
 

 

 خبر صحافي

أتالنتس النخلة يستضيف احتفاالت أسبوع القرش مع الناشط 

 البيئي الشهير "مايك روتزن"

الضيوف على موعد مع العديد من األنشطة الشيقة واالستماع إلى معلومات 

 مفيدة من خبراء علوم البحار

في دبي مع  يتعاون فندق أتالنتس النخلة :2019يوليو  18دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

الناشط البيئي العالمي "مايك روتزن" المعروف بـ "رجل القرش" ووزارة البيئة والتغير المناخي 

 3يوليو الجاري إلى  28لالحتفال بأسبوع القرش المليء باألنشطة والفعاليات خالل الفترة من 

ات أغسطس المقبل. وسيساعد األسبوع الحافل باألنشطة ذات الطابع الخاص والمحاضر 

المعلوماتية في حوض الحجرات المفقودة المذهل بالمنتجع على تثقيف الضيوف حول سبل 

 الحفاظ على أسماك القرش وأهمية حماية الحياة البحرية العالمية.

وفي عامه الحادي والثالثين، يبرز "أسبوع القرش" الذي يقام سنويًا من قبل قناة ديسكفري، 

ألصناف سحرًا في العالم مع عدد من األفالم الوثائقية الضوء على واحدة من أكثر ا ويلقي



 

والفعاليات ذات الطابع الخاص. وسيقود الخبير الشهير والمخرج السينمائي "مايك روتزن" 

مجموعة مثيرة من األحداث في أتالنتس، بما في ذلك جلسات إعالمية مع أخصائي الحيوانات 

ين في أتالنتس، مع إمكانية تجربة الغوص البحرية ورصد والتفاعالت مع الغواصين المحترف

٪. وهناك أيضًا دخول مجاني إلى الحجرات المفقودة لكل طفل يقل عمره 10للزوار مع خصم 

 عامًا الذين سيرتدون بزة على شكل سمك القرش مع أحد البالغين بتذكرة واحدة. 11عن 

 29مساًء /  16:45يو يول 28انضم إلى الرجل القرش "مايك روتزن" على قناة ديسكفري في 

 صباحاً  8:45يوليو  30مساًء /  13:45يوليو 

 درهم(. 1450درهم )السعر األصلي  1305السعر: 

om/marinehttps://www.atlantisthepalm.c-احجز أونالين من خالل الرابط 

aquarium-chambers-park/lost-water   0097144262000أو اتصل على 

ويدعو الرجل القرش "مايك روتزن" الضيوف للتمتع بفرصة حصرية للغطس بجانبه وهو 

 65يستكشف بحيرة "ذا امباسادور الغون" المذهلة في أتالنتس، التي تعد موطن ألكثر من 

 30إلى  28ك القرش وسمك الرقيطة. وخالل الفترة من ألف كائن بحري، بما في ذلك أسما

يوليو الجاري، سيشارك الغواص الشهير في أربع بعثات "استكشاف القرش"، وهي واحدة من 

أفضل تجارب الكائنات البحرية المتوفرة طيلة العام البحرية في أتالنتس. وسيتعلم الضيوف 
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بعض النصائح المتخصصة من مهارات الغوص األساسية باإلضافة إلى الحصول على 

 "روتزن".

 جلسات النقاشات العائلية مع "مايك روتزن"

 بعد الظهر 2يوليو الساعة  30الثالثاء 

 بحيرة "ذا امباسادور الغون" / حوض الحجرات المفقودة

سنوات )إذا كان الطفل يرتدي  11و  3درهم للشخص. ومجانًا لألطفال من  110الدخول: 

 مالبس سمك القرش(

مكن للعائالت االنضمام إلى الرجل القرش "مايك روتزن" في الحجرات المفقودة، حيث سيكون وي

على استعداد لإلجابة على األسئلة وإخبار بعض قصص القرش المدهشة. وسيجري على مدار 

الساعة حديثًا شيقًا حول التفاعل مع أسماك القرش والحفاظ عليها، بما في ذلك مشاركة تجربته 

األشخاص الوحيدين على هذا الكوكب الذين حظوا بتجربة الغوص مع أسماك القرش كواحد من 

 األبيض الكبير.

 نقاشات الرجل القرش "مايك روتزن"

 مساًء. 19:00يوليو الساعة  30الثالثاء 



 

 قاعة المؤتمرات في أتالنتس النخلة

 دخول مجاني ، ال يلزم الحجز

هل مع بعض أخطر أنواع أسماك القرش، فقد أصبح وعمله المذ "الرجل القرش" نظًرا لتميزه بـ

"روتزن" نجمًا في البرامج التلفزيونية واألفالم الوثائقية في جميع أنحاء العالم وعمل بجانب 

العديد من المشاهير مثل "براد بيت" و"مات ديمون" و"هالي بيري" و"بليك ليفلي" و"أندرسون 

 كوبر".

ب "روتزن" بالضيوف لحضور لقاء شيق بصحبته، حيث يوليو، سوف يرح 30وفي يوم الثالثاء 

سيتحدث عن مغامراته الرائعة في الغوص مع أسماك القرش في جميع أنحاء العالم، باإلضافة 

 Carcharodonإلى جهوده الدؤوبة لحمايتهم من االنقراض. في حديثه "القرش األبيض الكبير 

Carcharias - اته المتعلقة بالغطس الحر والسلوك السلوك والحفاظ"، سيناقش مايك مالحظ

تحت المياه، واالتجاه المتزايد للسياحة البيئية وأبحاثه ومشاريعه المستقبلية. وستشمل نقاط 

المناقشة أيضًا قضية تقليص إمدادات الغذاء للكائنات البحرية، والصيد الجائر، والتلوث، 

 شواطئ، وغيرها.وسنانير الطعوم، ومصايد خط األسطوانة، وتدابير حماية ال

 تخفيضات رائعة على تجربة العمر



 

٪ على مجموعة مذهلة من أنشطة 10وخالل "أسبوع القرش" يمكن للضيوف االستمتاع بنسبة 

الغوص في أتالنتس. وأكثر من ذلك، فالتجربة الفريدة من نوعها قد تعطيك تجربة حياتية مذهلة 

 عن القرش في هذه المناسبة.

درهم(. تجربة مثالية  310درهم )السعر العادي  283.5رش: السعر: سنوركينج مع أسماك الق

 Lost City of Atlantisللصغار والكبار على حد سواء، واستكشف "مدينة أتالنتس المفقودة" 

 وجميع كائناتها البحرية.

درهم(. هل أردت يومًا أن تجرب  1450درهم )السعر العادي  1305اكتشاف القرش: السعر: 

البرنامج مخصص للغواصين غير المحترفين. تعلم مهارات الغوص األساسية ثم  الغوص؟ هذا

 تعرف على أسماك القرش وأسماك نابليون وأسماك مالئكية المياه وسط أطالل أتالنتس.

درهم(. يمكن للغواصين  1200درهم )السعر العادي  1080مستكشف القرش: السعر: 

النادرة إلى جانب المخلوقات البحرية المذهلة وسط  المعتمدين أن يسعدوا بتجربة الغوص الفردي

 معالم أتالنتس القديمة المذهلة.

درهم(. يعد الغوص المفترس  2655درهم )السعر العادي  2389.5الغوص المفترس: السعر: 

تجربة العمر. يمكنك النزول إلى بحيرة "ذا امباسادور الغون" المشهورة عالميًا للحصول على 



 

ألف كائن  65نوعًا مختلًفا من أسماك القرش من بين  14عام ما يصل إلى فرصة فريدة إلط

 بحري.

درهم في اليوم )السعر  720درهم(، و 445درهم )السعر العادي  400.5أكواتريك: السعر 

درهم(. استمتع بتجربة المشي تحت الماء في بحيرة "ذا امباسادور الغون" بين  800العادي 

 تشترط الخبرة أو التدريب. األسماك وأسماك القرش. ال

٪ 10( للحصول على خصم بنسبة Shark Weekيجب على الضيوف ذكر أسبوع القرش )

' في حجوزات الموقع. احجز أونالين من Sharkweekعند الحجز. استخدم الرمز الترويجي '

park/lost-water-https://www.atlantisthepalm.com/marine-خالل الرابط 

aquarium-chambers   0097144262000أو اتصل على 

وفي جنوب إفريقيا حيث يعيش مايك، فإن القرش األبيض الكبير على وشك االنقراض. ُيعرف 

لون حول العالم مجاًنا للمشاركة في جهود مايك بأنه أحد األشخاص القالئل في العالم الذين يتنق

الحفاظ على أسماك القرش األبيض الكبير ويقومون بحمالت لحفظها في مختلف الدول. 

ويسافر مايك على نطاق واسع لخلق فهم واحترام لهذا الكائن المفترس العظيم، وتبادل معرفته 

حفاظ على هذا النوع من الواسعة من خالل إشراك أكبر عدد ممكن من الناس في معركته لل

أسماك القرش. وتم توثيق رحالت وأنشطة مايك على نطاق واسع في مختلف البرامج التلفزيونية 
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على "شارك نايت" و "الرجل القرش" ناشونال جيوجرافيك، و بما في ذلك "ما وراء الخوف" مع

لى "سي إن إن"، دقيقة مع أندرسون كوبر"، و"القرش األبيض العظيم" ع 60و " ديسكفري، قناة

" على التلفزيون الفرنسي، و"األسطورة الحية" على "بي بي سي  Linge De Fronteو" 

ناتشرال وورلد"، حيث تم وصفه بأنه إنسان فائق بسبب قدرته على قراءة سلوك القرش األبيض 

ن العظيم واالستجابة له. في بعض اللقطات االستثنائية، يمكن رؤية مايك وهو يلقي التحية م

خالل المسح على أنف القرش األبيض الكبير األبيض، ويداعبه من خالل مالمسته بأمان على 

 زعنفة ظهره.

وقال "مايك روتزين": "لقد أكملنا مؤخرًا دراسة علمية تشير إلى التنوع الوراثي الهائل ألسماك 

ساحل سمكة قرش أبيض كبيرة حول ال 522إلى  353القرش األبيض، إلى أنه لم يتبق سوى 

 " .األفريقي. لقد حان الوقت لفعل شيء ما لهذه الكائن قبل فوات األوان

بدورها، قالت "ناتاشا كريستي"، مديرة حوض "الحجرات المفقودة": "أردنا العمل مع "مايك 

روتزين" ألنه أحد أكثر رواد حماية البيئة في العالم. ومن خالل استضافة شخص مثل مايك ، 

فقودة قادر على المساعدة في رفع مستوى الوعي حول هذه الكائنات فإن حوض الحجرات الم

 البحرية الرائعة وحمايتها".

 – ينتهي -



 

 لالستفسارات اإلعالمية،

 ليندا عبدالحي 

 دبي  -مدير العالقات العامة، أتالنتس النخلة

 971+   4260332 4هاتف:  

  44260100 971 +فاكس: 

Linda.AbdulHay@atlantisthepalm.com 

 
   1000 426 4 971 للحصول على المزيد من المعلومات حول أتالنتس يرجى االتصال على الرقم:

 . comwww.atlantisthepalm.أو زيارة موقع المنتجع على العنوان التالي: 

   media.atlantisthepalm.comللحصول على صور ملونة فائقة الدقة قم بزيارة الموقع التالي: 

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

 
 
 

 يمكنكم متابعة أتالنتس عبر وسائل التواصل االجتماعي:

 إنستغرام فيسبوك و 

@atlantisthepalm 

 تويتر

@Atlantis 

 
  

 نبذة عن منتجع  أتالنتس النخلة  في دبي 

يعد منتجع أتالنتس النخلة في دبي الوجهة السياحية األولى في المنطقة وهو يقع على هالل جزيرة النخلة في 
. ويمتد 2008العام  دبي. وأفتتح المنتجع الذي يغلب عليه طابع المحيطات الفريد في شهر سبتمبر من

هكتارًا  17هكتار وهو يتضمن قائمة من المعالم المائية والترفيهية المتكاملة تشمل  46المنتجع على مساحة 
من مدينة "أكوافنتشر" المائية المذهلة. ويضم المنتجع واحدة من أكبر البيئات البحرية في العالم، حيث يعيش 
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ومن أهم ِّ معالمه "الحجرات المفقودة" وهي متاهة تحت الماء من  من الكائنات البحرية. 65000في بحيراته 
الممرات والطرقات المتداخلة التي تمثل رحلة عبر مدينة أتالنتس األسطورية. وتضم مدينة "أكوافنتشر" المائية 

مليون لتر من المياه العذبة التي تقدم تجارب مشوقة غير مسبوقة في منحدرات مائية،  18ما يزيد على 
كيلومترًا من األمواج وحمامات السباحة والمرتفعات المائية ورشاشات المياه. ويضم أتالنتس أيضًا  2.3نحو و 

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

المطاعم العالمية مثل "بريد ستريت كيتشن" و"هاكاسان" و"نوبو" و"روندا لوكاتيلي" و"وايف هاوس" الذي 
يعتبر وجهة الترفيه المتكاملة في دبي. وعالوة على ذلك، يحتوي المنتجع على مساحات تجزئة للمتاجر 

 لمؤتمرات واالجتماعات.الفاخرة  فضاًل عن خدمات استضافة ا

 

 


