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اأنها م�سر  املذهلة,  واملعابد  القدمية  الأ�ساطري اخلالدة واحل�سارات  ذات  الفراعنة  اأر�ص  اأنها 
والتى تعد واحدة من اأعظم واأجمل بالد العامل.

تتمتع م�سر مبوقع جغرافى ا�سرتاتيجى متميز 
فى �سمال افريقيا بالقرب من ال�سرق الأو�سط, 
الر�سمية  العربية  م�سر  جمهورية  حــدود  اأمــا 
اجلنوب,  من  وال�سودان  الغرب,  من  ليبيا  فهى 
وفل�سطني عرب �سبة جزيرة �سيناء, والنفق الذى 
ال�سماىل  �ساحلها  ويطل  ال�سوي�ص,  قناة  يعرب 
اأمــــا �ــســاحــلــهــا ال�سرقى  عــلــى الــبــحــر املــتــو�ــســط, 
وجنوب �سيناء فهما يطالن على البحر الأحمر.

افريقيا  ربــط  فــى  هــامــاً  دوراً  م�سر  لعبت  وقــد 
وقد  الهندى,  باملحيط  املتو�سط  والبحر  باآ�سيا, 
للميادين  عاملياً  مــركــزاً  قــرون  مــدى  على  كانت 
اأرا�سيها  م�ساحة  تبلغ  وال�سيا�سية  القت�سادية 
اأكرث من مليون كم2, معظم مدنها مثل القاهرة, 
واأ�ــــســــوان, واأ�ـــســـيـــوط, والأقـــ�ـــســـر فــهــى حتت�سن 
الإ�سكندرية  مدينة  حتى  النيل,  وادى  �سواطئ 

التى تعد ثانى اأكرب مدينة بعد القاهرة.

غرب  وال�سلوم  مطروح  مر�سى  اأي�ساً  وتوجد 
الإ�ــســكــنــدريــة, اأمــــا �ــســرقــهــا فــتــوجــد املــديــنــة 
التاريخية »ر�صيد« والتى اكت�سف فيها حجر 

�سفرة  حلل  هاماً  مفتاحاً  كــان  والــذى  ر�سيد 
الــكــتــابــات الــفــرعــونــيــة الــقــدميــة وفــهــم اللغة 
الــهــريوغــلــيــفــيــة, وعــلــى طـــول الــ�ــســاحــل تقع 

مدينة دمياط, وبور�سعيد.
�ــســمــاًل حتى  الــدلــتــا  النيل مــن  وميــتــد وادى 
طوله  وعلى  ال�سودان,  مع  اجلنوبية  احلــدود 
لأهم  موطناً  تعد  والتى  العظيمة  املــدن  تقع 
ـــارات لــلــحــ�ــســارات الــقــدميــة,  رمـــــوز احلـــ�ـــس
بروؤية  يتمتعوا  اأن  هنا  الــزوار  ي�ستطيع  حيث 
اأهــرامــات اجلــيــزة الــثــالث واأبـــو الــهــول الــذى 
الهائل  الأق�سر  ومعبد  عليهم,  حار�ساً  يقف 
ومعابد الكرنك ووادى امللوك, هذا بالإ�سافة 
اأكرب  ثانى  تعد  التى  امل�سرية  ال�سحراء  اإىل 
�سحراء فى العامل حيث تتمتع م�سر مبناطق 
الواحات  مناطق  بجانب  متميزة  �سحراوية 
�سبة  ت�سم  بينما  بال�سكان,  واملاأهولة  الرائعة 
للبحر  ال�ساحلى  والــ�ــســريــط  �سيناء  جــزيــرة 
الأحـــمـــر الــعــديــد مـــن املــنــتــجــعــات الــبــحــريــة 
الرائعة والتى تعد من اأهم املواقع لال�ستمتاع 

العائلى واأجازات الريا�سات املائية.

م��رح�ب���ًا ب����ك ف��ى            وادى الني��ل
املوقع اجلغرافى

دليـــــــل مــ�ســـــــر

وادى النيــــــــــــل

اأهرامات الجيزة
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ويـــقـــف هـــــذا الـــتـــاريـــخ الــــرائــــع والإجنـــــــــازات 
اإىل جنب مع م�سر احلديثة,  العظيمة جنباً 
فــهــذه الــ�ــســحــارى الــتــى متــتــد لكيلو مــرتات 
حتتوى  ال�سياحية  واملــنــتــجــعــات  املــ�ــســاحــة  فــى 
واملرح  املتعة  توفر  والتى  الفنادق  كربى  على 
الأحــمــر  البحر  فــى  والــغــو�ــص  ال�سباحة  مثل 
النيل  ووادى  دلتا  مــع  هــائــاًل  تناق�ساً  ت�سكل 
املــدن واملعابد  الــذى ي�سحرك من جمال هذه 
القدمية, حيث ي�سل الزائرين بالآلف �سنوياً 

مفتونني بها.

»�سفينة  اجلمل  روؤيــة  �سبق  ما  كل  اإىل  اأ�سف 
الرمال  فى  طريقه  ي�سلك  الــذى  ال�سحراء« 
وعادة ما يرتدى ال�سجاجيد امللونة ال�ساطعة 

والأقم�سة الزاهية.

وتعترب م�سر دولة دينية حيث ميثل الإ�سالم 
امل�سريني  معظم  فاإن  فيها  الر�سمية  الديانة 
م�سلمني, هذا بجانب ما يزيد عن 12 مليون 
م�سرى يدينون بالديانة امل�سيحية, وي�ستطيع 
املرء اأن ميار�ص العديد من الأن�سطة الثقافية 
وحتى  وامل�سرح  واملو�سيقى  الفنون  مــن  بـــدءاً 

الرق�ص.

وتعد م�سر دولــة دافــئــة على مــدار الــعــام, وت�سل 
درجــــة احلـــــرارة فــى ف�سل الــ�ــســيــف فــى الــقــاهــرة 
 95« مــئــويــة  درجــــة   35-25 اإىل  الأيـــــام  بع�ص  فــى 
اإيقاع احلياة فهو بطئ ب�سكل عام  اأما  فهرنهيت«, 
حتى واإن ظهرت املدن الكربى على اأنها مزدحمة 
اإل اأنه لن مير وقت طويل حتى يجدها املرء مكاناً 

جيداً لينال ق�سطاً من الراحة والهدوء.

�سحيقة,  عــ�ــســور  اإىل  ميــتــد  م�سر  تــاريــخ  اإن 
»اأر�ض الفراعنة«  باأنها  وقد عرفت للعامل 
ن�ساأت على طول  والتى  القدمية  وح�ساراتها 

�سفتى نهر النيل وخلفت اآثار جميدة.
وقـــد قــامــت حـــواىل 30 اأ�ـــســـرة حــاكــمــة بحكم 
البالد على مدى ثالث األفيات متوالية حتى 
حواىل عام 30 ق.م, وقد اأراد معظم الفراعنة 
اخلا�سة  ب�سمتهم  بو�سع  كلهم  يكن  مل  اإن 

من خالل الأماكن اجلميلة, واملعابد واملقابر 
واملــبــانــى اخلـــالـــدة, وخـــالل كــل هـــذه الــفــرتة 
روؤيتها  ميكننا  والــتــى  اخلــالــدة  املــعــامل  بنيت 
اخلالدة:  الآثــار  الآن, ومن �سمن هذه  حتى 
اأهرامات اجليزة, واأبو الهول والتى ترجع اإىل 
ع�سر الدولة القدمية, ومعابد الأق�سر والتى 

ترجع لع�سر الدولة احلديثة.

م��رح�ب���ًا ب����ك ف��ى            وادى الني��ل
البيئ���ة

الت�اري���خ
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اأُحتلت م�سر من كاًل من الفر�ص, والرومان, 
العثمانيني,  والأتـــــراك  والــعــرب  والإغـــريـــق, 
والربيطانيني, والفرن�سيني, اإل اأن الفراعنة 

هـــم الـــذيـــن اأثــــــروا فـــى الـــبـــالد عــظــيــم الأثـــر 
لــدرجــة جــعــلــت الــ�ــســيــاحــة واحــــدة مــن اأجنــح 

القطاعات ال�سناعية الرائدة اليوم.

رواد منطقة  مــن  واحـــدة  الــيــوم  تعترب م�سر 
الــ�ــســرق الأو�ــــســــط فـــى املـــجـــالت الــ�ــســيــا�ــســيــة 
فــى ظل  نــامــيــاً  اقــتــ�ــســاداً  والــثــقــافــيــة فلديها 
ال�ــــســــالحــــات القـــتـــ�ـــســـاديـــة, وال�ــســتــثــمــار 
فى  الهائل  التكنولوجى  والــتــطــور  الأجــنــبــى 

قطاع الت�سالت.
فى  �سكانى  تعداد  باأعلى  اأي�ساً  م�سر  وتتميز 
مليون   83 حـــواىل  بــهــا  يــوجــد  حــيــث  املنطقة 
املزدحمة  املــدن  فى  غالبيتهم  ويعي�ص  ن�سمة 
مثل القاهرة, والإ�سكندرية, والأق�سر واأ�سوان 
والبيع  وال�سيا�سية  بالتجارة  ي�ستغلون  حيث 
املناطق  فى  فيعي�سون  الباقى  اأما  وال�سياحة, 
الريفية بالقرب من �سفاف نهر النيل حيث 

ي�ستغلون بالزراعة.
الــ�ــســكــان فــى مناطق  اأقـــل مــن  ويعي�ص عــــدداً 
ال�ساحلية  اأما �سيناء واملناطق  مثل ال�سحراء 
�ــســكــانــى كبري  عـــدد  فــلــديــهــا  الأحـــمـــر  للبحر 
خــا�ــســة فــى املـــدن الــكــربى حــيــث يــتــوافــر بها 
الرعاية ال�سحية, واملحالت, واملطاعم, وعدداً 
مــن املــراكــز الــريــا�ــســيــة, والــفــنــادق الــكــربى, 
الزائرين  بوجود  املناطق  هذه  �سكان  ويتمتع 
اأجـــل الرتفيه  يــتــوافــدون عليهم مــن  الــذيــن 
والـــبـــحـــر, واملــــغــــامــــرات, وحمـــبـــى ريـــا�ـــســـات 
واملنتجعات,  ال�ست�سفاء  و�ــســيــاحــة  اجلــولــف 

والأجازات الق�سرية.

واملجتمع امل�سرى مبنى على الرتابط الأ�سرى, 
اأن ترى كل العائلة من خمتلف  فلي�ص غريباً 
الطعام مع بع�سهم  بتناول  الأجــيــال يقومون 
الدين  اأمــا  �سوياً,  للتنزه  اأو يخرجون  البع�ص 
فهو عن�سراً هاماً فى املجتمع امل�سرى, ف�سوف 
يعي�سون  وامل�سيحيني  امل�سلمني  كــاًل من  تــرى 
ويعملون �سوياً فى تناغم كامل. �سوف ينتابك 
اإح�سا�ص دائما بالرتحاب واحلماية من جانب 

امل�سريني.

معبد الكرنك

م��رح�ب���ًا ب����ك ف��ى            وادى الني��ل
الت�اري���خ

االأحوال االجتماعية واالقت�صادية

وادى النيــــــــــــل
دليـــــــل مــ�ســـــــر



العامل,  فى  نهر  اأطــول  ثانى  النيل  نهر  ويعد 
حـــيـــث ميـــتـــد بــــطــــول الــــبــــالد مــــن حــــدودهــــا 
اجلنوبية اإىل �ساحل البحر املتو�سط �سماًل فى 
مدينة  اأكــرب  ثانى  الإ�سكندرية  وتعد  دمياط, 
اأن�ساأها الإ�سكندر الأكرب قبل  فى البالد حيث 
املـــيـــالد, كــمــا اأنــهــا جـــزء مــن دلــتــا الــنــيــل التى 
تــتــفــرع اإىل فــرعــني دمـــيـــاط, ور�ــســيــد, والــتــى 

حتت�سن الأرا�سى الزراعية اخل�سبة للدلتا.
الإقامة  اأن ي�سعوا  زائــرى م�سر  ويجب على 
فى القاهرة على جدول برناجمهم ال�سياحى, 
ال�سبع  العجائب  من  واحــدة  بها  يوجد  حيث 
الهرم  اجليزة,  اأهرمات  وهى  القدمي  للعامل 
اإليه  ال�سعود  ي�ستحق  والذى  »خوفو«  الأكرب 
وروؤيـــــة  الــغــرف الــداخــلــيــة الــرائــعــة, ويــوجــد 

اأي�ساً هرمني اآخرين »خفرع« »ومنكرع«.
الذى  الهول«  »اأبــو  يوجد  بعد خطوات  وعلى 
ومن  الإنــ�ــســان,  وراأ�ــــص  الأ�ــســد  بج�سم  يتميز 
ال�سرورى زيارة »ممفي�ض« و»�صقارة« لروؤية 
و»ال�صرابيوم«  الثانى«  »رم�صي�ض  متثال 
و»امل��ق��اب��ر ال��ق��دمي��ة«, قـــم اأيـــ�ـــســـاً بـــزيـــارة 
باملتحف  اأ�سبه  �سئ  فهى  الــقــدميــة,  الــقــاهــرة 
احلـــــى الــــــذى يـــحـــتـــوى عـــلـــى مـــبـــانـــى ديــنــيــة 
وتــاريــخــيــة بــجــانــب الأ�ــــســــواق لــ�ــســراء بع�ص 
اأى زيــارة  فــاإن  الــتــذكــاريــة, وبالطبع  الــهــدايــا 
للقاهرة لن تكون كاملة بــدون زيــارة املتحف 
املتاحف  اأهـــم  مــن  واحـــداً  يعد  حيث  امل�سرى 
جمموعة  على  ويحتوى  الــعــامل  فــى  الرائعة 
وتعد  الــتــاريــخــيــة,  الفنية  القطع  مــن  رائــعــة 

مقتنيات مقربة »توت عنخ اآمون« واحدة من 
اأهم كنوز هذا املتحف.

النيل  يــجــرى نهر  وبــالجتــاه نحو اجلــنــوب, 
نــحــو الـــفـــيـــوم, وبــيــبــا, وبــنــى مــــزار ثـــم املــنــيــا 
اجلميلة حيث يوجد بها العديد من الق�سور 
التذكارية التى اأن�ساأها جتار القطن الأثرياء, 
دندرة  ثم  اأ�سيوط  فى  التجارة  مركز  اإىل  ثم 
ت�ستهر  التى  وطيبة  الرائعة  الأق�سر  اإىل  ثم 

باملعابد املذهلة, واملتاحف, واملقابر.
ويوجد هنا اأي�ساً معابد »الكرنك ال�صهرية«, 
و»معبد الأق�سر«, و»وادى امللوك«, و»وادى 
ومتثال  حت�صب�صوت«,  و»معبد  امللكات«, 
»مم��ن��ون« و»ال��رم�����ص��ي��وم«, فـــهـــذه املـــواقـــع 
الأثرية ل ميكن اأن تفوت زيارتها. فكل زيارة 
تقوم بها اإىل م�سر يجب اأن تت�سمن وقتاً فى 

الأق�سر.
»اإ�صنا«  اإىل  ي�سل  النيل  وادى  فــاإن  واأخــــرياً 
و»ك���وم ام��ب��و« والـــلـــذان يــعــتــربان مــوقــعــان 
تاريخيان, و»اأ�صوان« التى يوجد بها املجتمع 
النوبى واملعابد و»ال�سد العاىل«, واأخرياً »اأبو 
�صمبل«  اأب��و  »معبد  يــوجــد  حــيــث  �صمبل« 
يعترب  والـــــذى  »حتحور«  ومــعــبــد  الــعــظــيــم 
مكاناً رائعاً حيث الوجوه ال�سخرية املنحوتة.

بني  مــزيــجــاً  ي�سكل  الــنــيــل  وادى  فـــاإن  ولــهــذا 
القدمي واجلديد, الكال�سيكى واملعا�سر, فهو 

ي�سكل حقاً م�سر الثقافية فى اأزهى �سورها.

م��رح�ب���ًا ب����ك ف��ى            وادى الني��ل
وادى الني��ل
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تاأكد  الرومان�سية  النيلية  برحلتك  تتمتع  ولكى 
اأنك قد حجزتها بني الأق�سر واأ�سوان فى الوقت 
انغالق  وقت  وهو  ال�ستوية«  »ال�سدة  ي�سمى  الذى 
النيل فى اإ�سنا اأ�سبوعني من دي�سمرب ويونيو واإل 
ف�سوف ت�سطر ل�ستخدام املوا�سالت الربية لكى 

ت�سل اإىل الأق�سر من اإ�سنا.
اأعادت م�سر ذكرياتها بعودة �سريان الرحلة  وقد 
الــقــاهــرة حتى  مــن  الــ�ــســاحــرة  الــطــويــلــة  النيلية 

اأ�سوان فى رحلة تاريخية ل تن�سى.

رومان�سية
الإبحار فى النيل

به على  احتفظ  الذى  �سحره اخلا�ص  النيل  ولنهر 
اليوم فهو ي�ستح�سر �سوراً عن  مدى قرون وحتى 
منت  على  الرومان�سية  واللياىل  اخلواىل  الأيام 

البواخر الفاخرة.

وقد كانت الرحالت النيلية هى الأكرث 
كل  نفو�ص  لدى  واملحببة  �سعبية 

ال�سائحني منذ القرن التا�سع ع�سر.
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وهناك طرق عديدة لالإبحار فى النيل, فيمكنك 
اأن ت�ستمتع برحلة ق�سرية على منت قارب نهرى 
قــارب خ�سبى  الفلوكة وهى  الركوب على منت  اأو 

�سغري.
النيل وهى  لــالإبــحــار فــى  اأخـــرى  وهــنــاك طريقة 
الرحلة التى ت�ستغرق ب�سعة اأيام على منت ال�سفن 
الفخمة  ال�سياحية  البواخر  اأو  ال�سخمة  النيلية 
والكثري  النيل,  فى  ماألوفاً  اأ�سبحت م�سهداً  التى 
وقد  »5 جنـــوم«,  م�ستوى  على  البواخر  هــذه  مــن 
اأ�سبحت جزءاً مهماً من معامل م�سر مثلها مثل 

الأهرامات.
اأ�صوان  اإىل  �ستتوجه  النيلية  الرحلة  منت  وعلى 
مــــروراً  اأبو�صمبل  فــى  الــرائــعــة  املــ�ــســاهــد  لـــرتى 
ال�صبوع,  ووادى  ال���واىل,  وبيت  بكالب�صة, 
االأق�صر,  نحو  �سماًل  التوجه  اأو  عمدا,  ومعبد 
وميكن اأن تتجه ال�سفينة نحو كوم اأمبو لكى ترى 
منظراً  يعد  والـــذى  وهاريوري�ض  �صوبك  معبد 
وتتوقف  اأدفو  نحو  تتوجه  ثم  النهر,  من  اآخـــاذاً 

لــرتى  اإ�صنا  وعــنــد  لــزيــارة معبد حــور�ــص  قــلــيــاًل 
�ستنتهى رحلتك غالباً عند  خنوم, واأخــرياً  معبد 
ومعبد  املذهلة,  الكرنك  معابد  لــزيــارة  الأق�سر 
امللوك  وادى  زيـــــارة  اأو  واملتحف,  االأق�����ص��ر, 

املده�ص.
وهـــنـــاك بــعــ�ــص الــ�ــســفــن الــتــى تـــبـــداأ الــرحــلــة من 
اأو رمبا  بالعك�ص,  تبداأ  فاإن رحلتك  لهذا  الأق�سر 
تختار ال�سفر اإىل دندرة واأبيدو�ض, حيث �ستلوح 
لـــالأطـــفـــال عــلــى �ــســفــة الــنــهــر وتــ�ــســاهــد مــراكــب 

ال�سيد التى متر بجوارك.
النيلية  الــرحــلــة  اأن متــتــزج  فــر�ــســة جــيــدة  وهـــى 
مبـــ�ـــســـاهـــدة املــــواقــــع الأثـــــريـــــة الـــقـــدميـــة ولــكــن 
اللحظات اخلالدة  ي�ساركك هذه  اأن  اأحر�ص على 

الأ�سخا�ص املحببون لديك.
القاهرة  من  الطويلة  النيلية  الرحلة  عادت  وقد 
فهى  يــومــا   15:13 مــن  ت�ستغرق  والــتــى  لأ�ـــســـوان 
ب�سحر  فيه  ت�سعر  اآخـــر  عــامل  اإىل  معها  تــاأخــذك 

النيل اخلالد.
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حياة املدينة
ال�سيا�سى  ال�سعيد  على  قوية  بهوية  م�سر  تتمتع 
اأنه ميكنك  والدينى والثقافى, هذا بالإ�سافة اإىل 
زيارتك  عند  القدمية  احلياة  م�ساعر  تخترب  اأن 
للمواقع التاريخية واأي�ساً م�ساعر احلياة الع�سرية 
من خالل التكنولوجيا املوجودة فى كل مكان فى 

البالد.

يعي�سون  فهم  امل�سريني  من  العامة  الغالبية  اأما 
هنا  �ستجد  حيث  النيل  وادى  مدن  فى  ويعملون 
املطبخ  تقدم  التى  واملطاعم  ال�سهرية  املقاهى 
واأماكن  العامرة,  والأ�سواق  والعاملى,  امل�سرى 
الرتفيه, والريا�سات, والأماكن الثقافية بدءاً من 

الفنون اإىل امل�سرح والرق�ص.

خـان الخـلـيلى

مول �سيتى �ستارز

تــتــوافــر معظم مــظــاهــر احلــيــاة املــدنــيــة فى 
الأ�ـــــســـــواق, فــعــلــى �ــســبــيــل املـــثـــال �ـــســـوق خــان 
يتكون  رائـــع  �ــســوق  فــهــو  بــالــقــاهــرة  اخلليلى 
من ممرات �سيقة من املحال التجارية التى 
ال�سواء.  تعج باملحليني وال�سائحني على حد 
وغالباً يوجد فى كل حى �سوق لبيع الفاكهة 
ب�سراء  امل�سريون  يــقــوم  حيث  واخلــ�ــســروات 

منتجاتهم الطازجة من هذه الأ�سواق.
ب�سكل  امل�سرى  القت�ساد  يزدهر 
و�سادرات  ال�سياحة  خالل  من  كبري 
ال�سوي�ص,  قناة  وعائدات  البرتول, 

وال�ستثمار الأجنبى.



التجارية  املراكز  وتتطور م�سر من خالل وجود 
الكربى للت�سوق فهى مزودة بامل�ساعد الزجاجية, 
والديكورات الرائعة, واملحال الأنيقة, واأي�ساً دور 
اإحــدى  داخــل  جتولك  فعند  ال�سينمائى,  العر�ص 
و�ست�سمع  اأ�سماء ملحالت,  �سوف جتد  املراكز  هذه 
ملو�سيقى ت�سدر من املحال التى تبيع الأ�سطوانات 
املو�سيقية, وتقع هذه املراكز فى القاهرة احلديثة 

اأو مدن مثل الإ�سكندرية.

وتـــنـــطـــبـــق مـــظـــاهـــر احلـــــيـــــاة الـــعـــ�ـــســـريـــة عــلــى 
الــقــاهــرة,  فــى  خا�سة  والثقافية  الليلية  احلــيــاة 
املو�سيقية لنجوم  والإ�سكندرية, فهناك احلفالت 
املــو�ــســيــقــى الغربية  الــعــاملــيــني, وحــفــالت  الــــروك 
ــيــقــى, والأوبــــــــرا,  الــكــال�ــســيــكــيــة, واملـــ�ـــســـرح املــو�ــس
اتخذت  فقد  التاريخية  املــواقــع  وحتى  والبالية, 
ال�سوت  عرو�ص  لتقدم  التكنولوجية  الأ�ساليب 
والـــ�ـــســـوء, »فــــى اأه���رام���ات اجل��ي��زة, ومــعــابــد 
اأ�صوان,  فى  فيله  ومعبد  االأق�صر,  فى  الكرنك 

وفى اأبو �صمبل«.

املعار�ص  من  متزايداً  كبرياً  عــدداً  اأي�ساً  ويوجد 
الــفــنــيــة, واملـــراكـــز الــثــقــافــيــة, وقـــاعـــات واملــ�ــســارح 
�ــســاقــيــة  وتــــوجــــد  ــيــنــمــائــى,  الــ�ــس الـــعـــر�ـــص  ودور 
الــ�ــســاوى الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة بــالــزمــالــك والــتــى 
اأوبرا  ودار  املعا�سرة,  الفنون  ت�ست�سيف خمتارات 
القاهرة  اأورك�سرتا  تعزف  حيث  الرائعة  القاهرة 
ال�سيمفونى, كما تتوافر هذه املواقع فى الأق�سر, 

واأ�سوان ومنتجعات �سيناء والبحر الأحمر.

االأوب��را«  »دار  ت�ساهد  االإ�صكندرية  فــى  اأمـــا 
و»م�صرح �صيد دروي�ض« اللذان يقدمان احلفالت 
اإىل  بالإ�سافة  امل�سرحية,  والــعــرو�ــص  املو�سيقية 
مكتبة االإ�صكندرية الرائعة ذات املعمار املده�ص 
والوثائق  الكتب  مــن  املــاليــني  على  حتتوى  فهى 
واأربــع  ال�سماوية  والقبة  متاحف  وثــالث  املتعددة 

معار�ص والعديد من �سالت العر�ص.

مكتبة الإ�سكندرية
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يــ�ــســمــى  مــــا  فــــى  الـــنـــيـــل  مــعــظــم وادى  يـــقـــع 
من  ممــتــد  �ــســريــط  فــهــو  م�سر«  »�صعيد  بــــ 
الأرا�ـــســـى اخلــ�ــســبــة الــتــى تــبــداأ مــن احلـــدود 
اجلنوبية للقاهرة وحتى اجلنوب فى اأ�سوان, 
�سرقه  وفى  النيل,  دلتا  فتحده  ال�سمال  وفى 
توجد  وفى غربه  ال�سرقية,  ال�سحراء  توجد 

ال�سحراء الغربية.

الغنية  الــرتبــة  بــوجــود  م�سر  �سعيد  ويتميز 
الــــتــــى تــ�ــســمــح بـــــزراعـــــة مـــعـــظـــم املــحــا�ــســيــل 

الزراعية.

ال�سمالية  واملناطق  الو�سطى  م�سر  وتتمتع 
ف�سول  اأمــا  دافــئــاً,  مبناخاً  م�سر  �سعيد  مــن 
ويعترب  ممــطــرة,  وغــري  جــافــة  فهى  ال�سيف 

�سهرى اأغ�سط�ص ويوليو هما الأكرث حرارة.

الطـبـيـعــــة



الطيور,  م�ساهدة  ملحبى  جنة  النيل  وادى  ويعد 
العدد  هــذا  مل�ساهدة  الــطــيــور  علماء  اإلــيــه  فــيــاأتــى 
املـــذهـــل مـــن الــطــيــور الــتــى تــعــيــ�ــص هــنــا وتق�سى 
ال�سغرية  الــنــوار�ــص  ت�سمل  والــتــى  ال�ستاء  ف�سل 
والزقزاقة,  ال�سغرية  والطيور  ال�سوارب,  ذات  اأو 
وقد لعبت الطيور دوراً هاماً فى احلياة اليومية 
لثقافة م�سر املقد�سة, ويوجد ما يزيد على 150 
نوعاً من الطيور املتوطنة التى تعي�ص هناك على 
مدار العام, هذا بالإ�سافة اإىل ما يزيد على 280 

نوعاً من الطيور املهاجرة خالل �سهور ال�سيف. 

وعــنـــــد الإجتـــــاه نحــو اجلــنــــــــوب تــرتــفـــــع درجــــــــات 
ودافئاً,  جافاً  ال�سيف  يكون  اأ�سوان  ففى  احلــرارة 

فمن  الــ�ــســحــراء  اإىل  لــرحــلــة  تــخــطــط  كــنــت  واإذا 
اأن  الباكر قبــل  ال�سباح  اأن تقوم بهـا فى  الأف�سل 

ترتفع ال�سم�ص.

لــلــ�ــســحــراء عند  مــ�ــســابــهــاً  الــنــيــل  ويــ�ــســبــح وادى 
اقرتابك من اأ�سوان وما ورائها فى كوم امبو, واأبو 
مثالية  بيئة  ال�سحراوية  البيئة  وتعترب  �سمبل, 
الكوبرا  مثل  والثعابني  الأفريقى,  الثعلب  حلياة 
والــعــقــارب,  الفرعونية,  مل�سر  رمـــزاً  تعترب  الــتــى 

وعلى املرء اأن يحتاط من كل هذه املخلوقات.

املحيطة  والــ�ــســحــراء  والــدلــتــا  النيل  وادى  ويــعــد 
بهما مزيجاً رائعاً من التناق�سات ال�سارخة.

الريف امل�سرى
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k
عندما مت اكت�ساف اأهرامات اجليزة العظيمة, 
اأن الــعــمــال فــى مــ�ــســر الــقــدميــة كانت  وجـــد 
ا�ستمر  وقد  وب�سل,  خبز  �سكل  على  اأجورهم 
رئي�سية  كــاأنــواع  الطعام  مــن  النوعني  هذين 
من  الكثري  اأن  اأي�ساً  اكت�سف  وقد  اليوم.  اإىل 
من  امل�سنوعة  اجلعة  يت�سلمون  كانوا  العمال 

احلبوب.

اأ�سهى  مــن  واحــــداً  املــ�ــســرى  الطهى  اأ�ــســلــوب  يعد 
بالبحر  متاأثر  فهو  الــعــامل,  فــى  الطهى  اأ�ساليب 
الأو�سط,  وال�سرق  واأفريقيا,  ـــا,  واأوروب املتو�سط, 
�ــســتــجــد الأطــــبــــاق املـــعـــا�ـــســـرة فـــى مــ�ــســر جتمع 
اخلــ�ــســروات الــطــازجــة واملــلــونــة والــفــواكــة اإىل 
واللحوم  البحرية,  واملــاأكــولت  الأ�سماك,  جانب 
بــالإ�ــســافــة اإىل الــكــثــري مــن احلــبــوب والأعــ�ــســاب 

العطرية والتوابل احلارة.

وعــــــــادة مــــا حتــــتــــوى وجــــبــــة الـــــغـــــذاء املــ�ــســريــة 
عــلــى احلــ�ــســاء مــثــل »املــلــوخــيــة« والـــتـــى تــعــد من 
الكثري  الورقية اخلــ�ــســراء. وهــنــاك  اخلــ�ــســروات 

مـــن و�ــســفــات احلــ�ــســاء الــتــى تــ�ــســنــع بــا�ــســتــخــدام 
الــطــمــاطــم, مـــع الأعـــ�ـــســـاب ممـــا يــعــطــيــهــا مــذاقــاً 
رائعاً, كما ي�ستخدم الثوم بكرثة وكذلك الب�سل, 

بالإ�سافة اإىل التوابل.

فنون
املطبخ امل�سرى

اأع�ساب تقليدية

اخلبز امل�سرى



k
اأما املطاعم امل�صرية فهى تقدم اأ�سنافاً متنوعة 
والزاهية  امللونة  بالتوابل  املليئة  الأطباق  من 
وتقدم  الأطباق,  لهذه  رئي�سياً  مكوناً  تعد  والتى 

اأطباق احل�ساء مع اخلبز.

غالباً  تقدم  البحرية  واملاأكوالت  االأ�صماك 
وتعد  الطهو,  كاملة  تقدم  واللحوم  الأرز,  مع 
الأكرث  هى  والعجول  واحلمالن,  الدجاج,  حلوم 
والأو�سع انت�ساراً, حيث يتم �سويها مع الكثري من 
الأع�ساب واأطباق اأخرى مثل حم�سى ورق العنب, 
حيث  للغاية  و�سهى  لذيذ  دائماً  فهو  احلمام  اأما 

يتم طهوه بعناية تامة.

الك�صرى هو طبقاً �سعبياً ومنت�سراً حيث يوجد فى 
قوائم املطاعم الفاخرة ويوجد اأي�ساً فى مطاعم 
الوجبات ال�سريعة اأو حتى عربات ال�سوارع, حيث 
ي�سنع من املكرونة ال�سباجتى, والأرز, والعد�ص, 
والثوم  الطماطم  �سل�سة  مع  ويقدم  واحلم�ص, 
اللذيذة, ويعلوه ب�سل مقلى »تقليه« ومن املمكن 
اأن يبدو هذا الطبق خليطاً نادراً وغريباً اإل اأنه فى 

اأخرى  اأطباق  احلقيقة �سهى ولذيذ جداً, وهناك 
مثل الفول املدم�ض والذى يعد الطبق الأ�سا�سى 
اأي�ساً  وهناك  الأفطار,  وجبة  فى  امل�سريني  لدى 
فول  فهى  »فالفل«  ت�سمى  والتى  »الطعمية« 
مع  متاماً  مهرو�ص  اأو  وجمرو�ص  بالتوابل  ملىء 
بع�ص الأع�ساب على �سكل قر�ص �سغرية ثم يتم 
مائدة  على  الفول  تناف�ص  وهى  الزيت  فى  قليها 

الفطار كاأكلة مميزة.

وغالباً ما تقدم كل الوجبات مع �سلطة طازجة, اأو 
�سلطات اأخرى مثل �سلطة احلم�ص اأو الطحينة, 

اأو بابا غنوج.

باللنب  اأرز  فهى  امل�صرية  احللويات  عن  اأما 
املح�سوة  املخبوزات  اأو  الورد,  ماء  اإليه  م�ساف 
ي�ساف  ما  وغالباً  والبلح,  واملك�سرات,  بالتني, 
احللويات  مثل  ال�سرقية  احللويات  اإىل  الع�سل 
فى بالد ال�سرق الأو�سط اأو بالد البحر املتو�سط, 
التني,  مثل  الطازجة  الفواكه  تقدم  ما  وغالباً 

والبلح, والربتقال فى نهاية الوجبة.
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يقرب  ما  منذ  ن�ساأت  التى  الفرعونية  احل�سارة  تعد 
من 7000 عام هى التى اأ�سرت قلوب وعقول الب�سر من 
جميع اأنحاء العامل, حيث حكم البالد اأ�سخا�ص عظماء 
وثقافتهم,  بحياتهم,  و�سكلوا  خمتلفة,  اأ�سرة   30 من 
ومــعــرفــتــهــم الــبــالــغــة بــعــلــم الــتــحــنــيــط, واحلــ�ــســابــات, 

والفلك �سوراً ومظاهر من م�سر القدمية.
فمن الذى ل يفنت بحياة ملوك م�سر القدمية 
من اأمثال توت عنخ اآمون. هذا الفتى ال�سغري 
الذى جاء للعر�ص وحكم ملدة ع�سر �سنوات فقط, 
عندما  به  اخلا�ص  الذهبى  القناع  اكت�سف  وقــد 
من  بالقرب  امللوك  وادى  فى  مقربته  اكت�سفت 
الأق�سر �سنة 1922 حيث تعد هذه املقربة واحدة 

من اأعظم واأثمن الكنوز املكت�سفة فى العامل.
حت�صب�صوت  الفرعونية  العظيمة  امللكة  وكذلك 
والتى تعترب فرتة حكمها اأطــول فرتة حكم مللك 
فى التاريخ امل�سرى »حيث كان النا�ص يعتربونها 
الثانى  رم�صي�ض  ــاً  واأيــ�ــس مــلــكــة«,  ولــيــ�ــص  مــلــكــاً 
القدمية  قــام بتغيري وجــه م�سر  والــذى  العظيم 
وقام بالدفاع عنها �سد الغزاة, ونفرتيتى زوجة 
حياتها  ظلت  والتى  اخناتون  امل�سرى  الفرعون 

وموقع مقربتها لغزاً حمرياً.

وقد �سهدت فرتة احلكم الفرعونى للبالد والذى 
الإجنــــازات اخلالدة  عــام   3000 مــن  اأكــرث  ا�ستمر 

والرخاء والزدهار.

هرم اجليزة

م�سر الفرعونية

معبد اأبو �سمبل



»م�سر  القطرين  بتوحيد  فــرعــون  اأول  قــام  وقــد 
هو  الفرعون  هــذا  اأن  ويعتقد  وال�سفلى«,  العليا 
تدعى  والتى  العا�سمة  بان�ساء  قــام  وقــد  »مينا«, 

»ممفي�ض« وكانت مقراً حلكم البالد.
وقد عرف القليل عن ملوك الأ�سرة الأوىل والثانية, 
ولكن بدءاً من الأ�سرة الثالثة وفيما بعدها هى الفرتة 
التى عرفت با�سم الدولة القدمية والتى �سنعت م�سر 
واحدة من اأغنى احل�سارات واأغنى البالد فى العامل 
املبانى ال�سخمة والتى بلغت  بناء  القدمي, حيث مت 
الكمال فى اأهرامات اجليزة واأبو الهول, حيث كانت 
هذه الأهرامات مثاًل بالغ الو�سوح على الفهم املتقدم 
الــذى لزال  واملتطور للفراعنة فى علم الريا�سيات 

يحري اخلرباء والعلماء اإىل اليوم.

عرفت  فقد  الفرعونى  احلكم  فى  التالية  الفرتة  اأمــا 
�سنة  حــواىل  بــداأت  الأول حيث  املتو�سط  الع�سر  باإ�سم 
2150 ق.م, وقد اأعقبها ع�سر الدولة الو�سطى بدءاً من 
طيبة,  العا�سمة هى  اأ�سبحت  ق.م عندما  �سنة 2000 
الدولة احلديثة والتى  التالية فهى ع�سر  اأمــا الفرتة 
بداأت حواىل �سنة 1539 ق.م حيث حكم فيها بع�ساً من 
وحت�سب�سوت,  اأحــمــ�ــص,  اأمــثــال  مــن  العظماء  الفراعنة 
واأخناتون, وتوت عنخ اآمون, وفى حواىل �سنة 1279 ق.م 
جاء امللك الأ�سطورى رم�سي�ص الثانى للعر�ص وقد حكم 
البالد 67 عاما وبالرغم من انتهاء احلكم الفرعونى فى 
عـام 30 ق.م اإل اأن امللكية ا�ستمرت عدة اآلف من ال�سنني 
حتى الغزو الرومانى مل�سر, حيث كان من بينهم الرموز 

الرائدة التى ت�سم االإ�صكندر االأكرب وكليوباترا.

قناع توت عنخ اآمون
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�سغرية  قرية  وهــى  ال�ساحلى,  الطريق  على  مطروح  مر�سى  عن  اأكــرث  اأو  200كــم  نحو  العلمني  تبعد 
الثانية,  العاملية  احلرب  اأثناء  لعبته  الذى  الهام  بدورها  �سهرية  وهى  �سياحياً  موقعاً  لت�سبح  متطورة 
وي�ستطيع الزائرون اأن يقوموا بزيارة »املتحف احلربى« الذى يحكى عن املعارك التى غريت احلملة 
اليونانية  القوات  اإىل  املهداة  الآثــار  ذات  الكومنولث«  »حرب  مقربة  اإىل  بالإ�سافة  احللفاء,  ل�سالح 
واجلنوب افريقية, وال�سرتالية, والنيوزيلندية التى حاربت مع اجلانب الربيطانى حيث ت�سهد هذه 

املقابر على �سجاعة وب�سالة اجلنود الإيطاليني والأملان.
فى  كانت  الأوىل  العلمني,  فــى  مهمتان  معركتان  هناك  كانت  وقــد 
يونيه عام 1942, عندما حاولت قوات املحور التقدم اإىل الإ�سكندرية 
الربيطانى  اجلـــرال  قــام  عندما  والثانية  ذلـــك,  فــى  ف�سلوا  لكنهم 
»مونتجمرى« بقيادة اجلي�ص الثامن بقيادة  معركة قوته �سد قوات 

»روميل«.

�ساطئ مر�سى مطروح 

تبعد مر�سى مطروح حوالى 290 كم من الإ�سكندرية وهى تعد جوهرة 
عن  الباحثين  للم�سريين  مالذاً  باأنها  ت�ستهر  وبهائها,  جمالها  فى 
تريد  التى  وللعائالت  المزدحمة  المدن  عن  بعيداً  والجمال  الراحة 
البي�ساء  الرمال  من  7كم  يبلغ  الذى  الناعم  بال�ساطئ  ت�ستمتع  اأن 
يحت�سن  حيث  الطبيعية,  ال�سخرية  المائية  بالحواجز  والمحاط 

البحر الفيروزى الهادئ.
االأبي�ض,  و�ساطئ  الهادئ,  الحكمة  وراأ�ض  كليوباترا  �ساطئ  مثل  ال�سواطئ  من  العديد  ويوجد 
و�ساطئ عجيبة, ويقال اأن اال�صكندر االأكبر هو الذى قام ببناء مدينة مر�سى مطروح خالل طريقه 

اإلى �سيوة حيث كان ذاهباً تقدي�ساً لالإله اآمون.
البطالمة,  بناه  الذى  البحرى  الأ�سطول  مر�سى  بقايا  مثل  الأخرى  الجذب  مناطق  بع�ص  وهناك 
»اروين  الألمانى  القائد  اأن  يقال  حيث  كهف  داخل  يقع  الذى  روميل  ومتحف  قبطية,  وكني�صة 
المتحف  هذا  يعر�ص  الثانية, حيث  العالمية  الحرب  اأثناء  الع�سكرية  فيه خططه  ينجز  كان  روميل« 

الأ�سلحة والأدوات الم�ستخدمة فى تلك الفترة.

يتميز ال�سريط ال�ساحلى مب�سر وخا�سة ال�ساحل ال�سماىل باخللجان الطويلة واملنحدرات ذات الرمال 
مطروح  مر�سى  باجتاه  ثم  غــربــاً,  ال�سلوم  من  ميتد  فهو  وجماله,  بهدوئه  اأي�ساً  يتميز  كما  الذهبية 
تقع  التى  وبور�سعيد  ودمياط,  ال�سهرية,  ر�سيد  ثم مدينة  اأبو قري,  اإىل  الإ�سكندرية  اإىل  ثم  والعلمني 

على قناة ال�سوي�ص, مروراً بالطريق ال�ساحلى �سرتى الكثري من الآثار التاريخية, وال�سواطئ الرائعة.

ال تن�صى

�ساطئ عجيبة وهو ا�سم على م�سمى 
حيث الكهوف والتجاويف ال�سخرية 

فى انتظارك ل�ستك�سافها.

مر�شى مطروح، �شاطى عجيبة

ال�صاحل من مر�صى
مطروح اإىل دمياط

ور�صيد وبور�صعيد

مر�صى مطروح

العلمني



بعد 60كم  على  تاريخياً  امل�سهورة  ر�صيد  تقع مدينة 
مــن �ــســرق الإ�ــســكــنــدريــة حــيــث تــعــد مــيــنــاء �ــســاخــبــاً, 
حيث  م   800 �سنة  اإىل  ر�سيد  مدينة  تــاريــخ  ويــرجــع 
اأن�ساأها احلاكم الإ�سالمى مل�سر ابن طولون وتعرف 
مبــنــازلــهــا اجلــمــيــلــة الــعــثــمــانــيــة مــنــذ عــ�ــســر الــفــتــح 
على  و�سعها  الـــذى  احلقيقى  ال�سئ  اأمـــا  العثمانى, 

اخلريطة فهو اكت�ساف حجر ر�صيد �سنة 1799.
ويعد حجر ر�سيد لوح حجرى من الع�سر البطلمى, 
وقد قام العامل الفرن�سى �صمبليون فى القرن الـ 19 
حيث  القدمية  الهريوغليفية  اللغة  رمــوز  بفك  ق.م 
امل�ستخدمة فى  اللغة  الهريوغليفية هى  اللغة  كانت 
تنتهى  واأخـــرياً   , �سنة,   3000 منذ  م�سر  فى  الكتابة 
وبور�صعيد,  دمياط  عند  ال�ساحلية  الرحلة  هــذه 

وقناة ال�صوي�ض ال�سهرية.

نقطة اال�صتعالمات

�صهولة ال�صفر
مــطــارات  مــطــروح  ومر�سى  بالإ�سكندرية  يــوجــد 
تقوم برحالت منتظمة طوال العام, اأما ال�ساحل 
نف�سه فيوجد به القطارات كما توجد احلافالت 

من الإ�سكندرية والقاهرة.
مكتب بور�صعيد ال�صياحى:

تليفون / فاك�ص: 0663235289
مكتب مر�سى مطروح ال�سياحى
تليفون / فاك�ص: 0464931841

اأبو  وبا�ستكمال الطريق ال�ساحلى تقوم بالعبور على 
مينا حيث يوجد الدير القبطى »مار مينا« والذى 
اأ�سهر  من  واحـــداً  وهــو  مينا,  للقدي�ص  تكرمياً  اأن�ساأ 
القدي�سني امل�سريني, وكما حتكى الق�س�ص عنه فهو 
�ساحب معجزات كثرية, وبعد هذا الدير الذى اأن�ساأ 
م�ستوى  على  معروفاً  قدمية  كاتدرائية  موقع  فــى 
م�سر, اأما القرية نف�سها فهى موقعاً للرتاث العاملى 

وت�ستحق الزيارة.
ال�سفر  حمبى  قائمة  على  العجمى  منتجع  ويرتبع 
الإ�ـــســـكـــنـــدريـــة منذ  اإىل  الـــقـــاهـــرة  مـــن  والإجـــــــــازات 
اخلم�سينات, وهو اآخر مدينة تقع على ال�ساحل قبل 
اجلميلة,  الإ�سكندرية  مدينة  حــدود  اإىل  تدخل  اأن 
وهى تعد ثانى اأكرب مدينة م�سرية وتعرف بـ »لوؤلوؤة 

البحر املتو�سط«.

املف�سل  املكان  كان  ال�سماىل  ال�ساحل  اأن 
كانت  حيث  لالأ�ساطري  طبقاً  لكليوباترا 
ت�ستحم فى هذه املياه النقية, وقد كانت 
كليوباترا حاكمة مل�سر اأثناء حكم قي�سر 
حيث دخلت البالد فى الع�سر الرومانى.

هل تعلم؟

حجر ر�شيدر�شيد، اجلامع املعلق

بور�شعيد
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والفنادق  والأ�سجار,  النخيل  ب�سفوف  املمتدة  وال�سوارع  الأر�ــص  من  20كــم  بوجود  الإ�سكندرية  تتميز 
الإ�سكندرية  �سخ�سية  حتدد  التى  الغناء  واحلدائق  اجلميلة  الناعمة  الرمال  ذات  وال�سواطئ  الأنيقة, 
لتجعلها واحدة من اأجمل املنتجعات ال�سيفية فى العامل, فتتميز برتاثها الثقافى, ومناخها ذو ال�سيف 
الدافئ وال�ستاء البارد والربيع واخلريف املعتدلني واجلو العاملى الذى جعلها تعرف بـ »لوؤلوؤة البحر 

املتو�صط«.
عدد  وي�سل  م�سر  فى  مدينة  اأكــرب  ثانى  الإ�سكندرية  وتعترب 
مــيــنــاًءا  اأكـــرب  تــعــد  وهـــى  ن�سمة,  مــلــيــون   4 حـــواىل  اإىل  �سكانها 
واحدة  تعترب  وهى  البحرية,  الأن�سطة  ملعظم  ومركزاً  م�سرياً 
القاهرة وتبعد  امل�سرية حيث تقع �سمال غرب  املدن  اأقــدم  من 
عنها حواىل 225كم, وكما هو معلوم فاإن االإ�صكندر االأكرب هو 
من قام باإن�ساء الإ�سكندرية حيث اأراد اأن يخلق واحدة من اأجمل 
العوا�سم فى العامل وظلت الإ�سكندرية عا�سمة مل�سر ملا يقرب 
من حواىل األف �سنة فى املا�سى مركزاً للعلم واملعرفة فى العامل 

القدمية, وقد احتفظت بهذه الأهمية الأكادميية اإىل اليوم.
وينجذب حمبو الإجازات اإىل الإ�سكندرية نظراً ملواقع الغط�ص 

الع�صافرة,  املندرة,  املعمورة,  فهى  ال�سهرية  ال�سواطئ  اأما  الأف�سل فى م�سر,  تعد  التى  و�سواطئها 
وكليوباترا,  وجليم,  و�صتانلى,  ور�صدى  جابر  �صيدى  واأيــ�ــســاً  واملنتزة,  ب�صر,  �صيدى  ميامى, 

جميعهم منت�سرين على طريق الكورني�ص املواجه للبحر.
منارة  موقع  على  ع�سر  اخلام�ص  القرن  فى  اأن�ساأت  والتى  العاملية  الأبـــراج  ذات  قايتباى  قلعة  وتعد 
الإ�سكندرية والتى تعد واحدة من عجائب الدنيا ال�سبع القدمي, ويقال 
اأن هناك اأحجاراً من املنارة الأ�سلية التى بنيت فى القرن الثالث قبل 
امليالد قد ا�ستخدمت فى بناء هذه القلعة, وت�سم هذه املدينة العديد 
باملاآذن  يتميز  والــذى  العبا�ض  اأبو  املر�صى  م�سجد  مثل  امل�ساجد,  من 
يوجد  كما  املدينة,  اأفــق  على  ت�سيطر  التى  العالية  والقبب  ال�ساهقة 

م�سجد العطارين الذى بنى فى القرن الـ 14.
ويقع املتحف االإغريقى الرومانى فى قلب الإ�سكندرية احلديثة حيث 
ي�سم جمموعة رائعة ت�سل اإىل 40 األف اأو اأكرث من املقتنيات الفنية التى 
توجد داخل وحول املدينة, اأما املتحف فقد مت ان�سائه فى القرن الـ 19 
وقد اأ�سبح ب�سرعة معر�ساً رائعاً للمقتنيات القدمية, ومازال يعد واحداً 

ال تن�صى

زيــــــارة حـــدائـــق الـــ�ـــســـاللت فى 
تتميز  حيث  ال�ساطبى  منطقة 
الوا�سعة من اخل�سرة  بامل�ساحة 
اإىل  بــــالإ�ــــســــافــــة  ـــــجـــــار  والأ�ـــــس
البحريات امل�سممة بحيث تقلب 
مكان  فهى  �ــســاللت,  اإىل  املــيــاه 
هـــادئ و�ــســط املــديــنــة املــزدحــمــة, 
تطل  الــتــى  املقاهى  يفوتك  ول 

على البحر املتو�سط.

مكتبة الإ�سكندرية

كورني�ش الإ�شكندرية

االإ�صكندري��ة
لوؤلوؤة البحر املتو�صط



اليوم,  الإ�سكندرية  فى  الزائرين  جــذب  عوامل  من 
بالإ�سافة اإىل املتحف القومى بالإ�سكندرية.

وتتميز  الإ�ــســكــنــدريــة اأيــ�ــســاً بــوجــود املــواقــع الأثــريــة 
والتى ت�سمل امل�صرح الرومانى بكوم الدكة, وعمود 
الثالث  الــقــرن  اإىل  تاريخه  يرجع  والـــذى  ال�صوارى 
قدمية  اأثرية  مقابر  وهى  بومبى«,  »بعمود  واملعروف 
تــقــع بــكــوم الــ�ــســقــافــة حــيــث تعطى مــزيــجــاً مــن الفن 

الــفــرعــونــى والإغــريــقــى والـــرومـــانـــى, واأيــ�ــســاً مقابر 
ال�ساطبى وعدداً كبرياً من املقابر الأثرية.

اأما مكتبة االإ�صكندرية, فهى مكتبة هامة ومركزاً 
ثقافياً �سممت خ�سي�ساً لت�سع الإ�سكندرية مرة اأخرى 
على اخلريطة الأكادميية, فهى تقع بالقرب من موقع 
اأكرب  تعترب  كانت  حيث  القدمية  الإ�سكندرية  مكتبة 

مكتبة فى العامل القدمي.
عقب   2002 عــام  الإ�سكندرية  مكتبة  افتتاح  مت  وقــد 
ت�سميم  لأف�سل  اليون�سكو  منظمة  نظمتها  م�سابقة 
معمارى لهذا البناء التذكارى, بحيث يعتلى ال�سطح 
زجاجاً كاماًل بزاوية مواجهة للبحر, وهناك املكتبات 
للمكفوفني  اأي�ساً  يوجد  كما  لالأطفال,  املخ�س�سة 
ــام الفنية,  و�ــســعــاف الــ�ــســمــع, ولــلــ�ــســبــاب, مــع الأقــ�ــس
ال�سمعية  واملكتبات  املتعددة,  الو�سائط  ذات  واملكتبات 

الب�سرية, وامليكروفيلم, ومكتبات الكتب النادرة.
خم�س�سة  فنية  قــاعــات  اأربـــع  املكتبة  هــذه  ت�سم  كما 
للعر�ص  خم�س�سة  قاعات  وت�سع  املوؤقتة,  للمعار�ص 
الدائم, وثالث متاحف لالآثار واملخطوطات والعلوم, 
كما ي�سم اأي�ساً القبة ال�سماوية وار�سيف لالإنرتنت, 
بحثية  مــراكــز  و�سبع  املخطوطات,  لرتميم  ومعمل 

اأكادميية.
�سا�سات  ت�سع  املكتبة على  الثقافى فى  املركز  يحتوى 
لتقدمي امل�ساريع ببنية متطورة. لذا فهذه املكتبة تعد 
على  حا�سلة  وهى  الإ�سكندرية  لأهل  عظيماً  امتيازاً 
باإعتبارها واحدة من رواد مثل  العديد من اجلوائز 

هذه املراكز الثقافية والعلمية فى العامل.

قــادرة  الإ�ــســكــنــدريــة  مكتبة  اأن  تعلم  هــل 
احتواء حــواىل 8 مليون كتاب فهى  على 

واحدة من اأكرب املكتبات فى العامل.

هل تعلم؟

كوم ال�سقافة

�سوق ال�سمك

ية
در

صكن
الإ�

ا
نقطة اال�صتعالمات

�صهولة ال�صفر
يــوجــد بــالإ�ــســكــنــدريــة مــطــار دوىل كــمــا يــوجــد 
ميناًء بحرى لل�سفن ال�سياحية, كما يوجد اأي�ساً 
احلافالت وخط ال�سكك احلديدية الذى يربطها 

بالقاهرة وباقى املدن واملحافظات الرئي�سية.
خالل  مــن  خمتلفة  جتـــارب  تعي�ص  اأن  وميكنك 
ا�ستك�ساف كنوز حتت املياه فى الإ�سكندرية, كما ل 
يفوتك زيارة اأديرة وادى النطرون, وعلى �ساطئ 
ذات  الــفــاخــرة  املنتجعات  يوجد  املتو�سط  البحر 
املتع الالنهائية »حيث تعترب بورتو مارينا واحداً 

منهم«.
مكتب االإ�صكندرية ال�صياحى:

تليفون : 034843380    فاك�ص: 034843380
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اإن القول باأن القاهرة هى مدينة التناق�سات رمبا يكون اأقل كثرياً من 
و�سف احلقيقة فهى عبارة عن مزيج مده�ص وهائل من بقايا اآثار العامل 
القدمي والتى تقف جنباً اإىل جنب وعلى نحو مفاجئ مع مظاهر احلياة 
الع�سرية, فيمكنك اأن ترى املبانى التاريخية وميادين الت�سوق فى القاهرة 
القدمية, كما يوجد امل�ساجد اململوكية والعثمانية بالإ�سافة اإىل الكنائ�ص 
امل�سيحية, كما يوجد اأي�ساً الفنادق الفاخرة الأنيقة وال�سركات التجارية 
واملناطق  الغناء  احلدائق  اإىل  بالإ�سافة  الكربى,  القاهرة  فى  احلديثة 
ال�سكنية اأمــا املنطقة املذهلة التى يوجد بها الأهــرامــات واأبــو الهول فى 

اجليزة فهى ت�سيطر على اأفق املدينة حيث تواجه املدينة ال�سحراء.
امل�سرى  املتحف  لــزيــارة  اأمــامــك فر�سة  فــاإن  ذلــك,  كل  اإىل  بالإ�سافة 
تتجول فى  اأن  كما ميكنك  الرائعة,  القدمية  املقتنيات  يعر�ص  الــذى 
بالإ�سافة  العامل,  بــازار فى  اأقــدم  الــذى يعد  »خان اخلليلى«  �سوارع 

اإىل املركز الثقافى فى »دار االأوبرا« حيث تعد القاهرة بالفعل مدينة احل�سارة, وتعترب القاهرة من 
اأكرث املدن ازدحاماً بال�سكان حيث يعي�ص فيها ما يقرب من 8 مليون ن�سمة فى العا�سمة وحدها, لذا فاإن 
زيارتك اإىل هذه املدينة �ستكون حقاً زيارة 

لن تن�سى وجتربة مذهلة.
ويــعــد ف�سلى الــربــيــع واخلــريــف هما اأكــرث 
الأوقات اإزدحاماً بال�سياح حيث تكون ال�سم�ص 
معتدلة ولكن ي�سهد ف�سلى ال�ستاء وال�سيف 
الكثري من الزائرين اأن اليابانية, وال�سينية, 
والأمريكية بالإ�سافة اإىل الأ�سوات الكندية 
والفرن�سية, والإيطالية والجنليزية �سمن 
كل هذه احل�سود الغفرية التى تاأتى لزيارة 

هذه املدينة املجيدة.
بالرغم  دافئة  مدينة  باأنها  القاهرة  وتتميز 
لوجود  نظراً  املرتفع  الرطوبة  م�ستوى  من 
نهر النيل, حيث يعد �سهرى يوليو واأغ�سط�ص 
الأكــــرث حــــرارة و�ــســخــونــة حــيــث ت�سل درجــة 
ال�ستاء  يكون  بينما   ,» ْ 40-30 »مــن  احلـــرارة 
بارداً حيث ترتاوح درجات احلرارة من »24 - 

30 ْ«, ويقل فيها �سقوط الأمطار.

اأبو الهول

كنوز توت عنخ اآمون

اجليزة, اأبو الهول والأهرامات

الق�اه�رة واجلي�زة

ال تن�صى
اجليزة,  اأهــرامــات  فى  وال�سوء  ال�سوت  عرو�ص  ح�سور  تفوتك  ل 
حيث يكون اأبو الهول نف�سه هو راوى تاريخ م�سر القدمية, ويقدم 
باللغات الفرن�سية, والجنليزية, والإ�سبانية, والعربية والإيطالية, 
واليابانية, ول تفوت اأي�ساً فر�سة تناول الع�ساء اأو الغذاء على اأحد 
املــراكــب  هــذه  روؤيـــة  ميكن  حيث  النيل  نهر  على  العائمة  املــطــاعــم 

الفاخرة وهى را�سية على جوانب النهر.



وتنق�سم القاهرة اإىل عدداً من املناطق الرئي�سية, حيث تتمتع كل منطقة ب�سخ�سيتها امل�ستقلة والعديد 
من مناطق اجلذب اخلا�سة بها بحيث ت�سبح موقعاً رائعاً وعن�سراً اأ�سا�سياً فى الربنامج ال�سياحى لأى 

زائر اأو �سائح, ففى القاهرة الكربى يقع املركز الإدارى الذى يعد قلب القاهرة.
وتقع هذه املنطقة �سمال املدينة بحيث حتتل جزءاً من اجليزة على ال�سفة الغربية لنهر النيل وجزءاً كبرياً 
من ال�سرق, وهذه املنطقة تعطيك اإح�سا�ساً باأنها حديثة ومعا�سرة حيث تربطها �سبكة طرق و�سوارع من 
القرن الـ 19 مما يجعلها �سبيهة بن�سق ت�سميم مدن كربى مثل باري�ص, وهى تتميز اأي�ساً باملبانى احلديثة 

الرائعة, واحلدائق, والفنادق الفاخرة, واملطاعم الأنيقة, فهى خمتلفة عن اأى منطقة اأخرى فى املدينة.

الكبارى  ي�سمح بوجود  نف�سه مما  ال�سرقى  النيل على اجلانب  النيل على طول نهر  كورني�ض  وميتد 
برج  القاهرة هو  برج  ويعد  الغربى  الزمالك, وعلى اجلانب  املائية حتى اجلزيرة فى حى  واجل�سور 
�ساهق الإرتفاع مع �سبكة خارجية, وهو عالمة مميزة للجزيرة بحيث ميكنك اأن تراه من على م�سافة 
و�سط  وي�سم  باأكملها,  للمدينة  بانورامى  منظر  على  لتح�سل  قمته  على  ت�سعد  اأن  وميكنك  بعيدة, 
القاهرة العديد من املواقع الرائعة مثل ميدان االأوبرا, وميدان العتبة, و�سريح الزعيم �سعد زغلول, 

وق�سر املنيل الذى كان موطناً للعائلة امللكية, ودار الأوبرا.
اأما ميدان التحرير مفجر ثورة 25 يناير فهو قلب و�سط القاهرة املزدحم, حيث يوجد به العديد من 
املحال التجارية, واملقاهى, واملطاعم, وال�سوارع الرئي�سية مثل ق�سر النيل, كما يوجد به اأي�ساً اجلامعة 
االأمريكية التى تقع فى بناية عظيمة ذات طراز اإ�سالمى, بجانب املتحف امل�صرى الذى ميثل مكاناً 

يجب زيارته, حيث ميكنك اأن ت�سل اإليه عن طريق حمطة »ال�سادات« فى مرتو الأنفاق.
وبه اأكرب جمموعة من الآثار امل�سرية القدمية فى العامل, كما ميكنك اأن ترى ن�سخة طبق الأ�سل من 
حجر ر�صيد فى بهو املتحف عند دخولك, حيث مت اكت�ساف الأ�سل فى ر�سيد فى ال�ساحل ال�سماىل, لذا 
اإذا اأردت زيارة هذا املتحف ميكنك اأن حتجز رحلة مع مر�سد, اأو تقوم ب�سراء كتاب وتتجول فيه كما ت�ساء 

حيث تق�سى فيه ال�ساعات الطوال.

القلعة

هل تعلم اأن اأف�سل طريقة لتجنب الوقوف فى طوابري طويلة لدخول املتحف امل�سرى هى اأن حتجز 
ازدحاماً, لذا حاول  النهار هو الوقت الأكرث  اأن تكون فى زيارة جماعية, ويعد منت�سف  اأو  مقدماً 

زيارته مبكراً جداً اأو بعد الظهر حيث ي�سبح اأكرث هدوءاً

هل تعلم؟
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فى  اأمــا  القاهرة,  �سرق  فى  املدينة  من  الإ�سالمى  اجلــزء  ويقع 
اجلزءين  كــال  يتميز  حيث  القدمية,  املنطقة  فيوجد  اجلــنــوب 
ال�سيقة  بــالــ�ــســوارع  ويتميزان  املــذهــل,  وال�سحر  الــرائــع  بــاملــنــاخ 
واملمرات املتاخمة التى يوجد بها احلوارى ال�سغرية, ون�ستطيع 
اأن نرى الأ�سلوب املعمارى املتميز فى امل�ساجد والكنائ�ص, ويوجد 
بها اأي�ساً ال�سوارع ال�سكنية التى متتد مل�سافة ب�سعة كيلو مرتات.

خان اخلليلى ال�سهري فهو عبارة عن �سبكة متداخلة من  اأما 
اأكرب بازار فى ال�سرق الأو�سط, وواحداً  ال�سوارع والتى �سنعت 
اأقــدم الأ�سواق فى العامل, حيث كان التجار يعر�سون فيه  من 
ب�سائعهم امل�سنوعة من اجلواهر والأحجار الكرمية, والذهب, 
والــفــ�ــســة, والــنــحــا�ــص, والـــتـــوابـــل الــعــطــرة, اإىل جــانــب قطع 
عن  الباحثني  الإجـــازات  وزوار  �سياح  لتنا�سب  ال�سغرية  احللى 
التذكارات لياأخذوها بالدهم, لذا فاإن التجول فى هذه الأ�سواق 

يعد ممتعاً, وبالقرب يوجد م�سجد �سيدنا احل�صني, والذى يعد موقعاً مقد�ساً فى القاهرة, ويوجد اأي�ساً 
جامع االأزهر, وجامع اأحمد ابن طولون, كما قلعة »�سالح الدين« وم�سجد »حممد على« الذى يقع 

فى القلعة نف�سها, بالإ�سافة اإىل وكالة »الغورى التى يوجد بها املنازل ومراكز احلرف اليدوية.
تقع اأهرامات اجليزة غرب القاهرة وهى لي�ست بعيدة عن موقع املدينة القدمية ممفي�ض و�صقارة، وهذه 
الأهرامات تعد اآخر �سىء متبقى من عجائب الدنيا ال�سبع للعامل القدمي, حيث تعد هذه الأهرامات واجهة 
مل�سر الفرعونية, وميكنك اأن تزور الهرم االأكرب الذى بناه امللك خوفو من الأ�سرة الرابعة, والهرم االأو�صط 
خفرع واأي�ساً والهرم الأ�سغر وهو هرم »منقرع«, وينت�سر بالقرب منهم العديد من الأهرامات  وهو هرم 
العظيم,  الهول  اأبو  اإىل جانبهم متثال  امللوك, ويوجد  هــوؤلء  اأفــراد عائالت  والتى متثل مقابر  ال�سغرى 
وبالتجول قلياًل �ستجد متحف »مركب ال�صم�ض« الذى يوجد به قارب م�سرى قدمي فى حجمه الكامل الذى 

مت اكت�سافه على هيئة قطع ولكنها و�سعت مع بع�سها البع�ص بعناية �سديدة لتخلق هذا القارب الرائع.

املتحف امل�سرى

جامع الأزهر



ـــــدرج, وهـــرم  كــمــا يــوجــد جمــمــع وبـــه هـــرم زو�ـــســـر امل
والتى  ممفي�ص  مدينة  اأيــ�ــســاً  يوجد  كما  �سخموت, 

كانت عا�سمة مل�سر الفرعونية.
الــقــدميــة فــى حـــواىل القرن  الــقــاهــرة  تاأ�س�ست  وقــد 
ال�ساد�ص بعد امليالد حينما كانت الإ�سكندرية عا�سمة 

مل�سر.
وكما تروى الق�س�ص, فلقد قرر القائد العربى عمرو 
بن العا�ص اأن هذه املنطقة ت�سلح موقعاً جيداً لبناء 
وتاأ�سي�ص جمتمعاً اأكرب حيث بداأ ببناء املنازل واأماكن 
العبادة, وقد كرب هذا املجتمع اأكرب واأكــرب فى وقت 
كن�سية  وتــعــد  م�سيحية,  تــقــريــبــاً  الــبــالد  فــيــه  كــانــت 
»�صانت بربارا« من اأكرب الكنائ�ص فى م�سر والتى 

مازالت ت�ستخدم للعبادة.
فى  كني�سة  اأقــــدم  فــهــى  ج��ورج«  »�صان  كني�سة  اأمـــا 
القاهرة القبطية, بالإ�سافة اإىل معبد »بن عذرا«, 
و»الكني�صة  ال��ع��ا���ض«،  ب��ن  »ع��م��رو  ومــ�ــســجــد 

املعلقة«, وهى تعد بناية رائعة »جممع الأديان«.
الطرق  هــذه  اأحـــد  داخـــل  القبطى«  »املتحف  يقع 
خلف  تقع  رائعة  حديقة  على  يحتوى  وهو  ال�سيقة 
من  رائعة  جمموعات  يعر�ص  بالداخل  اأمــا  جدرانه 
الــفــرتات  يغطى  فهو  الــعــامل,  فــى  القبطية  الفنون 
بالع�سور  مـــروراً  الفرعونية  الع�سور  مــن  الزمنية 
الإغــريــقــيــة الــرومــانــيــة ثـــم الــعــ�ــســور الإ�ــســالمــيــة, 
وتــ�ــســمــل مــقــتــنــيــات املـــتـــحـــف »م��ن��اب��ر ال��وع��ظ«, 
وامل��ن�����ص��وج��ات ال��ق��دمي��ة، واحل��ري��ر امل��ط��رز، 

واملخطوطات اليدوية، والبالطات املزخرفة.

القاهرة القبطية, كني�سة �سان جورج

�سوق خان اخلليلى

نقطة اال�صتعالمات

�صهولة ال�صفر
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تذهب  التى  املنتظمة  احلافالت  خدمة  تتواجد 
مــن مــطــار الــقــاهــرة الـــدوىل اإىل و�ــســط املدينة, 
تــاأجــري  الــلــيــمــوزيــن وخـــدمـــات  بـــالإ�ـــســـافـــة اإىل 
ال�سيارات, اأما �سيارات الأجرة فهى متاحة بكرثة, 
ابحث عن ال�سيارات ذات اللوان الأبي�ص والأ�سود, 
البي�ساء  الأجـــــرة   �ــســيــارة  حتــجــز  اأن  ميكنك  اأو 
املــكــيــفــة, كــمــا تــوجــد اأيــ�ــســاً �ــســيــارات اأجــــرة اأمـــام 
املرتو  بخطوط  اأي�ساً  القاهرة  وتتمتع  الفنادق, 

ال�سريعة كما لديها �سبكة موا�سالت.
مكتب الأهرامات ال�سياحى:

تليفون: 33838823    فاك�ص: 33853526
مكتب حمطة رم�سي�ص لل�سكك احلديدية ال�سياحى:

تليفون: 25790767    فاك�ص: 25790767
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بيبا,  مثل  عديدة  ومــدن  مبناطق  مــروراً  اجلبل«  »تونة  وحتى  الفيوم  من  النيل  وادى  امتداد  ي�ستهر 
بنى �سويف, بنى مزار, املنيا ال�سهرية مبقابر بنى ح�سن, وملوى, وتل العمارنة باأنه من اأماكن اجلذب 
ال�سياحية حتى بالن�سبة ل�سكان القاهرة الذين يودون اأخذ ق�سطاً من الراحة بعيداً عن �سخب املدينة, 
وتتميز باملناظر الطبيعية الرائعة اجلمال اإىل جانب اأ�سجار النخيل الطويلة مع امل�ساحات الوا�سعة من 

الأرا�سى الزراعية, بالإ�سافة اإىل وجود جو ي�سبه ال�سحراء

فى بحرية قارون

تقع الفيوم غرب نهر النيل وهى على بعد ب�سعة كيلو مرتات جنوب »اأبو�سري« 
وهى منطقة ت�سم العديد من املواقع الأثرية فى م�سر, ومن �سمن هذه الآثار 

هرم »�صاهور«, وهرم »ني�صور«، وهرم »نفركارع«, وهرم »نفرفري«.
ويعد الفيوم مكاناً مذهاًل حيث توجد املناطق الزراعية اخل�سراء فى مواجهة 
الكثبان الرملية لل�سحراء الغربية غرب النيل, وتعد الفيوم اأكرب واحة م�سرية 
»بحرية  ويحيط بها �سهل مرتفع, واملدينة كلها تلتف حول البحرية القدمية 

قارون« والتي تاأخذ مياهها من نهر النيل عن طريق بحر يو�سف.
الثقافية  باأهميتها  املنطقة  هــذه  تتميز  حيث  معتدل  مبــنــاخ  الــفــيــوم  وتتمتع 
اأنها كانت املوقع املف�سل للفراعنة  والتاريخية والرتفيهية البالغة, حيث يقال 
اأن�ساأت  الــتــى  املبانى  مــن  عـــدداً  على  الــواحــة  وحتــتــوى  فيها,  الإجــــازات  لق�ساء 

اأثناء ع�سور الأ�سر الفرعونية احلاكمة بل فى احلقيقة هى حتتوى على الكثري من الآثار الفرعونية 
القدمية, والغريقية الرومانية, والقبطية, والإ�سالمية.

ومن بني الآثار الفرعونية التى ميكنك اأن تراها فى الفيوم »هرم هوارة« الذى قام ببنائه اأمنمحات 
الثالث, وهرم الالهون, وبقايا هرم اأمنمحات الثالث, اإىل جانب م�صلة �صينو�صرت االأول التى تقف فى 
مدخل الفيوم, وميكنك اأن تزور اأي�ساً معبد مدينة ما�صى, واملعبد ال�سغري »ق�صر ال�صاعة« الذى يقع 

�سمال البحرية, واأي�ساً »كيمان فار�ص« الذى ي�سم بقايا املدينة الأ�سلية.
�سماًل  تتوجه  اأن  فيمكنك  احلديثة  الع�سور  من  اآثـــاراً  تــرى  اأن  اأردت  واإذا 
ناحية اأطالل مدينة »كراني�ض« حيث يوجد هنا املعابد, واحلمام الرومانى, 
والبطليمو�سية  والــعــربــيــة  القبطية  املجتمعات  وبــقــايــا  اخلــمــر  ومــ�ــســانــع 
القدمية. وبالجتاه قريباً من الواحة جتد اآثار املدينة القدمية »اأم االتل«, 
وبقايا »دمية ال�صباع«, بالإ�سافة اإىل الآثار الإغريقية القدمية مثل معبد 
»ق�صر قارون« والذى مازالت نقو�سه الزخرفية والنحتية الأ�سلية باقية, 
»وادى  تــوجــد حممية  وبــالــقــرب منه  امل��درج«  هرم »ميدوم  بــزيــارة  وقــم 

الريان«، و»وادى احليتان«.

واحة الفيوم

الفي��وم
وحتى »تون��ة اجلب��ل«

الفي���وم

ال تن�صى

ل تــفــوتــك زيــــــارة املــقــابــر 
الأثـــــــــــريـــــــــــة فــــــــى مــــلــــوى 
الــــتــــى تــ�ــســتــهــر بـــالـــفـــنـــون 
ــــيــــة  الــــقــــدميــــةالــــفــــرعــــون
والـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة اجلـــمـــيـــلـــة 

املوجودة على جدرانها.



تقع املنيا �سمال �سعيد م�سر وهى عا�سمة ملحافظة املنيا, 
وهى منطقة ريفية تقع على ال�سفة الغربية لنهر النيل 
وقد ازدهــرت اقت�سادياً على مدار ال�سنني الأخــرية من 
التجار  قــام  القطن, حيث  �سناعة  ب�سبب  الـــ 20  القرن 
الإيطاىل,  املعمارى  الطراز  ذات  اجلميلة  املنازل  ببناء 
بالأ�سجار  امل�سطف  اجلميل  بالكورني�ص  املنيا  وتتميز 
وبامليادين الوا�سعة, كما يوجد فيها الآثار القدمية التى 
والإغريقية  الفرعونية,  الع�سور  اإىل  تاريخها  يرجع 
لذا  والإ�سالمية,  والقبطية,  والبيزنطية,  الرومانية, 

فاإن املنيا مدينة جميلة وجذابة ذات تراث ثقافى هائل.
وت�ستهر املنيا مبقابر »بنى ح�صن« التى يوجد بها جمموعة 
من اللوحات التى ترجع تاريخها اإىل ع�سر الدولة الو�سطى 
مب�سر الفرعونية, وتوجد اأي�ساً مقربة »اأمنمحات« والتى 

تعر�ص م�ساهد ال�سيد, و�سوراً حلكام الأ�سرة الـ12.

وعلى م�سافة قريبة توجد املعابد التى قامت ببنائها 
املــلــكــة »حــتــ�ــســبــ�ــســوت«, و»حتــتــمــ�ــص الــثــالــث«, مــــروراً 
باملقابر الفرعونية فى »دير الرب�صا« وبقايا مدينة 
ومقابر من هذه الفرتة فى تل العمارنة والتى يقال 
وزوجته  اأخناتون  للفرعون  موطناً  كانت  اأنها  عنها 
�سفة  ومبـــوازاة  »ملوى«  وفــى  »نفرتيتى«,  ال�سهرية 
الغريقية  العا�سمة  من  الباقية  الآثـــار  تقع  النيل 
الرومانية »اأ�صمون« التى يوجد بها بقايا الكاتدرائية 
الــرومــانــيــة, واأخـــــرياً �ست�سل عند املــوقــع الــهــام فى 
»تونة اجلبل« كما يطلق عليه  اأو  »هريموبول�ص« 
املحلليني, وهو يعر�ص بقايا اآثار مثل املواقع الأثرية 
»مقربة بيتو�سيري�ص«, واأي�ساً �سراديب املوتى الذى 
وجدت فيها احليوانات والطيور املحنطة, و»اإيزادورا« 
التى كانت واحدة من اأغنى املدن فى الع�سور امل�سرية 

القدمية.

وقـــــد كـــانـــت الـــفـــيـــوم مــــقــــراً لــلــمــ�ــســيــحــيــة الــقــدميــة 
ولــالإ�ــســالم اأيــ�ــســاً خـــالل تــاريــخــهــا الــطــويــل, حيث 
الرائعة,  وامل�ساجد  الكنائ�ص  من  العديد  بها  يوجد 
العزب الذى يقع فى  دير  فعلى �سبيل املثال يوجد 
الــعــزب والــــذى يــحــتــوى عــلــى متحف قبطى,  قــريــة 
الإ�سالمية  الثــار  ومن  املالك,  دير  اإىل  بالإ�سافة 
م�سجد قايتباى, بالإ�سافة اإىل امل�سجد املعلق لالأمري 

�سليمان والذى يرجع تاريخه اإىل الع�سر العثمانى.
وبالإجتاه جنوباً مبوازاة نهر النيل, متر على املدينة 
بالقطن,  امل�سهورة  �صويف  وبنى  »بيبا«,  ال�سغرية 
وقرية »بنى مزار« حتى ت�سل اإىل حمافظة املنيا.
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نقطة اال�صتعالمات

�صهولة ال�صفر
بالقطار  �سواء  الفيوم  اإىل  الو�سول  ال�سهل  من 
الكربى  املــدن  اأو من  القاهرة  اأو باحلافالت من 
فـــى وادى الــنــيــل, كــمــا يــوجــد اأيــ�ــســاً الــرحــالت 
ال�سياحية املنظمة التى يقوم بها املكتب ال�سياحى 

لإ�ستك�ساف املنطقة حول املنيا.

هل تعلم؟
طبيعية  حممية  تــعــد  قــــارون  بــحــرية  اأن  تعلم  هــل 
بالتوازى مع العيون املائية فى »عني �سيلني« والطرق 
بالريا�سات  ت�ستهر  وهــى  الــريــان«,  »وادى  لـــ  املائية 

املائية, و�سيد الأ�سماك, وم�ساهدة الطيور.

تونة اجلبل

29



تتميز اأ�سيوط بالتعداد ال�سكانى امل�سيحى القبطى املتزايد نتيجة ملا يقال بظهور ال�سيدة مرمي العذراء 
فى املدينة, وهو حدثاً متعارفاً عليه فى الكني�سة الأرثوذك�سية القبطية حيث تعترب اأ�سيوط واحدة من 

اأقدم الأماكن فى م�سر, ففى احلقيقة هي اأكرب مدينة فى �سعيد م�سر.
وتتمتع اأ�سيوط باحل�ص املعا�سر اإل اأن تاريخها ميكن تتبعه على مدى قرون, ففى الع�سور الفرعونية 

قامت  املجتمعات الأولية التى �سكنتها باإطالق ا�سم »�صيوط« عليها.
وتعد مقابر اأ�سيوط واحدة من كنوزها القيمة التى تقع غرب املدينة حيث نحتت هذه املقابر من �سخور 

احلجر اجلريى للجبال, ويقال اأنها حتتوى على مقابر فرعونية.
وبالقرب يقع »دير العدرا« يقال اأن العائلة املقد�سة قد عربت على هذا الطريق خالل جميئهم من 
حيث توجد كني�سة حتمل  »املحرق«  اأ�سيوط يقع دير  جنوب  »�صاتوب«  املقد�سة, وفى قرية  الأرا�سى 
ا�سم مرمي العذراء يقال اأن العائلة مكثت هنا خالل رحلتها اإىل م�سر واأن هناك حجراً يعتقد اأنه هو 
الإحتفالت  تقام  املقد�سة, وفى كل �سيف  العائلة  الــذى عا�ست فيه  الكهف  به مدخل  يغلق  كان  الــذى 

واملهرجانات فى هذين املوقعني حيث يجتمع الكثري من كل اأنحاء العامل.
�سمن  ومن  اقت�سادياً.  مزدهرهة  فهى  وال�سجاجيد  واحلبوب  القطن  ب�سنعات  اأ�سيوط  تتمتع  واليوم 
الرئي�سية  القناة  اإىل  النيل  املياه من  الذى ينظم تدفق  اأ�صيوط  خزان  اأ�سيوط  املن�ساآت احلديثة فى 
الأرا�ــســى  لــرى  رئي�سياً  مــ�ــســدراً  تعد  الــتــى  االإبراهيمية«,  »ترعة 

الزراعية التى تقوم عليها حياة ال�سكان فى اأ�سيوط.
ليليان ترا�صور  مــلــجــاأ  هــو  اأ�ــســيــوط  فــى  الــهــامــة  املــبــانــى  ومـــن �سمن 
تاأ�س�ص  وقــد  والــعــامل,  لالأيتام فى م�سر  واكــرب ملجاأ  اأول  يعد  والــذى 
على يد »ليليان ترا�صر« وهى مب�سرة م�سيحية تركت وطنها بفلوريدا 
لتبا�سر حياتها  اأفــريــقــيــا  اإىل  وجــــاءت  الأمــريــكــيــة  املــتــحــدة  بــالــوليــات 

العملية.

اأ�سيوط وحتى دندرة مبجموعة هائلة من املعابد القدمية العظيمة, وعدداً  تتمتع املنطقة املمتدة من 
احلياة  اأ�ساليب  من  وثــروة  اخل�سراء,  الزراعية  الأرا�سى  من  ممتدة  وم�ساحات  املقد�سة,  الأماكن  من 

الع�سرية.

ركوب الفلوكة فى النيل

اأ�ص�ي�����وط
حت��ى دن����درة

اأ�صي������وط

ال تن�صى

ال�سقف  مــ�ــســاهــدة  تــفــوتــك  ل 
الفلكى داخل معبد »حتحور« 
فــى دنــــدرة, فــبــه الــعــديــد من 

التفا�سيل املتقنة والرائعة.



تعد دندرة مبثابة جوهرة التاج الذى يزين وادى النيل, 
فهى تقع على حافة ال�سحراء وتعطى الفر�سة لزوارها 
فهناك  م�سر,  فــى  املعابد  اأف�سل  مــن  واحـــدة  مل�ساهدة 
يت�سمن  والــــذى  ال�صخم«  دن��درة  معابد  »جممع 
اأنــه  حيث  بحالته  املحتفظ  العظيم  »حتحور«  معبد 
الــــ19 وحينما  الــقــرن  الــرمــال حتى  كــان مدفوناً حتــت 
والإثـــارة,  احلما�سة  من  كثرياً  هناك  كــان  اكت�سافه  مت 
ويرجع تاريخ هذا املعبد اإىل الع�سور البطلمية بالرغم 
الغريقى  الــطــراز  اإىل  مييل  املعمارى  طـــرازه  اأن  مــن 
التى  املبانى  من  موقعاً  على  بناوؤه  مت  وقد  الرومانى, 

ترجع تاريخها اإىل حواىل عام 2500 ق.م.

على  بالعبور  �ستقوم  اأ�سيوط  مــن  جنوباً  وبــالجتــاه 
اكت�سفت  اأبيدو�ض, وقد  �سوهاج حيث مقابر  مدينة 
اأنها تخ�ص  يقال  الـ 19 حيث  القرن  املقابر فى  هذه 
امللوك الفراعنة من الأ�سر الأوىل والثانية, وميكنك 
اأي�ساً اأن ترى معبد »�صيتى الأول« وهى اآثار تذكارية 
بالإ�سافة  هــذا  العظيم,  الأول  �سيتى  للملك  مهداه 

اإىل »معبد رم�صي�ض الثانى«.
والأديـــرة  الكنائ�ص  مــن  العديد  ب�سوهاج  يوجد  كما 
اأهم هذه الأديــرة  اأن تزورها, ومن  التى يجب عليك 
»الدير  اأو  املتوحدين  رئي�ص  �صنودة«  االأنبا  »دير 
االأبي�ض« كما يطلق عليه اأحياناً والذى يحتوى على 
كني�سة جميلة ترجع للقرن اخلام�ص, ومن هنا يتجه 

الطريق نحو دندرة.

م�سهد غروب ال�سم�ص على النيل

�سفاف النيل

طيور النيل
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�صهولة ال�صفر
اأو  الــقــطــار  طــريــق  عــن  اأ�ــســيــوط  اإىل  ت�سل  اأن  ميكنك 
م�سر  �سعيد  �سركات  توفرها  التى  احلافالت  خدمات 
املوجودة فى معظم مدن املنطقة, وهناك اأي�ساً الرحالت 

الربية اأو النهرية التى تاأتى من دندرة اإىل الأق�سر.

هل تعلم؟
العائلة  اأن  ُيعتقد  اأنــه  الإجنــيــل  لق�س�ص  اأنــه طبقاً 
املقد�سة قد فرت هاربة من بيت حلم ب�سبب رجال 
املــلــك هــريود�ــص الــذيــن كــانــوا يقتلون كــل ال�سبية 
الأطفال حيث �سكنوا فى كهفاً بالقرب من اأ�سيوط 

واتخذوه ملجاً لهم.
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ان القول باأن الأق�سر هى واحدة من اأعظم مدن العامل هو قوًل اأقل 
بكثري من قيمة الأق�سر احلقيقية, اإنها حقاً واحدة من اأكرث مدن 
الأف�سل فهى متثل متحفاً مفتوحاً  اإن مل تكن هى  الكوكب روعة 
يعطى الفر�سة لزائريه اأن ي�ستمتعوا بروؤية ثلث اآثار العامل كله فى 
التى  والتماثيل  املعابد  بها  جمرد ب�سعة كيلو مرتات حيث يوجد 

وقفت مكانها طوال اآلف ال�سنني ثابتة ومل مت�ص باأذى.
اأثناء  مل�سر  القدمية  العا�سمة  »طيبة«  ملدينة  موطناً  كانت  فقد 
معابد الكرنك  حكم الع�سر الفرعونى احلديث,  كما يوجد بها 
املذهلة, ومعبد االأق�صر, ومقابر وادى امللوك, ووادى امللكات.

كــانــت ُتــعــرف الأقــ�ــســر فــى الع�سور الــقــدميــة بــاإ�ــســم »وا�ــســط« ثم 
عرفت فيما بعد باإ�سم طيبة اأثناء حكم الإغريق ويقال اأن »هومر« 
و�سف الأق�سر باأنها »مدينة املائة بوابة«, وقد كانت على مدار 

الكثري من الأعــوام واحــدة من 
اأهــــم مـــدن الـــعـــامل, وبــالــتــاأكــيــد 
مــــركــــزاً لــلــحــيــاة الــ�ــســيــا�ــســيــة, 
والإقــــتــــ�ــــســــاديــــة, والـــديـــنـــيـــة, 

والع�سكرية فى م�سر.
ويــــزداد عـــدد الــزائــريــن الــذيــن 
الأق�سر  لزيارة  بانتظام  ياأتون 
واخلــريــف  الــربــيــع  ف�سلى  فــى 
حــيــث تـــكـــون درجـــــات احلـــــرارة 
ـــــواقـــــع  مــــعــــتــــدلــــة لـــــــزيـــــــارة امل

ال�سياحية.
ول�سغر م�ساحتها ي�سهل عليك 
التجول بها خالل وقت ق�سري 
فــهــى عــلــى بــعــد 20 دقــيــقــة من 
مــطــار الأقــ�ــســر الــــدوىل حيث 
جتـــــد نـــفـــ�ـــســـك داخـــــــــل و�ـــســـط 
املـــديـــنـــة, وهـــنـــاك ثــــالث طــرق 

الأق�سر, معبد الكرنك

معبد الأق�سر وكورني�ص النيل

معبد الأق�سر

االأق�ص��ر
والب�ر  ال�ص�رقى

ال تن�صى
ل يفوتك ح�سور عر�ص ال�سوت وال�سوء الذى يقام فى معبد الكرنك 
حــيــث يــقــدم بــعــدة لــغــات منها الجنــلــيــزيــة, والــفــرنــ�ــســيــة, والــعــربــيــة, 
ول  واملو�سيقى,  الأ�ــســواء  مب�ساحبة  املعابد  ق�سة  وحتكى  واليابانية, 
يفوتك اأي�ساً القيام برحلة نيلية من الأق�سر اإىل دندرة اأو اأبيدو�ص مع 

م�ساهدة املواقع الأثرية وتناول الغذاء.



الـ  فندق  به  يوجد  حيث  املدينة,  فى  اجلــذب  لأماكن  مركز  يعد  وهــو  الكورني�ض«,  »طريق  رئي�سية, 
»ونرتبال�ص«.

و�سارع  القطارات,  حمطة  به  يوجد  والــذى  »املحطة«  �سارع  هما  الرئي�سني  الآخــريــن  الطريقني  اأمــا 
م�ساحة  فــاإن  ولهذا  الأق�سر,  مبعبد  مــروراً  املدينة  اإىل  الكرنك«  »معبد  من  يبداأ  الــذى  »الكرنك« 
وتخطيط املدينة جعل من ال�سهل على زائريها اأن ي�سلوا اإىل كل املواقع ب�سهولة وي�سر خالل م�سافة 

ق�سرية.
و»وادى  امللوك«  »وادى  لزيارة  الغربى  الــرب  اإىل  املدينة  و�سط  من  اأو  ال�سرقى  الــرب  من  تعرب  ولكى 

امللكات« ف�سوف تتخذ طريقاً م�ستقيماً ومبا�سراً.

ومن اجليد حقاً اأن تقوم بعبور النهر, حيث تنتظرك العديد من الفر�ص الهائلة لزيارة املواقع الأثرية 
بالأق�سر, فهناك موقعني هامني وهما »معبد االأق�صر«, و»معابد الكرنك«, هذا بالطبع اإىل جانب 

»متحف االأق�صر« الرائع و»متحف التحنيط«.
وميثل معبد الأق�سر منظراً رائعاً من على الكورني�ص وخا�سة فى امل�ساء, حيث يرجع تاريخه اإىل ع�سر 
فيها  يتالقى  ونقطة  ال�سماىل  املدخل  من  دخوله  وميكنك  الثانى«,  »رم�صي�ض  و  الثانى«  »اأمنحتب 
مع معابد الكرنك من خالل ممر مرتفع, وهذا املمر الذى يتم ترميمه الآن حيث يعد من اأهم معامل 
الأق�سر وهو م�سفوف بتماثيل لأبو الهول, وهناك اأي�ساً طريق اآخر بناه »نكتانيبو االأول« من الأ�سرة 

الـ 30, لالأ�سف اختفت معظم هذه التماثيل لأبو الهول عرب ال�سنني.
امل�سلتني  من  واحــدة  م�سلة  يوجد  كما  الثانى.  رم�سي�ص  بناها  �سخمة  بوابة  جتد  املعبد  دخولك  وعند 
املرتفعتني التى ت�سل طولها 25 مرت وهى م�سنوعة من اجلرانيت, اأما الأخرى فهى موجودة مبيدان 

»الكنكورد« فى باري�ص.

الرام�سيوم, معبد رم�سي�ص الثانى
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هل تعلم؟
اأن العرب اأطلقوا هذا الإ�سم على »الأق�سر« الذى يعنى »مدينة الق�سور« نظراً لهذا العدد الكبري من املبانى 

الهائلة اجلميلة وامل�سونة.
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التى  الرومانية  الــزخــارف  واأي�ساً  القدمية,  م�سر  من  وم�ساهد  نقو�سات  توجد  الطريق  طــول  وعلى 
اخلــارجــى  احلــائــط  وعــلــى  الــقــدميــة.  امل�سرية  الهريوغليفية  الكتابات  تغطى  وهــى  تــراهــا  اأن  ميكنك 
للبوابة ال�سخمة للمعبد توجد النقو�سات التى حتكى لنا عن املعركة التى حدثت بني »رم�سي�ص الثانى« 

و»احليثيني«, لهذا فاإن هذا املعبد يعد مبثابة احتفال جميد بقوة 
فراعنة الع�سر احلديث, وموقعاً يتحتم عليك زيارته.

وباخلروج من معبد الأق�سر, وبالجتاه نحو املوقع التاىل »ملعابد 
الكرنك«, �ست�سل اإىل متحف الأق�سر على الكورني�ص, وهو ي�سم 
للمنطقة  القدمية  احل�سارات  اإىل  تاريخها  ترجع  التى  الآثـــار 
من  بع�ساً  وي�سم  احلديثة,  الع�سور  فى  عليها  العثور  والتى مت 

كنوز توت عنخ اآمون.
اأما معابد الكرنك فهى ل حتتاج اإىل مقدمة للحديث عنها حيث 
تاريخى  دينى  اأكــرب موقع  املعابد متثل  فهذه  جــداً,  �سهرية  اأنها 
ال�سغرية  القرية  مــن  ا�سمه  املعبد  هــذا  اتــخــذ  وقــد  الــعــامل,  فــى 
»الكرنك«, وفى احلقيقة فاإن هذا املجمع يتاألف من ثالث معابد 
لعبادة  املخ�س�ص  رع«  اآمون  »معبد  هو  اأكربهم  ويعد  رئي�سية, 
اأما  الرابع,  اأمنحتب  ومعبد   , »موت«  ومعبد  »اآم��ون«,  الإلــه 

ثالوث الأق�سر ال�سهري هو: اآمون, وموت, وخن�صو.
ويعرف طريق املدخل امل�سفوف ب�سفوف التماثيل على جانبيه بـ 

بـ»طريق الكبا�ض« حيث متثل هذه التماثيل »الآله اآمون«, وعند دخولك للمبنى يجب اأن ترى التمثال 
ال�سخم لرم�سي�ص الثانى, وهو واحداً من املعامل الهامة ملعابد الكرنك.

ويقع »متحف التحنيط« على ميني الكورني�ص,, وبداخل املتحف يوجد العرو�ص الت�سويرية التى ت�سور 
مق�سوراً  غري  كان  الذى  التحنيط  فى  ي�ستخدمونها  امل�سريني  القدماء  كان  التى  والطريقة  الكيفية 
الأ�سماك, وكل هذه  الأليفة وحتى  املنزلية  احليوانات  واأي�ساً  التما�سيح,  اأي�ساً  الب�سر ولكن  فقط على 

الأ�سياء معرو�سة ب�سكل حتنيطى و�ستجد اأي�سا قاعة للتحنيط باملتحف امل�سرى بالقاهرة. 
ابحث اأي�ساً عن اأقدم م�سجد فى الأق�سر وهو م�سجد »املك�صك�ض« والذى يقال اأنه يحتوى على �سريح 

معبد الكرنك

مدينة هابو, معبد رم�سي�ص الثالث



معبد حت�سب�سوت

اأحـــد الأولـــيـــاء مــن الــقــرن العا�سر الإ�ــســالمــى,  كما 
بجوار  امللكية  القبطية  الكنائ�ص  من  العديد  يوجد 
مــعــبــد الأقـــ�ـــســـر, وميــكــنــك اأن تـــاأخـــذ طــريــقــك فى 
الأق�سر على منت الفلوكة اأو القوارب البخارية التى 
اأوقــات اليوم,  اأ�سفل النهر فى معظم  اأو  جترى اأعلى 
الرب  طــول  على  النهرية  املرا�سى  من  العديد  توجد 
ال�سرقى والتى تعد نقطة البداية للكثري من ال�سفن 
البخارية الكربى التى تنظم الرحالت النهرية من 

واإىل اأ�سوان.
ووادى  امللوك,  وادى  يــوجــد  الغربى,  الرب  وفــى 
العديد  اإىل  بــالإ�ــســافــة  النبالء  ومقابر  امللكات, 
التى ميكنك  العظيمة  والتماثيل  املذهلة  املعابد  من 
»مدينة ه��اب��و« الــذى  روؤيــتــهــا, ابــحــث عــن مــعــبــد 
ي�سم معابد اأمنحتب الأول, ورم�سي�ص الثالث, حيث 
واملعبد  با�سم »متثال ممنون«,  التمثالني  يعرف كال 
يعد  الــذى  العظيم  واملعبد  »رام�صيوم«,  اجلنائزى 
هذا  يعرف  حيث  »حت�سب�سوت«  ومعبد  هــامــاً  معلماً 
حت�صب�صوت  امللكة  »معبد  بــا�ــســم  الأنـــيـــق  الــبــنــاء 

بالدير البحرى«.
وقد �سيد هذا املعبد على واجهة �سخرية من احلجر 
اجلـــــريى اخلـــالـــ�ـــص, ويـــتـــكـــون مـــن ثــــالث طـــوابـــق, 
وامـــتـــداد طــويــل مــن املـــدرجـــات وممـــر فــى مــدخــلــه, 
»�سينموت«  وهو  للملكة  املعمارى  املهند�ص  اأن  ويقال 
الـ 18, ميثل موقعاً  الذى قام بت�سميمه من الأ�سرة 

رائعاً وخاطفاً لالأنظار من الرب ال�سرقى.
معبد  بقايا  يــوجــد  حت�سب�سوت  معبد  جــانــب  وعــلــى 
يوجد  الآخـــر  اجلــانــب  وعلى  الثانى«,  »منتوحتب 
اآمــون, و�سريح ال�سم�ص, كما يوجد �سفاً من  �سريح 
من  بــالــرغــم  امللكة  متثل  اأنــهــا  يــقــال  الــتــى  التماثيل 
اأنها تظهر فى هيئة ذكر, كما ميكنك اأن تقوم بزيارة 
اجلدارية  اللوحات  بها  يوجد  التى  اأنوبي�ض  حجرة 

باألوانها  حتتفظ  مازالت  التى  املذهلة  والأعــمــدة 
الأ�ـــســـلـــيـــة, فـــهـــذه الـــلـــوحـــات تــ�ــســور قــ�ــســة حــيــاة 
ملكات  ثــالث  مــن  واحـــدة  تعد  الــتــى  حت�سب�سوت 

قمن حكموا م�سر.

الأق�سر, الرب الغربى
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�صهولة ال�صفر
تتمتع الأق�سر بوجود مطار دوىل اإىل جانب �سبكة 
من الأوتوبي�سات ي�ستخدمها ال�سكان املحليني, كما 
التى  والــعــربــات  الأجـــرة  �سيارات  العديد مــن  يوجد 
و�سط  حــول  تتجول  اأنها  املعروف  الأح�سنة  جترها 
املدينة, اأما العبور من الرب ال�سرقى اإىل الرب الغربى 
فهو اأما برياً عن طريق الكوبرى الذى ميتد اأعلى 
الــنــهــر, اأو نــهــريــاً عــن طــريــق الــفــلــوكــة اأو الــقــوارب 
البخارية حيث يوجد مر�سى مواجهاً ملعبد الأق�سر, 
كما يــوجــد اأيــ�ــســاً قــطــارات الــنــوم والــتــى تتجه من 

القاهرة اإىل اأ�سوان مروراً بالأق�سر.
واأ�ــســوان عــن طريق  الأقــ�ــســر  بــني  ولكى ت�سافر 

الرب, �سيكون عليك اأن تتبع موكباً اأمنياً.
املكتب ال�سياحى:

الأق�سر »املكتب الرئي�سى«
تليفون: 0952373294    فاك�ص: 0952373294
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اإىل  متتد  التى  الرملية  بالكثبان  يختلط  حيث  مذهاًل  منظراً  ميثل  باأنه  امللوك  وادى  موقع  يتميز 
العظيمة  الكنوز  مع  يتما�سى  هذا  فكل  العالية,  اجلبال  وحتى  الأق�سر  مواجهة  فى  النيل  مياه  حافة 

تــقــع فــى هـــذه املنطقة والــتــى كانت  الــتــى 
خمــبــاأة لــقــرون, ورمبـــا يــكــون جــــزءاً منها 

مازال خمتباأً.
وقد اكت�سفت عدداً من املقابر مثل مقربة 
االأول,  ورم�صي�ض  اآم���ون,  عنخ  ت��وت 
الثالث,  ورم�صي�ض  الثانى,  ورم�صي�ض 
الثانى,  واأمنحتب  ال�صاد�ض,  ورم�صي�ض 
وحتتم�ض  و�صيبتاح,  الأول,  و�ــســيــتــى 
الثالث, وحور حمب, وقد مت عر�ص هذه 
امل�سرى  املتحف  مثل  املتاحف  فى  الكنوز 
بــالــقــاهــرة ومــتــحــف الأقــ�ــســر, وكــذلــك ل 
التنبوؤ مبا هو مدفوناً من  اأبــداً  ت�ستطيع  

اإل  الــوادى,  اأثرية معروفة فى هذا  الــرثوات حتت الأر�ــص, حيث يوجد ما يقرب من 60 مقربة  هذه 
اأن عمليات الك�سف عن الآثار مازالت م�ستمرة, حيث يعتقد اأن هناك املزيد من املقابر الأثرية مل يتم 

اكت�سافها.
وقد قام الفراعنة باختيار هذا املوقع خ�سي�ساً لإقامة مقابرهم حيث بنوا طرقاً وممرات حتت الأر�ص 
بهدف حماية هذه املقابر من الل�سو�ص وال�سارقني حيث حتتوى على الكنوز التى ل تقدر بثمن والتى 
كل  دفنوا معهم  فقد  ولهذا  املــوت,  بعد  باحلياة  يوؤمنون  الفراعنة  كان  وقد  دفنت معهم حني موتهم, 
فاإن  لالأ�سف  ولكن  اجلديدة,  حلياتهم  دخولهم  عند  يحتاجونها  التى  واأ�سياءهم  الثمينة  ممتلكاتهم 
الذى  القليل منها هو  يعد  الع�سور, حيث  والنهب على مدى  لل�سطو  تعر�ست  املقابر قد  معظم هذه 

مت اكت�سافه, وتعد مقربة توت عنخ اآمون من اأهم هذه الكت�سافات.
واإذا قمت بزيارة وادى امللوك فى الأق�سر ف�ستقوم بالعبور على كوبرى 
القدمية«,  و»القرنة  اجلديدة«  »القرنة  قرى  على  وتعرب  النيل  فوق 
ف�سوف يعطيك ملحة مذهلة عن حياة ال�سكان املحليني الذين عا�سوا 

على هذه الأرا�سى وقاموا بزراعتها على مدى قرون.

معبد دير املدينة, الرب الغربى, الأق�سر

وادى املل��وك
والرب  الغربى

مدينة هابو ومعبد رم�سي�ص الثالث, الرب الغربى لالأق�سر

وادى امللوك

ال تن�صى
ل تـــفـــوت الـــفـــر�ـــســـة فــــى روؤيـــــة 
املرمر الذى يت�سكل وي�سنع على 
القرنة  فى  وحلى  زهريات  هيئة 
خالل طريقك اإىل وادى امللوك.



و�ــســتــعــرب عــن طــريــق كــثــبــان رمــلــيــة حــتــى ت�سل اإىل 
منت  على  ت�سعد  اأن  ميكنك  حيث  املعلومات  مركز 
خ�سي�ساً  املعد  »طفطف«  ال�سغرية  القطارات  اأحــد 
للزائرين لتجنب حرارة ال�سم�ص, و�ستجد نف�سك فى 

قلب الوادى وترى اأهم املقابر هناك.
يرغب  اآمون  توت عنخ  توجد مقربة  اليمني  واإىل 

كل الزائرين اأن يدخلوا اإىل هذه املقربة.
عندما قــام »هـــاورد كــارتــر« عــامل الآثـــار الربيطانى 
بــتــتــبــع اخلـــطـــوات الــتــى تـــــوؤدى اإىل املـــقـــربة ثـــم اإىل 
التى  الرئي�سية  احلــجــرة  اإىل  تــــوؤدى  الــتــى  احلــجــرة 
كانت مليئة بالكنوز الذهبية والعاجية وهذه الكنوز 
وي�ستمل  بالقاهرة  امل�سرى  املتحف  فــى  الآن  توجد 
من  الداخلية  والأجــزاء  واملجوهرات  التوابيت,  على 
اأع�سائه والتى مت اإزالتها خالل عملية التحنيط, هذا 
والــذى يعترب  ال�سهري  الذهبى  القناع  اإىل  بالإ�سافة 

�سورة مل�سر القدمية.
وغري  مــا  حــد  اإىل  �سغرية  فهى  نف�سها  املــقــربة  اأمـــا 
مزينة, مثل باقى املقابر الأخرى التى تخ�ص فراعنة 
الثالث فهى  اأمثال رم�سي�ص الأول ورم�سي�ص  اآخرين 
على  يقعوا  وهم  وملونة,  م�ستوى  اأعلى  على  مزينة 
ي�سار مقربة توت عنخ اآمون. كما يوجد على اجلدران 

اللوحات والكتابات الهريوغليفية.
�ساحرة اجلمال,  الأول فهى  اأمــا عن مقربة رم�سي�ص 
واأي�ساً مقربة رم�سي�ص الثالث وهى تعرف با�سم »مقربة 
بهذا  �سميت  حيث  القيثارة«  على  »العازفات  اأو  هاربز« 
ال�سم نظراً لوجود الر�سومات التى ت�سور املو�سيقيني 
والتى وجــدت داخــل املقربة, واأحياناً يطلق عليها ا�سم 
»مقربة برو�ص« على ا�سم الرجل الذى قام باكت�سافها 

»جيم�ص برو�ص«.
ولــهــذا فــــاإن زيــــارة وادى املــلــوك تــعــد مــن الـــزيـــارات 
معظم  وتت�سمن  �سياحى,  بــرنــامــج  لأى  الأ�ــســا�ــســيــة 
الرحالت التى يتوافر بها الإر�ساد ال�سياحى زيارة اإىل 

معبد حت�سب�سوت

وادى امللكات بالقرب منه النبالء الذى يقع جنوب 
وادى امللوك حيث ي�سم املئات من مقابر امل�سئولني 
دير  يقع  كما  الع�سور,  هــذه  فــى  امل�ستوى  رفيعى 
والفنانون  العمال  به مقابر  يوجد  والذى  املدينة 

الذين قاموا ببناء مقابر امللوك.

بى
غر

رب ال
وال

ك 
مللو

ى ا
واد

�صهولة ال�صفر
الأق�سر  من  امللوك  وادى  اإىل  ب�سهولة  الو�سول  ميكنك 
�سواء عن طريق ال�سيارة اأو احلافلة ال�سياحية التى يتوافر 
فيها مر�سد �سياحى, كما يوجد طفطف ياأخذك من بوابة 

املدخل ومركز املعلومات ليو�سلك اإىل قلب الوادى.

هل تعلم؟
ت�سيب  اأنــهــا  يقال  التى  الفراعنة  لعنة  عــن 
امل�سرية  للمومياوات  يتعر�ص  �سخ�ص  اأى 
الـــقـــدميـــة, وقــــد بــــداأ تــ�ــســديــق هــــذه اللعنة 
اأفــراد طاقم هاورد  اإ�سابة العديد من  عقب 
املميتة  بالأمرا�ص  الآثــار  للبحث عن  كارتر 
والــفــريو�ــســات الــ�ــســارة بــعــدمــا قــامــوا بفتح 

مقربة توت عنخ اآمون.
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النيل, وما مييز هذه  اأق�سى جنوب م�سر وهى مثل الأق�سر والقاهرة حتت�سن �سواطئ  اأ�سوان فى  تقع 
املدينة اجلميلة ويجعلها خمتلفة عن القاهرة والأق�سر هو مبانيها التى حتتل الرب ال�سرقى واجلزيرتان 
اأما  اللتان تقعان فى النهر, اإىل جانب الكثبان الرملية القاحلة للرب الغربى التى تقع على حافة املياه, 
الرب الغربى فهو يتميز باملبانى ال�سئيلة ولكنها رائعة مثل دير القدي�ص »�صيمون«, و»�صريح اأغاخان, 

ومقابر النبالء«.

وتتمتع اأ�سوان مبناخ �ستوى رائع فهى م�سهورة باأنها منتجع �ستوى من نوفمرب وحتى �سهر مار�ص �سواء 
للم�سريني اأو ال�سياح.

وقد كانت ت�سمى قدمياً »�صونيت« والذى يعنى »التجارة«.

 تتميز اأ�سوان بوفرة اأ�سجار النخيل وباحلدائق ال�ستوائية, وهى 
اأي�ساً تتمتع بالعديد من اجلزر املنت�سرة على �سفتى النيل, وتعد 
واجلزيرة  »كت�صرن«,  النباتات  »جزيرة  هما  جزيرتني  اأكرب 

الأكرب وهى »جزيرة الفنتني«.

وقد كان اللورد كت�سر مهتماً ب�سئون الب�ساتني واحلدائق لهذا 
ال�ستوائية,  للنباتات  معر�ساً  النباتات«  »جزيرة  من  جعل  فقد 
النباتية من جميع  والأ�سناف  الأنــواع  الكثري من  ا�ستورد  فقد 
تع�س�ص  التى  ال�سخمة  النخيل  اأ�سجار  وتت�سمن  العامل  اأنحاء 
اأجمل  واحــدة من  هــذه اجلزيرة  اليوم فتعد  اأمــا  الطيور.  فيها 
الأماكن التى تقع على النيل, وموقعاً ممتازاً لال�سرتخاء حيث 

ميكنك ركوب قارباً نيلياً وت�ستمتع بالظالل .

تقع على احلــدود  املدينة, وهــى  الــدفــاع عن  فى  هاماً  دوراً  لعبت  »الفنينت« فقد  الأكــرب  اأمــا اجلــزيــرة 
اجلنوبية مع النوبة.

كما يوجد بقايا املعبد الذى كان خم�س�ساً لالإله خنوم �ساحب 
يحتوى  الــذى  اأ�صوان  متحف  زيــارة  كما ميكنك  الكب�ص,  راأ�ــص 
على جمموعة رائعة من القطع الفنية التى ترجع اإىل الع�سور 
وهى  الــرومــانــى  النيل  مقيا�ص  واأيــ�ــســاً  الــرومــانــيــة,  الغريقية 
الآلة التى كانت ت�ستخدم لقيا�ص م�ستوى ومن�سوب مياه النيل, 

بالإ�سافة اإىل قيا�ص حميط الأر�ص فى حواىل عام 200 ق.م.

بــــازار

اأ�ص������وان

اأ�سوان, فلوكة و�سريح اأغاخان على الرب الغربى

ال تن�صى
فهى  الناق�سة,  امل�سلة  م�ساهدة  تن�سى  ل 
تذكار متبقى من ع�سر الدولة احلديثة 
و�ـــســـاهـــداً عــلــى كــيــفــيــة بـــنـــاء املــ�ــســريــني 

القدماء ملثل هذه املبانى اخلالدة.



كــان  »والــــــذى  الــعــظــيــم  فيلة  معبد  فـــك  مت  وقــــد 
جزيرة  فى  بناءه  واأعيد  اإيزي�ص«  لالإلهة  خم�س�ساً 

اأجيليكا عقب بناء �سد اأ�سوان.

للمهرجانات  بحبهم  م�سهورون  فهم  النوبيون  اأمــا 
واملالب�ص امللونة, وهذه املنطقة يعتقد اأنه عا�ص فيها 
اأول جمتمع نوبى يرجع تاريخه اإىل عام 2000 ق.م, 
ي�ستحق  الــذى  النوبى  املتحف  اأيــ�ــســاً  يوجد  كما 
الزيارة للح�سول على فكرة اأف�سل عن هذه الثقافة 

الغنية.

القرية النوبية, الرب الغربى

ان
���و

�ص���
اأ

نقطة اال�صتعالمات

�صهولة ال�صفر
تــنــظــم �ــســركــة مــ�ــســر لــلــطــريان رحــــالت جــويــة 
قــطــارات  اإىل  بــالإ�ــســافــة  اأ�ـــســـوان,  اإىل  منتظمة 
وبالقاهرة.  بالأق�سر  اأ�سوان  تربط  حيث  النوم 
نــهــايــة لــرحــالت  اأو  اأ�ـــســـوان نقطة بــدايــة  وتــعــد 
الربنامج  من  جــزءاً  تعد  والتى  النيلية  ال�سفن 
وتذهب  اجليزة,  اأهرامات  مثل  مثلها  ال�سياحى 
اأي�ساً,  �سمبل  اأبو  اإىل  اأ�سوان  الرحالت من  هذه 

وتتوافر باأ�سوان �سيارات الأجرةا.
املكتب ال�سياحى

اأ�سوان »املكتب الرئي�سى«
تليفون: 0972312811   فاك�ص: 0972312811

هل تعلم؟
اأنه يوجد باأ�سوان املناظر الرائعة التى ت�ستحق 
الناق�سة,  وامل�سلة  العاىل  ال�سد  مثل  امل�ساهدة 
ومــعــبــد فــيــلــة, اإىل جـــانـــب ركـــــوب الــفــلــوكــة, 
عرو�ص  العظيم,  اأ�ــســوان  بــازار  اإىل  بالإ�سافة 
الــ�ــســوت والــ�ــســوء فـــى مــعــبــد فــيــلــة ومتحف 

احل�سارة النوبية. جزيرة الفنتني, معبد خنوم
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اأ�سوان  الــذى يجرى من  النيل  نهر  مير 
مبعبد فيلة العظيم الذى كان خم�س�ساً 
لعبادة الإلهة ايزي�ص, وقد مت تفكيكه ثم 
اأجيليكا  قبل  جزيرة  بناءه على  اأعيد 
مــوقــعــه الـــقـــدمي, وقـــد غــمــر هـــذا املعبد 
يتجه  ثم  الــقــدمي,  ال�سد  بناء  بعد  باملياه 
نهر النيل ليمر على �سد اأ�سوان والبحرية 
ال�سناعية ال�سخمة »بحرية نا�صر«, ثم 
يتوقف عند اأبو �سمبل, وت�ستهر اأبو �سمبل 
نحتهما  مت  حيث  العظيمني,  مبعبديها 
جانب  على  ال�سلبة  بال�سخور  وبناءهما 
اجلبل وقد بنيا تكرمياً للفرعون العظيم 

رم�صي�ض الثانى وزوجته نفرتارى.
لتنظيم  اجلديد  ال�سد  بناء  مت  وعندما 
مـــيـــاه الــنــيــل خــلــق مــعــه بـــحـــرية نــا�ــســر 

ال�سخمة, والتى هددت هذه املعابد بالغرق, لهذا فقد مت تنفيذ م�سروع عمالق لإنقاذ هذه املعابد وبداأ 
العمل فيه فى بداية ال�ستينات. وقد كان هذا امل�سروع مطوًل ولكنه مت تنفيذه بنجاح كامل.

�سمبل  اأبــو  معبد  باإ�سم  املعروفة  املعابد  هــذه  تاريخ  وترجع 
ال�صغري  �صمبل  اأب��و  ومعبد  الــثــانــى  لــرمــ�ــســيــ�ــص  الــكــبــري 
رم�سي�ص  الفرعونية فى فرتة حكم  الع�سور  اإىل  لنفرتارى, 
اأراد  الــثــانــى  رم�سي�ص  فـــاإن  الق�س�ص  حتــكــى  وكــمــا  الــثــانــى, 
وامللكة  هــو  ع�سره  على  �ساهداً  لي�سبح  باقياً  اأثـــراً  يبنى  اأن 
قــاد�ــص هو  فــى معركة  العظيم  الن�سر  كــان  وقــد  نــفــرتــارى, 

اأف�سل فر�سة لبناء مثل هذا املجمع.

اأبو �سمبل

اأب���و �صمب���ل

اأبو �سمبل, معبد رم�سي�ص الثانى

اأبو �صمبل

ال تن�صى

ل يفوتك م�ساهدة عر�ص ال�سوت وال�سوء 
فـــى مــعــبــد اأبـــــو �ــســمــبــل حــيــث حتــكــى ق�سة 
والأ�ـــســـواء  الـــــراوى  مب�ساحبة  �سمبل  اأبــــو 
املناظر  م�ساهدة  ميكنك  كما  والأ�ـــســـوات, 
واملـــواقـــع الــرائــعــة مــن على مــنت الــرحــالت 
النيلية بني اأ�سوان واأبو�سمبل مثل كالب�سة, 

ووادى ال�سبوع, وعمدا, وق�سر اإبرمي.



وفـــى املــعــبــد, يــوجــد الــعــديــد مــن م�ساهد احلـــرب التى 
ت�سور  التى  التماثيل  وتت�سمن  قاد�ص  معركة  تت�سمن 
التى  الآلــهــة  واأي�ساً  وبناته,  واأبــنــاءه,  نفرتارى,  زوجته 
فاإن  الواقع  وفى  لعبادتها,  املعابد خم�س�سة  كانت هذه 
هـــذا املــعــبــد قــد �سيد عــلــى حمـــور الــتــمــاثــل بــني ال�سرق 
والغرب لهذا فاإنه فى ال�سباح الباكر ت�سل ال�سم�ص اإىل 
داخل املعبد وت�سطع على بع�ص التماثيل التى توجد فيه, 
ويت�سح هذا جلياً فى يومى 22 فرباير، و 22 اأكتوبر 
يبعد حــواىل  »معبد حتحور« فهو  اأمـــا  من كل ع��ام، 
50 مــرتاً عن املعبد الكبري, وهو مزين مب�ساهد و�سور 
لرم�سي�ص الثانى وزوجته وهما يقومان بتقدمي القرابني 

لالآلهة, والتماثيل التى ت�سور الفرعون ونفرتارى.

واليوم فاإن هذه املعابد متثل واحدة من اأهم املواقع 
التى  املعابد  اأهــم  مــن  وتعترب  م�سر,  فــى  ال�سياحية 
بنيت تكرمياً لرم�سي�ص الثانى, حيث يتوافد على هذا 
املوقع يومياً الكثري من احلافالت ال�سياحية املحملة 

بال�سياح من اأ�سوان.

معبد حتحور

اأبو �سمبل

معبد رم�سي�ص الثانى

Qasr
Ibram
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و �ص
اأب��

نقطة اال�صتعالمات

�صهولة ال�صفر
تــنــظــم مــ�ــســر لــلــطــريان رحــــالت جــويــة يومية 
واأ�ـــســـوان, كما يوجد  الــقــاهــرة  مــن  �سمبل  لأبـــو 
التى  والــ�ــســيــارات  املــوؤمــنــة  ال�سياحية  احلــافــالت 

تقوم مرتني يومياً من اأ�سوان

كـــان فتى  �سمبل  اأبـــو  اأن  الأ�ــســطــورة  تــقــول 
�ـــســـغـــرياً تـــــــراوده الــتــخــيــالت عـــن املــعــابــد 
كان  وقــد  الــريــاح,  تتحرك  عندما  املدفونة 

يدل امل�سافرين على املوقع.

هل تعلم؟
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لــالإجــازات  عظيمة  �سياحية  وجهة  الإ�سكندرية  تعد 
كان  الــذى  املنتزة  ق�صر  زيـــارة  تن�ص  ال�سيفية, ول 
فى املا�سى م�سيفاً للعائلة امللكية, وهو يحتوى على 
ال�سريط  على  مطاًل  رائــعــاً  مبنظراً  ويتمتع  متحف 
ال�ساحلى للبحر »فى حدود �ساعتني«, وميكنك اأي�ساً 
اأن تزور املتحف االغريقى الرومانى الذى يقع فى 
وقلعة قايتباى  �ساعتني«,  »فى حــدود  املدينة  قلب 
القدمية  الإ�سكندرية  منارة  موقع  على  بنيت  الــذى 
التى كانت واحدة من عجائب الدنيا ال�سبع »فى حدود 
�ساعة اإىل �ساعتني لكى ت�ستمتع باملناخ البحرى الرائع 

ورمبا تناول الغذاء«.
وبعد ذلك ميكنك التوجه اإىل واحداً من اأهم املواقع 
امل�صرح الرومانى فى  الأثرية فى الإ�سكندرية وهو 
عمود بومبى, واملقابر القدمية فى  كوم الدكة, ثم 
كوم ال�سقافة اأو مقربة ال�ساطبى القدمية, حيث تعترب 
كل هذه املواقع �سهل الو�سول اإليها, فاأوًل قم باختيار 
املواقع التى تف�سلها ثم حدد موقعها على اخلريطة 
ثم بعد ذلك متتع بهذا التاريخ القدمي »فى حدود 3: 
4 �ساعات«, واأخرياً, لن تكتمل رحلتك اإىل الإ�سكندرية 
يجب  ولــكــن  االإ�صكندرية,  ملكتبة  زيــارتــك  بـــدون 

عليك اأن حتدد لها وقتاً منا�سباً لكى ت�ستمتع بروؤية 
املكتبات ال�سخمة, واملتاحف الفنية, واملتاحف الأثرية, 
»فى  الفلكى  الر�سد  وجهاز  والعلوم,  واملخطوطات, 

حدود يوماً واحداً اأو 3 �ساعات فى رحلة خاطفة«.
اإىل  لطيفة  برحلة  القيام  ميكنك  الإ�سكندرية  ومــن 
مقابر  واأيــ�ــســاً  احلربى,  املتحف  لــزيــارة  العلمني 
حرب الكومونولث, اأو املقابر الإيطالية والأملانية »فى 
حدود يوماً واحداً«, اأما ر�صيد فت�ستحق رحلة اأخرى 
فهى تبعد عن �سرق الإ�سكندرية بحواىل 60كم حيث 

اُكت�سف هنا حجر ر�صيد.

تتمتع م�سر وخا�سة وادى النيل بالعديد من املعامل واملواقع ال�سياحية, ولكن �سيكون الأمر م�ستحياًل 
اأول زيــارة لك للقاهرة �ستذهب  اأن ترى كل هذه املواقع فى رحلة واحــدة ق�سرية, فاإن فى  اإذا حاولت 
لروؤية اأهرامات اجليزة واأبو الهول واملتحف امل�سرى, فى حني لن تكتمل رحلتك لالأق�سر اإل مب�ساهدة 

معابد الكرنك, ومعبد الأق�سر وبالطبع وادى امللوك الرائع.
فالكثري من النا�ص �سوف يختارون الرحالت ذات الوجهات ال�سياحية املتعددة, فعلى �سبيل املثال ميكنك اأن 
متكث فى القاهرة ملدة يوم اأو يومني, ثم تاأخذ الرحلة اجلوية التى ت�ستغرق 45 دقيقة اإىل الأق�سر لتق�سى 
فيها ب�سعة اأيام قليلة, ثم الركوب على منت البواخر النيلية ال�سياحية اإىل اأ�سوان, ومن اأ�سوان توجد الرحالت 
اأن الرحلة لــوادى النيل من املمكن اأن متتد لت�سمل  اجلوية املبا�سرة اإىل القاهرة, ويوجد بديل اآخر وهو 
زيارة اإحدى الواحات فى ال�سحراء الغربية, ثم اإىل �ساحل البحر الأحمر اأو �سيناء, لهذا فنحن نعر�ص عليك 

القرتاحات واخليارات التى ت�سمل الربامج ال�سياحية للرحالت واملواقع التى يجب عليك م�ساهدتها.

قلعة قايتباى

التخط�ي�ط للرحل��ة

نهر النيل

االإ�صكندرية وال�صاحل ال�صماىل



وتــاأخــذ  الــقــاهــرة  روائـــــع  بــكــل  ت�ستمتع  اأن  ميــكــنــك 
اأكـــرث,  اأو  ملــحــة عــن معاملها الــ�ــســهــرية فــى مـــدة يـــوم 
املدينة  هذه  فى  اأ�سابيع  ب�سعة  ق�ساء  ميكنك  ولكن 

لت�ستك�سف �سوارعها ومواقعها املذهلة.
وتقع اأهرامات اجليزة غرب و�سط القاهرة, وهذا 
املوقع لي�ص بعيداً عن املدن القدمية مثل »ممفي�ض 
�سغرية  اأهـــرامـــات  عـــدة  اإىل  بــالإ�ــســافــة  و�صقارة«, 
لــعــائــالت املـــلـــوك, وتــعــد هـــذه الأهــــرامــــات هــى اخــر 
القدمية,  ال�سبع  الدنيا  عجائب  من  باقية  عجيبة 
الــهــرم الأكـــرب وهــو هرم  اأن تذهب بــداخــل  وميكنك 
خوفو, واأي�ساً هرم خفرع, ومن هنا ميكنك التوجه 
اإذا كنت  اأمــا  �ساعات(,  اأبو الهول )فى حــدود 3  اإىل 
تخطط لزيارة متحف مركب ال�صم�ض الذى يوجد 
به مركب م�سرى قدمي فى حجمة الكامل, فيمكنك 

اأن تاأخذ وقتاً اإ�سافياً, فى حدود ن�سف �ساعة.
ول يفوتك زيارة �صقارة وهرم  زو�صر املدرج.

اعطى لنف�سك وقتاً ل�ستك�ساف و�سط املدينة, حيث 
كــورنــيــ�ــص الــنــيــل الـــذى ميــتــد مبـــحـــاذاة نــهــر النيل, 
عبور  وميكنك  ال�سباحية,  بالتم�سية  ي�سمح  والــذى 
تتمتع  لــكــى  القاهرة  ب��رج  فــى  وتــ�ــســعــد  اجلـــزيـــرة 
ميدان  زيـــارة  وميكنك  للمدينة,  بانورامية  بــروؤيــة 
»فــى حدود  النيل  اأو ق�سر  العتبة,  ومــيــدان  الأوبـــرا 
يـــومـــاً واحــــــــداً«, وفــــى املــ�ــســاء ميــكــنــك الــتــوجــه اإىل 
الكال�سيكية,  باملو�سيقى  تتمتع  لكى  االأوب��را  دار 

والأوبرا, وامل�سرح, والبالية.

املجموعات  لأكـــرب  مــوطــنــاً  امل�صرى  املتحف  ويــعــد 
التى ت�سم الآثار امل�سرية القدمية فى العامل, حيث 
من  القليل  لــرتى  هنا  �ــســاعــات  عــدة  ق�ساء  ميكنك 
وتت�سمن جمموعة  اأثرية,  األف قطعة   250 اإجماىل 
هذا  يحتوى  كما  ال�سهرية,  اآمون  عنخ  توت  كنوز 
معمارية  وقــطــع  ومــقــابــر,  مــومــيــاوات,  على  املتحف 
قدمية, واملن�سدة املحنطة, والن�سخة املطابقة حلجر 

ر�سيد )فى حدود �ساعتني اإىل عدة اأيام(.
يقع اجلزء الإ�سالمى فى �سرق و�سط القاهرة, حيث 
�ستجد عدداً من ال�سوارع املتداخلة فى خان اخلليلى، 
الذى يعد اأكرب �سوقاً اأو اأكرب بازار فى ال�سرق الأو�سط, 
اأقدم الأ�سواق فى العامل, وميكنك �سراء  وواحداً من 
امل�سغولت  التوابل, حتى  بــدءاً من  كل �سئ من هناك 
واملنتجات  واملالب�ص,  والف�سية,  والنحا�سية  الذهبية 
»فى  التقليدية  امل�سرية  املو�سيقية  والآلت  اجللدية, 

حدود يوم اإىل يومني«.

املبانى  بــوجــود  فــهــى تتميز  الــقــدميــة  الــقــاهــرة  اأمـــا 
الكنائ�ص,  من  وعـــدداً  الهامة,  امل�سيحية  التاريخية 
تعد  حــيــث  ب��رب��ارا«  »القدي�صة  كني�سة  وتــ�ــســمــل 
القدي�ص  وكني�سة  مــ�ــســر,  فــى  الــكــنــائــ�ــص  اأكــــرب  مــن 
القدي�ص  الــقــدميــة  والكني�سة  جرج�ض«،  »م��ارى 
اليهودى«  »املعبد  اأي�ساً  يوجد  كما  »�صرجيو�ض«, 
»بن عزرا«, بالإ�سافة اإىل جامع عمرو بن العا�ض، 
القبطى  املتحف  يحتوى  كما  املعلقة  والكني�صة 
على اإحدى اأف�سل جمموعات ملقتنيات الفن القبطى 
ا�ستك�ساف  فـــى  الـــعـــامل, و�ــســتــجــد مــتــعــة كــبــرية  فـــى 
»فى  القبطية  للقاهرة  ال�سغرية  ال�سيقة  ال�سوارع 

حدود �ساعتني«.
الــ�ــســحــراء  فــى  الفيوم  واح��ة  زيــــارة  تــفــوتــك  ول 
وبع�ص  ق��ارون,  بحرية  بها  يوجد  والتى  الغربية, 
الآثار العظيمة, وبقايا هرم هواره الذى قام ببنائه 

اأمنمحات الثالث.

اأهرامات اجليزة

املتحف امل�سرى

هرم �سقارة
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تعترب االأق�صر اأف�سل متحف مفتوح فى العامل, 
اأيام, اأو حتى  اأو  حيث ميكنك ق�ساء عدة �ساعات, 
اأ�سابيع فى ا�ستك�ساف معابدها املذهلة, فهذا اأمر 
يرجع اإىل مدى �سغفك وحبك للح�سارة امل�سرية 
متحف االأق�صر   القدمية, حيث �ستتمتع بزيارة 

امللىء بالآثار القدمية, ومقابر وادى امللوك.

ديــنــى قدمي  مــوقــع  اأكـــرب  الكرنك  معابد  وتــعــد 
اأن يقوموا  الزائرين  اإمكان  العامل, حيث فى  فى 
املنطقة  اآمـــــون رع وهـــى  اأقـــدا�ـــص  بـــزيـــارة قــد�ــص 
الـــوحـــيـــدة املــفــتــوحــة لــلــجــمــهــور, ويـــوجـــد ثــالث 
مناطق اأخرى, وهى �سريح مونتو, و�سريح موت, 
ومعبد اأمنحتب الرابع, ول تن�سى م�ساهدة عر�ص 

ال�سوت وال�سوء لياًل باللغة التى ترغب بها.

ويــقــع معبد االأق�����ص��ر, عــلــى ميـــني الــكــورنــيــ�ــص 
ويكون م�سيئاً فى الليل, وميكن �سمه مع معبد 
الــكــرنــك فــى زيـــارة واحــــدة, )ميكنك زيــارتــه فى 

حدود �ساعتني(.

اأعط لنف�سك بع�ص الوقت لزيارة متحف التحنيط 
لن�سان,  مــومــيــاء  بــه  يــوجــد  حيث  الكورني�ص,  على 
الأدوات  اإىل  بالإ�سافة  واأ�ــســمــاك,  حمنط,  ومت�ساح 
للجثة,  احلــيــويــة  الأعــ�ــســاء  اإزالــــة  فــى  امل�ستخدمة 
واف�سح  �ــســاعــتــني(,  حـــدود  )فــى  التحنيط  وطــريــقــة 
الوقت اأي�ساً ل�ستك�ساف الرب ال�سرقى لالأق�سر لكى 
»اأجاثا  اأن  بــال�ــص«, والــذى يقال  تــرى فندق »ونــرت 
كر�ستى« قامت فيه بكتابة عملها الرائع »املوت على 

والكني�سة  املك�سك�ص,  م�سجد  اإىل  بالإ�سافة  النيل«, 
الرومانية القبطية العظيمة بجانب معبد الأق�سر 

»ميكنك زيارته فى حدود �ساعتني«.

لالأق�سر  الــغــربــى  الـــرب  فــى  امللوك  وادى  يــقــع 
طريق  عن  اإليه  الو�سول  �سهل  وهــو  طيبة,  عند 
اعـــط لنف�سك 30  كـــوبـــرى فـــوق جمـــر ىالــنــهــر, 
وقم  بال�سيارة,  الرحلة  لهذه  يقرب  ما  اأو  دقيقة 
اإذا كنت  اأطــول  برنامج رحلتك مبدة  بو�سعه فى 
الرئي�سية  ال�سياحية  املواقع  اإىل  ترغب فى رحلة 
»هابو«,  مدينة  معبد  ت�سمل  والتى  الغربى  للرب 
و»التمثالني ال�صخمني« املعروفان با�سم متثاىل 
ومعبد  الرام�صيوم,  اجلنائزى  واملعبد  ممنون, 

امللكة حت�سب�سوت فى الدير البحرى.

القاهرة الإ�سالمية, جامع ال�سلطان ح�سن

الرام�سيوم, معبد رم�سي�ص الثانى

االأق�صر



الرحالت النيلية فى نهر النيل 
وبحرية نا�صر

نهر  جمــرى  على  البخارية  بال�سفن  الــنــزهــات  تعد 
النيل, اأو البحار حول بحرية نا�سر طريقة عظيمة 
لــال�ــســرتخــاء ومــ�ــســاهــدة املــنــاظــر املــبــهــرة, على منت 
وميكنك  فــاخــرة  �سفينة  مــنت  على  مــن  اأو  الفلوكة 
م�ساهدة العديد من املعابد على الطريق, فمن على 
�سواطئ بحرية نا�سر على �سبيل املثال يوجد م�سهداً 
لرم�سي�ص  �سمبل  اأبـــو  فــى  العظيمة  للمعابد  رائــعــاً 
حيث  لنفرتارى,  ال�سغري  �سمبل  اأبــو  ومعبد  الثانى 
فى  الفرعونية  م�سر  اإىل  املعابد  هــذه  تاريخ  يرجع 
مبنية  املعابد  هذه  كانت  وقد  الثانى,  رم�سي�ص  عهد 
الزيارة فى حدود  اأحد جوانب اجلبل »ميكنك  على 
التى  البخارية  ال�سفن  وهناك  ثالثة«,  اإىل  �ساعتني 

تاأخذ الزائرين اإىل رحالت اأق�سر.

ويــعــد الـــرب الــ�ــســرقــى لــالأقــ�ــســر هـــو مــوقــع مــغــادرة 
رحالت ال�سفن البخارية املتجهة اإىل اأ�سوان. فيوجد 
على هذه البواخر اأجنحه مكيفة تنا�سب امل�سافرين, 
بــالإ�ــســافــة اإىل املــطــاعــم الــفــاخــرة, والـــبـــارات, ومــن 
ا�سنا,  وحتى  املــلــوك  وادى  على  متــر  �سوف  الأق�سر 
ثم ادفو, ثم كوم امبو حيث ميكنك م�ساهدة معبدى 
اأ�ــســوان, وهــنــاك بع�ص  اإىل  ثــم  �سوبيك وهــاريــر�ــص, 
ال�سفن التى تبداأ رحلتها من اأ�سوان لهذا فاإن الرحلة 
�ستكون بالعك�ص, وفى اأ�سوان ميكنك م�ساهدة جزيرة 
الفنتني  لهذا فاإن هذه الرحالت النيلية هى طريقة 
واأ�ــســوان  الأق�سر  بــني  النيل  امــتــداد  مل�ساهدة  رائــعــة 
»ميكنك الزيارة فى حدود 4:3 اأيام«, واإذا كنت ترغب 
فى ا�ستكمال رحلتك النيلية, فقم بركوب قارب من 
اأ�سوان اإىل اأبو �سمبل, حيث �سرتى بع�ساً من املناظر 
الرائعة مثل معبد وادى ال�سبوع, ومعبد عمدا على 

الطريق.

كما ميكنك التوقف قلياًل عند قرى القرنه اجلديدة والقدمية »ميكنك الزيارة فى حدود 3 �ساعات«, 
وعند زيارتك لوادى امللوك ميكنك ق�ساء ال�ساعات املمتعة.
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يــحــتــاج الـــزائـــرون اإىل تــاأ�ــســرية فــرديــة لــدخــول 
مــ�ــســر, وهـــذه الــتــاأ�ــســرية تــكــون �ــســاحلــة ملـــدة 90 
تقت�سى  لها  املخطط  الرحلة  كــانــت  واإذا  يــومــاً, 
الــ�ــســفــر اإىل خــــارج مــ�ــســر خـــالل هـــذه املــــدة فــاإن 
اأفــ�ــســل خــيــار هــو الــتــاأ�ــســرية املــتــعــددة الـــزيـــارات, 
وحــيــث ميــكــنــك اأن حتــ�ــســل عــلــيــهــا مــقــدمــاً من 
جميع  فى  املنت�سرة  امل�سرية  القن�سليات  احــدى 
ملــطــارات  دخــولــك  �سرائها عند  اأو  الــعــامل  اأنــحــاء 
اإىل جواز  الزائرون  الأق�سر, ويحتاج  اأو  القاهرة 
�سفر فيه �سالحية ملدة �ستة اأ�سهر على الأقل من 
تاريخ الدخول, وتعد م�سر مثل بقية دول العامل 
و�سارمة  حازمة  جمركية  اإجـــراءات  تطبق  التى 
ال�سجائر  اأو  الكحول  مثل  اأ�ــســيــاء  اإحــ�ــســار  جتــاه 
اإىل البالد, لذلك ولتجنب �سوء الفهم وامل�ساكل 
ميــكــنــك �ـــســـراء مــثــل هــــذه الأ�ـــســـيـــاء مـــن املــحــال 
التجارية املوجودة فى املطار, ول ي�سمح بالطبع 
حتت اأى ظروف مبغادرة البالد حاماًل معك اأى 

قطعة اأثرية.

ل يوجد هناك اأى تطعيمات لزمة لزيارة م�سر, 
وميــكــنــك جتــنــب احلـــــروق الــ�ــســمــ�ــســيــة واجلــفــاف 
على  ال�سم�ص  كــرمي  من  الكثري  و�سع  طريق  عن 
ب�سرتك, وارتداء مالب�ص قطنية خفيفة مع قبعة, 
و�ــســرب كــمــيــات كــبــرية مــن املـــيـــاه, اأمــــا ت�سهيالت 
الرعاية ال�سحية فى م�سر فهى جيدة ب�سكل عام 

ولكن ين�سح اأن تلتزم بالتاأمني ال�سحى.

على  الإ�سكندرية  مــن  هائل  ب�سكل  املــنــاخ  يختلف 
الــ�ــســاحــل الــ�ــســمــاىل مـــــروراً بــالــنــهــر وو�ـــســـوًل اإىل 
اجلنوب,  اأق�سى  فى  واأبو�سمبل  واأ�ــســوان  الأق�سر 
يعد معتدًل  النيل  وادى  فاإن مناخ  وب�سورة عامة 
ونــدرة  ال�ساطعة  ال�سم�ص  اأ�سعة  من  الكثري  حيث 
الأمطار على عك�ص ال�سحراء التى تتميز بدرجات 
احلرارة املرتفعة, ويعد اأح�سن وقت منا�سب لزيارة 
وادى النيل هو من منت�سف �سهر اإبريل اإىل �سهر 
مايو, اأو �سهرى �سبتمرب واأكتوبر, اأما �سهر نوفمرب 
معدلت  اإىل  احلــــرارة  درجـــات  فيه  ت�سل  والـــذى 
ال�سياحية  املــواقــع  زيـــارة  فيه  في�سهل  منخف�سة, 
فاإن  واأغ�سط�ص  يوليو  �سهرى  اأمــا  وال�ستك�ساف, 

ال�سم�ص فيهما ت�سبح �ساخنة جداً.

تــتــمــتــع مــ�ــســر بــخــدمــات النـــرتنـــت حــيــث ي�سهل 
الـــدخـــول عــلــى الــ�ــســبــكــة فـــى الـــفـــنـــادق, واملــكــاتــب, 
الـ  ومقاهى النرتنت, كما تتمتع م�سر بخدمات 
wi,fi الال�سلكية والتى متكنك من الدخول على 
�سبكة النرتنت فى معظم الأماكن ال�سياحية فى 
اأي�ساً  القــ�ــســر,  كما ميكنك  فــى  الــبــالد وخا�سة 
بالزوار  اخلا�سة  املحمول  التليفون  كــروت  �سراء 
املحمول,  تليفونك  ا�ستخدام  من  ميكنك  والــذى 
واإر�ـــســـال خطاباتك عــن طريق  الــطــوابــع  و�ــســراء 
الــذى تقيم  الفندق  اأو عن طريق  مكاتب الربيد 

به, وتغلق مكاتب الربيد اأيام اجلمعة.

وبا�ستخدام  فــولــت   220 على  م�سر  كــهــربــاء  تعمل 
املــقــبــ�ــص الــكــهــربــائــى ذو الــفــتــحــتــني عــلــى الـــطـــراز 
بك  اخلــا�ــص  املــولــد  اح�سار  وي�ستح�سن  الأوروبــــى, 
اأ�سيائك ال�سخ�سية مثل �سواحن  اإذا اأردت ا�ستخدام 

التليفون املحمول.

تعد اللغة العربية هى اللغة الر�سمية مل�سر, وهناك 
الكثري من اللغات املختلفة التى يتحدث بها خا�سة 

فى املناطق ال�سياحية.

النيل  وادى  اإىل  اإىل م�سر وحتديداً  الطريان  اإن 
�سركة  فتنظم  والو�سوح,  الب�ساطة  غاية  فى  اأمــر 
www.« للطريان«  »م�سر  الرئي�سية  الطريان 
وعــالــيــة  مــنــتــظــمــة  رحــــالت   »egyptair.com
اجلـــودة اإىل الــقــاهــرة, والإ�ــســكــنــدريــة, والأقــ�ــســر, 
واأ�سوان من كل املطارات فى جميع اأنحاء العامل, 
باهظة  تنظم رحـــالت حملية وغــري  اأيــ�ــســاً  وهــى 
الــثــمــن, وهــنــاك بع�ص الــــزوار الــذيــن يــاأتــون اإىل 
م�سر عن طريق الرب اأو البحر, كما تعد رحالت 
الــفــنــادق الــعــائــمــة حمــطــة اأ�ــســا�ــســيــة عــلــى جــدول 
الإجـــازات  حجز  وميكنك  ال�سياحى,  برناجمهم 
تن�سيط  »هيئة  طريق  عن  الق�سرية  الرحالت  اأو 

ال�سياحة امل�سرية«.
www.egypt.travel

معلومات هامة
الدخول اإىل م�صر ومغادرتها

ال�صح�ة

املن��اخ

املعلومات واحلجز

االت�صاالت

الكهرباء

اللغ�ة



وهو  الرئي�سية  العملة  هو  امل�سرى  اجلنيه  يعد 
قــر�ــص, وميكنك احلــ�ــســول على   100 مــكــون مــن 
فى  املنت�سرة  الآىل  ال�سرف  ماكينات  من  النقود 
واملحال  الفنادق  معظم  وتتعامل  الكربى,  املدن 
الـــكـــربى عـــن طــريــق الـــكـــروت الإئــتــمــانــيــة مثل 
ال�سيكات  اإىل  بالإ�سافة  و»ما�سرتكارد«,  »فيزا«, 
ال�سياحية وبع�ص العمالت الأجنبية املعينة مثل 
اليورو, وال�سرتلينى, والدولر, واإذا اجتهت فى 
ما  فغالباً  ال�سياحية,  الأماكن  عن  بعيداً  �سفرك 
�سيتم التعامل عن طريق اجلنيه امل�سرى فقط.

بــريــا�ــســات  املــ�ــســريــة  املــنــاطــق  مـــن  عـــــدداً  ت�ستهر 
الــغــطــ�ــص والـــغـــو�ـــص بـــالأنـــبـــوب حتـــت املـــــاء مثل 
واجلــونــة,  كــالــغــردقــة,  الأحــمــر  البحر  منتجعات 
ومر�سى علم, ودهب, و�سرم ال�سيخ فى �سيناء, اأما 
وادى النيل فهو ي�ستهر برحالت املنطاد الهوائى 
اأعلى وادى امللوك بالأق�سر, ومالعب اجلولف فى 
القاهرة, والأق�سر, ركوب الفلوكة, بجانب ركوب 
احل�سان واجلمل, ورحالت ال�سفارى, وملن يودون 
املنتجعات  العديد من مناطق  ال�سرتخاء فهناك 

ال�ست�سفائية فى انتظارهم.

تعد م�سر بلداً كبرياً من حيث امل�ساحة, لذا فاإن 
لديهم  الذين  الأ�سخا�ص  لهوؤلء  طريقة  اأف�سل 
م�سر  فــى  ال�سياحية  لرحالتهم  حمـــدوداً  وقــتــاً 
هــو ال�سفر عــن طــريــق اجلـــو, كــمــا يــوجــد هناك 
احلافالت ذات امل�سافات الطويلة والقطارات التى 
ت�ستغرق  بالطبع  ولكن  الثمن  فــى  اأرخــ�ــص  تعد 
اأمــا النــتــقــال داخــل املدينة نف�سها  اأطـــول,  زمــنــاً 

126 - �سرطة ال�سياحة 
180 - الطفـــــــاء  
123 - ال�سعــــــاف  
140 - دليل التليفون 

19970 خدمات مطار القاهرة 
خدمات امل�ست�سفي الطائر             37766393/2

مكاتب اال�صتعالمات ال�صياحية
3913454 القاهرة  
3838823 الأهرامات  
4851556 الإ�سكندرية  
4931841 مر�سى مطروح 
2372306 الأق�سر  
2312811 اأ�ســـــــوان  

تــتــ�ــســمــن هــــذه الأجـــــــــازات »عـــيـــد الــكــريــ�ــســمــا�ــص 
الــقــبــطــى« فــى 7 يــنــايــر و»عــيــد ثـــورة 25 يــنــايــر«, 
و»عيد العمال« فى 1 مايو, و»عيد الثورة« فى 23 
اأكتوبر, و»راأ�ص  امل�سلحة« 6  يوليو, و»عيد القوات 
ال�سنة الإ�سالمية«, و»�سهر رم�سان« الذى يعترب 
الفطر,  عيد  ي�سبق  والــذى  الدينى  ال�سيام  �سهر 

فهم يتغريوا كل عام و»عيد الأ�سحى«.

تـــبـــداأ املــكــاتــب الإداريـــــــة والــ�ــســركــات احلــكــومــيــة 
والــبــنــوك مــن الــ�ــســاعــة الــتــا�ــســعــة �ــســبــاحــاً وحتى 
ال�ساعة الثانية ظهراً ما عدا اأيام اجلمعة وال�سبت 
والإجازات الر�سمية, تفتح معظم املحال التجارية 
اأيام  اإىل 10 م�ساًء كل يوم ماعدا  من 10 �سباحاً 
الأحـــــد, ولــكــن مـــن فــ�ــســلــك لحـــظ اأن كـــل هــذه 
املواعيد تختلف فى �سهر رم�سان, وتفتح الأماكن 
يومياً,  م�ساًء   5 وحتى  �سباحاً   9 من  التاريخية 

واإىل 6 م�ساًء فى ف�سل ال�سيف.

بــا�ــص, رحلة نيلية املــيــنــى  اأو  بــ�ــســيــارات الأجـــــرة  فيكن غــالــبــاً 
بالإ�سافة اإىل امكانية ا�ستئجار �سيارة مع املر�سد 
لديك  كــان  اإذا  جيدة  فكرة  تعترب  حيث  يــوم  ملــدة 
جـــــدوًل زمنياً حمـــــدوداً وتــرغــب فــى اأن تــرى كل 
اإىل  للذهاب  كنت تخطط  واإذا  ال�سياحية,  املواقع 
مر�سد,  برفقة  تكون  اأن  عليك  فيجب  ال�سحراء 
تعد  والــتــى  املـــرتو  بخطوط  الــقــاهــرة  تتمتع  كما 

طريقة ممتازة لالنتقال داخــل املدينــة.
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النقود والكروت االإئتمانية

االإجازات واالأعياد القومية
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منتجع ونادى �سحى هيلتون الأق�سر

االإقام��ة واملبي��ت



اإذا كـنت تخطط لالإقامة فى فندق اأربع اأو خم�ص جنوم, اأو فندقاً عائماً على نهر النيل 
فاأنت  الطريق,  الرائعة على  واملناظر  املواقــع  مل�ساهــدة  هائلــة  بتجربــة  ت�ستمتع  ف�سوف 
اأمام م�ستوى عاىل جداً من الت�سهيالت الفندقية املذهلة, حيث تتمتع البالد مب�ستويات 

عالية وو�سائل الراحة واملتعة باأ�سعار منا�سبة.

تتميز م�سر بتاريخها الذي يرجع اإىل احل�سارات 
واملعامل  املــمــتــازة,  الأثــريــة  ومبواقعها  القدمية, 
ووادى  اجليزة,  اأهرامات  مثل  البارزة  ال�سياحية 
الغو�ص,  ومبواقع  الوا�سعة,  وب�سحرائها  امللوك, 
ال�ساحلى,  �سريطها  على  املنت�سرة  واملنتجعات 
والــزائــريــن من  ال�سياح  فـــاإن م�سر جتــذب  لــهــذا 
يختاروا  اأن  لهم  بحيث ميكن  الــعــامل  اأنــحــاء  كــل 
الإقامة فى فندق رفيع امل�ستوى فى الإ�سكندرية 
اأو على ال�سريط ال�ساحلى للبحر املتو�سط, اأو فى 
اأحد  اأو حتى فى  اأ�سوان,  اأو  الأق�سر,  اأو  القاهرة, 
�سيناء,  مناطق  فى  اأو  الأحــمــر  البحر  منتجعات 
ومتخ�س�ساً  خمتلفاً  مكاناً  اختيار  ميكنهم  كما 
اأكرث مثل منتجعاً �سحياً لال�سرتخاء, اأو الإقامة 
ومنتجع  بــيــئــى  منتجع  اأو  تــاريــخــى,  فــنــدق  فــى 
الفنادق  فــاإن  لذا  �سحراوى,  خميم  اأو  للجولف, 
جميع  لتنا�سب  هــائــاًل  تــنــوعــاً  تتنوع  م�سر.  فــى 
من  جتعل  حيث  وامليزانيات,  وامل�ستويات  الأذواق 
من  متحى  ولــن  تن�سى  لن  ذكــرى  ال�سائح  اقامة 

حياته اأبداً.

لهذا فاإن ال�سائحني والزوار يتوافر اأمامهم عدة خيارات لالإقامة اإذا ما قرروا مكان ونوع اقامتهم التى 
يريدونها, ففى القطاع التاريخى الفاخر واملتميز لل�سوق ال�سياحى هناك فندق »اأوبروى مينا هاو�ص« 
بالقاهرة والذى  املاريوت  اأو فندق  اأهرامات اجليزة,  نزًل لل�سيد حيث يطل على  بال�سابق  والذى كان 
جنوم  الـــ5  فندق  يوجد  كما  ال�سوي�ص,  قناة  مع  الوقت  نف�ص  فى  افتتح  حيث   19 الـــ  القرن  اإىل  يرجع 
»�سوفتيل كرتاكت« حيث كان املف�سل عند الكاتبة »اأجاثا كري�ستى« وهو واحداً من اأ�سهر الفنادق امل�سرية 
اأ�سوان, ويوجد فى الأق�سر فندق »�سوفتيل ونرت بال�ص« ذو اخلم�ص  حيث يقع على �سفاف النيل فى 
جنوم والذى يقع بجانب النيل, حيث �ستح�سل على منظر رائع مطاًل على وادى امللوك مبواجهة النهر, 

كما يوجد فندق ال�سالملك فى الإ�سكندرية والذى كان م�سكناً لإقامة العائلة امللكية.

املطعم الإيطاىل باملاريوت, مرتفعات طابا
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وال�ــســرتخــاء  ال�ست�سفائية  املنتجعات  فــى  با�سرتاحة  ال�ستمتاع  ال�سائحني  مــن  العديد  يرغب  كما 
والرفاهية, اأو ال�ستمتاع بلعب جولت من ريا�سة اجلولف, لهذا فاإن »�سيتى �ستارز« الدوىل فى القاهرة, 
والنادى ال�سحى لفندق »الفور�سيزونز« فى الإ�سكندرية, و»�سارم ليف« فى العلمني, ومنتجع »هيلتون« 
فى الأق�سر, و»�سوفيتيل الكرنك«, و»منتجع مينا فيل« فى �سفاجا, و»�ستيال دى مارى« بالعني ال�سخنة 
على البحر الأحمر, وفندق �سافوى وجراند روتانا فى �سرم ال�سيخ, كل هذه الفنادق والأماكن خم�س�سة 

للنوادى ال�سحية.

وتوجد فنادق »جى دبليو ماريوت« فى القاهرة, و»بورتو مارينا« العلمني, و»الكا�سكاد» فى خليج �سوما 
باى, و»�ستيجن برج الداو« فى الغردقة, هى الفنادق الأربعة فى م�سر التى يوجد بها مالعب اجلولف.

اإذن  فاأنت  �سياحى,  مر�سد  مع  ال�سياحية  الأماكن  عن  البعيدة  الأماكن  اإىل  للذهاب  تخطط  كنت  اإذا 
فى  الإقامة  الرائعة  ميكنك  البحرية  واحة  البيئية, ففى  والفنادق  النزل  لتقيم فى  الفر�سة  اأمامك 
فندق »ق�سر الباويطى«, وفى واحة الداخلة �ستقيم فى فندق »�سحراء الطرفة«, وهما الثنان يقعان 
املجتمعات فى  اأكــرب  بها  التى يعي�ص  الواحات  اأهــم  �سيوة وهى واحــدة من  اأمــا فى  الغربية,  بال�سحراء 
الإقامة  اأ�سباب  فيه  تتوافر  الــذى  البيئى  اأميال  اأميالل«  »اأدريــر  فندق  القامة فى  ال�سحراء, ميكنك 
والراحة مثل حمام ال�سباحة واأجنحة ال�سيوف, وميكنك اأن تعي�ص مثل هذه التجربة فى منطقة �سيناء 

وفى »نزل ب�ساطة« بنويبع.

اأننا  �ستعرف جيداً  البال حيث  براحة  تتمتع  اأن  اختياراتك لالإقامة مب�سر, ميكنك  كانت  لذا, فمهما 
�سنعمل جاهدين على اأن نوفر لك اإقامة �سعيدة ورائعة فى م�سر.

اإن الفنادق املذكورة فى هذا اجلزء هى جمرد خمتارات ب�سيطة من جمموعة هائلة من الفنادق املوجودة 
مب�سر, ولكى حت�سل على قائمة كاملة تف�سل بزيارة موقع الفنادق امل�سرية على النرتنت

www.eha.org.eg 

فندق بيئى



مر�سى علم, فندق كهرمانة
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ال�سحراء البي�ساء

تقع واحــة البحرية على بعد حــواىل 365كــم غــرب اجليزة وهــى تعترب واحــدة من اأ�سهر واحــات ال�سحراء 
الغربية, تبعد واحة �سيوة م�سافة اأكرث من ذلك فى ال�سحراء, ومن العنا�سر املميزة للواحات هو وجود اأ�سجار 
النخيل التى تنمو بغزارة وبكرثة مما يجعلها واحة منتجة وتتكون ما ي�سبه بالغطاء اأو الظالل التى ت�سمح 
بنمو الأ�سجار ال�سغرية وازدهار النباتات املختلفة, لهذا فاإن اأ�سجار التني والزيتون وبع�ص اأ�سجار الفواكة 

واخل�سروات ميكنها اأن تنمو وتزدهر فى ظل هذه الظروف.
والباردة  ال�ساخنة  املائية  بعيونها  البحرية  واحــة  وت�ستهر 
الطبيعية التى ترجع للح�سارة الرومانية القدمية ويقال 
اأن هـــذه الــعــيــون لــهــا فــوائــد عــالجــيــة, لــهــذا فــــاإن ال�سياح 
يتوافدون اإليها من كل مكان لال�ستمتاع بهذه املياه, وعلى 
امل�ستوى الثقافى فاإنه يوجد بها عدداً من اطالل الع�سور 

الغرايقية الرومانية.
وبــاملــثــل فــــاإن واحــــة �ــســيــوة تــعــد مــكــانــاً جلـــذب الأ�ــســخــا�ــص 
زيارة جبل  القدمية وميكنهم  امل�سرية  املهتمون باحل�سارة 
املوتى والذى ي�سم املومياوات القدمية, ومعبد اآمون الذى يوجد به مناذج من املنقو�سات واملنحوتات, 
واأي�ساً »معبد نبوءة اآمون«, كما يوجد اأي�ساً ح�سن مدينة �سيوة القدمي, كما يوجد واحات اأخرى فى 
ال�سحراء الغربية مثل واحة اخلارجة, وواحة الداخلة, وواحة الفرافرة, وجتد بكل هذه الواحات مواقع 

اأثرية قدمية ت�ستحق امل�ساهدة.

ال�سحراء بالقرب من واحة البحرية

مقرتح��ات
ال�صحراء الغربية والواحات

ال تن�صى
العائمة  العبارة  ل تفوتك فر�سة ركوب 
ت�ستغرق  الغردقة,  اإىل  ال�سيخ  �سرم  من 
هذه الرحلة حواىل 90 دقيقة, واإذا كنت 
حمظوظاً �سرتى الدلفني, كما ميكنك 
اإىل  الأق�سر  مــن  برية  برحلة  تقوم  اأن 

الغردقة فى حواىل 4 �ساعات ون�سف.



من  عـــدداً  الأحــمــر  للبحر  ال�ساحلى  ال�سريط  يوفر 
الرغم  وعلى  م�سر,  فى  والهائلة  املختلفة  التجارب 
من اأنه يبدو من اخلارج اأنه جمرد عدة كيلو مرتات 
من ال�سحراء, اإل اأنه يوجد به العديد من منتجعات 
التى تعترب موطناً حلواىل  الغردقة  الإجــازات, مثل 
40 األف ن�سمة, فهى مزدحمة برواد الإجــازات خالل 
�سهور الربيع وال�سيف الذين يع�سقونها, مثلها مثل 

العديد من الأماكن فى م�سر.
املائية.  والريا�سات  الرائعة  بال�سواطئ  ت�ستهر  وهى 
وعلى بعد 20كم من الغردقة �ستجد منتجع اجلونة 
الــفــاخــر لــلــعــائــالت وفــيــه كــل مــا يــالئــم احــتــيــاجــات 

عائلتك.
وتعد مر�سى علم اأ�سغر قلياًل وتقع جنوب ال�ساحل, 
فيها  افتتحت  وقــد  بــالــغــردقــة,  باملقارنة  اأهــــداأ  وهــى 
الــعــديــد مــن منتجعات اخلــمــ�ــص جنـــوم فــى الأعــــوام 
ميكن  التى  الأن�سطة  اأهــم  وتعترب  ال�سابقة,  القليلة 
الأ�سماك,  مل�ساهدة  قــاربــاً  تاأخذ  اأن  هى  متار�سها  اأن 
الطعام  تناول  اأو  والــدلفــني,  البحرية,  وال�سحالف 
الأ�سخا�ص  اأمــا  البحر,  املطلة على  املطاعم  اأحــد  فى 
الأكرث ن�ساطاً فيمكنهم املغامرة بركوب الدراجات اأو 
حتت  الع�ساء  تناول  ميكنك  كما  اخليول,  اأو  اجلمال 

�سوء النجوم فى اأحدى القرى البدوية.
وبالقرب من مر�سى علم, يوجد منتجع بورت غالب 

الأنيق حيث يوجد به كل اخلدمات والت�سهيالت.
وتــعــتــرب �ــســيــنــاء مــنــطــقــة هــامــة جـــــداً, حــيــث تــوجــد 
اإىل  ينق�سم  وهـــى منتجع حــيــوى  الــ�ــســيــخ,  �ــســرم  بــهــا 
منطقتني مميزتني, املنطقة ال�سياحية خلليج نعمة, 
واملدينة وامليناء فى اجلنوب هذا بالإ�سافة اإىل طابا, 
كل هذه  تعد  ودهــب حيث  ونويبع,  ومرتفعات طابا, 

املناطق ال�سياحية مميزة و�سهرية.
وتــقــع املــنــطــقــة الــتــى حــــول �ــســرم الــ�ــســيــخ فــهــى تــوفــر 
العديد  بجانب  واملطاعم  الفنادق  من  كثرية  خــيــارات 
»دير �صانت كاترين«  من الرحالت اإىل اأماكن مثل 
والتى يقال عنها اأنها اأقــدم دير فى العامل حيث تقف 
بثبات فى اأعقاب »جبل مو�صى«, كما ميكنك اأن تذهب 
»راأ�ــص  اإىل املحمية الطبيعية فى  فى رحــالت ق�سرية 
حممد« على الطرف اجلنوبى ل�سيناء اأو تاأخذ قوارب 
للغط�ص فى البحر الأحــمــر, كما ميكنك الجتــاه اإىل 
واملحميات  العري�ص,  توجد مدينة  �سيناء حيث  �سمال 
ت�ستهران  اللتان  والــربدويــل  الــزرانــيــق,  فى  الطبيعية 
بالطيور املهاجرة ويتواجد بها حمبى م�ساهدة الطيور.

موقع للغو�ص فى البحر الأحمر

جتد  �سوف  الأحمر,  البحر  اإىل  النيل  فمن  لذا 
نطاقاً مميزاً من اجلبال مبوازاة ال�ساحل, حيث 
الأنبا  بول,  يوجد دير النبا انطونيو�ص, ودير 
و»كال  بورفريت«  »مون�ص  لـ  الرومانية  والآثـــار 

ديان�ص« الذين يقعوا فى ال�سحراء ال�سرقية.

ات
ح����
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قت�

م
البحر االأحمر و�صيناء

نقطة اال�صتعالمات
�صهولة ال�صفر

مطار  اإىل  املنتظمة  اجلــويــة  الــرحــالت  تــوجــد 
الـــغـــردقـــة ومـــر�ـــســـى عــلــم عــلــى �ــســاحــل الــبــحــر 
ال�سيخ, وطابا فى جنوب �سيناء,  الأحمر, و�سرم 
بالإ�سافة اإىل �سيارات الأجرة املتاحة فى العديد 

من املناطق  باإ�ستثناء ال�سحراء الغربية.

هل تعلم؟
عطلة  لق�ساء  مثالياً  مكاناً  تعد  م�سر  اأن 
مركز  اجعل  لــذا  الطويلة  الأ�ــســبــوع  نهاية 
اإقـــامـــتـــك فــــى مـــديـــنـــة مـــثـــل الـــقـــاهـــرة اأو 
الأق�سر مل�ساهدة املواقع ال�سياحية, اأو اختار 
وا�ستخرخى  �سحى  منتجع  فــى  الرفاهية 

لب�سعة اأيام.
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تراث  فهى  القدمية  الأثرية  املواقع  احرتم   -
جتل�ص  اأو  تخد�سها  اأو  تلم�سها  فال  ان�سانى 

عليها.

- قم بارتداء املالب�ص املنا�سبة حيث ل يوجد زى 
اأنه من  اإل  اإرتدائه فى كل مدينة  معني يجب 
البناطيل  بارتداء  يقمن  األ  للن�ساء  الأف�سل 
الق�سرية اأو يرتكوا اأكتافهم عارية خا�سة عند 

زيارة امل�ساجد والكنائ�ص.

الكرمي  و�سع  املياه  من  كبرية  كميات  ا�سرب   -
الواقى من ال�سم�ص.

- احتفظ بنقود م�سرية معك حيث تقبل الفنادق 
واملحال الكربى فى املناطق ال�سياحية التعامل 
واملحال  املطاعم  ولكن  الإئتمانية,  بالكروت 
اإذا ما  التعامل بها, وخا�سة  ال�سغرية ل تقبل 
املناطق  عن  بعيداً  ال�سحراء  فى  اأكرث  توغلت 
اإل  يقبلون  ل  التجار  اأن  حيث  ال�سياحية, 

النقود.

متع  اإحدى  فهى  التذكارية  الهدايا  ب�سراء  قم   -
حيث  م�سر,  مثل  مده�ساً  بلداً  فى  الإجازات 
التذكارية  الهدايا  من  العديد  بها  يوجد 
تذكرك  وتظل  بلدك  تاأخذها  اأن  ميكنك  التى 
من  العديد  فهناك  م�سر,  اإىل  باإجازتك 
التى  اليدوية  واحلرف  التجارية  الأ�سواق 

تعك�ص الثقافات املختلفة على طول وادى النيل 
واملرمر,  والعطور,  وال�سجاجيد,  الزجاج,  مثل 
و�سناعة ال�سالل, والن�سيج, واملجوهرات, ولكن 
ل حتاول اأن تاأخذ معك اأي قطعة اأثرية, فهو 

اأمر ممنوع منعاً باتاً.

ت�سيع  ل  حتى  بك  اخلا�سة  الكامريا  تن�ص  ل   -
اللحظات املمتعة مع الأ�سخا�ص الذين حتبهم.

مرافقة  بدون  ال�سحراء  لرحالت  تذهب  ل   -
مر�سد �ساحب خربة و�سائق ماهر.

- ل تن�سى اأن تتاأكد من توقيت هوي�ص ا�سنا اأثناء 
حجزك لرحلتك النيلية.

ال�سوت  عرو�ص  من  واحداً  ح�سور  يفوتك  ل   -
وال�سوء والتى تقام فى املواقع الأثرية الهامة 

على امتداد وادى النيل.

ول  م�سر  فى  جمياًل  بوقتاً  متتع  النهاية:  وفى 
تاأخذ وقتاً طوياًل للرجوع اإليها مرة اأخرى.
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