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انتشر امس خبر في جرائد ومواقع كثيره جدا علي النت تقول
مستشار أحد ملوك الفراعنة كان مخلوقا فضائيا!
الحقيقة اعتدنا علي تلك االخبار عن اكتشاف كائن فضائي او غيره من االخبار التي هي يهمها
االثارة وال تحسب عواقب عدم الدقة العلمية في االخبار الن مثل هذه االخبار قد تؤثر علي الصغار
والشباب ويصدقوها رغم انها تحتاج التحري
وال ادعي اني خبير في مثل هذه األمور واعرف ان الكثيرين بعد هذا الرد سيتهموني بالجهل واني
أتكلم في ما ال اعلم وغيره من االتهامات .فقط اريد أن اقدم راي انسان له عينيين يرى بهم وعقل
يفكر به من يقبل يقبل ومن يرفض يرفض.
هذه الصور هي التي قدمت مع بعض التعليقات
بالصور من مصر  ..مستشار أحد ملوك الفراعنة كان مخلوقا فضائيا

مؤخرا ً تم العثور على مومياء محفوظة جيدا ً لمخلوق تم تحنيطه بعناية شديدة وكان مدفونا ً في
أحد األهرامات القديمة ,وعثر على المخلوق ،الذي يصل طوله  5أقدام بين  160,150سم،
بواسطة فريق البحث األثرى الذي يقوده عالم األثار التشيكوسلوفاكى واألستاذ المتقاعد بجامعة
 ،وذلك أثناء استكشاف الفريق لهرم صغير يرجع إلى " جامعة والية بنسلفانيا "فيكتور لوبيك
 .األسرة  12بالقرب من هرم سنوسرت الثانى بمنطقة الالهون بالقرب من الفيوم

اول تعليق من امر تعجبت له جدا من الصورة والكالم الذي يشرح الصورة .الصوره تظهر شكل
كائن يشبه اال نسان حجم جمجمته ال يتعدي حجم كف انسان وهذا لي
ينظر الي الصورة يري ذلك مع بعض التدقيق

فريية مني بل أي انسان

فهذه الجمجمة هي في حجم جمجمة طفل حديث الوالدة تقريبا

بل طول هذا الكائن من الرا

حتي البطن هو اكبر من شبر بقليل بنف

الصورة وهذا يعني ان طوله من  35الي  40سم فقط ولي

مقيا

اليد التي في

كما ادعوا انه  150الي  160سم

وقال مصدر بوزارة اآلثار المصرية أنه عرض تفاصي ً
ال وصورا ً لهذا االكتشاف ،شريطة عدم ذكر
اسمه "ترجع المومياء إلى حوالي  2000أو  1880قبل الميالد  ،وهي ال تشبه اإلنسان ولألن لم
يتم التعرف على جن

هذا المخلوق  ،فهو ال يملك له آذان خارجية ،كما أن عيونه لوزية الشكل
.وكبيرة جداً

 ،كما أن بعض النقوش فى المقبرة تشير إلى أن المومياء هى لمستشار الملك واسمه أوسيرونت
وهو ما يعني "النجمة المرسلة من السماء",وقد تم تحنيط الجثة جيدا ً ودفنها مع إظهار االحترام
.الكبير والرعاية ،وبجوار المومياء عثر على عدد من األغراض الغريبة التي لم يتعرف عليها أحد

ووفقا ً للمصدر المصرى فإن عالم اآلثار وجد قاعة خفية للدفن أثناء استكشافه لهرم صغير يقع
.إلى الجنوب من ه رم سنوسرت الثانى ،كان يعتقد أنه يحتوى على مومياء ملكة فرعونية
ويقول المصدر المصرى"هذه المقبرة من البداية كان من الوايح أنها لشخص غير عادي فقد تم
الحفاظ على المومياء بطريقة غير عادية ،حيث عثر على مزيج من طالء الذهب والطين على
المومياء،

الحقيقة أييا اجد في هذا تناقض فكيف عرفوا وظيفته انه مستشار الملك رغم ان ما يقال عنه انه
مومياء هو فقط بها بعض النقوش التي فهموا منها اسمه .لن اجادل في امر االسم فهذا لي
اختصاصي ولم اري النقوش وال اعرف ما هي القواعد التي استخدموها في تحديد االسم وترجمة
النقوش الذي يهمني كيف حددوا وظيفته ؟
فهو يبدوا لي من الوهلة االولي انه مجرد طفل صغير حديث الوالدة مشوه وغالبا النه ابن الملك
او شيء مثل هذا فدفن بجوار مقبرة الملك.

االمر الثاني المهم وهو وصف بانه مومياء.
وهذا لي فيه خبرة قليلة فرغم اني لم أرى األصل ولم أتمكن من فحص الجسم اال من الصورة
يبدو امر وايح انها ليست مومياء ولكن حفرية وهناك فرق كبير بين االثنين

فهو حتي لو كان محفوظ علي شكل مومياء ولكن يوجد به عالمات وايحه للتحجر وهذا خيط
مهم لتتبع انه لم يكن شخص كبير العمر ومات وحنطوه بالطريقة المعتادة ولكن بالفعل جنين حفظ
بهذه الطريقة

كما عثر على محتويات داخل المقبرة شملت أغرايا ً مصنوعة من مواد تركيبية لم يستطيع أحد
".تحديد ماهيتها ،كما تم العثور على آلة غريبة شكلت لغزا ً كامالً لنا
أر شيئا ً كهذا في أي قبر فرعونى" واصفا ً االكتشاف بأنه "تسبب فى
وأياف"طوال حياتى لم َ
انتشار الذعر بين المسؤؤلين المصريين ،حيث قرروا عدم اإلعالن عنه حتى يجدو تفسيرا ً معقوالً
لتلك المومياء الغريبة ,واستشارت الحكومة المصرية عددا ً من علماء اآلثار الكبار ،إال أنهم لم

.يستطيعوا ايجاد تفسير وايح لهذا اإلكتشاف الغريب لغاية اآلن
وأياف المصدر",كل من شاهد المومياء من خبراء اآلثار وصفها بالغير عاديةوأنها ليست من
أصل أريى ،بل هي لمخلوق من خارج األرض ،ولدى الجميع شعور قوى أن هذا الكائن هو كائن
.فيائى من خارج األرض  ،وأنه كان يساعد الملك الفرعونى ويقدم له المشورة
وأياف,أن المسؤولين في الحكومة المصرية يتجنبون هذا االستنتاج ،الذي يدعم مجموعة من
األفكار القائلة أن "كائنات فيائية قامت بمساعدة الفراعنة في بناء حيارتهم الغير عادية ،وقد
تقرر نقل المومياء على متن طائرة الى جامعة والية فلوريدا حيث سيقوم المختصين بإجراء
".الفحوصات والتحاليل الدقيقة عليها

ال استطيع ان اقبل الكالم الذي يقدموه بدون ادلة فاين هي صور هذه األدوات ومن هم العلماء
الذين أشاروا الي ذلك ؟
بل الذي تعجبت له جدا ان الذين عريوا المويوع قدموا فيه خدعة كبيرة وهي ويع صورة من
احد المواقع وكما لو كانت هي صورة الجنين المختلفة تماما

كيف يدعوا ان هذه الصورة تشبه صورة الجنين الذي اكتشفوه ؟

فالصورة التي قدموها المزورة هي من مجموعة صور

لذلك لألسف احدهم كتب المويوع وزور بإيافة صور من أشياء مختلفة وبقية الجرائد والمواقع
نقلت منه بدون تحري الدقة
وأييا الصورة التالية لي

لها عالقه بالجنين

والصورة التالية بها اذان لي

كما ادعوا

واالهم من هذا انهم أييا ويعوا صورة بدو ان يقراؤه ما هو المكتوب فيها باللغة اإلنجليزية
والتي تويح ان االمر ال عالقه له بالكائنات الفيائية علي االطالق
وهي الصورة التالية

فالجزء األول من الصورة األيمن هو مزور ولي

له أي عالقة بالمويوع

اما الجزء الثاني ماخوذ من موقع االخباري ميل اونالين

 م2008\ 9\ 1 وهذا خبر يعود الي
ويقول
Two foetuses found in the tomb of Tutankhamun are very likely to
have been twins and the children of the teenage Pharaoh, according
to an expert.

Professor Robert Connolly is an anatomist working with the Egyptian

authorities to analyse the mummified remains of Tutankhamun and
the two stillborn children.
He will discuss his new findings at the Pharmacy and Medicine in
Ancient Egypt Conference at the University of Manchester today.
جنينين وجدوا في مقبرة توت عنخ امون غالبا هما توام وهما أبناء الفرعون المراهق بناء علي
كالم الخبراء.
البروفيسور روبرت كونلي الخبير بعلم التشريح يعمل مع السلطات المصرية لتحليل بقايا المومياء
لتوت عنخ امون واثنين من أبناؤه االجنة.
سوف يناقش االكتشافات الجديدة في مؤتمر الصيدلة والطب في مصر القديمة .مؤتمر في جامعة
مانشستر اليوم

واقدم صورة فتح الصندوق الذي فيه الجنين في وجود زاهي حوا
The scale of the two small fetuses is perhaps better noted from this
(again, hardly secret) photo of Zahi Hawass unwrapping one of the
fetuses:

Now here’s a closeup of the unwrapped fetus:

 سم وليس بمساعد الفرعون وال كل هذه الخرافات160 فهل ليس كائن فضائي وليس طوله
هو فقط جنين صغير للفرعون توت عنخ امون ومعروف من فتره طويلة
بل حتي الموضوع يقول لمن يشك في شكله ويظن انه كائن فضائي فالتحليل للدي ان ايه والدم
وغيره هو بشري وأيضا من يقول هذا النه يجهل شكل اجنة االنسان
 أسبوع لجنين34  أسبوع و31  أسبوع و30  أسبوع و21 ويقدم الموضع صور الجنة
Gosh! That sure looks like an alien! Yeah; it looks like an alien all
right — unless you’ve ever seen the skull and skeletal remains of a
human fetus. Here are some examples at 21.5, 30, 31, and 34
weeks, respectively. They are all photos of human skeletal
recreations created by the samemedical supply company that I linked to
a few posts ago about elongated skulls. (And there are more
examples at the medical supply link). Everyone that goes through
medical school sees skulls and skeletons like this. No news here; no
aliens.

Lastly, here’s a set of human fetal skeletal remains with skull at 32
weeks. (And remember, humans aren’t aliens).

فهذا وايح انه جنين بشري طبيعي وكل هذه الخداع ال اصل لها
امر اخر يوجد الكثير من الصغار يحدث تشويه لجمجمتهم وتاخذ الجمجمه والعينين شكل غريب
لي

النهم كائنات فيائية ولكن لوجود امراض معينة

مثل صورة الطفلة الصغيرة التي في الهند وتعاني من تورم في الجمجمة

بالطبع هذه لو كنا لم نري ابوها وامها ونعرف انها طفله مريية وكانت ماتت منذ مئات او االف
السنين لكنا قلنا عليها كائن فيائي ولكن ال نقول هذا النها موجودة االن
وساعرض لكم أييا اشكال جماجم مشهوة رغم انها لبشر

وغيرها الكثير ولكن ال اريد ان ازعج أصحاب القلوب اليعيفة

فهذه ليست كائنات فضائية ولكن بشر ولكن لألسف جماجمهم حدث بها بعض التشويه واالنسان لم
يأتي من الفضاء ولم يكتسب علمه من كائنات فضائية ولكن االنسان خليقة هللا الذي خلقه علي
صورته ومثاله

والمجد هلل دائما

