار الشاميل للرصح السابع ملعبد آمون رع بالكرنك.

 كان مكان الدفن األصيل لرمسيس التاسع هو مقربته رقم )TT6(، املزينة بمناظر وألوان رائعة، مازالت حتتفظ 
هبا حتى اليوم، ولكن تم نقل موميائه عدة مرات وعثر عليها يف خبيئة الدير البحري غرب األقرص عام 1881.

اختيار األلوان والفكرة وراء شعار الموكب الذهبي للمومياوات الملكية
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االستعدادات لموكب المومياوات الملكية
بدأت االستعدادات حلدث  نقل املومياوات امللكية منذ حواىل عامني، وجاءت فكرة تنظيم موكب مهيب لنقل املومياوات امللكية من املتحف 
املرصي بالتحرير إىل املتحف القومي للحضارة املرصية تأكيدا عىل احرتام الدولة املرصية حلضارهتا ومللوكها وملكاهتا ولتارخيهم، وقد تبنى 
فخامة الرئيس عبدالفتاح السييس الفكرة وتضافرت جهود الدولة منذ البداية حتت هدف واحد وهو إظهار هذا احلدث هبذه الصورة املرشفة 
التي جعلت من مرص حمط أنظار العامل، وجعلت كل مرصي يفتخر بانتامئه هلذه الدولة وهلذه احلضارة العريقة، باإلضافة إىل إبراز كافة جهود 

وانجازات الدولة وهيبتها عىل طول خط سري املوكب لتسري املومياوات امللكية يف موكب جنائزي مهيب.

االجتامعات  هذه  خالل  وتم  هب،  ميديا  رشكة  للحدث،  املنظمة  الرشكة  مع  االجتامعات  من  العديد  الوزير  عقد  املاضيتني  السنتني  وخالل 
مراجعة كافة تفاصيل احلدث فنًيا وأثرًيا، وقد أولت الوزارة منذ اليوم األول من بدء اإلعداد والتجهيز للحدث اهتاممًا كبريا بكافة التفاصيل 
اخلاصة به، بدءًا من اختيار اسم احلدث باللغتني العربية واالنجليزية، والشعار الذي تم استخدامه، والديكورات، واأللوان التي تم استخدامها، 
املرصية،  للحضارة  القومي  باملتحف  املومياوات  استقبلت  التي  الرسمية  والترشيفة  للدولة  الرسمية  املوسيقية  والفرق  املشاركني،  ومالبس 
وتصميامت العروض الفنية، وتصميم العربات التي استخدمت يف نقل املومياوات، وحتى األغاين التي تم تأليفها خصيصا للفاعلية واألفالم 
التي تم انتاجها للحدث، كام تم مناقشة ومراجعة كافة تفاصيل الديكورات والعنارص الفنية واملواد الدعائية التي اتستخدمت لتزيني الشوارع 
للحضارة، القومي  باملتحف  االحتفالية  فيها  التي عقدت  القاعة  ديكورات وتصميامت  املوكب، كذلك  املمتدة عىل طول خط سري  وامليادين 

املرصي  املتحف  من  املوكب  خروج  منذ  املومياوات  سري  خط  تفاصيل  ملناقشة  الدولة  أجهزة  كافة  مع  االجتامعات  من  العديد  عقد  تم  كام 
بالتحرير وانطالقه ليجوب شوارع القاهرة العريقة حتى الوصول إىل املتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط، وتم وضع خطة حمكمة 

خلط السري وحساب املدة التي استغرقها املوكب بدقة. وقد تم تطوير الشوارع وامليادين عىل طول خط سري املوكب.
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 المشاركون فى الحدث

املواهب  املنظمة للحدث،  والتي اختارت فريق عمل من أفضل  املهيب مرصية خالصة، بداية من الرشكة  جاءت كافة فعاليات هذا احلدث 
به ملحمة  والتأليف واإلخراج، وشارك  الرقصات، واملوسيقى  الديكورات واملالبس واإلضاءة وتصميم  واخلربات  املرصية يف جمال تصميم 

كبرية متثل كافة جهات الدولة، كام شارك فيها آالف املتطوعني، وتكاتفت جهود اجلميع لتقديم هذا احلدث أمام العامل بأكمل صورة حضارية.
السقا، منى زكى، أمحد  النبوي، حممد منري، أمحد عز، أمحد  الفنانني املرصيني منهم حسني فهمي، يرسا، خالد  وشارك يف االحتفالية نخبة من 
حلمي، كريم عبدالعزيز، هند صربي، آرس ياسني، أمينة خليل، وشارك طالب من كلية الرتبية الرياضية جامعة حلوان، وأطفال املدارس، كام 
قام طالب كليات الفنون اجلميلة والفنون التطبيقية والرتبية الفنية بجامعة حلوان، حتت إرشاف أساتذهتم، برسم لوحات فنية جدارية مستمدة 

من احلضارة الفرعونية يف عدد من األماكن التي مر هبا موكب املومياوات امللكية.
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أشادت وسائل اإلعالم العاملية املختلفة من صحف وقنوات تليفزيونية ووكاالت أنباء بموكب املومياوات امللكية، والذي وصفوه بأنه خطوة 
هامة يف إبراز مكانة مرص عىل خريطة السياحة الدولية. وتصدر احلدث مواقع التواصل اإلجتامعي املختلفة الفيس بوك وتويرت  وانستجرام، وتابعه 
بشغف أكثر من 400 قناة تليفزيونية دولية وكربيات الصحف ووسائل اإلعالم، منذ بدء اإلعالن عن احلدث واالستعدادات التي اختذهتا الدولة 
املرصية لنقل املومياوات من املتحف املرصى بالتحرير حتى وصوهلم إىل مقرهم األخري باملتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط.  وقد وصفه 
متابعي احلدث من املواطنني حول العامل بأنه احلدث األسطوري هلذا العام ويعترب محلة تسويقية ودعائية للسياحة يف مرص مل حتدث من قبل، وأن 
املوكب بكافة تفاصيله يستحق جائزة "األوسكار"، ألنه قدم أمجل وأهبر العروض والرقصات واملالبس واملوسيقى الفرعونية والتي تليق بعظمة 

األجداد وعراقة احلضارة املرصية. 
كيه  إتش  وإن  الربيطانية،  تلجراف  والدييل  األمريكية،  إن  إن  ويس  األمريكية،  بوست  الواشنطن  صحيفة  األجنبية  الوسائل  هذه  بني  ومن 
اليابانية، ووكاالت األنباء الصينية منها شينخوا، وهيئة اإلذاعة الربيطانية بى بى سى وغريها من وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية. 
وأشاروا إىل أن القاهرة بل وأى مدينة أخرى مل تشهد من قبل مثل هذا احلدث الذي وصفوه بالتارخيي، وأن احلفل مصمم بحرفية ومل يرتك أى 

شىء للصدفة. وتناولت وسائل اإلعالم العاملية يف تغطيتها، تفاصيل الرحلة الذهبية وافتتاح املتحف القومي للحضارة املرصية،.

العالم يتحدث عن موكب المومياوات الملكية
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احتفاء بكل من شارك يف موكب املومياوات امللكية، قام الوزير وحمافظ القاهرة بتكريم اجلهات والوزارات التي شاركت يف حدث موكب 
املومياوات امللكية واآلثارين واملرممني والعاملني باملتحف القومي للحضارة املرصية وجلنة سيناريو العرض املتحفي، كام قام الوزير ووزيرة 
املالبس  ومصممي  املرصية،  األوبرا  دار  وفناين  وموسيقيني  ممثلني  من  امللكية  املومياوات  موكب  شاركوا  الذين  الفنانني  بتكريم  الثقافة 

والديكور واملخرجني واملصورين ومصممي الرقصات  والرشكة املنظمة للحفل،وذلك بدار األوبرا املرصية. 

إىل  املرصي  املتحف  من  امللكية  املومياوات  نقل  توثيق حدث  الوزارة يف  ملشاركة  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  مبادرة  إطار  يف 
املتحف القومي للحضارة بالفسطاط؛ أصدرت اهليئة القومية للربيد جمموعة طوابع بريد تذكارية بتقنية "QR Code" والتي يتم تطبيقها 

ألول مرة بطوابع الربيد املرصي لتخليد هذه املناسبة التي حظيت باهتامم كبري عىل املستويني املحيل والعاملي.

تكريم فريق عمل موكب المومياوات الملكيةالعالم يتحدث عن موكب المومياوات الملكية
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