
ARABIC PRESS RELEASE: 
HELP FIND ADEL CAMPAIGN 
 
 

 مطلوب المساعدة في محاولة إنسانية للعثور على الغواص المفقود عادل آيت غزالة

 

 4102( كانون الثاني)يناير  6

اختفي عادل أثناء غطسه مع ثالثة من  4102يناير  0مساءا بتوقيت غرينتش الفلكي يوم  2في حوالي الساعة 

على الرغم من محاوالت البحث التي قام بها   .ميل من ساحل دبي 41أصدقائه وزوجته رنا غالب على بعد حوالي 

خفر سواحل دولة اإلمارات العربية المتحدة والشرطة والمنظمات الخاصة المتطوعة، ودعم الحكومة اإلماراتية، لم 

من المحتمل أن يكون قد قام التيار بجرف عادل وسحبه بسرعة بعيدا عن القارب أو أنه قد .  يتم العثور على عادل بعد

 .طريقه إلى إحدى الجزرالكثيرة الصغيرة الموجودة في تلك المنطقةوجد 

 

عادل هو طالب دكتوراه وأستاذ مساعد في الجامعة األمريكية في واشنطن العاصمة حيث أقام لمدة أكثر من عشرة 

ت البقاء على كما أنه يتمتع بحالة بدنية ممتازة ولديه فهم عميق لمهارا.  أعوام، وهو غطاس حر على مستوى المنافسة

 .يقوم أصدقاؤه وأقاربه من أمريكا بمناشدة البحرية األمريكية للمساعدة.  قيد الحياة في المياه المفتوحة

 

 

 الموارد الالزمة

 

 أشخاص لالتصال بالحكومات للقيام بعمليات بحث موسعة .1

 طائرات ومروحيات وقوارب وغطاسين .2

 تبرعات للمساعدة على تمويل البحث من قبل الجهات الخاصة .3

نشر الرسالة بغرض الحفاظ على األمل في العثور عليه حيا وتحفيز اإلعالم في دبي واإلمارات والواليات  .4

 المتحدة األمريكية

 الحقائق

 

  55.660 054شرق  24.317 25آخر إحداثيات معروفة لعادل هي شمال 

 س مموهة رمادية اللون ومزود بزعانف وأنبوة التنفس للغطس وساعة غطس كان عادل يرتدي بدلة غط

 وحزام وزن وبندقية صيد بالرمح

  متر 32 – 22اختفى عادل في المياه على عمق حوالي 

 

 بمن تتصل

 

 .comhelpfindadel@gmailالبريد اإللكتروني : لإلعالم واالستفسارات
 

 /BOATبعنوان  helpfindadel@gmail.comالبريد اإللكتروني : للتطوع بالدعم المحلي والموارد
VOLUNTEER HELP  

 
 

 للمزيد من المعلومات

 

mailto:helpfindadel@gmail.com
mailto:helpfindadel@gmail.com


يمكن معرفة المعلومات الجديدة والخرائط والروابط اإلعالمية وأكثر من خالل صفحة 

http://bit.ly/findadelinfo 
 

 http://www.facebook.com/helpAdelاشترك في صفحة الفيس بوك 
 

و  findadel#وغرد بالهاش تاج  helpfindadel@تابع آخر التطورات على تيويتر 

#helpfindadel#helpfindadel 
 

 (Help Find Adel)حملة ساعد في العثور على عادل 
 

 انتهى

### 

 

http://bit.ly/findadelinfo
http://www.facebook.com/helpAdel

