اليوم السابع  2014/04/30
افتتح اليوم هشام زعزوع ،وزير السياحة ،والدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة
لشئون الثار ،واللواء طارق سعد محافظ القصر ،وجيمس موران سفير التحاد
الوروبى بالقاهرة ،ولفيف من السفراء ،النسخة المقلدة لمقبرة الملكتوت
عنخ آمون ،والتى تم وضعها بمدخل وادى الملوك بمدينة القصر بجوار منزل
هوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية .وقد عقد وزير السياحة مؤتمًرا صحفًيا
حضره جميع المشاركين فى الفتتاح ،حيث استهله بالعراب عن شكره
للتحاد الوروبى والجانب السويسرى لجهودهم لتمام هذا المشروع والذى
يعد إضافة لنمط السياحة الثقافية التى تأثرت ...

وزير السياحة :مقبرة توت عنخ آمون المقلدة لـللحفاظ على النسخة
الصلية
بوابة الهرام  2014/04/30
جاء ذلم خلل افتتاح وزير السياحة والدكتور محمد إبراهيم ،وزير الدولة لشئون
الثار ،واللواء طارق سعد محافظ القصر ،و جيمس موران سفير التحاد
الوروبى بالقاهرة ،للنسخة المقلدة لمقبرة الملك توت عنخ آمون والتى تم
وضعها بمدخل وادى الملوك بمدينة القصر بجوار منزل هوارد كارتر
مكتشف المقبرة الصلية .وأكد زعزوع على أهمية دعم التحاد الوروبى
للسياحة المصرية ،خاصة فى الظروف الحالية من منطلق أهمية السياحة
للقتصاد القومى المصرى وتأثيرها على قطاع كبير من المجتمع سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر .بينما أكد موران على تفهم التحاد الوروبى ...

إفتتاح نموذج مقبرة توت عنخ آمون
اخبار  24ساعة  2014/04/30
بحضور نحو  40دبلوماسيًا أوروبيًا افتتح للزيارة بمدينة القصر المصرية الجنوبية
اليوم الربعاء نموذج طبق الصل من مقبرة الملك توت عنخ
آمون وهي المقبرة الملكية الفرعونية الوحيدة التي عثر عليها بمحتوياتها
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كاملة .وكانت وزارة الثار بمصر قالت السبوع الماضي إن
نموذج المقبرة “هدية لمصر من التحاد الوروبي” وتم تشييده في مدخل
وادي الملوك في البر الغربي للقصر بجوار استراحة هاوارد كارتر )(19391874
الذي اكتشفمقبرة “الملك الذهبي” في نوفمبر  1922بتمويل من اللورد
كارنرفون ) .(19231866وتوفي توت نحو عام  1352قبل الميلد وهو ...
الثار :نقل مقبرة "توت عنخ آمون المقلدة" إلى المتحف المصرى الكبير
وادي مصر  2014/04/30
جاء ذلك خلل الحتفال التي نظمته اليوم الربعاء وزارة السياحة بالتنسيق مع
وزارة الثار لتشين وافتتاح النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ آمون بجوار
بيت هيوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية بوادى الملوك بالبر الغربى بالقصر،
بحضور سفراء دول التحاد الوربى في مصر يتقدمهم جيمس موران سفير
التحاد بمصر .وأعلن وزير الثار أن زيارة نموذج مقبرة توت عنخ آمون سوف
تضم إلى زيارة بيت هيوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية للملك توت عنخ
آمون في تذكرة زيارة واحدة بنفس قيمتها الحالية المقررة لزيارة بيت كارتر
المقدرة بخمسين جنيها ...
افتتاح نسخة من مقبرة توت عنخ آمون بتمويل من التحاد الوروبي
اتحاد الذاعة والتلفزيون المصرى  2014/04/28
يشارك التحاد الوروبي والدول العضاء في الحتفال بافتتاح نسخة طبق
الصل من مقبرة توت عنخ آمون في القصر بعد غد الربعاء بتمويل من
التحاد الوروبي وتنفيذ منظمة )فاكتوم آرت( المعنية بالثار .وكانت الممثل
العلى للتحاد الوروبي كاثرين أشتون قد قدمت النسخة طبق الصل
من مقبرة توت عنخ آمون خلل مجموعة العمل المشتركة بين التحاد
الوروبي ومصر والتي اجتمعت في نوفمبر  2012بالتعاون مع وزارة السياحة و
منظمة ) فاكتوم ارت ( التي قامت بمجهود كبير لكي تصل النسخة الي القاهرة
ثم الي القصر .وقال السفير جيمس موران رئيس وفد ...

افتتاح احتفالية النسخة المقلدة من مقبرة "توت عنخ آمون"
اليوم السابع  2014/04/30
القصر رباب فتحى .افتتح وزير السياحة هشام زعزوع وجيمس موران سفير
التحاد الوروبى بالقاهرة والسفير السويسرى ووزير الثار محمد إبراهيم منذ
قليل ،حفل النسخة المقلدة من مقبرة "توت عنخ آمون" .وترجع أهمية
النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ آمون إلى أنه منذ اكتشاف المقبرة
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الصلية عام  ،1922تعرضت لتدهور سريع ،ليس بسبب الهمال ولكن لنها لم
تبن للتأقلم مع العداد الضخمة من الزوار الذين يدخلون إليها يوميا ،وبالفعل
أعلن المجلس العلى للثار فى  2011إغلق المقبرة الصلية للحفاظ عليها.
وسبق افتتاح المقبرة جولة نظمتها وزارتى السياحة ...

غدًا ..افتتاح النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون بالقصر
اليوم السابع  قبل  17ساعة
كان وزير السياحة هشام زعزوع توجه مساء اليوم إلى القصر ،حيث يقوم غدًا
ووزير الثار محمد إبراهيم ومحافظ القصر طارق سعد الدين بافتتاح النسخة
المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون وذلك بمدخل وادى الملوك بالقرب من هوارد
كارتر مكتشف المقبرة الصلية للملك توت عنخ آمون .يضم برنامج الزيارة
العديد من الماكن التراثية والثرية التى تعكس عبقرية المصرى القديم وتظهر
عمق الحضارة المصرية ،حيث يتم زيارة بعض المقابر المعاد ترميمها فى وادى
الملكات ودير المدينة ومقبرة نفرتارى ومنزل هوارد كارتر
مكتشف المقبرة الصلية للملك توت عنخ آمون.
افتتاح نسخة من مقبرة توت عنخ آمون بالقصر
الوفد  2014/04/30
يشارك التحاد الوروبى والدول العضاء ،اليوم فى الحتفال بافتتاح نسخة
طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون فى القصر بتمويل من التحاد
الوروبى ،والذى نفذته منظمة ) (Factum Arteالمعنية بالثار .وأشار وزير
السياحة هشام زعزوع أن "هذا الحدث له جوانب كثيرة وله قيمة لدى
المهتمين بالثار حول العالم ،وللثار المصرية بصفة خاصة فنحن نضع نموذج
للمقبرة الثرية فى موقع تاريخى معين فهو سيجتذب نفس الهتمام بالمقبرة
يكاد يكون بنفس الهتمام ويضيف موقع أثرى وسياحى جديد للخريطة
السياحية فى القصر ومصر" .وأضاف زعزوع" :هذا الحدث يعيد ...
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عودة غير رسمية لـ»توت عنخ آمون«
الشروق  2014/05/01
افتتح سفير التحاد الوروبى ،جيمس موران ،مع وزير السياحة ،هشام زعزوع،
ووزير الدولة لشئون الثار ،محمد إبراهيم ،أمس نسخة طبق الصل من مقبرة
توت عنخ آمون  ،بجوار منزل مكتشف المقبرة هاورد كارتر» .وجودنا هنا مع
كثير من زملئنا من سفراء التحاد الوروبى لرسال رسالة إيجابية تهدف
للمساعدة فى إنعاش السياحة والتنمية فى هذا الجزء الفريد من البلد
والعالم« ،هكذا تحدث موران عن الهدف من هذا الحدث ،مشيرا إلى أن صناعة
وتركيب هذه النسخة من مقبرة توت عنخ آمون جمع بين الخبراء المصريين
والوروبيين وغيرهم بصورة منتجة .ولفت موران ،خلل المؤتمر ...

سفراء هولندا والسويد وإسبانيا يصلون القصر لفتتاح
نسخة مقبرة "توت عنخ أمون"
اليوم السابع  2014/04/30
سفراء هولندا والسويد وإسبانيا يصلون القصر لفتتاح نسخة مقبرة "توت
عنخ أمون" .الربعاء 30 ،أبريل  .09:24  2014التحاد الوروبى بالقاهرة
جيمس موران .كتبت رباب فتحى .وصل صباح اليوم الربعاء عدد من سفراء دول
التحاد الوروبى فى مصر ،للمشاركة فى افتتاح نسخة مقلدة طبق الصل
من مقبرة توت عنخ أمون بالقصر ،منهم خيرارد ستيخس ،سفير هولندا فى
مصر ،وشارلوتا سبار ،سفيرة السويد بالقاهرة والسفير السبانى بالقاهرة،
والسفير التشيكى .ومن المقرر أن يتم افتتاح نسخة مقلدة طبق الصل من
مقبرة الملك توت عنخ أمون ،بحضور هشام ...

افتتاح نسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون بتمويل من التحاد
الوروبي
بوابة الهرام  2014/04/28
 .Tweetمقبرة توت عنخ ارشيفية .يشارك التحاد الوروبي والدول العضاء
في الحتفال بافتتاح نسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون في
القصر بعد غد الربعاء ،بتمويل من التحاد الوروبي ،وتنفيذ منظمة )فاكتوم
آرت( المعنية بالثار .وكانت الممثل العلى للتحاد الوروبي كاثرين آشتون ،قد
قدمت النسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون خلل مجموعة العمل
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المشتركة بين التحاد الوروبي ومصر  ،والتي اجتمعت في نوفمبر 2012
بالتعاون مع وزارة السياحة و منظمة ) فاكتوم ارت ( التي قامت بمجهود كبير
لكي تصل النسخة الي القاهرة ثم الي القصر.

وزيرا السياحة والثار يفتتحان نسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ
آمون
اليوم السابع  2014/04/29
يفتتح هشام زعزوع وزير السياحة ومحمد إبراهيم وزير الدولة للثار وسفير
التحاد الوروبى لدى مصر جيمس موران ونحو عشرين سفيرا من سفراء
التحاد الوروبى المعتمدين لدى مصر يوم غد الربعاء ،بافتتاح النسخة طبق
الصل من مقبرة توت عنخ آمون فى مدينة القصر فى حدث دولى بالغ
الدللة على اتجاه السياحة المصرية للتعافى مع تحسن الوضاع المنية
وشهادة أوروبية على عودة السياحة لمصر بعد الحداث الخيرة التى شهدتها
البلد .وكان التحاد الوروبى قد قام بتمويل هذا المشروع الضخم ،والذى نفذته
منظمة )فاكتوم آرت( المعنية بالثار التى يشارك ...

الربعاء ..افتتاح نسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون
اليوم السابع  2014/04/28
يشارك التحاد الوروبى والدول العضاء فى الحتفال بافتتاح نسخة طبق
الصل من مقبرة توت عنخ آمون فى القصر بعد غد الربعاء ،بتمويل من
التحاد الوروبى ،وتنفيذ منظمة )فاكتوم آرت( المعنية بالثار .وكانت الممثل
العلى للتحاد الوروبى كاثرين أشتون قد قدمت النسخة طبق الصل
من مقبرة توت عنخ آمون خلل مجموعة العمل المشتركة بين التحاد
الوروبى ومصر ،والتى اجتمعت فى نوفمبر  2012بالتعاون مع وزارة السياحة
ومنظمة )فاكتوم ارت( التى قامت بمجهود كبير لكى تصل النسخة إلى القاهرة
ثم إلى القصر .وقال السفير جيمس موران رئيس وفد ...
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بالصور ..احتفالية تدشين نسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ
آمون بـ"القصر"
 Sada El-Baldصدى البلد  2014/04/30
وزير السياحة :التحاد الوروبي اعاد الروح للسياحة بإنشائه نسخة مقلدة
من مقبرة توت عنخ آمون وزير الثار يشرح للسفراء الوروبيين بوادى
الملكات حقيقة "الخلود" لدى الفراعنة عشرات السفراء الجانب ووزيرا
السياحة والثقافة فى حفل موسيقي أمام معبد القصر أقيمت احتفالية
موسيقية ضخمة ،مساء امس الربعاء ،أمام معبد القصر الفرعونى أحيتها فرقة
أوركسترا القاهرة السيمفونى على هامش فعاليات تدشين النسخة المقلدة
طبق الصل منمقبرة توت عنخ آمون .حضر الحتفالية هشام زعزوع ،وزير
السياحة ،ومحمد ابراهيم ،وزير الدولة للثار ،واللواء طارق سعد ...

محافظ القصر لـ"مصر كل يوم" :لن نغلق مقبرة توت عنخ آمون الصلية
اليوم السابع  2014/04/30
قال اللواء طارق سعد الدين محافظ القصر ،إن المقبرة الصلية للملك توت
عنخ آمون لن يتم إغلقها بالنسبة للجماهير ،ولكن سيتم تخصيص تذاكر
لزيارتها بسعر أعلى من سعر زيارة المقبرة المقلدة .وأضاف "سعد الدين"
خلل اتصال ببرنامج "مصر كل يوم" ،الذى يقدمه العلمى نصر القفاص ،على
قناة المحور  ،2أن السفراء الجانب أعربوا عن سعادتهم بالتواجد فى محافظة
القصر خلل زيارة أمس ،مشيرًا إلى أنهم وعدوا بتكرار زيارتهم للمحافظة ونقل
الصورة التى شاهدوها إلى شعوب بلدهم .ولفت محافظ القصر إلى أن سفير
التحاد الوروبى بالقاهرة جيمس موران أكد له عدم ...

مع افتتاح التحاد الوروبي مقبرته ..توت عنخ آمون الملك الكثر جدًل
ظا في التكريم
في "الممات" والوفر ح ً
بوابة الهرام  2014/04/30
توت عنخ آمون الطفل الذي حكم والطفل الذي قتل والطفل الذي غير ديانة
الحالم آخناتوت من قرص الشمس آتون لديانة القدمين آمون لم يساعده الحظ
في الحياة وإن كان ساعده الحظ في الممات ،فالمقبرة لم تطلها أيدي
السارقين كما يؤكد الباحث الثري الدكتور أحمد صالح والذي أكد لــ"بوابة
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الهرام" أن مقبرة الطفل توت عنخ آمون لم تكن معدة له خصيصًا فالكرسي
كان به آثار مشهد لقرص الشمس وتم محوه لفتًا إلى أن حظه كان ممتازا في
مقبرته الذهبية التي كانت تقابل مقبرة رمسيس الثالث فلم تتم سرقتها .في
توقيت الحرب العالمية الثانية غرقت مركب في نهر النيل ...

الحتفال بتدشين النسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون بالقصر
 Sada El-Baldصدى البلد  2014/04/30
دشن كل من وزير السياحة هشام زعزوع ووزير الدولة للثار محمد إبراهيم
ومحافظ القصر الدكتور طارق سعد الدين وسفير التحاد الوروبى لدى مصر
جيمس موران ونحو عشرين سفيرا من سفراء التحاد الوروبى وسفراء الدول
الجنبية المعتمدين لدى مصر اليوم الربعاء  ،النسخة طبق الصل من مقبرة
توت عنخ آمون في مدينة القصر .وذلك في احتفالية دولية بالغة الدللة على
اتجاه السياحة المصرية للتعافي مع تحسن الوضاع المنية وشهادة أوروبية
على عودة السياحة لمصر بعد الحداث الخيرة التي شهدتها البلد  ،وأقيمت
احتفالية في منزل هوارد كارتر مكتشف المقيرة ...

افتتاح النموذج المقلد لمقبرة توت عنخ آمون بالبر الغربي في القصر..
غًدا
الشروق  2014/04/29
دا الربعاء ،بافتتاح نموذج طبق الصل من مقبرة توت عنخ
تحتفل القصر ،غ ً
آمون بالبر الغربي ،بحضور وزيري الثار والسياحة ،وجيمس موران سفير
التحاد الوروبي بالقاهرة و  19سفير من سفراء التحاد .وتبدأ الحتفالية بزيارة
البر الغربي بـ"الدهبيات النيلية" ،ثم يتفقد الضيوف عددا من المقابر الثرية
بوادي الملكات ،بينها مقبرة نفرتاري ،ثم سيتوجه الضيوف إلى منزل كارتر
"مكتشف مقبرة توت عنخ آمون" ،حيث تبدأ فعاليات الفتتاح بإلقاء رئيس
التحاد الوروبي ووزيري الثار والسياحة وسفير سويسرا كلماتهم الفتتاحية.
وسيتم خلل ...
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الحتفال بتدشين النسخة طبق الصل من مقبرة »توت عنخ آمون«
بالقصر
الشروق  2014/04/30
دشن كل من وزير السياحة ،هشام زعزوع ،ووزير الدولة للثار ،محمد إبراهيم،
صباح الربعاء ،النسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون في مدينة
القصر ،وذلك بحضور محافظ القصر ،الدكتور طارق سعد الدين ،وسفير التحاد
الوروبى لدى مصر ،جيمس موران ،ونحو عشرين سفيرا من سفراء التحاد
الوروبى وسفراء الدول الجنبية المعتمدين لدى مصر .وقد مول التحاد
الوروبي هذا المشروع الضخم ،الذي نفذته منظمة )فاكتوم آرت( بمدريد
المعنية بالثار .ورافق وزير الدولة للثار ،محمد إبراهيم ،السفراء الوروبيون
ومعهم سفيرا الهند وماليزيا ترافقهم زوجاتهم في جولة ...

زعزوع يفتتح النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ أمون بالقصر
موقع البوابة نيوز  2014/04/30
زعزوع يفتتح النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ أمون بالقصر .حنان
محمد .الربعاء  05:24  0430م (0) .تعليقات .زعزوع يفتتح النسخة المقلدة
من مقبرة توت عنخ أمون بالقصر .افتتح اليوم هشام زعزوع وزير السياحة،
والدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الثار ،واللواء طارق سعد محافظ
القصر ،وجيمس موران سفير التحاد الوروبي بالقاهرة ،ولفيف من السفراء
النسخة المقلدة لمقبرة الملك توت عنخ آمون والتي تم وضعها بمدخل وادى
الملوك في مدينة القصر بجوار منزل هوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية.
وعقد وزير السياحة مؤتمًرا صحفًيا حضره جميع ...

وزير الثار :النسخة المقلدة لـ "مقبرة توت عنخ آمون" تنشط السياحة
بوابة فيتو  2014/04/30
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وأوضح الوزير أن النسخة المقلدة سيتم نقلها إلى المتحف المصرى الكبير
لتكون ضمن المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون ،وهى المرة
الولى التي تجتمع كلها في مكان واحد منذ الكشف عنها ،لفتا إلى أنه في
حال نجحت فكرة المقبرة المقلدة ونالت استحسانا من الزوار ،يمكن تعميمها
على المقابر الخرى المعرضة للتلف وللمحافظة عليها ،مثل نفرتارى وسيتى
الول .وتابع محمد إبراهيم :أن التقنية التي صنعت بها المقبرة المقلدة ،سيتم
تعليمها للمختصين لتعميم التجربة على الثار الخرى ،و"سنقوم بعمل مركز
عالمى في بيت كارتر بمشاركة كل الدول ...

#مصر تفتتح نموذجا طبق الصل لمقبرة توت عنخ آمون في أجواء
فرعونية
مصر اليوم  2014/05/02
افتتح وزير السياحة المصري هشام زعزوع نموذجا طبق الصل
من مقبرة الفرعون الذهبي »توت عنخ آمون« ،وسط تشديد أمني مكثف.
وضم النموذج ،في أول تجربة من نوعها لمحاكاة المقابر الفرعونية ،صالة وغرفة
كبيرة بها صور خاصة لمكتشف المقبرة ،وأعمال الحفر التي تمت أثناء البحث
عنها .كما أحاطت بالنموذج نقوش ورسوم فرعونية تعود للسرة الـ  ،18في
عصر الدولة الفرعونية الحديثة .حضر الفتتاح والحتفال رئيس وفد مفوضية
التحاد الوروبي بالقاهرة جيمس موران ،وعدد آخر من السفراء ،الليلة قبل
الماضية .وجرى وضع النموذج بمدخل وادي الملوك بمدينة ...

تدشين النسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون في القصر
2014/05/01  euronews
يقول جيميس موران ،رئيس وفد التحاد الوروبي إلى مصر“:إنها حقا فريدة من
نوعها .إننا نرى هذا لول مرة في مصر ،ما تم القيام به يعطي للسياح
مستقبل ،فرصة لزيارة نسخة طبق الصل مثالية للمقبرة ،كما تمت إضافة
بعض العناصر توضح للزائرين من هو توت عنج آمون وكيف تم اكتشاف مقبرته،
فهذه المقبرة تضم متحفا ايضا ،لقد زرت المقبرة الصلية ثلث أو أربع مرات ولم
ألحظ أي فرق بين المقبرتين ”.تصميم النسخة طبق الصل منمقبرة توت
عنخ آمون ،هو في الحقيقة مشروع موله التحاد الوروبي ونفذته شركة
)فاكتوم آرت( بمدريد المتخصصة في الثار.
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وزيرا الثار والسياحة يفتتحان النسخة المقلدة لـ»مقبرة توت عنخ
آمون« اليوم
بوابة فيتو  2014/04/29
ومن المقرر أن يلتقى وزير السياحة هشام زعزوع بجيمس موران ،سفير
التحاد الوربي بالقاهرة ،وسفراء ألمانيا والمجر وأستونيا وكرواتيا وأيرلندا
ولتفيا وإيطاليا وسلوفنيا واليونان وليتونيا وبلجيكا والعديد من خبراء السياحة
والثار الوربيين والسفير الهندي بالقاهرة .يذكر أن النسخة المقلدة من مقبرة
توت عنخ آمون نفذتها منظمة  Factum Arteالمعنية بالثار ،وكانت قد قدمتها
كاثرين آشتون الممثل العلى للتحاد الوربي خلل مجموعة العمل المشتركة
بين التحاد الوربي ومصر والذي عقدت في نوفمبر  2012بالتعاون مع وزارة
السياحة و .factum arte

اليوم  ..القصر تحتفل بافتتاح نموذج مقبرة توت عنخ آمون بحضور
وزيرى السياحه والثار و  19سفير
جريدة البشاير  2014/04/30
وبدأت الحتفالية في تمام الساعة الثامنة صباحا حيث تحرك الضيوف الي البر
الغربي من مرسي فندق سونستا بالدهبيات النيلية وسيتفقد الضيوف عددا
من المقابر الثرية بوادي الملكات من بينها مقبرة نفرتاري وفي تمام الساعة
العاشرة صباحا يتوجه الضيوف الي منزل كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ
آمون وتبدأ فعاليات الفتتاح بالقاء رئيس التحاد الوروبي ووزيري الثار
والسياحة وسفير سويسرا كلماتهم الفتتاحية  .وفي تمام الساعة العاشرة
والنصف يعرض فيلم عن بناء النموذج بحديقة منزل كارتر وفي الساعة الحادية
عشر والنصف سيعقد وزير ...

افتتاح نسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون
بوابة القاهرة  2014/04/28
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يشارك التحاد الوروبي والدول العضاء في الحتفال ،بافتتاح نسخة طبق
الصل من مقبرة توت عنخ آمون في القصر بعد غد الربعاء  ،بتمويل من
التحاد الوروبي .وكانت الممثل العلى للتحاد الوروبي كاثرين أشتون ،قد
قدمت النسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون خلل مجموعة العمل
المشتركة بين التحاد الوروبي ومصر  ،والتي اجتمعت في نوفمبر 2012
بالتعاون مع وزارة السياحة و منظمة ) فاكتوم ارت ( التي قامت بمجهود كبير
لكي تصل النسخة الي القاهرة ثم الي القصر .وقال السفير جيمس موران
رئيس وفد التحاد الوروبي في مصر :إن هذا المشروع ...

افتتاح نسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون بتمويل التحاد
الوربي
بوابة فيتو  2014/04/28
 ...مما سيساهم بدوره في تنمية صعيد مصر" .كما أضاف موران "أن التحاد
الوربي يفخر بالمشاركة في هذا المشروع" .وصلت نسخة طبق الصل
من مقبرة توت عنخ آمون ،إلى القاهرة كهدية لمصر ،تزامنا مع الذكرى
التسعين لكتشاف المقبرة الصلية ،وقامت منظمة ) (Factum Arteبمدريد
بصنع تلك النسخة بتمويل من التحاد الوربي ،وقد عرضت النسخة طبق
الصل أثناء مجموعة العمل المشتركة بين التحاد الوربي ومصر عن السياحة
والستثمار في  13و  14نوفمبر عام  2012وقد منحتها " "Factum Arteوجمعية
أصدقاء المقابر الملكية بزيوريخ وجامعة بازل كهدية لمصر.
وزيرا السياحة والثار يفتتحان النسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون
مصراوي  2014/04/29
يقوم كل من وزير السياحة هشام زعزوع ،ووزير الدولة للثار محمد إبراهيم،
وسفير التحاد الوروبى لدى مصر جيمس موران ،ونحو عشرين سفيًرا من
دا الربعاء ،بافتتاح النسخة
سفراء التحاد الوروبى المعتمدين لدى مصر ،غ ً
طبق الصل منمقبرة توت عنخ آمون في مدينة القصر .وكان التحاد
الوروبي ،قام بتمويل هذا المشروع الضخم ،والذي نفذته منظمة )فاكتوم آرت(،
المعنية بالثار التي يشارك رئيسها آدم لوي في حفل الفتتاح غدا .يشار إلى
أن ،الممثل العلى للتحاد الوروبي كاثرين آشتون قدمت النسخة طبق الصل
من مقبرة توت عنخ آمون ،خلل مجموعة العمل ...
افتتاح نسخة مقلدة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون
وادي مصر  2014/04/30
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افتتاح نسخة مقلدة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون .مقبرة توت
عنخ آمون .أكد وزير الدولة لشؤون الثار محمد إبراهيم على هامش حفل
استقبال نظمه التحاد الوروبى بمناسبة افتتاح نسخة مقلدة طبق الصل من
مقبرة الملك توت عنخ آمون الليلة الماضية إن هذه النسخة سيكون لها تأثير
كبير على زيادة الرواج السياحى  .وأوضح إبراهيم أن النسخة المقلدة من
التمثال سيتم نقلها إلى المتحف المصرى الكبير لتكون ضمن المجموعة
الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ أمون ،وهى المرة الولى التى تجتمع كلها
فى مكان واحد منذ الكشف عنها  .وعن آخر تطورات المتحف المصرى ...

بالفيديو والصور ..افتتاح "نموذج " مقبرة توت عنخ آمون بالقصر
بوابة فيتو  2014/04/30
افتتح كل من وزير الدولة لشئون الثار محمد إبراهيم ،ووزير السياحة هشام
زعزوع ،وجيمس موران سفير التحاد الوربي نموذج مقبرة الملك توت عنخ
آمون .وتم وضع نموذج المقبرة في مستقرها الخير بجوار قصر "هاورد كارتر "
مكتشف المقبرة الصلية عام  .1922ويضم نموذج المقبرة غرفة كبرى تضم
صورا خاصة لمكتشف المقبرة ،وأعمال الحفر التي تمت أثناء البحث
عن المقبرة .كما ضمت المقبرة النموذج الذي تم وضعه في صندوق زجاجي
بعيد يحيط به من ثلثة جوانب نقوش ورسوم فرعونية تعود للسرة  ،18في
عصر الدولة الحديثة .جدير بالذكر أن نموذج مقبرة الملك ...
افتتاح نسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون في القصر30..
ابريل بمشاركة التحاد الوروبي
 Sada El-Baldصدى البلد  2014/04/28
وقدمت الممثل العلى للتحاد الوروبي كاثرين أشتون النسخة طبق الصل
من مقبرة توت عنخ آمون خلل مجموعة العمل المشتركة بين التحاد
الوروبي ومصر والذي عقدت في نوفمبر  2012بالتعاون مع وزارة السياحة و
 Factum Arteالتي قامت بمجهود كبير لكي تصل النسخة الي القاهرة ثم الي
القصر .وقال السفير جيمس موران ،رئيس وفد التحاد الوروبي في مصر" :يعد
هذا المشروع المميز خير مثال لكيفية الستفادة من التطور التكنولوجي
للحفاظ على التراث الثري في مصر .مما سيساعد على انعاش السياحة في
منطقة فريدة من نوعها كمدينة القصر ،مما سيساهم ...
وصول سفراء التحاد الوروبى لفتتاح النسخة المقلدة من"توت عنخ
أمون"
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اليوم السابع  2014/04/30
وصل منذ قليل سفراء دول التحاد الوروبى ،وعلى رأسهم سفير وفد التحاد
الوروبى بالقاهرة ،جيمس موران ،وزير السياحة ،هشام زعزوع ،والثار محمد
إبراهيم إلى البر الغربى بالقصر لفتتاح النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ
أمون .وقال موران أمس من القصر "إن النسخة المقلدة طبق الصل تم
التفاق على تصميمها خلل زيارة مجموعة العمل الوروبية التى بدأت عملها
فى نوفمبر  ،2012برئاسة كاترين آشتون منذ  18شهرا ،ومنذ هذا الوقت يعمل
الثريون عليها لتركيبها فى القصر" .وأضاف موران أن مدينة القصر عانت بشدة
خلل العامين الماضيين بسبب تراجع ...
بالصور ..تفاصيل نموذج مقبرة الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه
اخبار اليوم  2014/04/28
يفتتح وزير السياحة هشام زعزوع ووزير الثار الدكتور محمد إبراهيم ومحافظ
دا الربعاء  30إبريل،
القصر اللواء طارق سعد الدين ،صباح غ ً
نموذج مقبرة الملك توت عنخ آمون الذي قدمه التحاد الوروبي هديه لمصر
من أجل تخفيف أعباء الزيارة عن المقبرة الصلية  ..النموذج يعد صوره طبق
الصل بأحجامها المختلفة  .تم اختيار بيت كارتر مكتشف المقبرة لتنصيب
النموذج الذي يعد الحالة المتفردة في مصر أن يتم عمل نسخه طبق الصل
من مقبرة من مقابر وادي الملوك يأمل محبي الثار أن تتكرر خاصة وأنها
ليست بدعه ولكن سبقت تطبيقها في الدول التي تخشى على ...
بحضور  14سفيًرا ووزيرا السياحة والثار ..القصر تحتفل بافتتاح
نموذج مقبرة توت عنخ آمون
بوابة الهرام  2014/04/30
وبدأت الحتفالية في ساعة مبكرة من صباح اليوم ،حيث تحرك الضيوف إلي
البر الغربي من مرسي فندق سونستا بالدهبيات النيلية متفقدين عددا من
المقابر الثرية بوادي الملكات من بينها مقبرة نفرتاري ،ثم يتم التوجه إلى منزل
كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون وتبدأ فعاليات الفتتاح بإلقاء رئيس
التحاد الوروبي ووزيري الثار والسياحة وسفير سويسرا كلماتهم الفتتاحية.
وفي تمام الساعة العاشرة والنصف يعرض فيلم عن بناء النموذج بحديقة منزل
كارتر وفي الساعة الحادية عشرة والنصف سيعقد وزير الثار مؤتمرا صحفيا
يعلن خلله بعض ...
نسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون للقصر
وادي مصر  2014/04/28
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مقبرة توت عنخ آمون .يشارك التحاد الوروبى فى الحتفال بافتتاح نسخة
طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون فى  30أبريل الجارى فى القصر .كان
التحاد الوروبى قد قام بتمويل هذا المشروع الضخم ،والذى نفذته منظمة )
 (Factum Arteالمعنية بالثار .وقدمت الممثل العلى للتحاد الوروبى كاثرين
آشتون النسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون خلل مجموعة العمل
المشتركة بين التحاد الوروبى ومصر والذى عقدت فى نوفمبر  2012بالتعاون
مع وزارة السياحة و  Factum Arteالتى قامت بمجهود كبير لكى تصل النسخة
إلى القاهرة ثم إلى القصر .وقال السفير ...
وصول عدد من السفراء الجانب للقصر لفتتاح نسخة مقلدة
من مقبرة "توت عنخ آمون"
اليوم السابع  2014/04/29
وصل منذ قليل عدد من السفراء الجانب إلى القصر ،لحضور فعاليات افتتاح
نسخة مقلدة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون ،غدا الربعاء ،فى وادى
الملوك بالبر الغربى ،من بينهم سفير اليونان فى مصر ،كريس لزاريس وزوجته
ونفديب سورى ،السفير الهندى بالقاهرة وزوجته والسفير البلجيكى وزوجته،
ومن المتوقع حضور العديد من سفراء دول التحاد الوروبى .ومن المقرر أن يتم
افتتاح نسخة مقلدة طبق الصل من مقبرة الملك توت عنخ آمون بحضور
هشام زعزوع ،وزير السياحة ،والدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الثار،
واللواء طارق سعد الدين محافظ ...
بالصور ..نموذج مقبرة الملك توت عنخ آمون
جريدة شعب مصر  2014/04/29
ومن المقرر ان يفتتح وزير السياحة هشام زعزوع ووزير الثار الدكتور محمد
دا الربعاء  30إبريل
إبراهيم ومحافظ القصر اللواء طارق سعد الدين ،صباح غ ً
نموذج المقبرة  ،بحضور عدد  23سفيرا من دول العالم وممثل التحاد الوربى.
ويذكر ان نموذج مقبرة الملك توت عنخ آمون قدمتة جمعية محبى المقابر
الملكية الفرعونية بسويسرا وكانت قد قررت إهداء مصر نموذجا مقلدا
لمقبرة توت عنخ أمون ،من أجل خفض عدد زوار المقبرة الصلية وحمايتها
من العوامل التى تؤثر على نقوشها وألوانها ومحتوياتها ،نتيجة كثافة عدد
زوارها .النموذج يعد صوره طبق الصل بأحجامها المختلفة.
مصر تدشن نسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون بحضور عالمي
وكالة النباء الكويتية  2014/04/30
وافادت بان مشروع تدشين النسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ
آمون تم بتمويل من التحاد الوروبي ونفذته منظمة )فاكتوم آرت( ومقرها
مدريد المعنية بالثار مؤكدة ان الحدث يعد شهادة أوروبية على عودة السياحة
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لمصر بعد الحداث الخيرة التي شهدتها البلد .وحضر الحتفالية عدد من
المسؤولين المصريين بينهم وزيرا السياحة هشام زعزوع ووزير الدولة للثار
محمد ابراهيم بالضافة إلى سفير التحاد الوروبي لدى مصر جيمس موران
وسفراء التحاد الوروبي وسفراء الدول الجنبية المعتمدين لدى مصر .وقام
المسؤولون جميعا بجولة في عدد من المقابر التي تم ترميمها ...
افتتاح نسخة مقلدة لمقبرة توت عنخ آمون بالقصر
الوفد  2014/04/30
وأوضح إبراهيم أن النسخة المقلدة سيتم نقلها إلى المتحف المصرى الكبير
لتكون ضمن المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون ،وهى المرة
الولى التى تجتمع كلها فى مكان واحد منذ الكشف عنها ،لفتا إلى أنه فى
حال لقت فكرة المقبرة المقلدة استحسان الزوار ،يمكن تعميمها على
المقابرالخرى المعرضة للتلف وللمحافظة عليها ،مثل نفرتارى وسيتى الول.
أوضح سفير التحاد الوروبي ،جيمس موران ،أن نسخة مقبرة توت عنخ
آمون ،التى افتتحها أمس ،تم التفاق على تصميمها خلل زيارة فريق عمل
التحادالوروبى برئاسة كاترين آشتون منذ  18شهرا ،ومنذ هذا ...
بالصور ..القصر تحتفل بافتتاح نموذج مقبرة توت عنخ آمون بحضور وزراء و 19
سفير
المختصر نيوز  2014/04/30
وبدأت الحتفالية في تمام الساعة الثامنة صباحا حيث تحرك الضيوف الي البر
الغربي من مرسي فندق سونستا بالدهبيات النيلية وتفقد الضيوف عددا من
المقابر الثرية بوادي الملكات من بينها مقبرة نفرتاري وفي تمام الساعة
العاشرة صباحا توجه الضيوف الي منزل كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ
آمون وتبدأ فعاليات الفتتاح بالقاء رئيس التحاد الوروبي ووزيري الثار
والسياحة وسفير سويسرا كلماتهم الفتتاحية .يشار إلي أنه قام بتنفيذ هذه
النسخة من المقبرة وأهدتها إلى #مصر مؤسسة  Factum Arteالمتخصصة
فى هذا الشأن وذلك تحت رعاية وزارة ...

التحاد الوروبي يجدد شباب السياحة المصرية بنسخة من مقبرة توت
عنخ آمون
مصر اليوم  2014/04/29
تدشن بعثة التحاد الوروبي بالقاهرة غدا "الربعاء" نسخة طبق الصل
من مقبرة توت عنخ امون في القصر بمشاركة الدول العضاء ،حيث تولى
15

التحاد تمويل هذا المشروع الضخم والذي نفذته منظمة فاكتوم ارت المعنية
بالثار .الممثل العلى للتحاد الوروبي كاثرين اشتون قدمت مشروع النسخة
طبق الصل من المقبرة خلل مجموعة العمل المشتركة بين التحاد ومصر
والتي عقدت في نوفمبر  ٢٠١٢بالتعاون مع وزارة السياحة ومنظمة فاكتوم
ارت .وقال السفير جيمس موران رئيس وفد التحاد الوروبي بمصر في
تصريحات لـ"صدى البلد" ان هذا المشروع المميز خير مثال ...
زعزوع :مشاهدة السفراء الجانب لمقبرة توت عنخ آمون شهادة عالمية لمصر..
وأطالب العلم بنقل الصورة اليجابية
مصر اليوم  2014/04/30
وفي نفس السياق أكد اللواء طارق سعد الدين ،محافظ القصر ،أن السفراء
الجانب أعربوا عن سعادتهم بالتواجد في محافظة القصر .وأشار المحافظ إلى
أن سفير التحاد الوروبي بالقاهرة جيمس موران أكد له عدم رغبته في السفر
وترك المحافظة دون الستمتاع بمشاهدة الثار المصرية العظيمة .وأكد اللواء
طارق سعد الدين ،أن السفراء الجانب وعدوا بتكرار زيارتهم للمحافظة ونقل
الصورة التي شاهدوها إلى شعوب بلدهم .وأضاف المحافظ
أن المقبرة الصلية للملك توت عنخ أمون ،لن يتم إغلقها ولكن سيتم
تخصيص تذاكر لزيارتها بسعر أعلى من سعر زيارة المقبرة المقلدة.
الربعاء ..افتتاح النموذج المقلد لمقبرة توت عنخ آمون بالبر الغربي
اخبار اليوم  2014/04/29
يشار إلي أن مؤسسة " "Factum Arteالمتخصصة نفذت هذه النسخة
وأهدتها إلى مصر ،وتعد نسخة مقبرة توت عنخ آمون هي أكبر نسخة قامت
المؤسسة بتنفيذها حتى الن وتمثل حجر الساس للحفاظ على التراث
الحضاري المصري ،كما أنها مثال لستخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية
السياحة المستدامة حيث تم استخدام تكنولوجيا البعاد الثلثية المتقدمة بعد
التأثير السلبي للنسخة الصلية وبشكل سريع نتيجة للقبال الشديد من
الزائرين لمشاهدتها بدءا من تاريخ اكتشافها عام  1922بعد أن ظلت مخبأة
لكثر من ثلثة آلف عام .يذكر أن المجلس العلى للثار أعلن ...
القصر تحتفل بافتتاح نموذج مقبرة توت عنخ آمون غدا بحضور وزيري الثار والسياحة
المختصر نيوز  2014/04/29
وستبدأ الحتفالية في تمام الساعة الثامنة صباحا حيث سيتحرك الضيوف الي
البر الغربي من مرسي فندق سونستا بالدهبيات النيلية ثم يتفقد الضيوف
عددا من المقابر الثرية بوادي الملكات من بينها مقبرة نفرتاري وفي تمام
الساعة العاشرة صباحا يتوجه الضيوف الي منزل كارتر مكتشف مقبرة توت
عنخ آمون وتبدأ فعاليات الفتتاح بالقاء رئيس التحاد الوروبي ووزيري الثار
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والسياحة وسفير سويسرا كلماتهم الفتتاحية .وفي تمام الساعة العاشرة
والنصف يعرض فيلم عن بناء النموذج بحديقة منزل كارتر وفي الساعة الحادية
عشر والنصف سيعقد ...

وزير الثار :النسخة المقلدة لمقبرة »توت عنخ آمون« ستزيد من الرواج
السياحي في مصر
الشروق  2014/04/30
في إطار احتفال وزارة الثار بافتتاح النموذج المقلد من مقبرة الملك "توت
عنخ آمون" ،قال الدكتور محمد إبراهيم ،وزير الثار ،إن افتتاح نسخة مقلدة
طبق الصل من مقبرة الملك توت عنخ آمون سيكون له تأثير كبير على
الرواج السياحي في مصر ،مؤكدًا أن فكرة إقامة المقبرة المقلدة جاءت من
أجل الحفاظ على المقبرة الصلية .وأضاف خلل لقائه ببرنامج "هذا الصباح"
الذي يذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا" ،اليوم الربعاء ،أن إنشاء نسخ
مقلدة طبق الصل من المقابر السياحية تعد نوعا جديدا من السياحة ،مؤكدًا
ان الوزارة ستقوم بتقييم تأثير مثل تلك السياحة على ...

زعزوع :مشاهدة السفراء الجانب لمقبرة توت عنخ أمون شهادة عالمية
لمصر
اخبار اليوم  2014/04/30
اعتبر وزير السياحة هشام زعزوع ،مشاهدة ما يقرب من  30سفيرا لفتتاح
النسخة طبق الصلية من مقبرة توت عنخ أمون بمحافظة القصر ،بمثابة
شهادة عالمية على أن مصر هى بلد المن والمان .وأكد الوزير أن الحدث الهام
الذي شهدته محافظة القصر اليوم ،سينعكس ايجابيا على الوضع السياحي
للمحافظة ومصر كلها .وطالب زعزوع – في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر كل
يوم ،مع الكاتب الصحفي والعلمي نصر القفاص ،على قناة المحور  2العلم
المحلي بتقديم الصورة اليجابية لمصر أمام العالم ،مشيرا إلى أن الخارج ينتابه
القلق من الصور القاتمة التي يقدمها بعض ...
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افتتاح مجسم "صورة طبق الصل" لمقبرة توت عنخ آمون بالقصر
بمشاركة سفراء التحاد الوروبي
بوابة الهرام  2014/04/28
تشهد مدينة القصر احتفالية بمناسبة تركيب نسخة طبق الصل من مقبرة
توت عنخ آمون ،يوم الربعاء المقبل  30أبريل ،يشارك فيها سفراء التحاد
الوروبي بالقاهرة .وقال بيان لسفارة التحاد الوروبي بالقاهرة إنه تم إنشاء
هذا المشروع الرائد من جانب الفنان الثري "فاكتوم آرتي" ،وهو من معهد
الثري الوروبي .وأكد أنه جاء وًفقا لقتراح الممثل العلى للتحاد الوروبي
للشئون السياسية والمنية "كاثرين أشتون" التي نصحت بأن يكون طبق
الصل وذلك خلل اجتماع مشترك لفريق عمل بين التحاد الوروبي ومصر،
عقد في نوفمبر  ،2012والتحاد الوروبي... ،
وزير الثار :النسخة المقلدة من توت عنخ أمون سيتم نقلها للمتحف المصري الكبير
الموجز  2014/04/30
كما اعلن وزير الثار ان زيارة نموذج مقبرة توت عنخ امون سوف تضم الى
زيارة بيت هيوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية للملك توت عنخ امون فى
تذكرة زيارة واحدة بنفس قيمتها الحالية المقررة لزيارة بيت كارتر المقدرة
بخمسين جنيها للجنبى واربعة جنيهات للمصريين  .وأوضح إبراهيم ،أن
النسخة المقلدة سيتم نقلها إلى المتحف المصرى الكبير لتكون ضمن
المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ أمون ،وهى المرة الولى التى
تجتمع فيها مقتنيات توت عنخ امون فى مكان واحد منذ الكشف عنها ،لفتا
إلى أنه فى حال نجاح فكرة المقبرة المقلدة  ،يمكن تعميمها على ...

" أوبرا " عايدة وبوابات اليكترونية في افتتاح النسخة المقلدة من مقبرة
توت عنخ آمون بالقصر
 Sada El-Baldصدى البلد  2014/04/30
محمد وديع .استقبلت موسيقى اوبرا عايدة للموسيقار فيردي ضيوف حفل
تدشين النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ آمون مساء اليوم بمعبد
القصر .كما شهد الحفل اجراءات امنية مشددة لتأمين الضيوف كان ابرزها
البوابات الليكترونية عند مدخل المعبد .يشهد الحفل عزفا سيمفونيا
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لوركسترا القاهرة السيمفوني لكثر المقطوعات الخالدة كعايدة وانس الوجود.
يذكر ان سفراء التحاد الوروبي قاموا صباح اليوم الربعاء بافتتاح النسخة
المقلدة منمقبرة توت عنخ آمون بحضور وزيري السياحة والثار ومحافظ
القصر وسفير التحاد الوروبي بالقاهرة جيمس موران.
زعزوع يفتتح النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون الربعاء
اتحاد الذاعة والتلفزيون المصرى  2014/04/29
كان وزير السياحة هشام زعزوع قد توجه مساء اليوم إلى القصر حيث يقوم
غدًا برفقة وزير الثار محمد ابراهيم ومحافظ القصر طارق سعد الدين ،بافتتاح
النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون وذلك بمدخل وادي الملوك ،بالقرب
من هوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية للملك توت عنخ آمون  .يضم
برنامج الزيارة العديد من الماكن التراثية والثرية التي تعكس عبقرية المصري
القديم وتظهر عمق الحضارة المصرية ،حيث يتم زيارة بعض المقابر المعاد
ترميمها في وادي الملكات ودير المدينة ،ومقبرة نفرتاري ومنزل هوارد كارتر
مكتشف المقبرة الصلية للملك توت عنخ آمون .
بتمويل من التحاد الوروبي
الوفد  2014/04/28
وقدمت الممثل العلى للتحاد الوروبى كاثرين آشتون النسخة طبق الصل
من مقبرة توت عنخ آمون خلل مجموعة العمل المشتركة بين التحاد
الوروبى ومصر والذى عقدت فى نوفمبر  2012بالتعاون مع وزارة السياحة و
 Factum Arteالتى قامت بمجهود كبير لكى تصل النسخة إلى القاهرة ثم إلى
القصر .وقال السفير جيمس موران ،رئيس وفد التحاد الوروبى فى مصر" :يعد
هذا المشروع المميز خير مثال لكيفية الستفادة من التطور التكنولوجى
للحفاظ على التراث الثرى فى مصر .مما سيساعد على انعاش السياحة فى
منطقة فريدة من نوعها كمدينة القصر ،ويساهم بدوره ...
مدير آثار القصر" :توت عنخ أمون المقلدة" فكرة موجودة قبل  25يناير
بوابة فيتو  2014/04/29
 ...ثورة  25يناير وتأثر السياحة بها اوقف كل شئ .وقال عيد  خلل مداخلة
هاتفية ببرنامج "هذ الصباح" الذي يقدمه العلمي على البهنساوى على قناة
"سي بي سي إكسترا الخبارية"  "أن سبب اتجاه وزارتى الثار والسياحة
لنشاء مقبرة توت عنخ آمون مقلدة يرجع إلى أن الدراسات والبحاث أثبتت
أن عملية الشهيق والزفير داخل المقبرة تؤثر عليها وتعجل بتهشمها مما
يشكل خطورة على هذه الثار العظيمة وبالتالى لجأت وزارتا السياحة والثار
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لهذا الحل" .ويذكر أن وزيري السياحة والثار يفتتحان غدا مقبرة توت عنخ
أمون المقلدة لستقبال السياح من جميع دول العالم.

بالصور ..فعاليات المؤتمر الصحفي لفتتاح نموذج "توت عنخ آمون"
بوابة فيتو  2014/04/30
فعاليات المؤتمر الصحفي لفتتاح نموذج "توت عنخ آمون" .الربعاء /30أبريل/
 05:30  2014م .هاجر الحكيم .قال محمد إبراهيم ،وزير الدولة لشئون الثار،
في المؤتمر الذي عقد اليوم ،في قصر هاورد كارتر ،إن مشروع
نموذج مقبرة الملك توت عنخ آمون تم تنفيذه بمشاركة مصرية أوربية،
موضحا أن مدة العمل في المشروع استغرقت  18شهرا ،وعملت عليها
مؤسسة "فاكتوم ارت" ومقرها مدريد .وأضاف أن نموذج المقبرة يعد من أكبر
النماذج التي عملت عليها المؤسسة ،مردفا أن ذلك النموذج محاولة للحفاظ
على النسخة الصلية خاصة أنها تعرضت لتأثيرات سلبية .وأوضح وزير
السياحة ...

غًدا" ..زعزوع" يفتتح النسخة المقلدة لـ"توت عنخ آمون" بالقصر
موقع البوابة نيوز  2014/04/29
قام بتنفيذ هذه النسخة من المقبرة مؤسسة  Factum Arteالمتخصصة في
هذا الشأن  مقرها مدريد وُتعد نسخة مقبرة توت عنخ آمون ،أكبر نسخة
قامت المؤسسة بتنفيذها حتى الن وتمثل حجر الساس للحفاظ على التراث
الحضارى المصرى ،كما أنها مثال لستخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية
السياحة المستدامة حيث تم استخدام تكنولوجيا البعاد الثلثية المتقدمة.
كانت مصر قررت عمل النسخة المقلدة بعدما تعرضت له النسخة الصلية من
تأثير سلبى وبشكل سريع نتيجة للقبال الشديد عليها من أعداد كبيرة من
الزائرين لمشاهدتها ،وذلك بدًءا من تاريخ اكتشافها ...
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اليوم ..وزير السياحة يفتتح النسخة المقلدة لمقبره'توت عنخ
آمون'بالقصر
السبوع اونلين  2014/04/29
اليوم ..وزير السياحة يفتتح النسخة المقلدة لمقبره'توت عنخ آمون'بالقصر.
الربعاء  30/4/2014الساعة  2:00صباحا .القصر – مني عبده .تشهد محافظة
القصر اليوم الربعاء ،فعاليات افتتاح النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون،
بحضور هشام زعزوع وزير السياحة ،ووزير الثار محمد إبراهيم ،ومحافظ القصر
طارق سعد الدين ،وذلك في مدخل وادي الملوك بالقرب من هوارد كارتر
مكتشف المقبرة الصلية .و يلتقي وزير السياحة علي هامش الفتتاح بوفد
من سفراء دول أوروبية يضم سفير التحاد الوروبي في القاهرة جيمس موران.
وعلي هامش الفتتاح ،يلتقي زعزوع... ،

مصر :تدشين نسخة من مقبرة توت عنخ آمون بالقصر
الشرق  2014/04/30
 ...ومعهم سفيرا الهند وماليزيا ترافقهم زوجاتهم في جولة نيلية قبيل توجههم
إلى الحتفالية .وقام السفراء الجانب بجولة في عدد من المقابر التي تم
ترميمهها حديثا فى وادى الملكات ومقبرة الملكة تى تى التى تم افتتاحها
اليوم للمرة الولى للزوار بعد ترميمها قبل أن يتوجه الجميع الى منزل هوارد
كارتر حيث ألقى وزيرا السياحة و الثار وسفير التحاد الوروبى جيمس موران و
ماركوس ليتنير سفير سويسرا و ادم لوى مدير مؤسسة فاكتوم أرت التى
قامت بإنشاء المقبرة المقلدة لمقبرة توت عنخ أمون كلمات أعربوا خللها
عن تمنياتهم وتطلعهم لعودة السياحة الى مصر .

إنشاء مقبرة مقلدة للحفاظ على مقبرة توت عنخ آمون الصلية
بي بي سي العربية  2014/04/29
سيتم الكشف قريبا عن مقبرة مقلدة لمقبرة توت عنخ آمون .الهدف من هذه
المقبرة الجديدة والتي تبنى في وادى الملوك بمحافظة القصر هو تخفيف آثار
التلوث الذي تسبب في تدهور حالتها خلل تسعة عقود من السياحة
الجماعية .شاهد . mp4لستخدام هذا الملف لبد من تشغيل برنامج النصوص
"جافا" ،وأحدث الصدارات من برنامج "فلش بلير" .أحدث إصدارات برنامج
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"فلش بلير" متاحة هنا ∙ اعرض الملف في مشغل آخر ∙ اعلن .قريبا سيتم
الكشف عن مقبرة مقلدة لكنها ستكون نسخة طبق الصل من مقبرة توت
عنخ آمون .الهدف من هذه المقبرة الجديدة والتي تبنى في وادى ...

وزير السياحة :توافد سياحى مكثف لزيارة مقبرة توت غنخ آمون
وادي مصر  2014/04/30
وزير السياحة :توافد سياحى مكثف لزيارة مقبرة توت غنخ آمون .قال هشام
زعزوع وزير السياحة ،في تصريحات إعلمية اليوم :إن نموذج مقبرة الملك
توت عنخ آمون مطابقة للصل المتواجد للملك في معبد وادي الملوك .وأوضح
أنه يتوقع أن يبدأ الموسم الشتوي المقبل بتوافد سياحى مكثف لزيارة نموذج
المقبرة التي أهداها التحاد الوربي لمصر ،وذلك بجوار قصر هاورد كارتر
"مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون الصلية .وأضاف زعزوع :في حال نجاح
النموذج ،ستتقدم وزارتا السياحة والثار إلى التحاد الوربي لعمل نماذج عن
المقابر التي تسعي الوزارتان للحفاظ عليها... ،

وزيرا السياحة والثار وسفراء التحاد الوروبي يفتتحون نسخة
لمقبرة توت عنخ آمون
موقع البوابة نيوز  2014/04/29
دا
وكان وزير السياحة هشام زعزوع توجه مساء اليوم إلى القصر حيث يقوم غ ً
ووزير الثار محمد إبراهيم ومحافظ القصر طارق سعد الدين بافتتاح النسخة
المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون ،وذلك في مدخل وادي الملوك بالقرب من
هوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية للملك توت عنخ آمون .ويضم برنامج
الزيارة العديد من الماكن التراثية والثرية التي تعكس عبقرية المصري القديم
وتظهر عمق الحضارة المصرية ،حيث يتم زيارة بعض المقابر المعاد ترميمها في
وادي الملكات ودير المدينة ومقبرة نفرتاري ومنزل هوارد كارتر
مكتشف المقبرة الصلية للملك توت عنخ آمون.
افتتاح نسخة طبق الصل من مقبرة »توت غنخ أمون« بالقصر
جريدة المال  2014/04/28
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 ...لكيفية الستفادة من التطور التكنولوجي للحفاظ على التراث الثري في
مصر ،مما يساعد على انعاش السياحة في منطقة فريدة من نوعها كمدينة
القصر ،ويساهم بدوره في تنمية الصعيد مصر .كانت نسخة طبق الصل
من مقبرة توت عنخ آمون ،وصلت إلى القاهرة كهدية لمصر ،تزامنا مع
الذكرى التسعين لكتشاف المقبرة الصلية ،وقد عرضت النسخة طبق الصل
أثناء مجموعة العمل المشتركة بين التحاد الوروبي ومصر عن السياحة
والستثمار في  13و  14نوفمبر عام  2012وقد منحتها ) (Factum Arteوجمعية
أصدقاء المقابر الملكية بزيوريخ وجامعة بازل كهدية لمصر.

افتتاح النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ امون بالقصر الن بحضور وزير
السياحة
شبكة الطليعة الخبارية  2014/04/30
افتتح اليوم هشام زعزوع وزير السياحة ،والدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة
لشئون الثار ،واللواء طارق سعد محافظ القصر ،وجيمس موران سفير التحاد
الوروبي بالقاهرة ،ولفيف من السفراء النسخة المقلدة لمقبرة الملكتوت عنخ
آمون والتي تم وضعها بمدخل وادى الملوك في مدينة القصر بجوار منزل
هوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية .وعقد وزير السياحة مؤتمًرا صحفًيا
حضره جميع المشاركين واستهله بالعراب عن شكره للتحاد الوروبي
والجانب السويسرى لجهودهم في إتمام هذا المشروع والذي يعد إضافة لنمط
السياحة الثقافية التي تأثرت سلبًيا بشكل كبير ...
خل لحماية تاريخه بنسخة
بالصور"..عنخ آمون" يعاود إبهار العالم ..التحاد الوربي تد ّ
مقلدة استغرق تصميمها  5سنوات..افتتح المشروع وزيران و  25سفيرا
أوربيا..ومصر ...
بوابة فيتو  2014/04/30
خل لحماية تاريخه بنسخة
عنخ آمون" يعاود إبهار العالم ..التحاد الوربي تد ّ
مقلدة استغرق تصميمها  5سنوات..افتتح المشروع وزيران و  25سفيرا
أوربيا..ومصر تنتظر نجاح التجربة لنعاش السياحة .الربعاء /30أبريل 2014/
 06:51م .هاجر الحكيم .بحضور دولي في محافظة القصر اليوم ،افتتح وزيرا
الثار والسياحة و  25دبلوماسيا أوربيا النموذج الخاص بـ" مقبرة الملك توت
عنخ آمون المطابق للمقبرة الصلية المتواجدة في وادي الملوك" .تاريخ توت
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عنخ آمون .وقال عبد الحكيم كرار ،رئيس الدارة المركزية للثار المصرية العليا،
إن " توت عنخ آمون" هو الملك رقم ... 12
بالفيديو ..وزير الثار :رفع سعر تذكرة "توت عنخ آمون" الصلية للتشجيع على زيارة
النموذج
وادي مصر  2014/04/30
بالفيديو ..وزير الثار :رفع سعر تذكرة "توت عنخ آمون" الصلية للتشجيع على
زيارة النموذج .قال محمد إبراهيم ،وزير الدولة لشئون الثار ،إنه من المقرر رفع
سعر التذكرة الخاصة بمقبرة الملك توت عنخ آمون الصلية ،وذلك حتى
يشهد نموذجمقبرة الملك توت عنخ آمون زيارات أكثر ،موضحا أنه في حال
نجاح المشروع الحالي والذي يعد الول من نوعه في مصر ،سيتم عمل نماذج
لعدد من المقابر الفرعونية للحفاظ عليها ،مثل عمل نموذج لمقبرة "تيتي"،
ومقبرة "نفرتاري" .وعن سرقة القطعتين الثريتين من معبد القصر الشهر
الماضي ،أوضح وزير الدولة لشئون الثار ،أن ...
وزير الثار  :نقل النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير
المختصر نيوز  2014/04/30
قال الدكتور محمد إبراهيم ،وزير الثار أن النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ
آمون التي تم افتتاحها اليوم الربعاء ،بالقصر سيتم نقلها إلى المتحف
المصرى الكبير ،لتكون ضمن المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ
آمون ،وهى المرة الولى التى تجتمع فيها مقتنيات توت عنخ آمون فى
مكان واحد منذ الكشف عنها ،لفتًا إلى أنه فى حال نجاح
فكرة المقبرة المقلدة ،يمكن تعميمها على المقابر الخرى المعرضة للتلف
وللمحافظة عليها ،مثل الملكة نفرتارى والملك سيتى الول .وأكد وزير الثار أن
النسخة سيكون لها مردود كبير على تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر... ،

زعزوع يؤكد أهمية افتتاح النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون للحفاظ
على الصلية
المسلة  2014/04/30
وجيمس موران سفير التحاد الوروبى يؤكد القصر مكان رائع للزيارة .زعزوع
يؤكد أهمية افتتاح النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون للحفاظ على
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الصلية .القصر "المسلة" ....افتتح اليوم هشام زعزوع وزير السياحة والدكتور
محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الثار واللواء طارق سعد محافظ القصر و
جيمس موران سفير التحاد الوروبى بالقاهرة ولفيف من السفراء النسخة
المقلدة لمقبرة الملك توت عنخ آمون والتى تم وضعها بمدخل وادى
الملوك بمدينة القصر بجوار منزل هوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية .هذا
وقد عقد وزير السياحة مؤتمرا صحفيا حضره جميع ...

سفير التحاد الوروبي بالقاهرة :نفخر بالمشاركة في تصميم نسخة
من مقبرة توت عنخ آمون
2014/04/30  ONA News Agency
 ...بدوره في تنمية صعيد مصر .وأكد علي أن التحاد الوروبى قام بتمويل هذا
المشروع الضخم ،بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية وكلف مؤسسة Factum
 Arteالمعنية بالثار والتى قامت بمجهود كبير فى إعداد وتصنيع هذا النموذج
وتوصيله إلى القاهرة ثم إلى القصر .جاء ذلك خلل الحتفال الذى نظمته وزارة
السياحة اليوم الربعاء بالتنسيق مع وزارة الثار لتدشين وافتتاح النسخة
المقلدة من مقبرة توت عنخ آمون بجوار بيت هيوارد كارتر مكتشف المقبرة
الصلية بوادى الملوك بالبر الغربى بالقصر ،بحضور سفراء دول التحاد الوربى
بالقاهرة.30042014 .

اليوم ..وصول  7سفراء أوروبيين للمشاركة باحتفالية نموذج توت عنخ
آمون
موقع البوابة نيوز  2014/04/29
دا الربعاء .وأوضح
 ...نموذج طبق الصل لمقبرة الملك توت عنخ آمون غ ً
العربي ،في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن أولى رحلت الوصول ستكون
على الطائرة رقم  053التابعة لشركة مصر للطيران والتي تصل في تمام
الساعة  1,15ظهر اليوم الثلثاء ،يكون على متنها  7سفراء ،فيما يصل جيمس
موران ،ممثل التحاد الوروبي في تمام  5,45مساء اليوم أيضا .وتابع العربي،
دا الربعاء
أنه تأكدت مشاركة وزيري السياحة والثار في الحتفالية المقررة غ ً
المقبل بافتتاح نموذج مقبرة توت عنخ آمون عند بيت كارتر بالبر الغربي ،ومن
المقرر أن يصل مساء اليوم.
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وزيرالسياحة وسفراء التحاد الوروبى يفتتحون النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون
المختصر نيوز  2014/04/29
وكان وزير السياحة هشام زعزوع ،توجه مساء اليوم إلى القصر ،حيث يقوم
غدًا ووزير الثار محمد إبراهيم ،ومحافظ القصر طارق سعد الدين ،بافتتاح
النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون ،وذلك في مدخل وادي الملوك
بالقرب من هوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية للملك توت عنخ آمون.
وفى سياق متصل ،يضم برنامج الزيارة العديد من الماكن التراثية والثرية التي
تعكس عبقرية المصري القديم ،كما تظهر عمق الحضارة المصرية حيث يتم
زيارة بعض المقابر المعاد ترميمها في وادي الملكات ودير المدينة ،ومقبرة
نفرتاري ،ومنزل هوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية ...
بالفيديو ..وزير الثار :مصر دخلت خريطة السياحة العالمية بنموذج "توت عنخ آمون"
بوابة فيتو  2014/05/03
 ...اليوم السبت ،في القصر ،بالتعاون مع التحاد الوربى .وأكد أنها تضع مصر
على خريطة السياحة العالمية ،ودعا إبراهيم  خلل لقائه مع برنامج "مباشر
من العاصمة" ،الذي يعرض على قناة "أون تى في ليف" ،صباح السبت  أن
السياح إلى مشاهدة النموذج المقلد لمقبرة توت عنخ آمون .وأوضح أن
النموذج المقلد ،يأتى في إطار تخفيف الضغط على زيارة المقبرة الصلية،
والتي تتعرض للتلف ،من تكرار الزيارات .وتابع "إذا تعرضت المقبرة الصلية لى
حادث ،أو تعرضت للتلف ،يكون لدينا بديل لها يمكننا من
استعادة المقبرة الصلية بنفس ترتيب أجزائها".

زعزوع :التحاد الوروبى أعاد "الروح" للسياحة المصرية بتدشين مقبرة مقلدة لـ"عنخ
آمون"
 Sada El-Baldصدى البلد  2014/04/30
أعرب وزير السياحة هشام زعزوع عن تقديره لجهود التحاد الوروبي في إعادة
الروح للسياحة المصرية من خلل تدشين نسخة من مقبرة توت عنخ
آمون بالقصر .وقال الوزير خلل كلمته أمام سفراء التحاد الوروبي صباح اليوم
بالبر الغربي بالقصر أن هذه النسخة المقلدة سوف تسهل مهمة الحفاظ على
الثر الصلي .وتابع :تم تقليد غرفة الدفن فى مقبرة توت عنخ آمون كما تم
تقليد التابوت وغطاء التابوت والجزء المفقود .تفضيلت القراء .بالفيديو ..والد
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الطفل السيسي :الطبيب رفض إعطائي لبن أطفال ..وقام برمي شهادة
الميلد في وجهي ∙ بالصور ..صاحب أول ...

وزيرا "السياحة والثار" و  9سفراء يصلون القصر مساء لفتتاح
نموذج "عنخ آمون"
مصر اليوم  2014/04/29
يصل كل من وزير السياحة هشام زعزوع ،ووزير الثار محمد إبراهيم على متن
الطائرة رقم  355مساء اليوم .وقال محمود العربي ،مدير مطار القصر الدولي:
إن محافظة القصر استقبلت بعد ظهر اليوم كل من سفير "بنسلفانيا ،اليونان،
بلجيكا ،ممثل التحاد الوربي ،الهند ،المكسيك ،ماليزيا ،الرجنتين ،اليابان،
بيرو ،سويسرا" .كما وصل  25إعلميا مصريا؛ للمشاركة في تغطية افتتاح
نموذج مقبرة الملك توت عنخ آمون المقررة صباح غد الربعاء .وقال العربي:
إنه من المقرر أن يصل اليوم في الساعة  5.45عصرا كل من وزير السياحة
هشام زعزوع ،وزير الثار محمد إبراهيم ...

وزير الثار :مصر بلد المان أدعو شعوب العالم لزيارتها والتعرف على
آثارها
اليوم السابع  2014/04/30
جاء ذلك خلل الحتفال التى نظمته وزارة السياحة اليوم الربعاء  30إبريل،
بالتنسيق مع وزارة الثار لتدشين وافتتاح النسخة المقلدة من مقبرة توت
عنخ آمون بجوار بيت هيوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية بوادى الملوك بالبر
الغربى بالقصر ،بحضور سفراء دول التحاد الوربى فى مصر .كما أعلن وزير
الثار ،أن تذكرة زيارة نموذج مقبرة توت عنخ آمون سوف تنضم إلى تذكرة
زيارة بيت هيوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية ،وستكون بنفس قيمتها
ها للجنبى ،وأربعة
الحالية المقررة لزيارة بيت كارتر ،والمقدرة بخمسين جني ً
جنيهات للمصريين.
بالصور ..أفراد أمن أعلى جبل "الملكات" يثيرون مخاوف زوار افتتاح "عنخ آمون"
وادي مصر  2014/04/30
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في واقعة أثارت مخاوف زوار القصر من المشاركين في افتتاح نموذج توت
عنخ آمون ،تواجد مجموعة من الشخاص أعلي جبل مقابر وادي الملكات
أثناء زيارة وزيري السياحة والثار ،وسفراء التحاد الوربي ،وهو ما دفع محمد
إبراهيم ،وزير الدولة لشئون الثار أثناء دخوله الوادي للسؤال عن المتواجدين
أعلي الجبل ..فيما أكد العقيد أبو الحجاج كمال ،رئيس مباحث السياحة  ...جاء
ذلك في ضوء زيارة سفراء التحاد الوربي ،وكل من وزير السياحة ،ووزير الثار،
إلى البر الغربي لفتتاح نموذج مقبرة الملك توت عنخ آمون ..تعليقات
ناقشنى; تعليقات الفيسبوك .مصدر الخبر.
غًدا ..احتفالية عالمية لفتتاح نموذج »توت عنخ آمون« بالقصر
البديل  2014/04/29
قال على الصفر ،رئيس قطاع الثار المصرية ،أنه مقرر افتتاح نموذج مقابر توت
عنخ أمون غدًا بالقصر ،الممول من قبل جمعية محبى المقابر السويسرية،
وذلك فى احتفالية عالمية تنظيمها وزارة السياحية .وأضاف “الصفر” لـ”البديل”
اليوم ،أن فكرة إنشاء نموذج توت عنج آمون ترجع لهمتيها الكبرى ،ولكونها
أهم وأصغر مقبرة ملكية ،موضحا أنه تم اختيار منطقة وادى الملوك لتكون مقرا
لها ،وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة بالمجلس العلى لشؤون الثار برئاسة
زاهى حواس .وأشار إلى أن الحتفالية العالمية تأتى بغرض عودة السياحة
للمدينة التاريخية وتدفق السائحين ...
وزيرا السياحة والثار ومحافظ القصر فى افتتاح نموذج النسخة المقلدة لمقبرة توت
عنخ آمون بالقصر
جريدة البشاير  2014/04/30
افتتح وزير الثار الدكتور محمد ابراهيم  ،ووزير السياحة هشام زعزوع  ،ومحافظ
القصر اللواء طارق سعد الدين النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ
امون بمدخل وادي الملوك بالقرب من منزل هيوارد كارتر
مكتشف المقبرة الصلية وذلك بحضور جيمس موران سفير التحاد الوروبي
بالقاهرة وعدد من السفراء  .اكد وزير السياحة ان افتتاح المقبرة حدث عالمي
هام يساهم في جذب مزيد من السياح ودفع الحركة السياحية الوافدة الي
القصر وزيادة عدد الزائرين للمقبرة متمنيا ان تعود حالة النتعاش السياحي
وزيادة التدفق خلل هذا الموسم .واشار وزير الثار الي ان تنفيذ النموذج
ياتي ...
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»السياحة والثار« وسفراء التحاد الوربي يفتتحون النسخة المقلدة
لمقبرة »توت عنخ آمون« غدًا
الجريدة  2014/04/29
ويضم برنامج الزيارة العديد من الماكن التراثية والثرية التي تعكس عبقرية
المصري القديم وتظهر عمق الحضارة المصرية ،حيث يتم زيارة بعض المقابر
المعاد ترميمها في وادي الملكات ودير المدينة ومقبرة نفرتاري ومنزل هوارد
كارتر مكتشف المقبرة الصلية للملك توت عنخ آمون .ويذكر أن النسخة
المقلدة من مقبرة توت عنخ آمون نفذتها منظمة  Factum Arteالمعنية
بالثار ،وكانت قد قدمتها كاثرين آشتون الممثل العلى للتحاد الوروبي خلل
مجموعة العمل المشتركة بين التحاد الوروبي ومصر والتي عقدت في نوفمبر
 2012بالتعاون مع وزارة السياحة و ... factum

مصر ..افتتاح النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون الربعاء
2014/04/29  Erem news
 ∙ Tweets by @eremnewsالرئيسية ∙ حياتنا .مصر ..افتتاح النسخة المقلدة
لمقبرة توت عنخ آمون الربعاء .وزير السياحة المصري يلتقي على هامش
الفتتاح بوفد من سفراء دول أوروبية يضم سفير التحاد الوروبي في القاهرة
جيمس موران .القاهرة– )خاص( من رضا داود .يفتتح وزير السياحة المصري
هشام زعزوع ،الربعاء بمشاركة وزير الثار محمد إبراهيم ،ومحافظ القصر
طارق سعد الدين ،النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمونفي القصر ،وذلك
في مدخل وادي الملوك بالقرب من هوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية.
وعلى هامش الفتتاح ،يلتقي زعزوع ،الربعاء،
بالصور ..حفل عشاء يضم وزراء وسفراء أجانب في القصر
وادي مصر  2014/04/30
 ...من أهم مقابر الفراعنة وهي مقبرة الملك توت عنخ آمون .وقدم زعزوع
شكره إلى دول التحاد الوربي لسعيها لتنشيط السياحة المصرية ،موضحا أن
نتائج هذا النموذج ستتضح في موسم السياحة المقبل والذي يبدأ فصل
الشتاء المقبل .وشهد حفل العشاء تقديم فرقه موسيقية ،لعدد من الغاني
الوربية وموسيقي الوبرا ،جاء ذلك في ضوء افتتاح  25سفيرا أوربيا ،وهشام
زعزوع ،وزير السياحة ،ومحمد إبراهيم وزير الثار ،لنموذج مقبرة توت عنخ
آمون التي عملت عليها مؤسسة »فاكتوم آرت« بتكليف من التحاد الوربي.
تعليقات ناقشنى; تعليقات الفيسبوك .مصدر الخبر.
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خلل احتفالية»أمون«..إبراهيم:النسخة المقلدة سيتم نقلها ضمن مقتنياته
البديل  2014/04/30
وجه الدكتور محمد إبراهيموزير الثار رسالة حب وسلم إلى شعوب العالم،
قائل”:من القصر الرض الطيبة التى شهدت ازدهار وتقدم أولى الحضارات
النسانية ،فى الوقت الذى كان فيه العالم يتلمس أولى خطواته نحو الحضارة،
وأكد على استقرار مصر االحديثة وهى تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق خارطتها
للستقرار والتنمية والديمقراطية”  .جاء ذلك خلل الحتفال التى نظمته اليوم
الربعاء وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الثار لتدشين وافتتاح النسخة
المقلدة من مقبرة توت عنخ أمون بجوار بيت هيوارد كارتر مكتشف المقبرة
الصلية بوادى الملوك بالبر الغربى ...

بالصور..وزير الثار :مصر الحديثة تخطو بثبات نحو الستقرار
والديموقراطية
 Sada El-Baldصدى البلد  2014/04/30
جاء ذلك خلل الحتفال التى نظمته اليوم الربعاء وزارة السياحة بالتنسيق مع
وزارة الثار لتشين وافتتاح النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ امون بجوار
بيت هيوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية بوادى الملوك بالبر الغربى بالقصر ،
بحضور سفراء دول التحاد الوربى فى مصر يتقدمهم جيمس موران سفير
التحاد بمصر  .واعلن وزير الثار ان زيارة نموذج مقبرة توت عنخ امون ستضم
الى زيارة بيت هيوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية للملك توت عنخ
امون فى تذكرة زيارة واحدة بنفس قيمتها الحالية المقررة لزيارة بيت كارتر
المقدرة بخمسين جنيها ...

بالصور ..وصول سفراء التحاد الوربي للبر الغربي لفتتاح
نموذج مقبرة "توت عنخ آمون"
بوابة فيتو  2014/04/30
بالصور ..وصول سفراء التحاد الوربي للبر الغربي لفتتاح نموذج مقبرة "توت
عنخ آمون" .الربعاء /30أبريل 10:22  2014/ص .هاجر الحكيم .وصل منذ قليل
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سفراء التحاد الوربي وكل من وزيرى السياحة والثار ومحافظ القصر إلى
منطقة البر الغربي وذلك استعدادا لفتتاح نموذج مقبرة الملك توت عنخ آمون.
وقال محمد إبراهيم وزير الثار :إن دير المدينة يختلف عن غيره من المناطق
السياحية في مصر لما يضم من آثار فرعونية تعود للعصر الرعماسي .ومن
المقرر أن يفتتح الحضور في دير المدينة ،مقبرة " أن حير خعو" وتعني " اللمع
أو المشرق " ،التي تم ترميمها ...
غًَدا..وادى الملوك يشهد افتتاح المقبرة المقلدة لـ»آمون«
البديل  2014/04/28
يفتتح وزير الثار ووزير السياحة وسفراء دول التحاد الوروبي بعد غد الربعاء 30
أبريل المقبرة المقلدة للفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون بمنطقة وادي
الملوك .وقد تم إنشاء هذا المشروع الرائد من قبل فاكتوم آرتي ،وهو المعهد
الثري الوروبي ،والذي اقترحت الممثل العلى للتحاد الوروبي كاثرين أشتون
أن ينفذه التحاد الوروبي من خلل مقبرة مقلدة ،والعمل جنبا إلى جنب مع
وزارتي السياحة والثار ،وفاكتوم آرتي والتى لعبت دورا رئيسيا في جلب
النسخة المتماثلة الولى للقاهرة والن إلى القصر .وترقد مومياء توت عنخ
آمون داخل مقبرته الصلية التي ...

الثار :مصر تعيش في أمان رغم محاولت القلة تشويه هذه الصورة
الحضارية
الشروق  2014/04/30
وجه الدكتور محمد إبراهيم وزير الثار ،رسالة حب وسلم الى شعوب العالم
من القصر التي شهدت ازدهار وتقدم أولى الحضارات النسانية ،في الوقت
الذي كان فيه العالم يتلمس اولى خطواته نحو الحضارة  ،مؤكدا استقرار مصر
الحديثة وهى تخطو بخطى ثابته نحو تحقيق خارطتها للستقرار والتنمية
والديموقراطية " .جاء ذلك خلل الحتفال التي نظمته اليوم الربعاء وزارة
السياحة بالتنسيق مع وزارة الثار لتدشين وافتتاح النسخة المقلدة منمقبرة
توت عنخ امون بجوار بيت هيوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية بوادى
الملوك بالبر الغربى بالقصر  ،بحضور سفراء ...
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"زعزوع" يلتقي  31من سفراء دول التحاد الوروبي بالقصر..الربعاء
اخبار اليوم  2014/04/29
وتوجه وزير السياحة هشام زعزوع ،الثلثاء  29إبريل ،إلى القصر حيث يقوم
ووزير الثار محمد إبراهيم ،ومحافظ القصر طارق سعد الدين بافتتاح النسخة
المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون وذلك بمدخل وادي الملوك بالقرب من هوارد
كارتر مكتشف المقبرة الصلية للملك توت عنخ آمون .ويضم برنامج الزيارة
العديد من الماكن التراثية والثرية التي تعكس عبقرية المصري القديم وتظهر
عمق الحضارة المصرية ،حيث يتم زيارة بعض المقابر المعاد ترميمها في وادي
الملكات ودير المدينة ومقبرة نفرتاري ،ومنزل هوارد كارتر
مكتشف المقبرة الصلية للملك توت عنخ آمون .

زعزوع يلتقي و  31سفيرا أوربيا وخبراء أثريين ..غًدا بالقصر
بوابة فيتو  2014/04/29
دا
كان وزير السياحة هشام زعزوع توجه مساء اليوم إلى القصر؛ حيث يقوم غ ً
ووزير الثار محمد إبراهيم ومحافظ القصر طارق سعد الدين بافتتاح النسخة
المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون ،وذلك بمدخل وادي الملوك بالقرب من هوارد
كارتر مكتشف المقبرة الصلية للملك توت عنخ آمون .يذكر أن النسخة
المقلدة من مقبرة توت عنخ آمون نفذتها منظمة  Factum Arteالمعنية
بالثار ،وكانت قدمتها كاثرين آشتون الممثل العلى للتحاد الوربي خلل
مجموعة العمل المشتركة بين التحاد الوربي ومصر ،والذي عقدت في نوفمبر
 2012بالتعاون مع وزارة السياحة و  .factum arteنسخة للطباعة ...

"القصر" تستقبل سفراء من التحاد الوربي لفتتاح نموذج "توت عنخ
آمون"
بوابة فيتو  2014/04/29
 ...مدير مطار القصر الدولي ،إن المطار استقبل مساء أمس كل من "سفير
سويسرا ،والنمسا ،وهولندا" ومن المقرر استقبال بقية السفراء في رحلت
وصول اليوم .وأشار إلى أن الرحلت التي تحمل على متنها اليوم سفراء أوربا
هي الرحلة رقم " "359 ،355 ،351 ،060والتي تبدأ من الواحدة ظهرا حتى
الثانية عشرة من صباح يوم الربعاء .جدير بالذكر ،أن محافظة القصر تستعد
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صباح غد لعقد احتفالية افتتاح نموذج طبق الصل لمقبرة الملكتوت عنخ
آمون ،في معبد القصر ،بحضور سفراء التحاد الوربي ،وهشام زعزوع وزير
السياحة ،ومحمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الثار.

وزير الثار من القصر:خطة لتنشيط السياحة خلل الفترة القادمة..ومصر
الحديثة تخطو نحو الستقرار
مصر اليوم  2014/04/30
واعلن وزير الثار ان زيارة نموذج مقبرة توت عنخ امون ستضم الى زيارة بيت
هيوارد كارتر مكتشف المقبرة الصلية للملك توت عنخ امون فى تذكرة زيارة
واحدة بنفس قيمتها الحالية المقررة لزيارة بيت كارتر المقدرة بخمسين جنيها
للجنبى واربعة جنيهات للمصريين  .وأوضح "أن النسخة المقلدة سيتم نقلها
إلى المتحف المصرى الكبير لتكون ضمن المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك
توت عنخ أمون ،وهى المرة الولى التى تجتمع فيها مقتنيات توت عنخ
امون فى مكان واحد منذ الكشف عنها" ،لفتا إلى أنه فى حال نجاح فكرة
المقبرة المقلدة  ،يمكن تعميمها على المقابر ...
من أجل عرض أكثر النتائج صلة بالموضوع ،أغفلنا بعض النتائج المماثلة للنتائج
التي يتم عرضها بدرجة كبيرة .ويمكنك تكرار البحث مع تضمين النتائج التي تم
إغفالها إذا أردت ذلك.
https://www.youtube.com/watch?v=xwELlb07SKM
القصر تحتفل بافتتاح نموذج مقبرة توت عنخ آمون بحضور وزير الثار
https://www.youtube.com/watch?v=FiEVtZwHXv8
افتتاح نموذج مقبرة توت عنخ امون بالقصر
https://www.youtube.com/watch?v=x4gJxLYSMJ4
"وزير السياحة يفتتح النسخة المقلدة من مقبرة "توت عنخ آمون
https://www.youtube.com/watch?v=xwELlb07SKM
إنشاء مقبرة مقلدة للحفاظ على مقبرة توت عنخ آمون الصلية
https://www.youtube.com/watch?v=H-thZI7pwV0
مدينة القصر المصرية تفتتح مقبرة مقلدة لـ "توت عنخ آمون"
http://www.mbc.net/ar/programs/sabah-al-khair/articles/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA
%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%82%D9%84%D8%AF%D8%A9%D9%84%D9%80--%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%AE%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86-.html#comment%7Clist
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 - sciencتدشين النسخة طبق الصل من مقبرة توت عنخ آمون في القصر
https://www.youtube.com/watch?v=qk7ZPd9IZJ4
لحياة الن  -وزير الثار يفتتح نموذج مقبرة توت عنخ آمون نهاية الشهر الجاري للحفاظ
علي الصلية
https://www.youtube.com/watch?v=mhcr8eOeON4
إنشاء مقبرة مقلدة للحفاظ على مقبرة توت عنخ آمون الصلية
https://www.youtube.com/watch?v=RnxF4dA6fMQ
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