
                                                              

 

                                            

 

The text below is a summary in Arabic of the official English language Press Release:  

22/4/2014  

  

  ر صحفىبخ

 األقصر ومحافظ اآلثار ووزير السياحة وزير..المصرى التراث على الحفاظ مبادرة خطوات أولى فى

  آمون عنخ توت لمقبرة المقلدة النسخة يفتتحون

ذولـة مـن كافـة أجهـزة الدولـة للحفـاظ علـى التـراث الحضـارى الفرعـونى، يقـوم السـيد فى إطار الجهـود المب
هشام زعزوع وزير السياحة والـدكتور محمـد إبـراهيم وزيـر الدولـة لشـئون اآلثـار واللـواء طـارق سـعد الـدين 

 األقصر بافتتاح النسخة المقلـدة لمقبـرة تـوت عـنخ آمـون فـى الثالثـين مـن أبريـل الجـارى بحضـور ظمحاف
الســيد جــيمس مــوران ســفير االتحــاد األوروبــى بالقــاهرة وعــدد مــن الســفراء وذلــك بمدينــة األقصــر بمــدخل 

  .وادى الملوك بالقرب من منزل هوارد كارتر مكتشف المقبرة األصلية للملك توت عنخ آمون

  

ذا المتخصصة فى هـ Factum Arteوقد قام بتنفيذ هذه النسخة من المقبرة وأهدتها إلى مصر مؤسسة 
وذلك تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الدولة لشئون اآلثار واالتحـاد األوروبـى،  -ومقرها مدريد -الشأن 

وٌتعــد نســخة مقبــرة تــوت عــنخ آمــون هــى أكبــر نســخة قامــت المؤسســة بتنفيــذها حتــى اآلن وتمثــل حجــر 
يـا الحديثـة فـى تنميـة األساس للحفاظ على التراث الحضارى المصرى كما أنهـا مثـال السـتخدام التكنولوج

  .السياحة المستدامة حيث تم استخدام تكنولوجيا األبعاد الثالثية المتقدمة

  

كمــا تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الســـبب الرئيســـى الـــذى دعـــا إلـــى تنفيـــذ النســـخة المقلـــدة هـــو مـــا تعرضـــت لـــه 
يـرة مـن الزائـرين النسخة األصلية من تأثير سلبى وبشكل سريع نتيجة لإلقبال الشديد عليهـا مـن أعـداد كب



                                                                          

 

. بعـد أن ظلـت مخبـأة ألكثـر مـن ثالثـة آالف عـام 1922لمشاهدتها وذلك بدءا من تاريخ اكتشـافها عـام 
أعلــن المجلــس األعلــى لآلثــار إغــالق المقبــرة األصــلية وذلــك ألســباب تتعلــق بترميمهــا  2011وفــى عــام 

وصـــيانتها، ونظـــرا ألن المقبـــرة األصـــلية مفتوحـــة اآلن للجمهـــور فمـــن الممكـــن للزائـــر أن يســـتمتع بتجربـــة 
  .دةمقارنة النسخة األصلية والنسخة المقل

  

وُتعــد النســخة المقلــدة جــزء مــن مبــادرة للحفــاظ علــى المقــابر الفرعونيــة الموجــودة والتــى تــم إغالقهــا إمــا 
بسبب أعمال الترميم أو للحفاظ عليها لألجيال القادمة وسوف تتيح هذه النسخة الفرصة لزائريها للتعرف 

  .مقبرة األصليةعلى تاريخ المقبرة األصلية منذ اكتشافها عالوة على الحفاظ على ال

   

كما أن هذه النسخة سوف تحقـق عـدد مـن األهـداف أهمهـا تطـوير ٌبعـد إيجـابى ومسـتدام للسـياحة ونشـر 
ـــى التـــراث  ـــأن الســـياحة المســـتدامة مـــن الممكـــن أن تكـــون عنصـــرا مـــؤثرا وبقـــوة فـــى الحفـــاظ عل الـــوعى ب

بهـذا الشـأن بمـا يتـيح إنتـاج الحضارى المصـرى، عـالوة علـى تيسـير نقـل التكنولوجيـا والمهـارات المتعلقـة 
نسخ مقلدة لمقابر هامة مثل سيتى األول ومقبـرة الملكـة نفرتـارى حتـى يتسـنى الحفـاظ عليهـا، هـذا فضـال 

  .عن خلق فرص عمل على المدى الطويل للمؤهلين فى هذا المجال
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