
العربیةالجزیرةقلبرحلةانطالقصحفي:بیان2022نوفمبر14اإلثنین

الشاحنات ملیئة بالمیاه والوقود ومعدات الطوارئ والكثیر من الطعام، من األرز والفاصولیا المطبوخة إلى القھوة والتمر. الفریق
الجزیرةشبھفیھاكیلومتًرا.یقطع1300طولھایبلغالتيرحلتھممناألولىالمرحلةفينوفمبر)15(الثالثاءغًدالالنطالقجاھز

العربیة من الشرق إلى الغرب.

المستكشف البریطاني وقائد الفریق مارك إیفانز والمستكشفھ السعودي ریم فیلبي وخبیر الخدمات اللوجستیة البریطاني آالن موریسي
میناءفياألولاألساسيمعسكرھمإلىللذھابصباًحا6الساعةفيالریاضسیغادرونبافاالتشماریاآناالسویسریةوالمصورة

العقیر البعید، حیث یخیمون من قبل. وقد انطلق في وقت مبكر من یوم األربعاء على خطى المستكشف جد ریم ھاري سانت جون
سنوات.105قبلالساحلیةالقریةنفسمنرحلتھبدأالذيفیلبيهللا)(عبد

قال مارك إیفانز: "ھذه رحلة ھادفة". سیستخدم الفریق الرحلة االستكشافیة مثل فیلبي لتوسیع معرفتنا بالصحراء. "نجري بحًثا لثالثة
مشاریع علمیة دولیة مھمة تبحث في كیفیة تطور عالمنا والتعلم من تلك النظرة نحو مستقبلنا ، مما یؤدي إلى فھم أكبر لعالمنا."

قام فیلبي برسم خریطة رحالتھ ومراقبتھا عن كثب ، مما مكن رسامي الخرائط وعلماء النبات وعلماء الحیوان من اكتساب معرفة
أكثر تفصیالً عن شبھ الجزیرة العربیة. قال مارك: "نحن نحمل علم نادي المستكشفین الذي ذھب إلى القمر ، وھو امتیاز كبیر ال

ُیمنح إال لتلك الرحالت االستكشافیة التي تھدف إلى توسیع المعرفة البشریة. أعتقد أن فیلبي سیوافق".

تم إطالق الحملة في لندن من قبل صاحبة السمو الملكي األمیرة آن. أقام السفیر البریطاني لدى المملكة العربیة السعودیة ، نیل
كرومبتون ، حفل وداع وحدث صحفي.

المشاریع العلمیة الثالثة التي ینفذھا الفریق:

فيكوفنتريجامعةمنسمیثناثانالدكتوریقودهالذيDRIFTمشروعیبحثالبعید.الموقعنفسوعلمالقاسیةالبیئات●
فھمنا للتأثیر النفسي للعیش في بیئات شدیدة العزلة. الھدف ھو إنتاج أداة دعم نفسي لتمكین البشر من نجاح في العیش على

القمر والمریخ وما وراءھما. مارك سیقود ھذا البحث.
شبھفيالخفافیشمننوًعا30منأكثریعیشوالتكنولوجیا.للعلومهللاعبدالملكجامعةبقیادةمشروع-باتتوزیع●

الجزیرة العربیة وتلعب دوًرا حیوًیا في البیئة الصحراویة ، حیث تتحكم في أعداد الحشرات وتلقیح بذور نخیل التمر
وتشتیتھا. ستقود ریم األبحاث في مواقع تواجدھم.

جرین أرابیا - مشروع برئاسة مایكل بتراجلیا ، مدیر المركز األسترالي للثورة البشریة. یقوم بتسجیل القطع األثریة●
الموجودة في الصحراء. سیؤدي ھذا البحث إلى فھم أفضل للتغیرات البیئیة في الصحراء على مدى الملیون سنة الماضیة.

سیقوم آالن بإجراء ھذا البحث.

سیتم تسجیل الرحلة االستكشافیة بالكامیرا بواسطة آنا ماریا. وقد اعارتھا الیكا كامیرات مناسبة بشكل خاص للبیئة الصحراویة. وھیا
أیًضا ستتولى المسؤولیة على وسائل التواصل االجتماعي. سیتواصل الفریق یومًیا باستخدام االتصاالت الستالتیة التي توفرھا شركة

االتصاالت السعودیة.

تضمنت االستعدادات الدقیقة للرحلة االستكشافیة، رسم خرائط للطریق واالستعداد ألي مخاطر محتملة یواجھھا الفریق ومركباتھم
بتعبئةقاموقدالرملیة.الكثبانھوموریسيآالناللوجستیاتخبیریقلقماوأكثرفورد.الجزیرةاعارتھاالتي-4×4الداعمة

أربعة أزواج من الساللم الرملیة وستة أنواع مختلفة من الحبال باإلضافة إلى عدة مجارف في حالة تعثر المركبات في الرمال
الناعمة في الربع الخالي.



فيعضولكللترات5تخصیصإلىباإلضافةوطعام.المعداتإلىباإلضافةإضافيوقودجركن28وبھاثقیلةالشاحناتستكون
الفریق یومًیا ، یتضمن نظامھم الغذائي الصحراوي على اإلفطار خبز التمیس الذي یطبخونھ فوق نار المخیم. یحملون أیًضا مخزوًنا

من القھوة العربیة الستضافة الضیوف الذین یزورونھا، باإلضافة إلى العدید من أنواع التمر المختلفة لزیادة الطاقة والسكر، وھي
العناصر التي ساعدت فیلبي من النجاه خالل رحلتھ االستكشافیة.

وسوف یاخذ كل فریق شیًئا معھم یعتبرونھ ضرورًیا لبعثاتھم. سیاخذ مارك فروتھ ، من معطف الجمل المبطن بالفرو الذي اشتراه
الحرارةدرجاتترتفعأنیمكنلیالً."النارحولنتجمععندماللغایةدافًئاویكونللصحراءمثالي"إنھعاًما.30قبلالریاضفي

اللیل.فيمئویةدرجة5-منأقلإلىوتنخفضالصحراءفيمئویةدرجة40عنیزیدماإلىالصحراءفيالنھارخالل

وستأخذ ریم عصبتین ألطفالھا تذكیًرا بمنزلھا: "لقد ربطت اثنین من العصابات التي تخص أطفالي في أعمدة الرحالت وأرتدي
سواًرا قدیًما باھًتا حصلت علیھا قبل رحلتي الكبیرة األولى وارتدیھا منذ ذلك الحین".

آالن سیأخذ شماًغا سعودًیا: "إنھ یوفر الحمایة من الحرارة والحمایة من العواصف الرملیة ویساعد على إبقائي دافًئا في اللیل - إنھ
عنصر الراحة المفضل لدي."

آنا ماریا - مصورة الفریق - ستحضر كیًسا صغیًرا من الحصى التي جمعتھا من الرحالت االستكشافیة التي قامت بھا في جمیع
أنحاء العالم. وزجاجة من زیت شجرة الشاي الستخدامھا متعدد األغراض مثل كل شيء من المطھر إلى طارد الحشرات.

بینما یستعدان جسدًیا للرحلة ، والمشي والركض والتسلق ، تنھال الطلبات على ریم ومارك لالنضمام إلى الرحلة وعروض
المساعدة. "كان لدي العدید من األصدقاء الذین عرضوا أن یكونوا حراسي الشخصیین أو حمالین أو حتى طھاة!" قالت ریم. "إنھ

تذكیر رائع بمدى أنني محظوظ حًقا لكوني جزًءا من ھذا الفریق والبعثة".

ھدف مارك ھو أن تلھم الحملة الشباب الستكشاف العالم من حولھم. "إذا ألھمنا شخًصا واحًدا للخروج وطرح األسئلة ، فسنكون قد
ساعدنا في دفع المجتمع إلى األمام." ستتم دعوة الطالب من كل من المملكة العربیة السعودیة والمملكة المتحدة لقضاء اللیلة قبل

األخیرة في الصحراء مع الفریق قبل وصولھم إلى الریاض حیث تنتھي المرحلة األولى من الرحلة االستكشافیة في قلعة المصمك
نھایة الشھر الجاري.

قال مارك: “نحن ممتنون للسفیر البریطاني نیل كرومبتون الستضافتھ حفل وداع لنا ولكل الدعم الذي قدمھ لنا العدید من المنظمات
واألشخاص بما في ذلك السفیر السعودي في المملكة المتحدة ، صاحب السمو الملكي األمیر خالد بن بندر آل سعود. كما أننا ممتنون

HSBCقدمھالذيوالحماسالكبیرالماليللدعمجًدا SABBبدونھمممكنةالرحلةھذهتكنلموالتي."

مالحظة: ستكون ھناك مكالمة مصورة مع أعضاء الفریق والشاحنات االستكشافیة في السفارة البریطانیة ، الریاض في الساعة
البریطانیةللسفارةالصحفيالمكتبفيسعیدصبامعالتواصلیرجىللحضورنوفمبر.14االثنینیوممساًء4.30

Saba.Said@fcdo.gov.uk

أعضاءلمقابلةأوhttps://heartofarabiaexpedition.comإلىانتقل،االستكشافیةالرحلةحولالمعلوماتمنلمزید
الخمیسوجودأوann@mia.gb.netموریسآناالتصالیرجى،خاللھاأواالستكشافیةالرحلةقبلالفریق
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