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 مبادرة جديدة من وزارة االثار لحماية وادي الملوك 
 

 
يقوم وزير االثار، خالد العناني برفقة السفير السويسري ماركوس ليتنر بإفتتاح تحفة معمارية من القرن العشرين صممها المهندس 

جزء من مبادرة الحفاظ على جبانة طيبة نتيجة للتعاون بين ترميم منزل ستوبلير يعد  المصري العظيم حسن فتحي بعد ترميمها.
 .للتكنولوجيا الرقمية في مجال حفظ التراثوزارة االثار مع جامعة بازل و مؤسسة فاكتوم 

 
 اللكسندر 1950منزل ستوبلير يعتبر مثال ناضج على نهج حسن فتحي للعمارة بإستخدام الطوب اللبن. و قد تم بناء المنزل عام 

ستوبلير بعد إكتمال بناء قرية القرنة الجديدة و التي تعتبر مشروع للمسكن المثالي في نهاية االربيعينات من القرن الماضي.  
 

 
 

مشروع الترميم تم تمويله من قبل مؤسسة فاكتوم للتكنولوجيا الرقمية في مجال حفظ التراث بمدريد و تم التنفيذ من قبل مركز والي 
للعمارة و التراث بالقاهرة مع فريق من الحرفيين المحليين. 

و يعد طارق والي من المعماريين الرواد في مجال التراث في مصر و قد عمل مع حسن فتحي لعدة سنوات و لدية معرفة عميقة 
ألهدافه و نواياه. 

أستحوذ هدف الحفاظ و ترميم المبنى على اهتمام كبير في نفس الوقت الذي يتم فيه العمل على تحويله و إعادة تأهيله كمركز حديث 
للتدريب و األرشفة و مسح ضوئي ثالثي األبعاد على أعلى مستوى.  

  
 بما في ذلك المسح طويل و متوسط المدى، المسح السطحي (المركز الجديد بمنزل ستوبلير سيجلب تكنولوجيا المسح ثالثي األبعاد 

 الى األقصر و توطين التكنولوجيا بها. )عالي الدقة من المدى القريب، التصوير الفوتوغرافي المركب و التصوير عالي الدقة 
و يوفر التسجيل و التوثيق عالي الدقة حلوال فعالة ماديا لتوثيق التراث مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي. 

 
 في تدريب مشغليين محليين تحت إشراف علياء إسماعيل ﴿خريجة الجامعة األمريكية بالقاهرة 2016بدأت موسسة فاكتوم في عام 

تخصص عمارة و مصريات﴾ و التي ستدير المركز الجديد للتدريب. تم تدريب أول مشغلين محليين بالكامل كما تم تجهيز المركز 
بكافة التجهيزات و ستشهد الفترة القادمة زيادة عدد االشخاص المتلقيين للتدريب على تسجيل و معالجة و حفظ البيانات.    
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يُعد ترميم منزل ستوبلير و مركز التدريب و المسح الرقمي ثالثي األبعاد و األرشفة واحداٌ من العناصر األساسية لمبادرة الحفاظ على 

. اكتسبت مبادرة الحفاظ 2008جبانة طيبة و هو مشروع بدأ تنفيذه من قبل وزارة االثار مع جامعة بازل و مؤسسة فاكتوم في عام 
 نموذج طبق األصل من المقبرة بالقرب من منزل هوارد كارتر.  عندما تم إفتتاح2014على جبانة طيبة شهرة في عام 

 

 
 

كما يساهم التسجيل و التوثيق عالي الدقة في تغيير طريقة عملنا لحماية و رصد و دراسة مواقع التراث الثقافي القابلة للعطب مثل 
 عام عن طريق المستكشف 200وادي الملوك. يركز التعاون مع جامعة بازل على مقبرة سيتي األول و التي تم إكتشافها منذ 

جيوفاني باتيستا بلزوني. النمودج الذي اعده بلزوني للمقبرة و التي تم إعدادها عن طريق صب الجدران مما تسبب بأضراربالغة بدأ 
حالة من اإلنبهار بكل ما هو مصري عندما تم عرضها في لندن. 

قام بلزوني و غيره بإزالة اجزاء من المقيرة و التي تعرض ضمن معروضات متاحف حول العالم االن و تهدف مؤسسة فاكتوم 
و جامعة بازل الى مسح مقبرة سيتي األول بالكامل و كل االجزاء الموجودة و إعادة إدماجهم رقميا.  

 
قامت جامعة بازل بتجميع و دراسة و تحليل أجزاء من المقبرة لعدة سنوات و الرابط او الصلة بين التكنولوجيا و الدراسة األكاديمية 

هما قلب مبادرة الحفاظ على جبانة طيبة.  
 سيحدث نقل ضخم للمهارات و التكنولوجية لتسهيل 2017و سيصبح منزل ستوبلير مثال على هذة المقاربة حيث انه خالل عام 

تسجيل المواقع سؤاء في األقصر او ما حولها. 
 

 
 

معلومات اضافية 
 

) مهندس معماري مصري رائد و هو الذي أعاد استخدام الطوب اللبن وتصاميم البناء التقليدية. قام 1989-1900(حسن فتحي 
. صاحب كتاب 1980في عام    مشروع بما في ذلك قرية القرنة الجديدة. حصل على جائزة اآلغاخان للعمارة160بتصميم أكثر من 

 . ويبقى عامالٌ مؤثرا على الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري1969العمارة من أجل الفقراء الذي نشر في عام 
 

 
- ولد في بلجيكا، وكان كبير مرممي في قسم اآلثار في مصر. زوجته ليوني ريكو كانت تملك منحوتة المثال ألكسندر ستوبلير 

. 1937الروماني قسطنطين برانكوزي "طائر في الفضاء" ،و التي باعها بعد وفاتها في عام 
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 عاما من الخبرة المهنية في 40أسسه طارق والي، مهندس معماري مصري رائد يملك مركز والي للعمارة والتراث 

تصميم المنشأت المدنية والدينية والمباني السكنية في مصر والخارج. وقد صمم مركز الزوار في أبيدوس وأسوان وحاليا يعمل على 
 .تغيير تجربة الزوار في هضبة الجيزة

 
 

تخرجت من الجامعة األمريكية في القاهرة و حاصلة على شهادة البكالوريوس في علم المصريات والعمارة. علياء إسماعيل 
  شهرا في فاكتوم آرت في مدريد على تقنيات المسح الضوئي ثالثس األبعاد ومعالجة الصور.18تدربت لمدة 

 
، وهو فنان شاب موهوب من قلب قرية البعيرات. محمود عمل تحت إشراف والده على ترميم منزل محمود سالم

ستوبلير. باإلضافة إلى كونه حرفي ماهر في البناء بالطوب اللبن، وهو اآلن أتم تدريبه كامال على المسح ثالثس األبعاد 
 والتصوير ومعالجة البيانات.

 
، وهو أتم تدريبه 2008يعيش في القرنة مع عائلته. ويعمل مع مؤسسة فاكتوم منذ عام عبد الرحيم غابة (عبده) 

كامال كمشغل الماسح الضوئي و هو قادر على تجميع و تجهيز المعدات والمسح الضوئي واستكشاف األخطاء وإصالحها.  
 

 
، و يدير المبادرة مؤسسة فاكتوم وجامعة بازل بموجب عقد 2008 تأسست في عام مبادرة المحافظة على جبانة طيبة

 .2016مع وزارة اآلثار.  تقرير كامل عن العمل الذي تم تنفيذه في 
 

-  مؤسسة فاكتوم بدأت التعاون مع البروفيسور إريك هورننج. حاليا تعمل المؤسسة مع البروفيسور أنطونيو جامعة بازل
 لوبرينو، وهو متخصص في تاريخ المؤسسات والبروفيسور سوزان بيكيل، عالمة المصريات.

 
 

 
 

" إن برنامج التدريب هو فكرة رائعة. سوف توفر للمصريين أغلب التقنيات األحدث و التي من شأنها ان تساهم في الحفاظ 
و توثيق تراثهم الثقافي بدقة و بشكل كامل. أنا فخورة جداٌ ان الفريق برئاسة إحدى خريجات الجامعة األمريكية بالقاهرة و 

التي تدربت من قبل فاكتوم أرتي و تعمل االن بالتعاون الكامل مع الوزارة. ة هذا يدل على مدى يمكن ان يعزز التعاون 
الدولي الحفاظ على التراث، ليس لمصر فقط و لكن للعالم."  

 
د. سليمة إكرام ، أستاذ علم المصريات بالجامعة األمريكية بالقاهرة 

 
 
 
 
 

 


