
 ب وجمعية أريدو وذآريات الحر
 
 

 
 

 )السيد أندريا ماريوتي نائب رئيس الجمعية عند اآتشاف الطائرة(
 

 

 عام في 70طائرة من السالح الملكي البريطاني محفوظة منذ 
 :الصحراء

 
الطقس الحار في العلمين هو أآبر صفحة من التاريخ تأتي  من بحر من الرمال ، 

لكي االيطالي في إفريقيا ، هناك فقد عمه   واآلن يتجلي دليل علي مقاومة الجيش الم
 ضجة في العالم أثارتفي التاريخ  ليصبح واحد من أبطال مكتشفي هذه الطائرة التي 

 .بأسره 
 االيطالية للباحثين المستقلين في الصحراء الغربية  آانت أآثر مالئمة أريدوجمعية 

حدثت اثنين من أآبر المعارك الدامية في  المكانلزيارة هذا االآتشاف ، ألنه في ذلك 
وطائرات صاحب )  واأللمانااليطاليين ( العالم بين البريطانيين وقوات المحور 

 في صحراء تشمل اآلن ومحفوظة 1942 يونيو 18الجاللة  والتي تحطمت في 
 .ذآريات الحرب 

طراري ولكن البطل اضطر للهبوط االض بنادق 6 إلي باإلضافة مقاتل آيتي هوك  
 .بسبب خسارة الشاحنة وآسر المروحة

 أريدومشي الطيار بعيدا  مستخدما المظلة لحماية نفسه من هذا الجو القاسي ، تمكنت 
 60  جمعيه لهواة التاريخ  تتكون من حوالي ألنهامن هذا  معرفة هذا االآتشاف 

 قامت بعدد حيث)  بولونيا ( متفرقين حول العالم  ، ومقرها في سان الروزا بسيفينا



 من اجل الدراسة  ن السياحة ولكأو بعثة للصحراء  ليس من اجل المغامرة 107
ومعرفة أسرار الصحراء بما فيها من حروب ومعارك  حربية آان لها تأثير علي 

  بهماالخريطة السياسية للعالم آله وخصوصا في صحراء ليبيا وتونس ومصر وما
من خالل تحديد ورسم . من رمال آان لها الدور في حفظ رفات أبطال هذه الحروب 

 .  مقبرة في الصحراء 18
 
 

 اآتشاف الطائرة 
 

 آيلو متر من 300 فبراير الماضي  جنوب العلمين ، علي مسافة 12اآتشفت في 
رئيس ( المناطق السكنية ، صرح  أصحاب االآتشاف وهما السيد دانيال موريتو  

 للذهاب  نسيعودابأنهما ) نائب رئيس الجمعية( ، والسيد اندريا ماريوتي )لجمعيةا
 للمتابعة يونيه  18 إلي 14 مكان الطائرة المكتشفة    في الفترة بين إلي أخريمرة 

 اللصوص ومعرفة هل من الممكن العثور أيديوللتأآد من حفظ االآتشاف بعيدا عن 
 . يته علي رفات قائد الطائرة  معرفة هو

 
 الجوي والجيش البريطاني البريطاني علي اتصال مع المتحف أريدوجمعية 

المتمرآز في القاهرة وأيضا مع مصر ، ألن المنطقة  تخص القضاء العسكري وال 
(  موريتو دانيال بتصاريح خاصة  وسنعرف ذلك من السيد إال إليهايمكن الذهاب 
 المطلوبة  فيصبح من حق السلطات وبعد التعرف علي المعلومات)  رئيس الجمعية

البريطانية الدفاع عن الموقع من خطر اللصوص ، الن الجهة االخري من العلمين 
  .  أخري تحمل مفاجئات أنهامن المؤآد 
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