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"الجٌزة" تختار عٌدها القومً ٌوم بناء هرم خوفو
منى ياسين
أعلن المهندس سٌد عبد العزٌز محافظ الجٌزة ،عن اختٌار العٌد القومً للجٌزة لٌكون ٌوم 23
أغسطس من كل عام ،بدال من 21أغسطس الذى أصبح عٌدا قومٌا لمحافظة  6أكتوبر.
وكشف عبد العزٌز،خالل مؤتمر صحفً عقده الٌوم االثنٌن بحضور أساتذة اآلثار والتارٌخ
واألجهزة األمنٌة ،عن التوصل إلً تارٌخ بناء األهرام وهو منتصف ٌوم  22أغسطس عام
 2470قبل المٌالد ،مستطردا :لكننا فضلنا اختٌار ٌوم  23لٌكون عٌدا قومٌا.
وأعلن المحافظ عن تغٌٌر شعار المحافظة من زهرة اللوتس ،إلى األهرامات ونهر النٌل وجامعة
القاهرة وخلفهم قرص الشمس.
وأوضح انه منذ صدور القرار الجمهوري رقم  114بفصل الجٌزة عن  6أكتوبر انتقلت مدٌنة
البدرشٌن إلً محافظة  6أكتوبر ،وبالتالً انتقل معها تارٌخ االحتفال بالعٌد القومً  21مارس
بمناسبة كفاح وثورة الشعب عام  1919فً واقعة الشوبك لٌكون عٌدا قومٌا للمحافظة الجدٌدة.
ت طرح  3اقتراحات
وقال عبد العزٌز :كان من الصعب اختٌار عٌد قومً ممٌز للجٌزة ،ولذا م
مرتبطة برموز تمٌز المحافظة وهى األهرامات لما لها من تارٌخ عرٌق وشهرة عالمٌة ،ونهر
النٌل ،وجامعة القاهرة ،إال أن الجامعة تحتفل بالفعل فً كل عام بعٌد خاص بها ،وبالنسبة لنهر
النٌل فلدٌه احتفاالته التابعة لوزارة الري.
وأضاف :لذلك كان من الضروري اختٌار مكان ٌمٌز الجٌزة وهو األهرامات ،خاصة وأنها محل
أنظار واهتمام العالم كله ،وبالفعل وقع االختٌار على تارٌخ بناء األهرامات لالحتفال به عٌداً ،وتم
تشكٌل فرٌق عمل ٌضم الدكتور عبد الحلٌم نور الدٌن الرئٌس األسبق للمجلس األعلى لؤلثار،
والدكتور مسلم شلتوت أستاذ علم الفلك ،والدكتور أٌمن وزٌري أستاذ علم قٌاس الزمن بكلٌة
اآلثار جامعة الفٌوم ،وعدد من أساتذة اآلثار بجامعة القاهرة.
وأشار المحافظ إلى انه "تم االتفاق على البحث فً التارٌخ فً سرٌة تامة لضمان دقة
المعلومات ،فتوصلنا إلً موعد اختٌار الملك خوفو حسب أحداث التارٌخ لتارٌخ  2470قبل
المٌالدي لتشٌٌد الهرم األكبر على هضبة الجٌزة ،مما ٌعد إبداعا معمارٌا وهندسٌا لم تصل إلٌه
أي منشاة ال من قبل وال من بعد ،من حٌث دقة الزواٌا وكفاءة البناء وضخامة وارتفاع المنشاة
وكثرة األحجار المستخدمة فٌه ،وروعة تصمٌم الحجرات الم ستخدمة فٌه وعمق العقٌدة الدٌنٌة
وقوة االقتصاد المصري".
من جانبه ،قال الدكتور عبد الحلٌم نور الدٌن الرئٌس األسبق للمجلس األعلى لآلثار ،إنه تم تحدٌد
بداٌة البناء من خالل ظهور نجم الشعري الٌمانٌة)?(؛ حٌث ٌظهر من بٌن  17و19

ٌولٌو ،وٌعتبر أول رصد للظاهرة كان عام  4241قبل المٌالدي)?( ،ثم ٌظهر فً
عٌن شمس "أون" قبٌل شروق الشمس مباشرة ،لتكتمل دورته فً مدة 1460
سنة "دورة سوتٌس")?( ،ثم رصد عٌد ظهور نجم الشعري الٌمانً ،وكذلك عٌد
سوبدت من  17الـٌ 19ولٌو وعٌد الفٌضان من  17إلً  ،19وهو ما ٌوضح الفاصل الزمنً
وهو ثالثون يوما ً

وأوضح نور الدٌن :إن مجموع  2009و 2470قبل المٌالد ٌوضح أن األهرامات تم بناؤها من
 4479سنة ،وإذا جمعنا ٌ 35وما و 17أو ٌ 19ولٌو سٌتضح أنه  24أغسطس وغالبا ما ٌظهر
نجم الشعري فً الٌوم األول ،معتبرا أن كل هذه األدلة تؤكد أن تارٌخ بناء األهرام كان مابٌن ٌوم
 22ونصف وثالثة وعشرون عام  2470قبل المٌالدي ،فاخترنا ٌوم الثالث والعشرون من
أغسطس.
ولفت الدكتور عبد الحلٌم إلً أن هذا التارٌخ ٌحرم إسرائٌل من إدعاءاتها الكاذبة بأنهم بناة
األهرامات ،كما ٌؤكد أن الحملة الفرنسٌة برٌئة من كسر أنف أبو الهول ،والتً كسرت بفعل
عوامل التعرٌة والزمن وهو ما أثبته البحث.
ودعا نور الدٌن إلً عقد مؤتمر موسع على سفح الهرم للكشف عن مراحل البناء وإضاءة الهرم
بلون مختلف عن التقلٌدي استعدادا لتسوقٌه سٌاحٌا ،وإنقاذ مصر من األزمة العالمٌة التً أثرت
على السٌاحة.
جّ١غ دمٛق إٌشش ِذفٛظخ ٌذِ ٜؤعغخ اٌّصش ٜاٌ١ـ٠ ٚ 2009 © َٛذظش
ٔشش أ ٚرٛص٠غ أ ٚطجغ أِ ٜبدح د ْٚإرْ ِغجك

علماء اآلثار ٌؤكدون :التوارٌخ فى اآلثار «تقرٌبٌة» ..وتحدٌد موعد
بناء الهرم «كالم فارغ»
كتب فتحية الدخاخنى

٢٠٠٩ / ٨/ ٤

أوذ ػٍّبء ا٢ثبس أٔٗ ٛ٠ ٨جذ أ ٜدٌ ً١ػٍّ٠ ٝذذد ربس٠خ اٌجذء ف ٝثٕبء ٘شَ خٛف ٛثبٌج١ضح ،أ ٚدزِ ٝؼشفخ
أ ٜفصً ِٓ فصٛي اٌغٕخ ثذأ اٌؼًّ فِ ،ٗ١ؼزجش ٓ٠أْ رذذ٠ذ ربس٠خ ثٕبء اٌٙشَ ا٤وجش ثـ  ٢٣أغغطظ ٠ؼذ
«وِ٩ب فبسغب  ٨أعبط ٌٗ ِٓ اٌصذخ».
ٚلبي اٌذوزٛس صا٘ ٝدٛاط ،أِ ٓ١ػبَ اٌّجٍظ ا٤ػٍ٣ٌ ٝثبس ،إٔٗ «ّ٠ ٨ىٓ» ِٓ إٌبد١خ اٌؼٍّ١خ ِؼشفخ
ربس٠خ ثذء ثٕبء ٘شَ خٛفٛ٠ ٨«ٚ ،ٛجذ أ ٜأدٌخ رثجذ اٌ ٨ٚ َٛ١اٌشٙش  ٨ٚدز ٝاٌفصً اٌز ٜثذأ ف ٗ١اٌجٕبء ».
ٚأٚضخ دٛاط ٌـ «اٌّصش ٜاٌ » َٛ١أْ ٕ٘بن ػذح أعجبة رّٕغ اٌٛصٛي إٌ٘ ٝزا اٌزبس٠خ أٌٙٚب «صؼٛثخ»
ِطبثمخ ا٤شٙش اٌّ٩١د٠خ اٌذبٌ١خ ػٍ ٝا٤شٗ س اٌفشػ١ٔٛخ ،دزٚ ٝإْ رُ ا٨عزؼبٔخ ثبٌشٛٙس اٌمجط١خ،
إضبفخ إٌٚ ٝجٛد خ٩فبد دٛي فزشح دىُ خٛفٌّ ٛصش ،د١ث رمٛي ثشد٠خ رٛس ٓ٠إٔٗ دىُ  ٢٣عٕخ ،فٝ
اٌٛلذ اٌز ٜظٙشد ف ٗ١أدٌخ جذ٠ذح ،رمٛي إٔٗ دىُ ِب ث ٣٢ٚ ٣٠ ٓ١عٕخ.
ٚلبي دٛاط إٔٗ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ى ْٛػٍّبء ا٢ثبس اٌز ٓ٠دذد ٚا ربس٠خ ثٕبء اٌٙشَ ثـ  ٢٣أغغطظ ،لذ
اعزٕذٚا إٌ ٝا٨ػزمبد اٌمذ« ٚ ُ٠اٌخبطئ» ،ثأْ اٌّصش ٓ١٠ثذأٚا ف ٝثٕبء اٌٙشَ ف ٝفصً اٌص١ف ،ثؼذ غشق
ا٤ساض ٝاٌّصش٠خ ثبٌف١ضبْ.
ٚأضبف٘ « :زا ا٨ػزمبد خبطئٚ ،رثجذ اوزشبفبر ٝثّٕطمخ ا٘٤شاِبد  ِٓٚثٕٙ١ب اٌىشف ػٓ ِمبثش اٌؼّبي،
أْ أػّبي اٌجٕبء وبٔذ ِغزّشح طٛاي اٌغٕخ ٌُٚ ،رىٓ ِمصٛسح ػٍ ٝاٌص١ف ،فصً اٌف١ضبْٛ٠ ٨ٚ ،جذ أٜ
دٌ ً١ػٍّ٠ ٝثجذ أٔٗ رُ اٌجذء ف ٝثٕبء اٌٙشَ ف ٝفصً اٌص١ف ».
ٚأشبس دٛاط إٌ ٝأٔٗ رٍم ٝدػٛح ِٓ ِذبفظخ اٌج١ضح ٌذضٛس اٌّؤرّش اٌصذف ٝأِظ ٌ٧ػ ْ٩ػٓ اٌؼ١ذ
اٌمٌٍّ ِٝٛذبفظخٌ ،ىٕٗ «اػززس ػٓ ػذَ اٌذضٛس ٔ٨شغبٌٗ٠ ٨ ٗٔ٤ٚ ،ؼشف ا٤عظ اٌز ٝاػزّذد ػٍٙ١ب
اٌذساعخ ف ٝرذذ٠ذ ِٛػذ اٌجذء ف ٝثٕبء اٌٙشَ ».
ٚضذه اٌذوزٛس ِّذٚح اٌذِبط ، ٝاٌّذ٠ش اٌغبثك ٌٍّزذف اٌّصش ،ٜفٛس عّبػٗ اٌخجشِ ،ؼزجشا رذذ٠ذ
ِذبفظخ اٌج١ضح ٌزبس٠خ اٌجذء ف ٝثٕبء اٌٙشَ ثأٔٗ «ٔىزخ»ٚ ،لبي ٖ« :را و َ٩فبسؽ ٚثؼ١ذ رّبِب ػٓ اٌصذخ٨ٚ ،
ّ٠ىٓ إط٩لب ِؼشفخ ِز ٝثذأ ثٕبء اٌٙشَ ِٚز ٝرُ أ٨زٙبء ِٕٗ ».
ٚأوذ وّبي ٚد١ذِ ،ذ٠ش ِٕطمخ آثبس اٌٙشَ ،أٔٗ «ٛ٠ ٨جذ أ ٜدٌ ً١ػٍّ٠ ٝذذد ربس٠خ ثٕبء اٌٙشَّ٠ ٨ٚ ،ىٓ
ِؼشفخ رٌه دز ٝثبٌذغبثبد اٌفٍى١خ اٌز ٝاػزّذد ػٍٙ١ب اٌذساعخ ف ٝرذذ٠ذ اٌزبس٠خ »ِ ،ش١شا إٌ ٝأْ
٘زا اٌزبس٠خ «ثٕ ٝػٍ ٝدغبثبد فٍى١خ غ١ش صذ١ذخ ».
ٚأٚضخ ٚد١ذ أٔٗ «ػٕذ اٌذذ٠ث ف ٝا٢ثبس ،رى ْٛجّ١غ اٌزٛاس٠خ رمش٠ج١خ٠ٚ ،ىٕ٘ ْٛبن ِجبي ٌٍخطأ ثبٌض٠بدح
أ ٚإٌمصبْ ،فّثٔ ٩مٛي إْ ثذا٠خ ا٤عشاد اٌّصش٠خ وبٔذ ػبَ  ٣٢٠٠لجً اٌّ٩١دٕ٘ٚ ،بن َجبي ٌٍخطأ
دٛاٌ ٢٠٠ ٝعٕخ ص٠بدح أٔ ٚمصب ،فبٌٛلذ اٌط٠ ً٠ٛؼطِ ٝجبٌٍ ٨ذشوخ ».
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٢٠٠٩ /٨/٩ ٨:١

إٔ٤ ٝػجت و١ف رٛصً د .ػجذ اٌذٍٛٔ ُ١س اٌذ ٓ٠ـ  ٛ٘ٚسجً جبد ـ ِٚجّٛػزٗ ا٤ثش٠خ إٌ ٝأْ ربس٠خ ثذء ثٕبء
ا٘٤شاِبد ٘ 22 ٛأغغطظ ِ ٚب٘ ٛعش رفض ٍُٙ١أْ ٠ى 23 ْٛأغغطظ ػ١ذاًا عٕ٠ٛبًا ٌّذبفظخ اٌج١ضح ٚ
ٌ١ظ  22؟ أ٘ ٛػ١ذ ٌٍّذبفظخ أَ ػ١ذ ِ٩١د ٌٍّذبفع ؟ ٠!!! ..جذ ٚأْ اِ٤ش ٕ٠٨مصٗ إ ٨اٌزٛسرخ  "..رٛسرخ
ػ١ذ اٌّ٩١د "  ..أسج ٛأْ ٠٨ى ْٛاِ٤ش خشافخ رضبف إي ٜخشافبد ِٓ أِثبي  :أْ ِؼٕ ٝإعُ اٌٍّه " خٛف" ٛ
رؼٕ ٝجً ج ٌٗ٩وّب جبء ف ٝوزبثبد د .ع١ذ وش ٚ .. ُ٠أْ اٌٍّه إخٕبرِٛ ْٛدذاًا ثبهلل  ٚ ..أْ ا ٌٗ٦أٚص٠ش٠ظ
٘ ٛإٌج ٝإدس٠ظ ٚ ..أْ اٌٍ١ج ُ٘ ْٛ١أعبط اٌذضبسح اٌّصش٠خ اٌمذّ٠خ ٚفمبًا ٌىزبثبد ثبدث ٌ١ج ٝـ ٚ
ٌ٥عف ِٓ إصبس اٌٗ٠ئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ٠ ٌُٚشد ػٍٙ١ب أدذ ِٓ ػٍّبء اٌّصش٠بد  ..ـ ٚوإٔٔب خٍصٕب
ِٓ أ٘ٚبَ ا٦عشائ ٓ١١ٍ١دز٠ ٝخشج ػٍٕ١ب أخٛرٕب اٌٍ١ج...ٓ١١

أػٍ ٟاٌصفذخ

تـاريخ
٢٠٠٩ /٨/٨ ٣٦:١٣

ٕ٘بن فبسق ث ٓ١ػّش اٌذضبسٖ اٌّصشٚ ٗ٠ػُس ا٘٨شاِبد ثصفٗ ػبِٗ ٕ٘ٚ...بن ِغبدٗ صِٕ ٗ١وج١شٖ رّزذ
٨وثش ِٓ خّغٗ ا٨ف ػبَ ِٕذ فجش ثضٚؽ اٌذضبسٖ اٌّصش ٗ٠اٌمذِٕ ّٗ٠ذ اْ وبٔذ ِجّٛػٗ ِٓ اٌّّبٌه
اٌّزٕبدشٖ ٚإٌّزششٖ ف ٟشّبي اٌذٌزب ششلب ٚغشثب ٚف ٟجٕٛة اٌٛاد ٞاٌ ٟاْ ٚصٍذ اٌِ ٟشدٍٗ
ا٨عزمشاس ٚاٌذخٛي ف ٟػصش ا ٨عشاد ثذا ِٓ ٗ٠ا٨عشٖ اٚ ٌٟٚ٨دز ٟا٨عشٖ اٌث٩ثٚ ْٛلذ وبٔذ ٕ٘بن
فزشاد ِٓ أ٨ذذاس ف ٟػصٛس ا٨عشاد  ..اِب ثبٌٕغجٗ ٌٍٙشَ ا٨وجش فمذ رُ ثٕبءٖ ف ٟػصش ثٕبٖ ا٘٨شاَ
ٚاٌذّ٠ ٞزذ ِٓ ا٨عشٖ اٌثبٌثٗ د١ث رُ أشبء اٌّجّٛػٗ اٌجٕبئضٌٍٍّ ٗ٠ه " جغش " صٚعش ف ٟعمبسٖ
ٔٙب ٞا٨عشٖ اٌشاثؼٗ ٚ ....لذ ثٕ٘ ٟشَ خٛف ٛخ٩ي ا٨عشٖ اٌشاثؼٗ  ...اِب و١ف ٗ١اٌزأس٠خ ٌجٕ ْب اٌٙشَ
ٖ
ٚدزٟ
ف٩ثذ اْ رم َٛثزذٍ ً١اٌّ ٗٔٛاٌّغزذذِٗ ف ٟاٌجٕبء ٚاٌّٛجٛدٖ ث ٓ١ا٨دجبس ثُ ٠زُ ػًّ اٌزذٌٍٙ ً١ب
ثبعزخذاَ دٛ١د ا٨شؼٗ اٌغٌ ٗ١ٕ١زذٍ ً١اٌّٛاد ٚاٌؼٕبصش اٌذاخٍٗ ف ٟرى ٖ ٓ٠ٛدٖ اٌّ.. ٗٔٛثُ ٠زُ
اعزخذاَ اٌىشثٌ 14 ْٛزذٍ ً١اٌؼّش اٌضِٕ ٟاٌزمش٠ج ٟف ٟدذٚد ِبئٗ اٌِ ٟبئز ٓ١ػبَ ٠ ٨ٚ ..جٛص اخضبع
ا٨دجبس اٌز ٟرُ ثٙب اٌجٕبء  ْ٨ا٨دجبس ِٛجٛدٖ ثبٌفؼً فِ ٟذبجش٘ب لجً اٌجٕبء ثّ ٓ١٠٩اٌغٌٕٚ ٓ١ىٓ
اٌذاي ػٍ ٟاٌزأس٠خ ٘ ٛاٌّ٩ط " اٌّ " ٗٔٛاٌّغزخذِٗ ٚاٌز ٟصٕؼذ ٚلذ اٌجٕبء .

أػٍ ٟاٌصفذخ

From: Dr. Nabil Swelim [mailto:nswelim@internetegypt.com]
Sent: Thursday, August 13, 2009 2:53 PM
To: 'alaaeldinshaheen@hotmail.com'; 'jba@iac.es';
'mosalamshaltout@hotmail.com'; 'per-ankh@hotmail.com'
Subject: FW: The credibility of 23 Aug!!
Dear All
The idea of a national day for Giza on that occasion is great but a
precise date is impossible, The solution is to select an approximation
which would be accepted internationally by O.K. chronographers and
pyramid scholars; while maintaining that it is indeed an approximation.
After going on line, I found a poor argument from Nour el Din, using
unreliable sources, an unacceptable responding manner from Zahi, and a
loosely related comment from El Sisi. We are far from serious research.
I do not think that I know that I will get an answer from any one of
you, though I telephoned Nour el Din, and Shaltout (while he was in
Algeria). Thank you!!
Best
Nabil Swelim
-----Original Message----From: Dr. Nabil Swelim [mailto:nswelim@internetegypt.com]
Sent: Thursday, August 06, 2009 2:54 PM
mosalamshaltout@hotmail.com
Cc: 'jba@iac.es'; 'per-ankh@hotmail.com';
'alaaeldinshaheen@hotmail.com'
Subject: The credibility of 23 Aug!!
Dear Dr Shaltoot:
Greetings from Nabil Swelim. With interest I recall your paper at the
remote sensing conference of the SCA Feb of this year. I also read 2
articles you published with Professors Belmote and Fikri. It followed
that I sent you PDFs on the MSP, then Belmonte and I agreed to further
discuss the astronomical significance of the chapels of Snofru at
Seila.
The announcement made 2 days ago is interesting; I am proud that the
date of the most important monument in the world becomes the National
Day of Giza. And please do not misunderstand me. However for the
scientific concern the date is short of evidence leading to the date on
23rd of Aug. Would you or any of your committee like to comment. I
already had a quick talk with Dr Nour el Din, who mentioned the
credentials of the members committee but not the evidence! Consequently
if you would give this information, I will be learning a lot.
Thank you
Nabil Swelim
Mobile: 0122143167

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ّانؼيذ انوٕيٗ نهجيشج ٔارذثاطّ تثُاء انٓزو األكثزككزج رائؼّ تزؿى االطرذانح انؼهًي
 اؿظطض ككزج يثُيّ ػهٗ اطض تال يزجغ23  اٌ يٕو. ٗنرذذيذ ذاريخ يٕو ذوزيث
:يٕشٕم
.ال يًكُُٗ هثٕل اليٍصة أٔ طٕل يذج انخذيّ يثزرا ػهًيا نٓذا االطرُراض انضؼيق
ٔاَّ يٍ ؿيز انالئن اٌ يُشز نًجًٕػّ أخزٖ ذشـم يُاصة ْايح انوٕل تاَّ كالو
.كارؽ
أهرزح دػٕج دارطٗ ذاريخ انذٔنح انوذيًّ (االطزج انزاتؼّ) انجاديٍ انهذيٍ َشزٔا
ٗدراطاخ ػانًيّ كٗ ْذا انًٕضٕع يٍ انجُظياخ انًخرهلّ ٔ انًٕجٕديٍ دانيا ك
.انواْزج نرذذيذ انيٕو األهزب نٓذِ انًُاطثّ تاطهٕب ػهًٗ صذيخ
َثيم طٕيهى
An email from Fayza Haikal 19 Aug. 2009
Thank you for your message. Personally I do not believe in formulating
a date for the beginning or the termination of the building that has no
serious corrobation.This is falsified history. In any case I believe
the whole argument to be a waste of time, good for amateurs'
speculations and touristic attraction only, similar to Ramses's
birthday at Abu Simbel.... Serious Egyptology has better topics for
discussion and research.
Answer:
Dear Fayza:
Absolutely right about fabricating an historical day for the pyramid
construction and also about the standard of interest thus far; however

the national day for Giza needs an occasion connected with the great
pyramid; I believe there are many. Consequently, concerning my
suggestion, it will be preferable to choose a related, well recorded,
occasion; other than the date of building. Many such an occasions can
be sought in medieval and in modern history.
Nabil Swelim
Cc:
Ola El Aguizy; SALEH; Wafaa El Saddik; Youssef mazhar;
'fathyamohee2000@yahoo.com'; 'mosalamshaltout@hotmail.com';
'hassanelsaady@yahoo.com'; 'alaaeldinshaheen@hotmail.com'; Mona Haggag;
SCA Iman R. Abdulfattah

السٌد محافظ الجٌزة
اآلتى قد ٌهم الجدل الدائر حول العٌد القومى للمحافظة
+The last 3 messages by email 19 Aug
To whom it may concern:
Please note that I was able to get Dr. Nour el Din's address only this
morning. We had a telephone conversation twice. Drs Alaa and Shaltout
have ignored my previous messages in that respect, I also have no
contact with Dr. Hawass. In order to maintain a respected appearance
internationally I hope that this argument demonstrates a purely
scientific procedure.

This is the kind of thing that is impossible to determine with ANY
degree of accuracy. To start "a research" on it is a waste of too many
people's time and effort.
Why not simply use the Nile celebration date (August 15, I think) عٌد وفاء
 النٌلinstead? Reasons:
It is a seasonal holiday that doesn't need to be attached to any
event.
There is implicit agreement in the Egyptological community that
employment in pyramid projects peaked during the inundation season
(summer and autumn), so it may be reasonably assumed that that was also
the start time for the major effort.
Otherwise just get out of it!
AE

From YUSEF Mazhar 21 Ayg 2009
Nabil I sympathise fully with your attempts but everthing seems to
stand in the way of setting things right,Yusef...

Email to al Ahram and Anis Mansour; 21 Aug.
2009
العٌد القومى للجٌزة وارتباطه ببناء الهرم األكبرفكرة رائعه برغم االستحالة العلمٌه لتحدٌد التارٌخ .ان ٌوم  23اغسطس فكرة
مبنٌه على اسس بال مرجع موثوق
و بالنسبه للباحث المحترم ال ٌمكننى قبول منصبه أو طول مدة خدمته مبررا علمٌا لهذا االستنتاج الضعٌف .وانه من غٌر
الالئق ان ٌنشر لمجموعه أخرى محترمة تشغل مناصب هامة القول بانه كالم فارغ
و أقترح دعوة دارسى تارٌخ األهرامات الجادٌن و اللذٌن نشروا دراسات عالمٌه فى هذا الموضوع من الجنسٌات المختلفه و
الموجودٌن حالٌا فى القاهره لتحدٌد مناسبه أخرى لها تارٌخ موثوق ٌتعلق بتارٌخ الهرم فى التارٌخ الحدٌث او الوسٌط باسلوب
علمى صحٌح ال ٌفضحنا امام علماء المصرٌات و العالم المثقف
نبٌل سوٌلم
0122143167
www.bradshawfoundation.com/pyramids

Email from Alaa Shahin 22 Aug 2009
الفاضل د نبٌل سوٌلم خالص تحٌاتً لكم ولؤلسرة الكرٌمة بمناسبة شهر رمضان الكرٌم وعذرا للتأخٌر للرد لسفري وتلقٌت
رسالتكم الكرٌمة وبالفعل كل رأي جدٌد له من الموافقٌن والمعارضٌن له الكثٌر خاصة ما ارتبط بالتفسٌر الفلكً وهو ما ٌحتاج
منكم التكرم بالمنافقشة مع كل من الزمالء أد عبد الحلٌم نور الدٌن ومسلم شلتوت و د وزٌري للتفصٌالت الفلكٌة المرتبطة
بتحدٌد الٌوم ومبرراته مع خالص تحٌاتً عالء شاهٌن

Answer:
رمضان كرٌم وهللا اكرم
أالستاذ الدكتور عالء شاهٌن
شكرا على الرد .و فى انتظارنسخة من نتائج البحث الذى ادى الى تحدٌد ٌوم بناء الهرم .ارٌد ان اتعلم واطمئن و اتأكد أن
المراجع والحسابات التى قمتم بها ترجع الى مصادرغٌر مشكوك فٌها و أن االفتراضات منطقٌا مقبوله .كما ارٌد بٌان منهج
البحث بوضوح ,كما اشكر لكم اعطائى فرصه المنافقشة مع كل من العلماء أد عبد الحلٌم نور الدٌن ومسلم شلتوت و د وزٌري
للتفصٌالت الفلكٌة المرتبطة.ولكنً أقترح أن ال تكون مناقشتى كالمٌه ولكن مدونه فى مقالة ارسلها لكم ثم تنشر فٌما بعد فى
.مجلة مصرٌات
نبٌل سوٌلم
Abbadi; aly.elkholy@videotron.ca; Fayza Haikal; gagaballa@gmail; Hatim
;El-Kady; M Sherif ; M Sherif (mohshali@hotmail.com); Gen Mekheamar
Mona Haggag; Monem abdel Halim Sayed; Ola El Aguizy; SALEH; Wafaa El
;Saddik; Youssef mazhar; SCA Iman R. Abdulfattah
'mosalamshaltout@hotmail.com'; 'fathyamohee2000@yahoo.com'; 'waseem'elseesy@hotmail.com'; 'giza_office@yahoo.com

نجيشج ذزجئ االدرلال تؼيذْا انوٕيي انجذيذٔ ..نجُح يٍ "اآلشار" ٔجايؼح انواْزج

األحد  23أغسطس  01:58 - 2009ص

الجٌزة ترجئ االحتفال بعٌدها القومً الجدٌد ..ولجنة من "اآلثار" وجامعة القاهرة
للتأكد من التارٌخ

منى ياسين
اتفق الدكتور زاهً حواس رئٌس المجلس األعلى لآلثار والدكتور عبد الحلٌم نور الدٌن الرئٌس األسبق
للمجلس على تأجٌل االحتفال بتارٌخ بناء األهرامات كعٌد قومً جدٌد للجٌزة والذي كان من المقرر االحتفا ل
به غدا  23أغسطس ،وتشكٌل لجنة من  15عضو تضم أساتذة اآلثار وخبراء المجلس للتأكد من صحة
التارٌخ.
وقال الدكتور عبد الحلٌم نور الدٌن الرئٌس األسبق للمجلس األعلى لآلثار إنه اجتمع أمس مع الدكتور زاهً
حواس بحضور فرٌق اكتشاف تارٌخ بناء األهرامات واتفقوا على تأجٌل موعد االحتفال بالعٌد القومً لحٌن
التحري بدقة عن تحدٌد تارٌخ بناء األهرامات .
وأوضح أنه تم تشكٌل لجنة تضم  15عضو وتضم زاهً حواس وعبد الحلٌم نور الدٌن وأساتذة من كلٌة
اآلثار جامعة القاهرة وخبراء من المجلس األعلى لآلثار ،على أن ٌتم دراسة اكتشاف تارٌخ بناء األهرامات
بكل دقة وعلى منهج علمً ،على أن تعرض نتائج الدراسة خالل أسبوع.
وأضاف أنه اتفق مع حواس على لقاء المهندس سٌد عبد العزٌز محافظ الجٌزة خالل ٌومٌن فً مكتبه
الطالعه على ما توصلوا إلٌه فً اجتماع أمس ،مشٌرا إلً أنه وافق على تشكٌل اللجنة احتراما ً لوجه نظر
اآلخرٌن.
وقال نور الدٌن إن االحتفال بالعٌد القومً كان سٌتم تأجٌله فً جمٌع األحوال بعد تصرٌح المحافظ خالل
المؤتمر الصحفً بأن االحتفال لن ٌتم هذا العام خاصة مع تزامنه مع دخول شهر رمضان المبارك.
وأوضح نور الدٌن أن إعالن تارٌخ بناء األهرامات كان صدمة بالنسبة لكل الجهات البحثٌة فً مصر حٌث لم
ٌتصور أحداً إننا نصل إلً هذه النتٌجة ،مضٌفا :أنا متمسك حتى هذه اللحظة بما توصل إلٌه فرٌق االكتشاف
فً تحدٌد تارٌخ بناء األهرامات.
جّ١غ دمٛق إٌشش ِذفٛظخ ٌذِ ٜؤعغخ اٌّصش ٜاٌ١ـ٠ ٚ 2009 ©َٛذظش ٔشش أ ٚرٛص٠غ أ ٚطجغ أِ ٜبدح د ْٚإرْ ِغجك

________________________________

الجٌزة» تلغى االحتفال بعٌدها القومى «الجدٌد» بعد هجوم األثرٌٌن على تارٌخ
بناء الهرم
«

كتب فتحٌة الدخاخنى ومنى ٌاسٌن ٢٠٠٩ /٨ /٢٣
><http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=102366
تارٌخ بناء هرم خوفو فجر معركة بٌن األثرٌٌن ..والجٌزة أرجأت االحتفال ألغت محافظة الجٌزة احتفالها بعٌدها القومى الجدٌد،
الذى كان مقرراً إقامته الٌوم األحد ،بسبب اعتراض األثرٌٌن على اختٌار المهندس سٌد عبدالعزٌز ،محافظ الجٌزةٌ ،وم ٢٣
».أغسطس من كل عام لٌكون عٌداً قومٌا ً للمحافظة ،باعتباره الٌوم الذى بدأ فٌه بناء هرم «خوفو
قالت مصادر مطلعة لـ«المصرى الٌوم»« :إن الدكتور زاهى حواس ،األمٌن العام للمجلس األعلى لآلثار ،اتفق مع المهندس
».سٌد عبدالعزٌز ،محافظ الجٌزة ،على عدم إقامة أى احتفاالت الٌوم
وأضافت المصادر أن حواس عقد اجتماعا ً فى مكتبه أمس األول ضم أصحاب الدراسة ـ هم :الدكتور عبدالحلٌم نورالدٌن ،رئٌس
هٌئة اآلثار األسبق ،والدكتور مسلم شلتوت ،أستاذ علم الفلك ،والدكتور أٌمن وزٌرى ،أستاذ علم قٌاس الزمن بكلٌة اآلثار جامعة
الفٌوم ،إضافة إلى عدد من علماء اآلثار اآلخرٌن بٌنهم الدكتور عالء شاهٌن ،عمٌد كلٌة اآلثار ،والدكتورة عال العجٌزى،
والدكتورة مها زٌد ،والدكتور رمضان عبده ـ لمناقشة الدراسة التى أعلنتها محافظة الجٌزة فى  ٤أغسطس الجارى ،وحددت ٌوم
 ٢٣.أغسطس موعداً لبدء بناء الهرم
وأشارت المصادر إلى أن االجتماع شهد مناقشات حادة بٌن األثرٌٌن وبعضهم ،وأكدوا بعدها «عدم وجود دلٌل علمى ٌمكن
.االستناد إلٌه فى تحدٌد ٌوم بدء بناء الهرم
ولفتت إلى أن بعض من شاركوا فى الدراسة قالوا إنهم غٌر مسؤولٌن عن تارٌخ  ٢٣أغسطس ،من بٌنهم شلتوت الذى قال إنه
«».وضع الدراسة الفلكٌة فقط ،ولم ٌتطرق بأى شكل لموعد البدء فى بناء الهرم

 وتم فى نهاٌته االتفاق على عدم االحتفال بالعٌد القومى للجٌزة فى هذا الٌوم،وقالت المصادر إن االجتماع استمر لمدة ساعتٌن.
 لعمل،ً عضوا١٥  «تم تشكٌل لجنة تضم: الرئٌس األسبق للمجلس األعلى لآلثار، قال الدكتور عبدالحلٌم نورالدٌن،من جانبه
 على أن تعرض نتائج الدراسة خالل أسبوع،»دراسة الكتشاف تارٌخ بناء الهرم بكل دقة وعلى منهج علمى.
 «اتفقت مع (حواس) على لقاء محافظ الجٌزة خالل ٌومٌن فى مكتبه إلطالعه على ما توصلنا إلٌه فى اجتماع أمس:وأضاف
 مؤكداً أنه وافق على تشكٌل اللجنة «احتراما ً لوجهة نظر اآلخرٌن،»»األول.
، والدراسة التى اعتمد علٌها فى تحدٌد موعد بناء الهرم األكبر،كانت «المصرى الٌوم» قد حصلت على آراء عدد كبٌر من األثرٌٌن الذٌن انتقدوا قرار محافظ الجٌزة
 ومساعٌه لتصحٌح الموقف، ثم انفردت بإعالن الدكتور زاهى حواس رفضه اعتماد هذا التارٌخ.

Saleh Abdelwahed

Email from Dr. Mona Hagag 23 Aug 2009
Ramadan Karim,
Your efforts fruited the cancellation of Guiza national day.
Congratulations!
Now they have to consult learned people before taking such a decision.
Love & respect for both of you,
Mona

Email from Dr. Ola el Aguizy
Dear Dr. Nabil,
I want to give you my opinion on that matter:
From the astronomical point of view we can determine the date of
appearance of the Sirius Star, especially as it follows the appearance
of the two most gleaming stars in the Orion Constellation: Rigel and
Betelgeuse. Sirius star appears exactly 21 days after the appearance of
these two stars. (See Nathalie Grimal's article in Hommage Leclant
Volume I). It seems that the inundation begins 15 days after the
appearance of Sirius.
Apart from this fact nothing else is sure.
-What has appeared in the Pyramid texts Spell 515 (? Out of context)
has only religious implications and cannot be used as a proof?
-The beginning of Historical times is not certain some say 3200 some
3500 some 3100.
-There are new dynasties added to the old tables of dynasties, such as
dynasty zero and dynasty 00 -There are some kings whose names did not
appear in the tables.
--There is nothing to prove when the work in the pyramid began: the
first day of the inundation or the first month of the inundation
season.
-The date of coronation of King Khufu itself is not sure: according to
the Turin table and other tables there is a difference of almost 20
years + or - .
-The dating for each king begins with his first year of coronation or
the sma tawy year then the first year so we do not say that king Khufu
ruled in year ........from the beginning of historical times.
-We have no text stating:
year............month............day..............King Khufu began to
build the pyramid -The date found inside the small rooms of the
pyramids might have been left by workers to commemorate a precise day
but they must have reached this part of the building in order to write
on the walls of the room.
-We can also assume that when the king began his reign he began by
choosing the site where the pyramid will be built, then he had to do an

architectural study of the plan of the pyramid and its inner rooms, SO
since all dates are approximate and nothing sure we cannot give a
precise date for the beginning of the pyramid.
Regards,
Ola el Aguizy

Answer
Dear Dr. Ola,
You have sent me a clear account of your opinion; thank you.
It is interesting that there are records of other helical risings of
the Orion constellation (I am going to check the article you
mentioned). Though they are not on one celestial arc; Betelgeuse, Regal
and Sirius are almost equally spaced, the time elapsed between these 3
heavenly bodies' dates of their helical risings and the (+ or -) date
of the inundation is important. The long and short chronologies are no
starting point to calculate any date before Senusert III. Thus we need
another reliable date on the sidereal calendar, if possible, not the
civil or the lunar one, telling us of a helical rising of Sirius. Only
then can we reach an approximation which unfortunately will still be
uncertain. We have to realize that we hitherto do not have a final king
list of the 4th dynasty. But I must admit that quarry and builders
marks on the masonry are important to a limit in that respect.
Best to you;
Nabil Swelim

اآلثارٌون المصرٌون ٌختلفون حول موعد بناء الهرم األكبر
PM 10:05:00 2009/23/8

 أكدت اللجنة العلمٌة األثرٌة المشكلة لدراسة تحدٌد الثالث والعشرٌن من شهر أغسطس-  محرر مصراوى- القاهرة
عٌدا قومٌا لمحافظة الجٌزة أنه ال توجد أٌة أدلة علمٌة أثرٌة أو لغوٌة تشٌر إلى أن هذا الموعد هو موعد بناء الهرم
.األكبر
جاء ذلك فى االجتماع الذي عقدته اللجنة األحد برئاسة الدكتور زاهً حواس أمٌن عام المجلس األعلى لآلثار وحضره
.ثمانٌة من علماء اآلثار من داخل وخارج اللجنة الدائمة لآلثار
وقال حواس إن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن تحدٌد هذا الموعد ٌحتاج إلى أبحاث وأعمال متعددة قد تستغرق وقتا
.طوٌال جدا
وأضاف أنه سٌبحث مع المهندس سٌد عبد العزٌز محافظ الجٌزة اختٌار موعد أو تارٌخ محدد لٌكون ٌوما قومٌا للجٌزة
.وأن ذلك قد ٌرجع إلى أحد االكتشافات األثرٌة المهمة بالجٌزة

وكان المجلس األعلى لآلثار شكل اللجنة العلمٌة من علماء اآلثار بالمجلس األعلى لآلثار والجامعات المصرٌة لمناقشة
الدراسة الخاصة بتحدٌد تارٌخ بناء الهرم األكبر ،ناقشت الدكتور عبد الحلٌم نور الدٌن أستاذ اللغة المصرٌة القدٌمة
بجامعة القاهرة فى أسباب تحدٌد هذا الموعد باعتباره أحد أعضاء اللجنة التً شكلها سٌد عبد العزٌز محافظ الجٌزة
الختٌار ٌوم االحتفالٌة كعٌد قومى للمحافظة.
وأوضح حواس أن التوصل إلى تحدٌد موعد بناء الهرم األكبر هً قضٌة قومٌة وعلمٌة ال ٌجب أن تكون محل تقدٌرات
أو تشكٌك ،وأن مهمة العلماء هو التوصل للحقٌقة العلمٌة المجردة.
من جانبه ،قال الدكتور مصطفى الخطٌب رئٌس المجلس المحلى لمحافظة الجٌزة إن تغٌٌر تارٌخ العٌد القومى لمحافظة
جدٌد
الجٌزة ،أمر أصبح واردا ،وذلك بعد تشكٌل الدكتور زاهى حواس لفرٌق جدٌد لتحدٌد تارٌخ بناء الهرم األكبر من .
وأضاف أن فرٌقا أثرٌا من العلماء المصرٌٌن المتخصصٌن فى علم اآلثار والفلك والتارٌخ الفرعونى تمكنوا من
الوصول إلى تارٌخ بداٌة بناء الهرم األكبر ،والذى لم ٌكن معروفا من قبل ،حٌث أعلن هذا الفرٌق االحد أن منتصف ٌوم
شٌد
 23من أغسطس  2470ق.م هو بداٌة قٌام الملك خوفو فى بناء هرمه األكبر بعد أن اختار هضبة الجٌزة لً
علٌها،وهو األمر الذي شككت فى صحته اللجنة المشكلة من المجلس األعلى لآلثار .
وأكد الخطٌب أن المحافظة تستقر على هذا التارٌخ فى حال اختالف أو أتفاق الفرٌقٌن "فرٌق زاهى حواس وفرٌق عبد
الحلٌم نور الدٌن" ،مشٌرا إلى أنه لن ٌخرج عن الفترة من " 18إلى  23أغسطس" وهى الفترة التى حددها علماء
اآلثار وفقا إلحصائٌات وأدلة علمٌة وفلكٌة.
ٌذكر أن الفرٌق األثرى الذى حدد تارٌخ بناء الهرم األكبر كان مكون من الدكتور عبد الحلٌم نور الدٌن أستاذ المصرٌات
وت أشهر علماء الفلك القدٌم
 كلٌة اآلثار جامعة القاهرة ومستشار مدٌر مكتبة اإلسكندرٌة ،والدكتور مسلم شلتوالدكتور أٌمن وزٌرى دكتوراه فى قٌاس الزمن ،والدكتور محمد جالل والدكتور عالء شاهٌن علماء آثار وتارٌخ
فرعونً.
المصدر :وكالة أنباء الشرق األوسط
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Email on 2 9 2009
Dear professor Abd el Halim

I regret that after so many telephone conversations emails and search
in vain on your website I am still unable to get any comprehensive
account of your research on the date of building the pyramid of Khufu.
The press has disorderly published your points of view! So you are
being unfair in not letting me study your suggestion.
The weaknesses of your argument are: unreliable dates, irrelevant
pyramid texts, your preferred chronology and assuming on no bases here
and there.
With all confidence I believe that we do not have a final king list of
the Old Kingdom and definitely of the fourth dynasty; and here you are
fixing a date for building on flimsy assumptions.
Professor Abd el Halim we have been friends for years please send me
your research so that we may have a fair and healthy scientific debate.
Best
Nabil Swelim

Abbadi; aly.elkholy@videotron.ca; EES Faten; Fayza Haikal; SCA
Iman R. Abdulfattah; M Sherif ; mazloum moutaz; Mervat
Seifeldin; Gen Mekheamar; Mona Haggag; Monem abdel Halim
Sayed; Ola El Aguizy; Omar Taymour; SALEH; Sameeh Ibrahim;
tarek@tarekswelim.com; Wafaa El Saddik; Youssef mazhar;
'giza_office@yahoo.com'; 'waseem-elseesy@hotmail.com';
'gagaballa@gmail.com'; 'alaaeldinshaheen@hotmail.com';
'giza_office@yahoo.com'; 'fathyamohee2000@yahoo.com';
'mosalamshaltout@hotmail.com'

قضاٌا و اراء
األربعبء  19مه رمضبن  1430هـ  9سبتمبز  2009العدد133-السنت 44837

عيد الجيزة القومي ..بأي حبل جئت يبعيد !
شالز كصٕل
:هظًد يصز انظُح إنٗ ج

ْ.اذٕر ،كيٓك آخد» أٖ كصم انليضاٌ ْٕٔ  :ذٕخ ،تاتّ1- «،
.انشراء :طٕتح ،أيشيز ،تزيٓاخ ،تزيٕدج تزخ» أٖ كصم انشراء َٔوٕل اآلٌ  .انذَيا تزدخ! ٔشٕٓر« 2-
شًٕ َجى» أٖ صيق جًيم أٔ شى انُظيىٔ ،كاَد شٕٓر انصيق  :تشُض ،تؤٌٔج ،أتية « ،شًٕ» أٖ كصم انصيقٔ ،يُٓا جاءخ « 3-

شالشيٍ يٕيا ًا ..كرثوٗ خًظح ٔ«يظزٖ» ْٗ يض رع أٖ يٕنذ «رع»ٔ ،يوال إٌ يصز طًيد يٍ يظزٖ (انؼواد) كاٌ كم شٓز يظزٖ،
:أياو ..جؼهرٓا يصز أػياداًا
».نهـ«يٕطيوٗ ٔانؾَاء طثرًثز نـ«أٔسيزيض» نشيارج أدثائٓى انذيٍ «ردهٕا» .انؼيذ انصاَٗ نـ«دٕرص»  7طثرًثز انؼيذ األٔل 6
.انؼيذ انصانس نـ«طد»  8طثرًثز ..ػيذ انؼصيز ٔانُثيذ
.انؼيذ انزاتغ  9طثرًثز نـ«أكزيض» ..ػيذ خراٌ انذكٕر
.ػيذْا طثرًثز نـ«َلصيض» (َليظح اآلٌ) رتح انجًال ٔاألَاهح  ..ككاٌ كزَلال انشْٕر ْٕ  10انؼيذ انخايض

انلهكٗ انًصزٖ طٕطيجيُضٔ ،اكرشق أٌ انظُح  365يٕيا ًا  6 +الدظد يصز أٌ انظُح  365يٕيا ًا ياساند ؿيز يضثٕطح ..كجاء انؼانى
).طاػاخ ،كأضاف يٕيا ًا كم أرتغ طُٕاخ (انظُح انكثيظح اآلٌ

Wasim in Masr el yom 12 9 2009

Dear Nabil, Many thanks. You are certainly right, and I trust you had a
chance to air your views in public. I trust you and your wife are in
good spirits.
Yours ever, Geoffrey (Martin).

Thanks for your interest Dr. Nabil. Your words are so compact and in
point. It seems to me an absurd when people twist info according to
their views. I hope my article on wed. in al-ahram has covered the
point. Prof. Gaballa gave me a thanking call from London. Your comment
will count so much to me. My regards to Mdm. Salwa and best wishes to
you both. Hassan el Saadi
?Thank-you Nabil, is this free to distribute to other readers
Steve
Certainly points well worth making, Nabil, and I hope your views call a
halt to astronomical fantasias.
Cynthia

This abstract is clear and precise, Thank you for your effort .
Mostafa
Dear Prof. Swelim,
Spherical astronomy has always been a very precise science even before
computers!
Best regards
Juan

Dear Prof Swelim,
When a star is not visible a certain day, it is becuase the period
between it rising ans setting, it does it when the sun is up in the
sky.
So, the heliacal rising is teh moment when the star rising is
sufficently ahead of sunris eso that the star is visible before it is
lost in sunlight.
During most of pharaonic time, this happen in July 19 in the Julian
calendar.
Today for the latitud eog Giza is more or less in 2 or 3 August
Gregorian.
Best regards,
Juan A. Belmonte
هذه رسالة واردة من موقع (الموقع الرسمى لدكتور عبد الحلٌم نور الدٌن) مرسلة عن طرٌق نبٌل سوٌلم
(nswelim@gmail.com). تستطٌع قراءة الرسالة الواردة اٌضا على هذا الرابط:
http://www.nureldin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71
:2009-01-24-20-36-12&catid=34:news-of-nur

GMT of SUNRISE AND OF THE RISING OF SIRIUS:
DR: 30º N; 30º E (Cairo)
Calculated from the Nautical Almanac 2009, by Commodore, Adel Mostafa, retired,
Academy for Science and Technology and Maritime Transport (AAST)
Date
Jun. 1st
Jun.10th
Jun. 20th
Jul.1st
Jul.10th
Jul.20th
Jul.21st
Jul.22nd
Jul.23rd
Jul.24th
Jul.25th
Jul.26th
Jul.27th
Jul.28th
Jul.29th

GMT sunrise
02-59
02-58
02-59
03-02
03-06
03-11
03-13
03-13
03-13
03-15
03-15
03-15
03-16
03-16
03-16

GMT Sirius-rise
06-47
06-02
05-33
04-49
04-14
03-35
03-31
03-27
03-23
03-19
03-15
03-11
03-07
03-03
02-59

Jul.30th
Jul.31st
Aug.1st
Aug.2nd
Aug.3rd
Aug.4th
Aug.5th
Aug.6th
Aug.7th
Aug.8th
Aug.9th
Aug.10th
Aug.11th
Aug.12th
Aug.13th
Aug.14th

03-18
03-18
03-18
03-20
03-20
03-20
03-22
03-22
03-22
03-23
03-23
03-23
03-25
03-25
03-25
03-27

02-55
02-51
02-48
02-44
02-40
02-36
02-32
02-28
02-24
02-20
02-16
02-12
02-08
02-04
02-01
01-57

Note:
- From June 1st till July 25th the Sun rises ahead of Sirius.
- On July 25th both rise at the same time.
- Starting Jul. 27th Sirius can be seen clearly above the horizon; THE HELICAL RISING.
Dear Prof. Dr. Nabil
1-Ref. the table sent before and the table attached it is obvious that
Sirius from 1st June till 1st July is under the horizon while the sun
rises ahead of it by 2hrs - 1hr. that means that during April and May
Sirius cannot be seen at dawn because the time difference increases by
going backward.
2- the ref. of the calculations is from the Nautical Almanac 2009.
3- Kindly the Credit should be given to Comdre. Adel Moustafa (AAST).
Hoping you a blessed Eid Al-Fetre Al-Mubarak.
Best Regards
Dr.Sameeh

Chronological interpretation
Three specific observations of the heliacal rise of Sirius are extremely important for
Egyptian chronology. The first is the aforementioned ivory tablet from the reign of
Djer

Djer

which supposedly indicates the beginning of a Sothic cycle, the rising of Sothis on
the same day as the new year. If this does indicate the beginning of a Sothic cycle, it
must date to about 2773 BC (July 17). However, this date is too late for Djer's reign,
so many scholars believe that it indicates a correlation between the rising of Sothis
and the lunar calendar, instead of the solar calendar, which would render the tablet

essentially devoid of chronological value. The second observation is clearly a
reference to a heliacal rising, and is believed to date to the seventh year of Senusret
III

Senusret III

. This observation was almost certainly made at Itj-Tawy, the Twelfth Dynasty capital,
which would date the Twelfth Dynasty from 1963 to 1786 BC. The Ramses (Turin)
Papyrus Canon says 213 years (1991-1778 BC), Richard Parker reduces it to 206 years
(1991-1785 BC), based on July 17 of 1872 BC as the Sothic date (120th year of 12th
dynasty, a drift of 30 leap days). Prior to Parker's investigation of lunar dates the
12th dynasty was placed as 213 years of 2007-1794 BC perceiving the date as July 21
of 1888 BC as the 120th year, and then as 2003-1790 BC perceiving the date as July
20 of 1884 BC as the 120th year. The third observation was in the reign of
Amenhotep I

Amenhotep I

, and, assuming it was made in Thebes, dates his reign between 1525 and 1504 BC. If
made in Memphis, Heliopolis, or some other Delta site instead, as a minority of
scholars still argue, the entire chronology of the Eighteenth dynasty needs to be
expanded by some 20 years.

Hieroglyphic transcription of the hieratic text of temple records from the original
hieratic content was made by Ludwig Borchardt; from el-Lahûn (Papyrus Berlin
10012), Clagett, Marshall, "Ancient Egyptian Science: Calendars, Clocks and
Astronomy", American Philosophical Society, 1995, page 321.

