
 

 

 

 بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات "مشروع أطلس"منتجع أتالنتس النخلة في دبي يطلق 
 رعاية الناس وكوكب األرضو االستدامة بتحقيق  المنتجعمبادرة الجديدة تعكس التزام ال

 
بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، أعلن منتجع أتالنتس  :2021يونيو  7 -دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

النخلة في دبي إطالق مبادرته الجديدة والرائدة في مجال االستدامة تحت مسمى "مشروع أطلس"، والذي يؤكد 
العربية المتحدة كل مقيم في دولة اإلمارات االستدامة، ويسعى إلى تحفيز تحقيق على االلتزام الشامل للمنتجع ب

 على المشاركة فيه للتقرب من بيئتهم المحلية وتعزيز دورهم في سبيل خدمة كوكب األرض. 
 
كوكب األرض لتكون مفيدة للناس و  يهدف مشروع أطلس من أتالنتس إلى ممارسة األعمال التجارية بطرق  و 

والتوعية، والمحافظة  والتثقيفرئيسية، هي العمليات المسؤولة،  على حد سواء، ويسلط الضوء على أربع أولويات
جتمعية للشركات. وتدعم هذه األولويات بشكل كامل التزام منتجع معلى البحار والعناية بالحيوان، والمسؤولية ال

والضيوف  جتمعية والبيئية، وتوفر العديد من الفرص للزوارمأتالنتس النخلة في دبي بالمسؤولية االقتصادية وال
 لتجربتها ومعرفة المزيد حول بيئتهم المحلية داخل المنتجع وخارجه. 

 
: "بعد سنوات من اإلعداد تيم كيلي نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في أتالنتس دبيقال بهذه المناسبة، و 

 فيالتنمية المستدامة. ويحمل المشروع تحقيق الذي ُيعب ِّر عن التزامنا ب "والتطوير، يسعدنا إطالق مشروع أطلس
جتمعية التي يتبناها فعليًا منتجع أتالنتس النخلة مطياته جميع األعمال الرائدة في مجال المسؤولية البيئية وال

التي تهدف إلى االهتمام  ليميةالتع السياحةوتبني مفهوم المدى لقيادة في دبي، باإلضافة إلى رؤيتنا طويلة 
 كب األرض ورعايتها". بشؤون الناس وكو 

 
في إشراك ضيوفنا في المنتجع ضمن جهودنا لدعم عمليات  "مشروع أطلس": "نطمح من خالل كيليوأضاف 

على من خالل فريقنا من المتخصصين البحريين المدرَّبين والبيئات المائية المتطورة مساعدتهم و ، البيئي الحفظ
اكتشاف ما يخبئه العالم الطبيعي، وكذلك تجربة األطعمة المنتجة محليًا وذات مصادر مستدامة. أما األهم من 

تأثيرات بيئية حقيقية من خالل برامجنا الخاصة واإلسهامات  إحداثذلك، فهو سعينا إلى مساعدة ضيوفنا على 



 

 

 

م حول حماية عالمنا الطبيعي " مشروع أطلس"نة. ويتمحور لشركاء المشروع اإلستراتيجيين مرتين في الس التي ُتقدَّ
 ". نحن في بداية الطريق، األمر الذي يتطلب الكثير من الوقت و التثقيف والتوعيةوالحفاظ عليه من خالل 

 
م مشروع أطلس لدفع مسيرة االستدامة ليس فقط داخل منتجع أتالنتس النخلة في دبي، بل على مستوى وُصم ِّ 

تعزيز  تركز علىخارطة طريق طويلة األجل لمشروع أطلس  تم اعتمادوفي المنطقة وخارجها. وقد  ،الصناعة
في جوهرها. ومن خالل حجز تجربة تعليمية والتثقيف السياحة المستدامة والمسؤولة مع وضع التعليم مفهوم 

فعال في وا بشكل ساهم يونيو، يكون الضيوف والزوار قد 8في منتجع أتالنتس النخلة في دبي اعتبارًا من 
دوالر أمريكي لمبادرات  1كل حجز على تجربة حيوانات بحرية، يتم التبرع بمبلغ مع الحفاظ على البيئة. ف

الحفظ واالستدامة والتعليم البيئي التي سيتم اختيارها مرتين سنوياً كجزء من مشروع أطلس إلحداث تأثير ملموس 
 على العالم الطبيعي. 

 
 : األطعمة العضوية والمستدامة ذات المصادر المحليةالمسؤولةالعمليات 

 
اآلن االستمتاع بمجموعة مختارة من األطباق المستدامة منتجع أتالنتس النخلة في دبي يمكن لرواد مطاعم 

مطاعم الفي  ، وذلكوالعضوية والمنتجة محليًا مع خيارات من األطعمة التي يتم زراعتها وحصادها في دبي
منتجع، وهي "بريد ستريت كيتشن من غوردون رامزي"، و"سي فاير ستيك هاوس"، المميزة في التسعة 

 و"ذا شور"، و"ويف هاوس"، ومطعم "وايت" الشاطئي.  و"هاكاسان"، و"نوبو"، و"روندا لوكاتيلي"،
 
 من أمثلة هذه األطباق: يذكر و 
 

مةجبنة بوراتا اللذيذة محلية الصنع •  ستريت كيتشن" مطعم "بريدفي  ، والُمقدَّ
م فيالسلمون النيء )كارباتشيو( العضوي المعتمد والمزروع بشكل مستدام • مطعم "سي فاير  ، والُمقدَّ

 ستيك هاوس"
مةفطيرة ديم سوم بالفطر األبيض المنتقاة محلياً  •  مطعم "هاكاسان" في  ، والُمقدَّ



 

 

 

مةسلطة فطر شيتاكي المقرمشة مع الكمأة المقطوفة يدوياً  •  مطعم "نوبو"في  ، والُمقدَّ
 

للحجز لتجربة األطباق المستدامة في مطاعم منتجع أتالنتس النخلة في دبي، تفضلوا بزيارة الصفحة اإللكترونية 
 . 0097144262626 الرقم أو اتصلوا على www.atlantis.com/dubai/restaurantsالتالية: 

 
: علماء األحياء البحرية الصغار والمبتدئين والمراهقين وجولة خلف الكواليس مع الدالفين التثقيف والتوعية

 واألسماك
 

يمكن للمستكشفين الشباب والعائالت المهتمين بالبيئة والحياة تحت الماء، التقرب إلى الطبيعة من خالل برامج 
عالِّم األحياء البحرية الصغير، ، وهي برنامج نتس النخلة في دبيمنتجع أتالعلماء األحياء البحرية الجديدة في 

جوالت خلف ، باإلضافة إلى عالِّم األحياء البحرية المراهقبرنامج عالِّم األحياء البحرية المبتدئ، و برنامج و 
والتشديد على أن حماية الحياة البحرية بالشغف  دفعالكواليس مع الدالفين واألسماك. وتهدف هذه التجارب إلى 

 . ات ورفاهيتهاحيوانالرفق بالدائمًا  هيفي هذا المجال األولوية الرئيسية 
 

 برنامج عاِلم األحياء البحرية الصغير
يمكن لألطفال الصغار أن يكونوا جزءًا من فريق أتالنتس المتخصص في تربية أسماك األحواض، واالنضمام 

، نجوم البحر، وخيار البحر، وأسماك القرش الصغيرةكل من لتعرف عن قرب على لإليهم في المياه الضحلة 
الكثير من الحقائق الغريبة والمفيدة ألطفال الصغار ا، سيتعلم والمتعة . وخالل هذه المغامرة المليئة بالمرحوغيرها

 عن الحياة البحرية، والتي سيمكنهم إفادة عائالتهم وأصدقائهم بها. 
 

 سنوات 6إلى  3: من الفئة العمرية •
في نفس اليوم إلى مدينة أكوافنتشر المائية  اً مجاني درهمًا إماراتيًا، يشمل دخوالً  175السعر: ابتداًء من  •

 بواقع جلسة واحدة يوميًا 

http://www.atlantis.com/dubai/restaurants


 

 

 

دقيقة في المياه  30)تشمل صباحًا  11:30 الساعة صباحًا وحتى 10:30من الساعة : التوقيت •
 الضحلة( 

 
 عاِلم األحياء البحرية المبتدئ برنامج 

فريق أتالنتس  يتيح هذا البرنامج فرصة االستمتاع بزيارة إلى مستشفى األسماك العصري والمتطور مع
. منتجع أتالنتس النخلة في دبيى والتعرف أكثر على برامج التربية لد ،المتخصص في تربية أسماك األحواض

إلطعام أسماك القرش والشفنين المولودة حديثًا مميزة سيحصل علماء األحياء البحرية المبتدئون على فرصة 
 ألف من الكائنات البحرية في حوض "ذا لوست تشامبرز" المائي.  65واكتشاف ما يلزم لرعاية 

 
 سنة 12إلى  6من الفئة العمرية:  •
حوض "ذا لوست تشامبرز" المائي، دخواًل مجانيًا إلى درهم إماراتي، يشمل  300السعر: ابتداًء من  •

 وشهادة حضور، وصورة تذكارية
 ظهراً  12:00صباحًا وحتى الساعة  10:30الثالثاء والجمعة من الساعة يوما التوقيت:  •

 
 عاِلم األحياء البحرية المراهقبرنامج 

سُترك ِّز هذه الجولة من خلف كواليس المرافق المتطورة داخل المنتجع، على توعية المراهقين حول أساسيات 
رعاية وتغذية وحفظ الحيوانات، باإلضافة إلى برامج توليد وتربية األسماك في الموقع. وسيستكشف المشاركون 

أسود البحر، وسيتعلمون على يد المتخصصين بمرافقة أحد أخصائيي الثدييات البحرية، كيفية رعاية الدالفين و 
في تربية أسماك األحواض، كيفية تحضير الطعام وإطعام الحيوانات، بما فيها قناديل البحر، والشعاب المرجانية، 

 واألسماك االستوائية. 
 

 سنة 16إلى  12الفئة العمرية: من  •
"خليج الدالفين"، و"منطقة أسد البحر"، يشمل دخواًل مجانيًا إلى درهم إماراتي،  600السعر: ابتداًء من  •

 وحوض "ذا لوست تشامبرز" المائي، ووجبة غداء، وشهادة حضور، وصورة تذكارية



 

 

 

 مساءً  3:30صباحًا وحتى الساعة  10:00التوقيت: أيام اإلثنين واألربعاء والسبت من الساعة  •
 

 جولة خلف الكواليس مع الدالفين 
لضيوف من خوض رحلة تعليمية خلف الكواليس في "خليج الدالفين" تشمل زيارة إلى المختبر الطبي سيتمكن ا

الستكشاف كيفية قيام فريق من األطباء البيطريين والفنيين الخبراء بتوفير أعلى مستوى من الرعاية للحيوانات. 
فين وأسود البحر، باإلضافة إلى وسيجيب المدر ِّبون المتمرسون عن جميع األسئلة واالستفسارات حول الدال

 الرعاية المتخصصة التي يتلقونها. معلومات حول 
 

 الفئة العمرية: جميع األعمار •
درهماً إماراتيًا، يشمل دخوالً مجانياً في نفس اليوم إلى مدينة "أكوافنتشر" المائية  145السعر: ابتداًء من  •

 بواقع خمس جلسات يومياً 
 

 األسماكجولة خلف الكواليس مع 
تم تصميم هذه الجولة التفاعلية الجديدة وتجربة تطبيق الواقع المعزز من وراء الكواليس مع األسماك، ألولئك 
الذين يعشقون الحياة تحت الماء. وتتيح الجولة لزوار حوض "ذا لوست تشامبرز" المائي فرصة اكتشاف المزيد 

. كما يمكن للزوار االنضمام إلى جولة ض الكبيرهذا الحو  يعيشون فيالذين ألف كائن بحري  65حول الـ 
إرشادية إلى مستشفى األسماك للتعرف أكثر على برامج تربية أسماك القرش والشفنين الخاصة بمنتجع أتالنتس 

 النخلة في دبي، والتي تساعد على إعادة رفع تعداد األسماك المحلية في مياه دبي. 
 

 الفئة العمرية: جميع األعمار •
درهماً إماراتيًا، يشمل دخوالً مجانياً في نفس اليوم إلى حوض "ذا لوست تشامبرز"  45بتداًء من السعر: ا •

 المائي بواقع خمس جلسات يومياً 
 
 



 

 

 

 
www.atlantis.com/dubai/atlantis-لحجز تجربة تعليمية، تفضلوا بزيارة الصفحة اإللكترونية التالية: 

programmes-aquaventure/educational  
 

 إطالق أسماك القرش والشفنين والدراسة المسحية لمشروع دبي دولفينالمحافظة على البحار والعناية بالحيوان: 
 

لتربية أسماك في إطار التزامه بالحفاظ على البيئة، يتولى منتجع أتالنتس النخلة في دبي اإلشراف على برنامج  
إلطالق مجموعة من الكائنات البحرية في الخليج العربي مرتين سنويًا. وُيَعد قرش السجاد  القرش والشفنين

منتجع بتفعيل عمليات الالبحري المتخصص في العربي من األنواع المهددة باالنقراض؛ لذلك، يقوم الفريق 
التكاثر ومن ثم إطالق العديد من هذه األسماك في المحيط، وتحديدًا في محمية جبل علي للحياة الفطرية، 
وهي منطقة ساحلية وبحرية تحتوي على الشعاب المرجانية، وأشجار المانغروف، وأحواض األعشاب البحرية، 

البرية. وباإلضافة إلى ذلك، أطلق منتجع أتالنتس النخلة في دبي هذا العام  مما يسهم في تعزيز التجمعات
، وهو مشروع يهدف إلى جمع معلومات علمية 2022و 2021دراسة مسحية لمشروع دبي دولفين لعامي 

تاذة أساسية حول تعداد الدالفين المحليين قبالة سواحل دبي. وتتولى قيادة المشروع الدكتورة آدا ناتولي، وهي أس
سة ومديرة  مساعدة في قسم علوم الحياة والبيئة في كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد، وهي كذلك مؤس ِّ

سنوات. أما اآلن،  8مبادرة مشروع دولفين اإلمارات. وكان قد تم إجراء آخر دراسة مسحية من هذا النوع قبل 
 F3اللذين قدمهما منتجع أتالنتس النخلة في دبي و فقد تمكن المشروع من االستمرار بفضل التمويل والدعم

Marine . 
 

برامج تربية أسماك القرش والشفنين، تفضلوا بزيارة الصفحة اإللكترونية أي من لمزيد من المعلومات حول 
 . project-atlas-lantiswww.atlantis.com/dubai/atالتالية: 

 
لمزيد من المعلومات حول الدراسة المسحية لمشروع دبي دولفين، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي: 

www.uaedolphinproject.org . 

http://www.atlantis.com/dubai/atlantis-aquaventure/educational-programmes
http://www.atlantis.com/dubai/atlantis-aquaventure/educational-programmes
http://www.atlantis.com/dubai/atlantis-atlas-project
http://www.uaedolphinproject.org/


 

 

 

 
واعتماد المعيار  EarthCheck: الشهادة الفضية من مجموعة "إيرث تشيك" جتمعية للشركاتمالمسؤولية ال

  AZAالذهبي من جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية 
 

منتجع أتالنتس النخلة في دبي هو واحد من ثالثة فنادق ومنتجعات فقط في الشرق األوسط التي حصلت على 
، وذلك تقديرًا لمعاييره وسياساته البيئية. ويتم تقييم EarthCheckالشهادة الفضية من مجموعة "إيرث تشيك" 

 منشأةالمنتجع عامًا بعد عام من أجل الحفاظ على مستوى االعتماد. هذا، ويسعى المنتجع باستمرار ليصبح 
جمعية أكثر كفاءة وفعالية ومسؤولية. كما ُيَعد المنتجع الوجهة األولى في الشرق األوسط التي تم منحها اعتماد 

، وهي معيار ذهبي معترف به دوليًا للعناية بالحيوان والرعاية AZAحدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية 
نتس على هذه المعايير ويهدف دومًا إلى تحسينها، البيطرية، والحفظ، والتعليم. ويعتمد مشروع أطلس من أتال

 بينما يشرع في رحلته ليصبح المشروع الرائد للسياحة المسؤولة والمستدامة في الشرق األوسط. 
 

أطلس من أتالنتس، تفضلوا بزيارة الصفحة اإللكترونية  لمعرفة المزيد أو للتسجيل في النشرة اإلخبارية لمشروع
 .https://www.atlantis.com/dubai/sustainabilityالتالية: 

 
 -انتهى-

 
 لالستفسارات اإلعالمية، يرجى التواصل مع: 

 ليندا عبدالحي 
  مدير أول العالقات العامة واالتصال

  00971 552004581موبايل: 
 linda.abdulhay@atlantisdubai.comالبريد اإللكتروني: 

https://www.atlantis.com/dubai/sustainability
mailto:linda.abdulhay@atlantisdubai.com


 

 

 

أو  0097144261000للحصول على المزيد من المعلومات حول "أتالنتس"، يرجى االتصال على الرقم: 
للحصول على صور ملونة بدقة فائقة ومنخفضة،  .s.com/dubaiwww.atlantiزيارة الموقع اإللكتروني: 

 . media.atlantisthepalm.comيرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
 

 يمكنكم متابعة "أتالنتس النخلة" عبر وسائل التواصل االجتماعي: 
 AtlantisThePalm@فيسبوك: 

 Atlantis@تويتر: 
 AtlantisthePalm #AWorldAway@للمنتجع: 

 aquaventuredubai #DifferentInWater@ لمدينة أتالنتس أكوافنتشر:
 المطاعم: 

@OssianoDubai @BreadStreetKitchenDubai @NobuDubai @SeafireSteakhouse  
@RondaLocatelliDubai @HakkasanDxb @WavehouseDubai 

@Whiterestaurantdubai 
#ServingTheExtraordinary  

 
 نبذة عن "أتالنتس النخلة" في دبي: 

يعد "أتالنتس النخلة" أول منتجع ترفيهي ووجهة سياحية متكاملة في المنطقة وهو يقع على هالل جزيرة النخلة 
. 2008في سبتمبر عام في دبي. تم افتتاح هذا المنتجع الفريد من نوعه الذي يغلب عليه طابع المحيطات 

هكتارًا وهو يتضمن مجموعة متنوعة من مناطق الجذب البحرية  46يمتد المنتجع على مساحة شاسعة تبلغ 
أكوافنتشر المائية المذهلة. ُيعد المنتجع موطنًا لواحدة من  مدينة هكتارًا من 22والترفيهية إضافة إلى أكثر من 

ألف كائن بحري. ومن أهم ِّ معالمه حوض  65يعيش في بحيراته أكثر من أكبر الموائل البحرية في العالم، حيث 
تشامبرز" وهي متاهة تحت الماء من الممرات والطرقات المتداخلة التي تمثل  الحجرات المفقودة "ذا لوست

ي مليون لتر من المياه العذبة الت 23.5أكوافنتشر المائية  عبر مدينة أتالنتس األسطورية. وتضم مدينة رحلة
من المنزلقات المائية وأماكن الجذب المشوقة، بما في ذلك العديد من المنزلقات التي  105تستخدم لتشغيل 

http://www.atlantis.com/dubai
https://media.atlantisthepalm.com/


 

 

 

حطمت األرقام القياسية العالمية، واثنتين من الرحالت النهرية الممتعة المليئة باألمواج وبرك المياه العذبة، 
ضًا "خليج الدالفين"، الموطن التعليمي الراعي لهذه والمنحدرات المائية، ورشاشات المياه. ويضم "أتالنتس" أي

الكائنات؛ ومنطقة أسد البحر "سي ليون بوينت" التي تقدم فرصة استثنائية للتعرف على أكثر الثدييات البحرية 
الفاخرة والمتاجر،  البوتيكات ودًا. ويعد "أتالنتس" من أفخم الوجهات في المنطقة، إذ يحتضن مجموعة منتقاة من

ضافة إلى مرافق وقاعات اجتماعات ومؤتمرات. وهو يعد أيضًا مالذًا ممتعًا لفن ومهارات الطهي، إذ يمكن باإل
مطعمًا من بينها "بريد  29للنزالء والزوار االختيار من بين نخبة من المطاعم العالمية البالغ عددها 

ستيك هاوس"، ومطعم "أوسيانو" الفاخر فاير  و"سي"، لوكاتيلي و"نوبو"، و"روندا"، و"هاكاسان"، كيتشن ستريت
الحاصل على الجوائز والذي يقع تحت سطح الماء. إن الحياة الليلية في "أتالنتس" مفعمة بالحيوية أيضًا، مع 
"ويف هاوس" المركز الترفيهي المالئم للجميع، ومطعم "وايت" الشاطئي الذي ُيعد المكان المثالي لالسترخاء 

 . الكريستالية شهد غروب الشمس وهي تغوص بأعماق مياه الخليج العربيمع مشروب واالستمتاع بم


