
	

	

 

 ة2'س0لا ن/ثارا'لا نا)'ق م#قت
  2021 يAB/بأ ك/ندأ ن/ثارا'ل ًا2>ف ًا2عار "ي67ان"

 
 2021 ي?<:بأ ك:ندأ ن:ثارام يف - نآلا ى1ح – كرا+م 2600 'م $#كأ •
  يلاNلا :Mل:ی $هش ةDاهن ى1ح %10 ىلإ لBC DBخ •

 يش:ل?لا N^Sم[ ةجا]لا $M?ع :يDYان يXرSم فا$شإ NVت ةT?Mر1Sلا BRح 'ع نالعإلا •

 
  :2021 ،6,ل6ی 1 ،ي678بأ ،ة01/.لا ة,+*علا تارامإلا

 
 .-ظوبأ كوندأ نوثارام نم ةثلاثلا ةMNOلل ةينفلا "يJيان" ةياعر نع ،)كوندأ( ةينطولا .-ظوبأ لو:9ب ةكرشو .45ا2رلا .-ظوبأ سلجم فشك

 نfكراشملا ةمالس نامضل ة2زا:9حالا تاءارجإلاو ةيئاقولا :fبادتلاو ةمالسلا :fياعم deعأب ،2021 :`مفون 26 قفاوملا ةعمWXا موي ماقت .Sلا

 .ةيضا2رلا تايلاعفلل ةيملاع ةvجو� .-ظوبأ ةناJم خيس:9ب مvس| امب ،نfسمWOا .}طولا مويلاب ةلودلا تالافتحا عم نما9yلاب كلذو ،روvمWXاو

 ةيضا2ر س�الم اvلالخ مدقتس ثيح ،نfماع ةدمل رمتس�و ،ملاعلا �� زربألا ةيضا2رلا ة2راجتلا ةمالعلا عم ةيقافتا بجومب ةياعرلا ي�أتو 

 نو�راشملا لصحي ثيح ،مداقلا ماعلا ماقت .Sلا ةع�ارلا ةMNOلا لالخ معدلا رارمتسا عم ،ثد�Wا نم ةثلاثلا ةMNOلا لالخ ةدوWXا ةيلاع

ايمسر ا��ع فشكيس .Sلاو ،يJيان ةمالع نم ةمدقم ةيناجم ةفصب نوثاراملا ناصمق deع نوؤادعلاو
ً

 � .:`مت�س رvش لالخ صاخ نالعإ �

 دمحمو ةجاWOا :fبع يJيان ي�ردم فارشإب ماقت .Sلا ة2رص�Wا ةي�2ردتلا صص�Wا �� طارخنالا نوثاراملا تاقابس �� نfكراشملل نكمي امك 

 .ةمداقلا ة:9فلا لالخ ا��ع نالعإلا مت س .Sلاو ،.�5ولبلا

� ةيندب ةقايل جمار¦و ،ةيناX¥ا ةيعوبسألا ةي�2ردتلا صص�Wا مدقي يذلا .-ظوبأ كوندأ نوثارامل ي:fضحتلا جمان:`لا لصاوي لباقملا �

 زئا�Wاو ةيك2رمألا ةدحتملا تايالولاب ىوقلا باعلأ داحتا وضع ،يدشر فسوي فارشإب كلذو ،تائفلا عيمج بسانتل اًصيصخ ةممصم

  :نوثاراملل .®سرلا عقوملا طبار :`ع ليصافتلا ثدحأ ةع�اتمو عالطالا م��كمي امك ،ةل2وطلا تافاسملل يرWXا �� تالوطب ةدع deع

support/-https://www.adnocabudhabimarathon.com/training 
 

 عم ةيجيتا:9سالا ةكارشلا هذ³ قالطإ نع نالعإلا انرس|" :.45ا2رلا .-ظوبأ سلX¥ ماعلا نfمألا ،ي±اوعلا دمح فراع ةداعس لاق ھتvج نم

 يذلاو .-ظوبأ كوندأ نوثارام ءا�رش ةمئاقل مvمامضناب بحرن امك ،ةضا2رلا ملاع �� ةدئارلاو ةفورعملا ةيملاعلا ةعومX¥ا ،يJيان ةمالع

 نfكراشملل ةيئان¶تسا ة¦رجت ميدقتل نواعتلا اذ³ لالخ نم لمعلاو ةيملاع ةيضا2ر ةvجو� .-ظوبأ ةناJم خيس:9ل ةفداvلا انططخ عم �5µامتي

 ".ةيعمتX¥ا تائفلا فلتخم نم نfكراشملا نم فالآلا بطقتس| اfyمم ايملاع اثدح تاب .-ظوبأ كوندأ نوثارام نأو اصوصخ ،نfيضا2رلا



	

	

 :تارامإلا ةلود �� يJيان ةمالع تاجتنمل .®سرلا عزوملا ،GMG ةكرش �� يذيفنتلا س ئرلاو ةرادإلا سلجم س ئر بئان ،رقاب دمحم لاق هرودب

 ءادعس" :افيضم ،ة2راجتلا انتامالع لالخ نم تاوطWOا هذ³ معدب GMG رخفت امك ،ھلعفي ام لJب زوفلل صºO ل� ماvلإب انفد³ دسجتي"

 ةياعرلا هذ³ لالخ نم ما9yلالا اذ³ دّسجت2و ،ي±دبلا طاشMلاو ةي�¾لا ةاي�Wا عيe �½X¼إ فد�« ثيح ،.-ظوبأ كوندأ نوثارام �� ةكراشملاب

  ."ملاعلا �� زربألا ةيضا2رلا ة2راجتلا ةمالعلا نولمحي نfكراشملا عيمج ة2ؤرل نوقوشÀمو ،فارطألا عيمWX ةديفملا

 ،:³fامWXاو نfكراشملا ة�¾ب مامت³الا ة2ولوأ deع .45ا2رلا .-ظوبأ سلجم دكؤي ،.45ا2رلا ثد�Wا ميظنتل تادادعتسالا رارمتسا عمو

 :fبادتو ةمكحم ة2زا:9حا تاءارجإب ثد�Wا ماق2ُو .ثد�Wا حاجن نامضل ةينعملا ةيموW�Jا تاWXvا عم رمتسملا نواعتلاو قيسMتلاب كلذو

 .:³fامWXاو نfكراشملا ة�de Çع ظاف�Åل ةيئاقو

 نم ،"19-ديفو� " سو:fف دض ميعطتلا deع مvلوصح دكؤي ام زاربإ 2021 .-ظوبأ كوندأ نوثارام �� نfكراشملا عيمج deع نfعتي امك    

 .بناوWXا ةفا� نم ثد�Wا نfمأتو ةمالسلا :fياعم deعأ قيقحت لجأ

 نكم2و ،19-ديفو� ةحئاج دويق ب�س� ةياغلل ةدودحم 2021 .-ظوبأ كوندأ نوثارام �� ةكراشملل ةحاتملا نكامألا نأ ركذلاب ريدWXا

  ./now-https://www.adnocabudhabimarathon.com/register ::`ع ليÀNXلل مامضنالا  ةكراشملاب نfبغارلل
احاتم نوJيس %10 ةميقب مصخ نأ e¼إ ةراشإلا ردجت امك

ً
 دي:`لا :`ع ةمزاللا ليصافتلا نو�راشملا ىقلت س ثيح ،ويلوي Sµ 30ح نfكراشملل 

 .OÒ5½لا ع�اطلا ءافضإ نfكراشملل نكمي امك .�Ñامتجالا لصاوتلا تاونقو .®سرلا عقوملا :`ع تادجتسملا ةفا� م�Ðلإ لس:9سو ،ي±و:9كلإلا

ام³رد 60 لباقم ليÀNXلا ةيلمع لالخ م�Ó ةصاWOا ةيمسرلا قابسلا ناصمق deع
ً

 .ثد�Wا لبق قابسلا ةبيقح ملسÀس ثيح ،طقف 

اضيأ نfئادعلل نكم2و
ً

� لوم سا2و ،لوم ان2رام نم ھنوراتخي يذلا يJيان رجتم نم م�Ó ةصاWOا قابسلا ةبيقح deع لوص�Wا رايتخا � 

 .قابسلا ة2رق e¼إ ةفاضإلاب ،ي�د �� .Sيس لافيÀسف ي�دو لوم وتا�:fمو ،.-ظوبأ

	www.adnocabudhabimarathon.com :ةرا2ز Ôeري ،ىرخألا تامولعملا نم د2زملو
 
 ::`ع ديدج و³ ام ل� ةع�اتم مكنكمي

 ADNOC Abu Dhabi Marathon :كوبس ف •

 ADNOCADmarathon@ ::29وت •

 adnocadmarathon :مارغتس±إ •

 RunInAbuDhabi# :مسولا •

  -'&تنا -


