
 

 خبر صحافي

 في تعاون وثيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية دبي لضمان استدامة البيئة البحرية

 العربي في الخليج صغيرا   قرشا   15 طلقي  أتالنتس النخلة دبي 
 فيه دعما  الستدامة الحياة البحرية

وحرصه على  التزامه ة في دبيمنتجع أتالنتس النخل أكد :2019مايو  16، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

خليج ال مياه في "الراي اللساع"قرًشا صغيًرا وسمك  15البحرية من خالل إطالق  الحياة استدامة كل ما يدعم

كجزء من  وبلدية دبيوالبيئة  يتغير المناخالمع وزارة  تعاون المنتجعيأتي ذلك في إطار أنشطة و . العربي

 مستقباًل. والمحافظة عليها ة البحرية جهوده المستمرة لضمان ازدهار البيئ

من  يرئيس اهتمام وعناية محور ما يحويه من أحياء بحريةو  البحرية للخليج العربي االستدامةيعد ضمان و 

في أتالنتس النخلة  منتجع وباعتبارتسعى جاهدة لحماية البيئة لألجيال القادمة. أنها حيث  ،دبي إمارة قبل

اإلمارة والدولة بشكل خاص ومنطقة الشرق األوسط بشكل في  األبرز المحيط بطابعالمالذ الترفيهي  دبي

البرامج  والتي تشمل البيئية عدًدا من المشاريع التي تركز على االستدامة على تنفيذ بانتظام يحرص فإنه ،عام

 التعليمية ومبادرات الحفاظ على الحياة البرية.

وإطالق الحياة البرية طوال  "المانغروف"، وزراعة أشجار من عمليات تنظيف الشاطئ هذه العديد تتضمنو  

 في الخليج العربي حيث "الراي اللساع"وسمك صغيرًا  قرشاً  15 بإطالقمبادرته األخيرة  ، باإلضافة إلىالعام

 . يفي محمية جبل علي لألراضي الرطبة في دبا تم إطالقه



 

 

 عناية خاصة مارها بين عشرة أشهر وسنة واحدةراوحت أعالتي تو  حديثة الوالدة البحرية كائناتال تتلقى جميعو 

فريق من الخبراء  حيث يدأب الخليج،مياه لدخول وقدرتها لضمان تأهلها  ،في مستشفى األسماك في أتالنتس

، حيث يقومون بإطعامها ثم اختبار بناًء على حجمهوذلك بعناية كائن بحري على حدة و البحريين بدراسة كل 

أسماك هذه المبادرة بتحرير تم تنفيذ ولقد المفتوحة.  خليج والبحارفي ال اإطالقه ن يقررواقبل أ مدى قوتها

وخالد شريف  ،مناخي والبيئة، وزير التغير المعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيوديبحضور  الصغيرة القرش

 ين. وضيوف آخر  ئة والصحة والسالمة في بلدية دبي، المدير التنفيذي لقطاع البيالعوضي

دامة البيئة : "إن استدبي النخلة أتالنتسمنتجع  "الحجرات المفقودة" في، مديرة "ناتاشا كريستي"قالت بدورها، 

ألكثر  ا  موطنالنخلة والذي يعد  أتالنتس تحتل أهمية بالغة بالنسبة لمنتجعمن األمور التي  البحرية وازدهارها

 به ىعتني  يتمتع بصحة جيدة و  كائن بحري من أن كل  للتأكد فنحن ال ندخر جهداً  .بحري  كائن 65000من 

ومن منطلق حرصنا على استدامة الحياة البحرية في  .بالطريقة الصحيحة من قبل فريق متخصص ومحترف

 بشكل مستمر، وتنظيف الشواطئ ،إطالقات الحياة البريةك عدد من المبادرات فنحن نقوم بتنفيذ، الخليج

لضمان مستقبل مستدام لألجيال إليماننا الراسخ بأن على كل فرد تقع مسؤولية المحافظة على الحياة البيئة 

 القادمة". 

 -ينتهي-

 

 



 

 

 لالستفسارات اإلعالمية،
 ليندا عبدالحي 

 دبي  -مدير العالقات العامة، أتالنتس النخلة
 971+   4260332 4هاتف:  
  44260100 971 +فاكس: 

Linda.AbdulHay@atlantisthepalm.com 
 

أوزيارة   1000 426 4 971 للحصول على المزيد من المعلومات حول أتالنتس يرجى االتصال على الرقم:
 . .atlantisthepalm.comwwwموقع المنتجع على العنوان التالي: 

 
   media.atlantisthepalm.comالموقع التالي:  قم بزيارةللحصول على صور ملونة فائقة الدقة 

 
 إذا كنت مستخدمًا جديدًا لهذا الموقع، ي رجى التسجيل أواًل للحصول على حق الدخول إلى الغرفة اإلخبارية.

 ماعي:يمكنكم متابعة أتالنتس عبر وسائل التواصل االجت
 غرام اوإنست فيسبوك

@atlantisthepalm 
 تويتر

@Atlantis 
 نبذة عن منتجع  أتالنتس النخلة  في دبي 

وجهة السياحية األولى في المنطقة وهو يقع على هالل جزيرة النخلة في اليعد منتجع أتالنتس النخلة في دبي 
. ويمتد 2008هر سبتمبر من العام دبي. وأفتتح المنتجع الذي يغلب عليه طابع المحيطات الفريد في ش

هكتارًا  17يتضمن قائمة من المعالم المائية والترفيهية المتكاملة تشمل وهو هكتار  46المنتجع على مساحة 
المذهلة. ويضم المنتجع واحدة من أكبر البيئات البحرية في العالم، حيث يعيش مدينة "أكوافنتشر" المائية من 

نات البحرية. ومن أهم ِّ معالمه "الحجرات المفقودة" وهي متاهة تحت الماء من من الكائ 65000في بحيراته 
وتضم مدينة "أكوافنتشر" المائية الممرات والطرقات المتداخلة التي تمثل رحلة عبر مدينة أتالنتس األسطورية. 
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رات مائية، مليون لتر من المياه العذبة التي تقدم تجارب مشوقة غير مسبوقة في منحد 18ما يزيد على 
كيلومترًا من األمواج وحمامات السباحة والمرتفعات المائية ورشاشات المياه. ويضم أتالنتس أيضًا  2.3ونحو 

هذه الكائنات؛ ومنطقة أسد البحر التي تقدم فرصة فريدة للتعرف الراعي لخليج الدالفين، الموطن التعليمي 
وجهة الضيافة الرائدة في المنطقة حيث يحتضن نخبة  على واحدة من أكثر الثديات الودودة. ويعد أتالنتس

الذي  "وايف هاوس"و و"روندا لوكاتيلي" "نوبو"و" هاكاسان"و "بريد ستريت كيتشن" المطاعم العالمية مثل
. وعالوة على ذلك، يحتوي المنتجع على مساحات تجزئة للمتاجر وجهة الترفيه المتكاملة في دبييعتبر 
  ات استضافة المؤتمرات واالجتماعات.فضاًل عن خدم الفاخرة 

 

 

 


