
وسط تغطية إعالمية عاملية، افتتح الدكتور خالد العناين وزير اآلثار، معرض امللك توت عنخ آمون يوم السبت ٢٤ مارس ٢٠١٨
يف والية كاليفورنيا األمريكية، ويستمر حتى كانون الثاين )يناير( ٢٠١٩.

ونفـذت وزارة اآلثار فـيديو دعائيًا للمعرض الذي يطوف عىل عرشين مدينة يف ســبعة بلدان يعرض عددًا من مقتنيات امللك 
الفرعوين جلذب األجانب إىل مرص، و يتم عرض الفيديو خالل إقامة معرض امللك الذهبي يف أمريكا.

ويقام معرض توت عنخ آمون يف دول اليابان وإنجلرتا وفرنسا وأمريكا وكندا وأسرتاليا وكوريا اجلنوبية، ووافقــت 
احلكومة املرصية عىل إقامته، عىل أن تكون أوىل حمطاته يف أمريكا وملدة 9 أشهر.

ويضم املعرض 150 رقاًم بـ 166 قطعة أثرية من مقتنيات مقربة امللك »توت عنخ آمون«، املكتشفة بوادي امللوك بالرب 
الغريب بمدينة األقرص، وهي قطع مكررة عبارة عن حيل ومتاثيل »أوشبتي«.

ويبلغ عائد املعرض 5 ماليني دوالر، إضافة إىل عائد بيع التذاكر، ومن املعروف أن مقتنيات امللك الذهبي توت عنخ 
آمون تضم أكثر من 5000 قطعة أثرية.

إىل  إضافة   ١٩٢٢ عام  آمون  عنخ  توت  امللك  مقربة  اكتشاف  قصة  عن  وثائقي  فيلم  املعرض  خالل  ويعرض 
ومن  املعرض،  هامش  عىل  ويقام  باملعرض.  اخلاصة  القطع  من  قطعة  كل  عن  واٍف  ورشح  امللك  حياة  قصة 

يف  األثرية  املستنسخات  إدارة  ورش  يف  ُصنعت  والتي  فيها  األثرية  املستنسخات  عرض  اجلالريي،  خالل 
املعرض. جيوهبا  التي  املدن  كل  يف  تواجده  فرتة  خالل  املعرض  جالريي  يف  لتباع  املرصية  اآلثار  وزارة 

وقال العناين إن اآلثار القديمة هي من ركائز قوة مرص الناعمة، وأن رضب هذه القوة الناعم جزء من 
احلملة املوجهة ضدها يف حرهبا عىل اإلرهاب، ووصف املعارض اخلارجية بأهنا خري سفري ملرص وللرتويج 

هلا، وأشار إىل أن اجلانب املنظم تقدم بخطاب ضامن حكومي من سفري أمريكا يف القاهرة عن املدينة 
األوىل، وتتعهد فيه احلكومة األمريكية بضامن سالمة القطع األثرية ضد احلجز أو االستيالء أو املصادرة 

أثناء وجودها يف أراضيها. 
حرض االفتتاح عامل اآلثار املرصي الدكتور زاهي حواس، والدكتورة رانيا املشاط وزيرة السياحة، وأعضاء 

جملس النواب أسامة هيكل رئيس جلنة الثقافة واآلثار واإلعالم، وسحر طلعت مصطفي رئيسة جلنة 
السياحة والطريان، والسفرية ملياء خميمر سفرية مرص بوالية كاليفورنيا، باإلضافة إىل عدد كبري من 

نجوم املجتمع ورجال الثقافة والفن والصحافة واإلعالم والشخصيات العامة يف لوس أنجلوس.
بمدينة  للعلوم  كاليفورنيا  معهد  يف  بالتواجد  سعادته  عن  العناين  أعرب  كلمته،  وخالل 

امللك  بني  جتمع  حب  قصة  هناك  أن  إىل  مشريا  املعرض،  الفتتاح  أنجلوس  لوس 
بصفة  أنجلوس  لوس  مدينة  سكان  وبني  عامة،  بصفة  األمريكي  والشعب  الشاب 

الواليات  إىل  مرص  خارج  الشاب  امللك  كنوز  لبعض  زيارة  أول  كانت  حيث  خاصة، 
سنوات.  4 ملدة  الواليات  من  العديد  عرب  وجتولت  1961م،  عام  األمريكية  املتحدة 
وأضاف أن الزيارة احلالية لكنوز امللك الصغري هي الرابعة يف مدينة لوس أنجلوس حيث 

إىل  يأيت  واليوم   ،2005 عام  والثالثة   ،1978 عام  والثانية   ،1962 عام  األوىل يف  املرة  كانت 
الشعب  إىل  املرصي  الشعب  من  سالم  رسالة  ليوجه  الرابعة  للمرة  املالئكة  مدينة 

وكيف  العريقة،  املرصية  احلضارة  وروعة  مجال  من  جزء  يربز  و  األمريكي، 
واحلامس. واإليامن  والفن  واملعرفة  والسالم  باحلب  القدماء  املرصيون  بناها 
اآلثار  وزارة  تنتهجها  التي  السياسة  إطار  يف  يأيت  املعرض  هذا  أن  العناين  وأكد 

خالل  مؤقتة  معارض   3 افتتاح  تم  حيث  اخلارجية،  املعارض  إرسال  إلعادة 
اآلثار  عن  معرض  عن  بكندا  تورنتو  مدينة  يف  أوهلا  كان  اجلاري،  الشهر 

مدينة  يف  الغارقة  مرص  كنوز  عن  والثاين  الفاطمي،  العرص  يف  اإلسالمية 
سان لويس بوالية ميسوري، ومعرض توت غنخ آمون بلوس أنجلوس.

كنوز  بعض  ملشاهدة  للعامل  فرصة  هي  املعارض  تلك  أن  وأوضح 
املوجودة  كنوزه  من  جدا  بسيط  جزء  وهي  آمون،  عنخ  توت  امللك 

األمريكي  الشعب  ودعا  قطعة،  آالف   5 من  أكثر  تضم  والتي  مرص،  يف 
الدائم  عرضها  مكان  يف  املقتنيات  مجيع  بمشاهدة  لالستمتاع  مرص  لزيارة 

ومشاهدة  اجلاري،  العام  هناية  افتتاحه  عند  وذلك  الكبري،  املرصي  باملتحف 
العريقة. املرصية  احلضارة  عن  آثار  من  حيوية  وما  العظيم  اجلديد  الرصح  هذا 

وقال إن املرصيني يفخرون بحضارهتم الفريدة، وعىل دراية تامة بمسؤليتهم للحفاظ 
عليها لإلنسانية واألجيال القادمة، ومن خالل هذا املنطلق حظت اآلثار املرصية يف عام 2017 

باهتامم ودعم سيايس غري مسبوق، حيث شهد العديد من االكتشافات األثرية واالفتتاحات 
ملختلف املرشوعات واملواقع األثرية والتي كان متوقف العمل هبا ملدة طويلة، منها طريق 

الكباش باألقرص، ومرشوع تطوير هضبة األهرام، واملتحف اليوناين الروماين باإلسكندرية، 
الرماية. بميدان  الكبري  املرصي  واملتحف  بالفسطاط،  احلضارة  بمتحف  العمل  واستمرار 

امللك  السياحة عىل أمهية معرض كنوز  املشاط وزيرة  الدكتورة رانيا  ويف سياق متصل، أكدت 
لدى  والتي هلا قيمة كبرية  القديمة،  للحضارة املرصية  الذي أصبح رمزا عامليا  آمون،  توت عنخ 

بقاع  شتى  من  السائحون  يأيت  حيث  العامل،  حول  الثقافية  السياحة  وعاشقي  باآلثار،  املهتمني 
األرض لزيارة مقربته يف وادى امللوك باألقرص، ومشاهدة قناعه الذهبي باملتحف املرصي بالقاهرة.

 
 166 ال  أن  وقالت  املنطقة،  يف  الكربى  السياحية  الدول  مصاف  يف  مرص  تضع  املرصية  اآلثار  إن  وقالت 

قطعة أثرية التي يتم عرضها تقدم ملحة صغرية تعد السائح بمزيد من الروائع التي تنتظره عند زيارته إىل 
مرص، مشرية  إىل االفتتاح اجلزئي للمتحف املرصي الكبري يف هناية 2018، والذي سيعرض املجموعة الكاملة 

للملك توت عنخ آمون، والتي تضم نحو 5200 قطعة من كنوز الفرعون الذهبي، ومؤكدة أن السياحة الثقافية 
املقبلة. الفرتة  أكرب  بصورة  املعدالت  هذه  تزايد  املتوقع  من  وأنه  مؤخرا،  ومعدالهتا  قوهتا  استعادة  يف  بدأت 

اخلارجية  املعارض  أن  النواب  بمجلس  واإلعالم  واآلثار  الثقافة  جلنة  رئيس  هيكل  أسامة  النائب  وأكد 
السائحني  من  املزيد  لدعوة  هامة  تروجيية  ودعاية  العريقة،  وحضارهتا  ملرص  سفري  خري  هي 

أنجلوس  لوس  مدينة  شوارع  زينت  حيث  التوقعات  كل  فاقت  الدعاية  أن  إىل  مشريا  مرص،  لزيارة 
وضع  تم  كام  املعرض،  يضمها  التي  للقطع  وصور  الشاب،  امللك  بالفتات  املطاعم  ومداخل  وحمطات 

آمون". غنخ  توت  الذهبي  امللك  سحر  حتت  أنجلوس  لوس  مدينة  وقعت  وقال:  األتوبيسات،  عىل  اإلعالنات 
املعرض  تذاكر  مجيع  بيع  تم  املتحف  إلحصائيات  طبقا  أنه  مصطفى  طلعت  سحر  النائبة  كشفت  جانبها،  ومن 

بعد  أخرى  ساعات   3 العمل  ساعات  مد  املتحف  عىل  القائمني  جعل  مما  تذكرة،   3500 عددها  بلغ  والتي  األول  لليوم 
الواحدة. الساعة  خالل  شخص   100 من  أكثر  بدخول  يسمح  ال  باملتحف  الزيارة  قانون  ألن  نظرا  الرسمية،  العمل  مواعيد 

وقد أقام املتحف احتفاال للوفد املرصي املرافق للمعرض بحضور عمدة مدينة لوس أنجلوس إيريك جارسيتي، والذي أكد عىل 
اتفاقية  لعمل  مرشوع  عىل  الضوء  سلط  أنه  كام  املعرض،  هلذا  وتقديره  آمون  عنخ  توت  الشاب  وامللك  عامليا  مرص  دولة  أمهية 

جديد. من  املرشوع  هذا  إلحياء  حاليا  ويسعى  يناير،  ثورة  أعقاب  يف  توقف  ولكنه  والقاهرة،  أنجلوس  لوس  مدينتي  بني  تآخي 


