
داخل العدد...

إفتتاح متحف الطفل بالمتحف المصري

الن�شرة الإخبارية

للمتحف الم�شري بالقاهرة

العدد السادسسبتمبر – ديسمبر 2009    

تليفون:  25782452 

فاك�س:  25796974

اإت�صل بنا عبر البريد الإلكتروني:

emcnewsletter@gmail.com
ت�صدر الن�صرة ثالث مرات بال�صنة

جميع المعلومات بالن�صرة �صحيحة 

حتى وقت الن�صر

اأ�سعار التذاكر

الأجانب: 60 جـ   

الطلبة الأجانب: 30 جـ  

الم�صريين و الخوة العرب: 4 جـ  

الطلبة الم�صريين و العرب : 1 جـ  

ا�سعار تذاكر المومياوات:

الأجانب: 100 جـ  

الطلبة الأجانب: 60 جـ  

الم�صريين و الخوة العرب: 10جـ  

الطلبة الم�صريين و العرب: 5 جـ  

هذه الأ�صعار �صارية حتى وقت الن�صر وقابلة للزيادة

مواعيد الزيارة: 9 �ص - 6.30 م

مواعيد العمل الر�صمية: 9 �ص - 3 ظهرًا

هيئة التحرير:

اأ. د. زاهــــــي حـــــــــوا�ص

د. وفـــــــاء ال�صـــــديق

تحرير و اإعداد:

ماآثر اإبراهيم اأبو عي�ص

مـــنة الـلـــــــه الــــــــــدري

الإخراج الجرافيكى: مجدى عزالدين

ا�صراف طباعة: اأمــال �صـفـــــوت

انـــي
عــدد مج
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صورة الغالف: أحد قطع الليجو المعروضة بمتحف الطفل )تصوير أحمد أمين(

كلمة العدد

�شخ�شية العدد

متحف الطفل: التعلم واللعب معًا

السيدة/ زينب الجيزاوي، 
التربية  ل�صئون  الم�صري  المتحف  وكيل 

م�صرية  اآثار  لي�صان�ص  على  حا�صلة  المتحفية، 

1977م،  عام  القاهرة  جامعة  الآثار  كلية   -

معهد  من  1992م  عام  عليا  درا�صات  دبلوم  ثم 

التاريخ.  ق�صم  الأفريقية  والبحوث  الدرا�صات 

كولون  بمدينة  تدريبية  دورة  تلقت  1995م  عام 

الألمانية خا�صة بالتربية المتحفية، اأهلتها فيما 

وتقديم  التعاون  مجالت  فتح  على  للعمل  بعد 

للن�صىء  التعليمية  والمتعة  الثقافية  الخدمة 

من  مرة  ولأول  �صيادتها  تمكنت  وقد  والطالئع. 

الت�صامن  وزارة  مع  التعاون  بروتوكول  اإر�صاء 

الجتماعي، حيث تم اإعداد برامج لدور الرعاية 

وكذلك  الن�صب،  ومجهولي  لالأيتام  الجتماعية 

ذوي الحتياجات الخا�صة كال�صم والبكم وذوي الإعاقة الذهنية. وقد اأعدت الإدارة برنامجًا 

لذوي الحتياجات الخا�صة والإعاقة الذهنية وال�صم والبكم منذ نحو عام ون�صف تقريبًا وقد 

اأثمر ن�صاط الم�صاعدة لهذا المجتمع عن معاي�صة اإيجابية وتوا�صل ناجح بين مجتمع الأ�صوياء 

وذوي الحتياجات الخا�صة.

 ت�صعى ال�صيدة/ زينب الجيزاوي اإلى ن�صر الثقافة والوعي الأثري، وت�صعى جاهدة في اإحداث 

التوا�صل بين المتحف والزائرين باأ�صكال متعددة بحيث ت�صل اإلى اأق�صى فائدة مرجوة للزائر 

لجميع المراحل العمرية والثقافية لذا تختلف المعلومات وور�ص العمل وفقًا للمتلقي.  

ت�صوير �صامح عبد المنعم

أحد النقوش المستردة )تصوير المجلس األعلى لألثار(.

عودة نقوش 
من متحف اللوفر

الأثرية  القطع  الم�صري  المتحف  اإلى  و�صل 

ح�صني  محمد  الرئي�ص  ال�صيد  ت�صلمها  التي 

والتي  �صاركوزي،  الفرن�صي  الرئي�ص  من  مبارك 

اإطار  في  وذلك  بفرن�صا،  اللوفر  بمتحف  كانت 

زاهي  الدكتور  يبذلها  التي  الكبيرة  المجهودات 

حوا�ص الأمين العام للمجل�ص الأعلى لالآثار لعودة 

الآثار التي خرجت من م�صر بطريق غير �صرعي. 

جدارية  نقو�ص  خم�صة  عن  عبارة  القطع  هذه 

ملونة من مقبرة تتيكي بالأق�صر، و�صوف تعر�ص 

خالل  الم�صتردة  الآثار  معر�ص  �صمن  للجمهور 

بالمتحف  المعار�ص  ب�صالة  المقبل  مار�ص  �صهر 

الم�صري.  

بالمتحف  الطفل  متحف  يعد 

الم�صري فريدًا من نوعه في 

ح�صرتني  وقد  اأجمع،  العالم 

لمعر�ص  زيارتي  عند  الفكرة 

منذ  الليجو  قطع  الليجو  قطع 

كان  حينما  عامًا   15 من  اأكثر 

يطوف ويجوب مدن اأوروبا، تحت 

عنوان "اأ�صرار الفراعنة"، وكان 

ب�صحبتي اأطفالي الذين انبهروا 

هذا  ت�صميم  بدقة  كثيرا  اأعجبت  وقد  الزيارة.  بتكرار  وطالبوني  به 

المعر�ص الم�صتوحى من الح�صارة الم�صرية القديمة. وكان المعر�ص ذو 

تاأثير عظيم على الأطفال باأعمارهم المختلفة؛ من حيث تو�صيل معلومات 

مب�صطة و�صيقة عن ح�صارة م�صر القديمة وكيف يمكن للطفل اأن يتعلم 

الب�صيطة ذات  المعرو�صات  التاريخ منذ �صن �صغيرة جدا بوا�صطة هذه 

التاأثير التعليمي ال�صاحر. لهذا فقد �صعيت للح�صول على هذا المعر�ص 

ليكون نواة لمتحف للطفل بالمتحف الم�صري، ولكي يتميز عن غيره من 

متاحف الأطفال في العالم اأ�صفنا اإلى تلك المعرو�صات قطع اآثار حقيقية 

م�صر  لح�صارة  ال�صحري  العالم  خالل  ممتعة  رحلة  في  الأطفال  تاأخذ 

القديمة وتاريخها.

ي�صم هذا المتحف ال�صغير �صت قاعات بالإ�صافة اإلى الور�صة، تم 

الم�صرية  الح�صارة  جوانب  اأهم  تظهر  رئي�صية  لمو�صوعات  تق�صيمهم 

والكتابة  الآخر  العالم  في  والحياة  اليومية  الحياة  مثل  القديمة؛ 

والمعتقدات الدينية والملكية كنظام حكم، وتنتهي جولة الزائر ال�صغير 

المختلفة  الليجو  وحدات  من  قطع  فيها  له  يقدم  جميلة  عمل  بور�صة 

ليجرب بنف�صه عمل نماذج مما �صاهده واأعجب به، وبذلك يتحقق �صعار 

المتحف وهو : "اأرى واأفهم واأعمل واأتعلم".

ل�صتقبال  مجهز  اأنه  حيث  كبيرة  اأخرى  ميزة  الطفل  ولمتحف 

زيارات الأطفال ذوي الحتياجات الخا�صة من الإعاقات المختلفة مثل 

م�صر  لأطفال  هدية  فهو  الذهنية،  والإعاقات  والب�صر  ال�صمع  فاقدي 

جميعهم، وفي ذات الوقت دعوة لتعلم تاريخ م�صر وح�صارتها باأ�صلوب 

�صيق وممتع.  

د. وفاء ال�صديق

مدير عام المتحف الم�صري
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اإلحتفال بمرور مائة واثنين عاما 
على الحفائر المجرية في جبانة طيبة

بمنا�سبة مرور مائة واثنين عام على الحفائر المجرية في جبانة 

بالمتحف  الأر�صي  بالطابق   45 والرواق   44 بالقاعة  اقيم  طيبة، 

نوفمبر  �صهر  من  ال�صاد�ص  في  افتتحه  الذي  المعر�ص  الم�صري 

الما�صي ال�صــيد وزير الثقافـة الم�صـــري / فاروق ح�صني ود. اإ�صتفان 

زاهي  د.  بح�صور  المجر،  جمهورية  في  والثقافة  التعليم  وزير  هيلر 

العامة  ال�صخ�صيات  كبار  من  ولفيف  ال�صديق  وفاء  ود.  حوا�ص 

الم�صرية والأجنبية.

ولقد تم عر�ص حوالي 140 قطعة اأثرية من اأبرز ما عثرت عليه 

مقابر  عدة  في  و2006م  م   1907 عامي  بين  فيما  المجرية  البعثة 

هامة بطيبة بالبر الغربي بالأق�صر. هذه المقتنيات محفوظة بالمتحف الم�صري ومتحف الح�صارة 

وع�صر  والحديثة  الو�صطى  الدولة  بع�صر  موؤرخة  وهي  بالأق�صر،  الطارف  ومخازن  بالف�صطاط 

تابوتا  المعرو�صات  �صمت  وقد  الروماني.  اليوناني  الع�صر  حتى  المتاأخر  والع�صر  الثالث  النتقال 

اإلى  1907م بمنطقة جمهود بالمنيا. هذا  البعثة قد ك�صفت عنه عام  �صخما ذو وجه مذهب كانت 

عن  عبارة  الآثار  من  متنوعة  مجموعة  جانب 

ومجموعة  كانوبية،  واأواني  جنائزية  اأقماع 

جعارين وتمائم وتماثيل اأو�صابتي من الخ�صب 

الملون والفيان�ص. 

وفي اإطار الإحتفالية بمرور 102 عاما على 

الحفائر المجرية بم�صر اأقيم موؤتمر بالمجل�ص 

الأعلي لالآثار وحا�صر فيه العديد من الأثريين 

المجرية  البعثات  مع  بالعمل  اإ�صتركوا  اللذين 

المختلفة.  

المعـــار�ض

وزيري الثقافة المصري والمجري  السيد إشتفان 
هيلر أثناء إفتتاح المعرض مع الدكتور  زاهي حواس  

)تصوير جنيفر ويلبي.(

منظور من مدخل المعرض ويظهر تمثال من الحجر 
الجيري للمدعو جحوتيمس وعائلته ويعود إلى عصر 
الملك رمسيس الثاني )حوالي 1279-1213 ق.م(. 

)تصوير منة اهلل الدري(

مدخل المعرض ومجموعة من تمتثيل األوشابتي من 
جبانة طيبة وتعود إلى عصور مختلفة. )تصوير منة 

اهلل الدري(
قطعة من الكتان عليها اإلله أنوبيس 

تعود إلى أوائل العصر البطلمي )القرن 
الثالث ق.م.( من المقبرة رقم 32 بطيبة. 

)تصوير منة اهلل الدري(
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اأخبار المتحف

التى ي�صهدها  التطوير  واأعمال  المتحف الم�صري لزائريه  التى يقدمها  اإطار الخدمات  · فى 
للزائر  ال�صمعى  النظام  ت�صغيل  تتمثل فى  بتقديم خدمة جديدة  الم�صري  المتحف  يقوم  المتحف 

حفاظًا على الهدوء داخل القاعات وقد تم بالفعل تطبيقه من نوفمبر 2009.  

وCATS فرن�صا في الثامن من نوفمبر 2009م، بقاعة ال�صتقبال  الم�صري  المتحف  · احتفل 
كتاب  بت�صليم  عمله  اختتم  وقد  للمكفوفين.  �ص�صات  ور�صة  جمعية  مو�صم  بانتهاء  الطفل،  بمتحف 

ومن�صوخ  العربية  اإلى  الفرن�صية  من  كتابة الآلهة في م�صر الفرعونية" المترجم  "الهيروغليفية 
اإلى طريقة برايل للمكفوفين برعاية وت�صريح من متحف اللوفر. 

· األقى الأ�صتاذ محمد علي، الم�صئول عن ق�صم الع�صر المتاأخر بالمتحف الم�صري، محا�صرة 
تناول فيها التجديدات التي قام بها في الق�صم من حيث اإ�صلوب العر�ص، هذا اإلى جانب تقديمه �صردا 

تاريخيا واأثريا �صيقا لهذه الحقبة التاريخية الهامة، والتي تحتاج لهتمام اأكثر من قبل الباحثين. 

الأثر  تقرير حالة  اإعداد  كيفية  تدريبية حول  دورة  الم�صري  بالمتحف  الت�صجيل  ق�صم  · عقد 
والمعروف با�صم »Condition Report«، في الفترة من ال�صاد�ص ع�صر من نوفمبر ولمدة اأربعة 

اأيام متتالية . تخللت الدورة ور�ص عمل اإلى جانب الدرا�صة النظرية. 

�صارك اأمناء المتحف الم�صري في دورة 

متحفي  معر�ص  تنظيم  كيفية  عن  تدريبية 

اأقيمت بمتحف النوبة باأ�صوان.  قامت  والتي 

 )ICOM( للمتاحف  العربية  المنظمة 

بتنظيم  العناب  �صاذلية  الدكتورة  برئا�صة 

 2009/11/9-5 من  الفترة  في  عمل  ور�صة 

والمجل�ص  الدكتور زاهي حوا�ص  بالتعاون مع 

عبدالفتاح  محمد   / وال�صيد  لالآثار،  الأعلى 

الدكتور  وبا�صت�صافة  المتاحف  قطاع  رئي�ص 

النوبة،  متحف  مدير  المجيد،  عبد  اأ�صامة 

وبم�صاركة  العربي  الأيكوم  رئي�ص  ونائب 

والإمارات  الأردن،  من  والإخوة  الأخوات 

ولبنان،  وال�صارقة(  )دبي  المتحدة  العربية 

وال�صودان،  وقطر،  وموريتانيا،  والمغرب، 

و�صلطنة عمان، وتون�ص، بالإ�صافة اإلى ممثلي 

�صهدت  وقد  اأوروبا.  من  المتاحف  منظمة 

الور�صة من المتحف الم�صري  فعاليات هذه 

ال�صامي  واأبية  خليل  محمود  �صها  الأمناء 

وهبة  الدري،  اهلل  ومنة  عبداهلل،  اأحمد  وخلود 

حمدي التي قامت باإلقاء محا�صرة ق�صيرة حول 

التطوير بالمتحف الم�صري. وكانت المحا�صرات 

علم  تتناول  والتي  الموؤتمر  فعاليات  �صمن  من 

المتاحف وكيفية اإعداد المعار�ص الموؤقتة. 

السادة أمناء المتحف المصري المشاركين: من اليسار 
هبة، خلود، سها، أبية  )تصوير منة اهلل الدري(

تـــــــم تكريـــــم الدكـتــــورة وفـــــاء ال�صديق 

بمنحـــها جائــزة التبادل الثقافـــي ال�صيني، 

وهو و�صام يمنح ل�صخ�صيات عالمية اأ�صهمت 

ال�صين  بين  الثقافي  التبادل  مجال  في 

ومختلف بلدان العالم. ويعتبر هذا الو�صام هو 

اأعلى و�صام يمنح من قبل الحكومة ال�صينية 

في مجال التبادل الثقافي. وقام ال�صيد رئي�ص 

وزراء ال�صين بت�صليم الو�صام للدكتورة وفاء 

ينفرد المتحف الم�صري بمجموعات كبيرة ومتنوعة من الأثار مما يتيح له 

ففي  القديمة،  الم�صرية  الح�صارة  ثقافة  لن�صر  متعددة  خارجية  معار�ص  اإقامة 

غ�صون المو�صم القادم 2010 – 2011 تم الإتفاق على اإقامة عدة معار�ص خارجية 

مايو  اأول  �صيفتتح  والذي  بال�صين   2010 اإك�صبو  �صانغهاي  موؤتمر  معر�ص  منها 

2010 وي�صتمر حتى 31 اأكتوبر 2010، ومعر�ص "كليوباترا: البحث عن اآخر ملكات 

م�صر" الذي من المقرر اأن ي�صم مجموعة كبيرة من الأثار الغارقة من الإ�صكندرية 

والمتعلقة بالع�صر البطلمي على ان يبداأ في يونيو 2010 وي�صتمر حتى يناير 2011  

بولية فيالدلفيا الأمريكية ليتجول بعدها في اأربع وليات اأميريكية اأخرى. 

استدراك واعتذار: ت�صبب خطاأ طباعي 
ال�صادة  اأ�صماء  �صقوط  في  ال�صابق  بالعدد 

روؤ�صاء الق�صم الثاني وهم : الأ�صتاذ محمود  

البلم  جمال  والأ�صتاذ  الحلوجي  )م�صور( 

والأ�صتاذة �صهام عبد الرازق.

شكــــــر
د. طــــــارق العو�صي     اأ/ اآبية ال�صامي     اأ/ �صباح عبد الرازق 

اأ/ لطفي عبد الحميد      اأ/  �صمر �صمير    اأ/ رقـــية م�صعـــــود
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مو�شوع العدد.......

ما هو الليجو؟؟؟

بداأت �صناعة الليجو عام 1934م في اأوروبا، وا�صمها م�صتقا 

اللغة  “اإلعب وتعلم”، وتعني في  التي تعني  اللغة الدنماركية  من 

الالتينية “ اأنا اأبني”. وهي عبارة عن مكعبات باأحجام واأ�صكال 

مبهرة  زاهية  األوان  ذات  البال�صتيك  من  م�صنوعة  مختلفة 

الطفل،  متحف  ي�صمها  التي  المجموعة  هذه  لالأطفال.  ومحببة 

حوالي 16 نموذجًا، �صنعت عام 1991م وكانت جزءا من معر�ص 

بفرن�صا  مرورا  )الدنمارك(  من�صاأه  بلد  من  العالم  جاب  لليجو 

عر�ص  التي  األمانيا  واأي�صًا  وكندا  واليابان  واإيطاليا  واأ�صبانيا 

الم�صري  للمتحف  ليجو  �صركة  اأهدته  واأخيرًا  مرات.  ثالث  بها 

المتحف. تتكون  الدكتورة وفاء ال�صديق مديرة  بناءًا على رغبة 

مجموعة الليجو من �صتة ع�صرة نموذجًا به 502836 وحدة ليجو، 

تطلبت حوالي 2430 �صاعة لت�صكيلها، وتقدم هذه النماذج جانبًا 

من الح�صارة الم�صرية القديمة ونماذج لتماثيل بع�ص المعبودات 

والملوك.

وقد وقع الختيار على قاعة المئوية ليتم تحويلها اإلى متحف 

الطفل كي ت�صم قطع اآثار اأ�صلية مع نماذج الليجو كمزيج لطيف 

ومحبب لالأطفال وهو ما يحدث لأول مرة كجزء من عر�ص دائم 

في تاريخ متاحف الأطفال على م�صتوى العالم. والجدير بالذكر 

تم  الم�صري  المتحف  بدروم  من  جزء  هي  المئوية  قاعة  اأن 

ف�صله واإعداده ك�صالة عر�ص اأثناء الحتفالت بمرور مائة عام 

للدخول  بوابتان  وله  2002م  عام  الم�صري  المتحف  اإن�صاء  على 

والخروج على الجانب الغربي من المتحف.

لدى  والإبداع  الخلق  مهارة  لتنمية  الليجو  وحدات  ت�صتخدم 

الطفل، ت�صاعده على الكت�صاف والتطور من اأجل الم�صتقبل، فمن 

خالل عملية الت�صكيل والبناء تنمو لديه القدرة على التخيل الذى 

يوؤدي لالختراعات التي ت�صاهم في رقي الب�صرية.  

منة اهلل الدري

متحف الطفل بالمتحف المصرى بالقاهرة

من المنح الإلهية م�صاركة الإن�صان بعمله وجهده في بزوغ �صيء جديد، واإن 

باختيار  �صرفت  قد  وكنت  النعم.  اأطيب  من  فذلك  للنور  وظهوره  ميالده  �صهد 

د.وفاء ال�صديق- مدير عام المتحف الم�صري- لي، بالم�صاركة في العمل بمتحف 

الطفل، خلفا لزميالت قمن باأعمال طيبة الذكر لما طلب منهن، وما اأنا اإل تابعة 

في م�صيرة العمل لأ�صلمها بدوري لمن �صياأتي بعدي، فا�صتكملت ما بداأوه واأ�صفت 

ما ا�صتطعت. ربما لي�صعر الزائر بتلك المجهودات الم�صنية من كل العاملين في 

لعمل  جاهدة  �صعيت  وقد  قواعده.  لنرى  ال�صامخ  فالبناء  الأ�صياء  قواعد  اإر�صاء 

اأر�صيف خا�ص بمتحف الطفل وكذلك المكتبة الملحقة به ونواتها كتب قيمة من 

اإهداء د. وفاء ال�صديق للمتحف، وهي مجموعة  متنوعة مخ�ص�صة للطفل حول 

الح�صارة الم�صرية القديمة ون�صاأة الح�صارات المختلفة، وكذلك اإ�صافة وحدة 

�صمعية لقاعة الحياة اليومية - حيث تعر�ص بع�ص الآلت المو�صيقية - مما يعود 

بالنفع على الطفل الم�صري ثقافيا وذهنيا والتى هي من اأهداف متحف الطفل 

لإيقاظ المهارات والحوا�ص المختلفة لديه؛ فكما يقولون اأن »الطفل يمتلك مائة 

لغة ومائة يد ومائة فكرة وتاأمل ومائة طريقة للتفكير واللعب والتحدث....ومئات 

على  الطفل  يتعود  والعلم  الفن  بلغة  الأفكار  ربط  خالل  فمن  غيرها.«  ومئات 

اأعلى في  اإلى م�صتويات  بهم  والتحليق  والتخيل  وال�صعور  والمتعة  الفهم  اكت�صاف 

لغة التطور والإبداع.   

بقلم ماآثر اأبو عي�ش

)تصوير منة اهلل الدري(

)تصوير منة اهلل الدري(
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It was very difficult to photograph Mrs Zainab Tawfik (Section 
Five Head Curator) during the preparations of the Children’s 
Museum; she never sat down and seemed to be in every hall 
simultaneously! The only time she sat down is here when she 
was cleaning vitrine the day before the opening. Mrs Zainab 
worked closely with Dr Wafaa in choosing and displaying 
the objects, and also oversaw the painting of the walls and 
installing the electrical fittings (Photo by M. El Dorry)

السيدة / زينب توفيق، دينامو العمل على مدار فترة التجهيزات الطويلة لمتحف 
الطفل، وجدنا صعوبة بالغة في تصويرها أثناء العمل وذلك لنشاطها وتواجدها 
وأعمال  الدهانات،  حيث  من  العمل  لسير  متابعتها  أثناء  مكان  من  أكثر  في 
وأخيرًا  وفاء.  الدكتورة  مع  األثرية  القطع  وعرض  إختيار  وبالطبع  الكهرباء 
قبل  تنظيفها  أثناء  العرض  خزانات  إحدى  داخل  جالسة  تصويرها  من  تمكنا 

اإلفتتاح. )تصوير منة اهلل الدري(

Artist Rasha Kamal putting the final 
touches on the wooden base for a LEGO 
model. (Photo by M. El Dorry)

األخيرة  الفنية  اللمسات  تضفي  كمال  رشا   / السيدة 
على إحدى قواعد عرض نماذج الليجو. )تصوير منة 

اهلل الدري(

Children were invited to play with LEGO blocks during the 
inauguration. Many of them were thrilled with the endless 
possibilities they could create. Ms Tilde Anderson from the 
Danish Embassy in Cairo gave away LEGO key chains to 
children. Indiana Jones and Harry Potter were amongst the 
many characters fashioned out of LEGO and made into the 
key chains that adults were as excited about as the children. 
(Photos by M. El Dorry)

طاوالت  على  الليجو  بقطع  اللعب  في  االفتتاح  حفل  أثناء  األطفال  أشترك 
من  أندرسون  تيلدا   / السيدة  قامت  انبهار.  حالة  في  وهم  لذلك،  مخصصة 
هيئة  على  الليجو  من  مفاتيح  سالسل  بتوزيع  بالقاهرة  الدنماركية  السفارة 
والكبار  الصغار  البسيطة  الهدايا  األطفال وبهرت هذه  لدى  شخصيات محببة 

أيضًا اللذين حرصوا على اقتنائها. )تصوير منة اهلل الدري(

مو�شوع العدد.......
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Feature Page

HRH The Prince Consort Henrik 
of Denmark inaugurating the 
Children’s Museum with Dr Zahi 
Hawass and Dr Wafaa al-Saddik. 
(Photo by S. Abdel Mohsen)

سمو األمير هنريك زوج ملكة الدنمارك 
الدكتور  وبجواره  الطفل  متحف  يفتتح 
الصديق.  زاهي حواس والدكتورة وفاء 

)تصوير سامح عبد المحسن(

Prince Henrik with a participant in 
the Egyptian Museum's Education 
Department programs for children 
with special needs. On the left is 
H.E. Mr Christian Hoppe, the Danish 
Ambassador to Egypt (Photo by S. 
Abdel Mohsen).

يلتقط صورة  أن  األمير هنريك على  أصر سمو 
لذوي  المتحفية  التربية  برنامج  طلبة  أحد  مع 
ويظهر  والموهوبين،  الخاصة  اإلحتياجات 
السيد/  بمصر  الدنمارك  سفير  سعادة  بجواره 
كريستيان هوب.  )تصوير سامح عبد المحسن(.

Prince Henrik signing 
the Children’s Museum's 
guestbook (Photo by S. 
Abdel Mohsen).

سمو األمير هنريك وهو يوقع 
دفتر زوار متحف الطفل. 

)تصوير سامح عبد المحسن(


