
 
 

 

 خبر صحافي 
 

 حصيلة تبرعات المبادرة تذهب لصالح حملة 10 ماليين وجبة 
 

ألف مصباح على واجهة برج خليفة عبر  20يضيء  منتجع أتالنتس النخلة، دبي
ألف وجبة في مبادرة " أطول صندوق تبرعات في العالم"  20المساهمة ب   

  
تيموثي كيلي: المبادرات الخيرية تستكمل ما أرسته ورسخته دولة اإلمارات من مبادئ التسامح واألخوة 

  ومساعدة المحتاجين 
 

مساهمته في مبادرة  أعلن منتجع أتالنتس النخلة في دبي عن:  2020مايو  4دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
ألف  20وهو ما يعني إضاءة  ألف درهم، 225بقيمة  " أطول صندوق تبرعات في العالم" بعشرين ألف وجبة

 مصباح على واجهة برج خليفة. 
 

ماليين وجبة،  10حصيلتها إلى حملة وتأتي هذه المساهمة من منتجع أتالنتس النخلة في المبادرة التي تذهب 
وتعزيزًا  لرؤية قيادة دولة اإلمارات الحريصة على صون كرامة اإلنسان وحفظ  العمل الخيري  إيمانُا منه بأهمية

 حياته وتوفير المقومات األساسية لبقائه مهما كان عرقه أو معتقده، منطلقة من قيم األخّوة اإلنسانية والتسامح.
 

ات للمساهمة في عمل الخير ونشر وتساهم حملة أطول صندوق تبرعات في العالم في تحفيز األفراد والمؤسس
" يضيئ وحدة ضوء  ماليين وجبة 10 "دراهم لتوفير وجبة واحدة ضمن حملة  10ل تبرع بقيمة كاألمل ف

يون مساهمة، مل 1.2مع )مصباح واحد( على واجهة برج خليفة ، لينشر أماًل ويرسم إبتسامة، وصواًل إلى ج
تساوي عدد مصابيح اإلنارة الموجودة على برج خليفة أطول مبنى في العالم، من كل الناس الخيرين الراغبين 

 . 19-بتأكيد تضامنهم مع المتضررين من تداعيات الوباء العالمي المستجد كوفيد



 
 

 
ماليين وجبة  10لصالح حملة  ادرة أطول صندوق تبرعات في العالمبوتذهب المساهمة والتبرعات التي تتالقها م

 بالتي انطلقت في شهر رمضان المبارك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد َال مكتوم نائ
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن 

ن راشد َال مكتوم ، رئيس مجلس أمناء بنك اإلمارات جمعة َال مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد ب
للطعام. وتواصل الحملة تلقي المساهمات من جانب المتبرعين من األفراد والشركات والمؤسسات بعدما تمكنت 

 مليون وجبة.  11من تحقيق أهدافها في أسبوعها األول بوصولها إلى 
 

لعام ألتالنتس دبي : " يمثل شهر رمضان المبارك فرصة وقال تيموثي كيلي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير ا
ماليين وجبة التي تحظى  10مساهمتنا في حملة أتي تقيمة لتعزيز القيم اإلنسانية والوحدة بين الشعوب، و 

برعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة َال مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
من مبادىء دولة اإلمارات العربية ، استكمااًل لما أرسته مجلس أمناء بنك اإلمارات للطعام َال مكتوم ، رئيس

، ال سميا وأنا هذه المرحلة الحساسة التي يشهدها العالم مع تفشي فيروس ينلتسامح واألخوة ومساعدة المحتاجا
 واإلنسانية".  بعضنا ودعم المجتمعكورونا هي مرحلة صعبة وعلينا أن نتحمل مسؤولية مساندة 

 
 منصات التبرع 

ماليين وجبة" المساهمة أمام الجميع من األفراد والمؤسسات نقدياً وعينياً وذلك من خالل الموقع  10" وتتيح حملة
، أوا عن طريق الرسائل النصية القصيرة عبر األرقام الموضحة على   10millionmeals.aeاإللكتروني 

الموقع ، أو بتقديم تبرعات عينية غذائية وتموينية بالتواصل المباشر مع فريق الحملة على الرقم المجاني 
ت . أما مبادرة " أطول صندوق تبرعات في العالم" فتتيح للمتبرعين من األفراد والشركات والمؤسسا 8004006

دراهم  10وفاعلي الخير التبرع بصيغة نقاط مضيئة تشع على واجهة أطول مبنى في العالم مع كل تبرع بقيمة 
ماليين  10وذلك لصالح حملة " www.tallestdonationbox.comعبر الموقع اإللكتروني للمبادرة 

 وجبة" 

http://www.tallestdonationbox.com/


 
 

 
ويشار أن منتجع أتالنتس النخلة الذي يعد واحدًا من أشهر المنتجعات السياحية في دولة اإلمارات والعالم، يقع 

 وسط المياه الهادئة للخليج العربي وهو تاج جزية النخلة الشهيرة عالميًا. 
 

  -انتهى-

 

 لالستفسارات اإلعالمية، الرجاء التواصل مع 

 ليندا عبدالحي 

 دبي –قات العامة، أتالنتس النخلة مدير أول العال

 4581 200 97155+موبايل : 

 Linda.AbdulHay@atlantisthepalm.comالبريد اإللكتروني: 

 

أو  1000 426 4 971+ للحصول على المزيد من المعلومات حول أتالنتس يرجى االتصال على الرقم: 
. للحصول على صور ملونة فائقة www.atlantisthepalm.com زيارة موقع المنتجع على العنوان التالي:

  media.atlantisthepalm.com لي:الدقة، تفضل بزيارة الموقع التا

 

 

 يمكنكم متابعة أتالنتس عبر وسائل التواصل االجتماعي:

 atlantisthepalm@فيسبوك وإنستغرام: 

 Atlantis@تويتر: 

 RondaLocatelliDubai @SeafireSteakhouse @BreadStreetKitchenDubai@المطاعم: 
@NobuDubai @OssianoDubai @HakkasanDxb @AyamnaDubai 

@WavehouseDubai @whitebeach 

#AtlantisThePalm #ServingTheExtraordinary 
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 في دبي أتالنتس النخلة نبذة عن منتجع

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

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

صنف من الكائنات البحرية. ومن أهمِّ معالمه "الحجرات المفقودة" وهي متاهة تحت الماء  65000أكثر من 
من الممرات والطرقات المتداخلة التي تمثل رحلة عبر مدينة أتالنتس األسطورية. وتضم مدينة "أكوافنتشر" 

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

عرف على خليج الدالفين، الموطن التعليمي الراعي لهذه الكائنات؛ ومنطقة أسد البحر التي تقدم فرصة فريدة للت
واحدة من أكثر الثدييات ودًا. ويعد أتالنتس وجهة الضيافة الرائدة في المنطقة حيث يحتضن نخبة المطاعم 

مطعماً من بينها "بريد ستريت كيتشن" و"هاكاسان" و"نوبو" و"روندا لوكاتيلي" و"سيفاير  ٢٩العالمية البالغ عددها 
والذي يقع تحت سطح الماء ومطعم "أيامنا" الذي يقدم  ستيك هاوس" ومطعم "أوسيانو" الحاصل على الجوائز

أطيب المأكوالت الشرق األوسطية التقليدية و"وايف هاوس" الذي يعتبر وجهة الترفيه المتكاملة في دبي ومطعم 
وشاطئ "وايت" الذي ُيعد المكان المثالي لالسترخاء واالستمتاع بمنظر البحر. وعالوة على ذلك، يحتوي المنتجع 

 فضاًل عن خدمات استضافة المؤتمرات واالجتماعات.  مساحات تجزئة للمتاجر الفاخرةعلى 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


