
	

	

  ةم/م تادجتسم 3 نع نالعإلا د/ش يف+* رمتؤم لالخ 

  2021 ,+ظوبأ كوندأ نوثارام تاراسم نع نافشكي "كوندأ" و ",23ا0رلا ,+ظوبأ سلجم"
    

 تاقابسلا تائف \]ع ةعزوم )يXارامإ مUرد نويلم 1.1( يPQرمأ رالود فلأ 303 غلبت نوثاراملا زئاوج ةميق •

 نkسمj_ا ماعi ءافتحا ةمصاعلل راUدزالاو مدقتلا ملاعم بوجي ديد`_ا راسملا •

  "يQيان" نم ةينف ةياعرب نkكراشملل اناجم ةمدقملا ةيمسرلا ناصمقلا نع فشكلا •

• Xu`كأ ليwx 2021 ��ظوبأ كوندأ نوثارام �~ نآلا |}ح كراشم 4000 نم  

  ثد+_ا لوكتور�و ةيئاقولا kxبادتلاب ما��لالا عم نkمعطملل اPرصح ةكراشملا •

  

 

  : 2021-09-19 – ��ظوبأ

 يذلا ،2021 -,ظوبأ كوندأ نوثارام نم ةثلاثلا ةGHIلا تاراسم نع )كوندأ( ةينطولا -,ظوبأ لو:9ب ةكرشو -34ا1رلا -,ظوبأ سلجم نلعأ

 ةدوصرملا زئاوWXا ةميق نع فشكلا مت امك ،نhسمWIا ماعg ةلودلا تالافتحا عم نم̀ا9لاب مداقلا :_مفون 26 قفاوملا ةعمWXا موي ماقيس

 .بقترملا ثدxyل ةيمسرلا ناصمقلا ميمصتو تاقابسلا عيمج st ن1زئافلل

 

 ي�اوعلا دمح فراع ةداعس روضحب ،لامعألل كوندأ زكرمب 2021 :_مت�س 19 قفاوملا دحالا موي دقع يذلا يف�yلا رمتؤملا لالخ كلذ ءاج

 ةكرشg ق1وس�لا ريدم نادمح وبأ نانك ديسلاو -,ظوبأ كوندأ نوثارام قابس ريدم ويبارت ا1ردنا ديسلاو ،-34ا1رلا -,ظوبأ سلجمـل ماعلا نhمألا

  .ق1وس�لل جيلWIا ةعومجمو طسوألا قرشلا )ي�يان(

 

 تاقابس بناج ��إ ،مك 42.2 عgاتت / �tوزلا نوثاراملا ،مك 42.2  ةفاسمل يدرفلا نوثاراملا : نم ل� ةثلاثلا ةGHIلا تاقابس ةدنجأ نمضتتو

 فاد¥أب كلذ ي¤أ1و ،ة1وديلا ةيئاو¢لا تاجاردلا :_ع مم¢لا باy أل صص�Iا قابسلا ��إ ةفاضإ ، مك 2.5 و 5 ـلاو ،مك 10 ـلا تافاسمل ةيعمت�Xا

¤¦Xمامت¥الاو ةضا1رلا ةسرامم �¨ع -,ظوبأ عمتجم تائف مومع عي ©ªل امعد ،ةيموي ةايح طمنو ة1ولوأ ا¢لعجو اxIتاردابملا ميدقتل ةيمارلا طط 

 امك ،ةيندبلا ةقايللاو ة�yلا �¨ع ي®اجيإلا ا¢سا�ع�او ةيضا1رلا ةطش�ألا رودو ةيم¥أب ھتيعوتو عمت�Xا فيقثت st ةلعافلا ةم¥اسملاو ةيجذومنلا

 ز1زعتل ةلودلا ىوتسم �¨ع ةينطولا دو¢WXا معدو ،عمت�Xا ةي¥افرو ة�yب ءاقترالل ا¢م̀ا9لا ةلصاوم �¨ع بقترملا ثدWyا t°ار كوندأ صرحت

 .ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا فاد¥أ نم 3 مقر فد¢لا قيقحتو ةي�yلا ةايWyا طمن

 

 عيمج �¨ع ةعزوم ،)ي¤ارامإ م¥رد نويلم 1.1( ي�1رمأ رالود فلأ 300,000 اª´ميق قوفت -³لاو ،ثدxyل ةيلامجالا زئاوWXا نع فشكلا مت امك

 ل�ل )ي¤ارامإ م¥رد 183،500( رالود فلأ 50 �¨ع تاديسلاو لاجرلا ةبخنلا -³ئف نم -¹º4ئرلا نوثاراملا قابس بقلب جوتملا لصحي ثيح ،تائفلا

 ،-¹º4ئرلا نوثاراملا قابس st لHXملا �tاWyا -4¾ايقلا مقرلا مطحي نم ل�ل ي�1رمأ رالود فلأ 30 اª´ميق ةيفاضإ ةزئاج ميدقت مت¹س امك ،امª½م

 -4¾اركلا ةئفل ي�1رمأ رالود 8،500 ةميقب ةيدقن زئاوج صيصخت مت نhح st  .تاديسلل ةعاس 2.21.11و لاجرلل ةعاس 2.04.40 غلبي يذلاو

 .:9موليك 10 قابس ةئفل ي�1رمأ رالود فلأ 11،000و ةكرحتملا

 

 نوثارام نم ةثلاثلا ةGHIلا د¢ش¤" :يف�yلا رمتؤملا لالخ -34ا1رلا -,ظوبأ سل�X ماعلا نhمألا ،ي�اوعلا دمح فراع ةداعس لاق ھت¢ج نم  

الابقإ -,ظوبأ كوندأ
ً

ا:hبك 
ً

̀اhممو 
ً

 عمتجم لعافتو صرح �¨ع ةلالد Ètو كراشم 4000 نم :Çكأ نآلا ³Åح لÃXّ ثيح ،ةن¥ارلا ةلحرملا تايدحت مغر 



	

	

 ةفصب تارامإلا ةلودو ةصاخ ةفصب -,ظوبأ st ةضا1رلل نhسرامملا ةدا1زو روطت ىدم نع :hبعتلاو ةيضا1رلا تايلاعفلا st ةكراشملا �¨ع -,ظوبأ

 .ةماع

 

 دعg ،-34ا1رلا د¢شملا ةعانص st يدا1رلا ا¥رودو ايملاع ةقومرملا اª´نا�م �¨ع ديدج نم -,ظوبأ ن¥:_ت ،بقترملا ثدWyا قالطنا برق عم :فاضأو

 لوألا عافدلا طخو تامزألاو ئراوطلا ناWX دو¢ج لضفب ةقباسلا ةلحرملا لالخ تالوطبلا نم ة:hبك ةعومجم ةفاضتساب نا¥رلا ت�سك نأ

ايملاع تايلاعفلا نم :hثكلا ءاغلإ ھب اند¢ش يذلا تقولا st ةلودلا st ةي�yلا تاسسؤملاو
ً

 

 

 ھمعدو ھتياعر لالخ نم ھتيجيتا:9ساو )ةايxyل ةقاط( ةيسسؤملا ھت1و¥ لعفلاب دسجي يذلا -Îطولا حرصلا كوندأ عم ةكارشلاب نوروخف :عgاتو

 حاجنلا لبُس عيمج ميدقتل رمتسملا ھم̀ا9لاو ھتيلوؤسمو -Îطولا ھÏXن مج:9ي امب ،ةيعمت�Xاو ةيملاعلا ةيضا1رلا تايلاعفلا ةفا�لو نوثاراملل

 .Ñtمت�Xا لعافتلاو ةيضا1رلا ةيمنتلل ةمعادلا تاردابملل

 

 مدقيس ثيح ،ي�يان نم ةمدقملا ةيمسرلا ناصمقلاو زئاوWXاو -,ظوبأ كوندأ نوثارام تاقابس تاراسم نع نالعإلاب انرورس نع برع� :لمكأو

 نhكراشملل ̀ةhمم ةطحم لثمي امك ،ةمصاعلل را¥دزالاو مدقتلا ملاعم زربأ بوجت ةيئانÓتسا ةÒرجت ،نhعgاتملاو نhكراشملا عيمWX ديدWXا راسملا

 ."نhسمWIا ماعg ةلودلا تالافتحا عم نم̀ا9لاب ماقت

  

 نوثاراملا اذ¢ل كوندأ ةياعر سكع¤"  :كوندأ st جاتنالاو ر1وطتلاو فاشكتسالا ةرئادل يذيفنتلا س¹ئرلا ،t°ورزملا ديعس رساي لاق ،ھبناج نم

 ةياعرو ذيفنت لمشÔ لما�تم جمانرب لالخ نم كلذو ،عمت�Xا ةي¥افرو روطت قيقحتل ةفدا¢لا دو¢WXا st ةمئادو ةيباجيإ ةم¥اسم ميدقتب ا¢م̀ا9لا

 "ةي�yلا ةايWyا طامنأ عيst ¤¦X ةلودلا t°اسمو دو¢ج معدو عمت�Xا دارفأ ةافرو ةy  ز1زع¤ �¨ع زكرٌت -³لا  تاردابملاو تايلاعفلا نم ددع

 تادادعتسالا راطإ st ةم¢م ةوطخ -,ظوبأ كوندأ نوثارام نم ةثلاثلا ةGHIلل ةصص�Iا زئاوWXاو قابسلا تاراسم نع فشكلا لثمي " :فاضأو

 -,ظوبأ سلجمو كوندأ Ñtس دكؤي اليلد نوثاراملا زئاوWX ا¥دصر مت -³لا غلابملا ةميق مدقتو .يملاعلا -34ا1رلا ثدWyا اذ¥ قالطنال ة1راWXا

  ."عمت�Xا حئارش عيمج ةكراشم عيX¦¤و ةيملاعلا ةيضا1رلا ةيلاعفلا هذ¥ ��إ يملاعلا زارطلا نم نhيضا1ر بذWX -34ا1رلا

 

 تاقابسلا st نو�راشملا أدبي امن¹ب ،سسؤملا دياز حرص �¨ع ةرشابم لطملا "كوندأ" ةكرشل -¹º4ئرلا رقملا مامأ نم كوندأ نوثارام راسم قلطن1و

 ھجتي ،ةيادبلا طخ دع®و .،:9موليك 10 و :9موليك 5 و :9موليك 2.5  : تافاسم لمش¤ -³لاو ،18 عراشلا نم م¢قابس ثدxyل ةبحاصملا ةيعمت�Xا

  .-,ظوبأ ةمصاعلا st ة1رWÛXا ةيخ1راتلا ي�ابملا لمجأو قرعأ دحأ - نصWyا رصق لوح فتلي راسم st ش¹نرو�لا :_ع نhكراشملا ةفا�

 

الوصو "لوم ان1راملا" لوح فافتلالا مث نمو ،جاومالا رسا� ةقطنم st ،ملعلا ة1راسو ،ةيثا:9لا ة1رقلاب قابسلا لالخ نو�راشملا رمي امك
ً

 عراش ��إ 

 ة1رقلا st -,ظوبأ ش¹نرو� �¨ع نوثاراملا ةياÞª طخ هاجتاب ةدوعلا مث نمو ،ىرخأ ةرم نصWyا رصق هاجتاب دوعس لآ ز1زعلا دبع نب هللا دبع كلملا

 زكرم لباقم 18 عراشلا st يرWXا ىرخألا تاقابسلا st نو�راشملا -ßني نhح st ،كوندأ رقم نم ةيÒونWXا ةحاسلا st ةيلاعفلل اًصيصخ ةماقملا

  .كوندأ لابقتسا

 

st لا رمتؤملا فشك لباقملا�yسرلا صيمقلا ميمصت نع يفà- ةدئارلا ةيضا1رلا ة1راجتلا ةمالعلا نم اناجم مدقيس يذلا -,ظوبأ كوندأ نوثارامل 

ايملاع
ً

 ،ةرخافو ̀ةhمم ةيضا1ر ناصمق نhكراشملا عيمج ميلس¤ مت¹س ثيح ،2021 -,ظوبأ كوندأ نوثارام نم ةثلاثلا ةGHIلل -Îفلا t°ارلا "ي�يان" 

 ة1وh: âªفوتل ةضراعتم ةقيقد طويخ نم عونصملا "ث1رب ي�يان" شامق نم ̀ةhمملا ناصمقلا عنصت ثيح ،قومرملا يملاعلا ثدWyا ةنا�م و بسان�ت



	

	

 ز1زع¤ st دعاسÔ ام ،ةÒوطرلا صاصتمال "تيف يارد" ةينقتب صيمقلا `hمتي ھسفن تقولا stو ،مسWXا ةرارح ةجرد عافترا نم دWyا فدª© ،لضفأ

 .نوثاراملا تافاسم ةفا� st نhئاّدعلا `hكرت

 

 لباقم  ،يراWXا :_مت�س ³Å 30ح كلذو ،اåªلع مäªامسأ ةباتكب لي�HXلا ةيلمع ءانثأ مÞªاصمق �¨ع ةيصãI ةسمل ءافضإ نhكراشملل نكمي امك

 .ةفاضملا ةميقلا ةب1رض ��إ ةفاضإلاب اًيتارامإ اًم¥رد 60

 

 :هاندأ راعسألا بسح لي�HXلاب ةعراسملا بجي اذ¢لو ،ةياغلل دودحم 2021 -,ظوبأ كوندأ نوثارام st نhكراشملا ددع نأ ركذي

ام¥رد 350
ً

ايتارامإ 
ً

  )يدرف / نوثارام( 

ام¥رد 550
ً

  )�tوز / عgاتت نوثارام( ايتارامإ 

ام¥رد 150
ً

ايتارامإ 
ً

  )مك 10( 

ام¥رد 75
ً

ايتارامإ 
ً

  )مك 5( 

 ماقي يذلا .تافاسملا فلتخم ضوWI اًدادعتسا -,ظوبأ كوندأ نوثارامل ي�ا�Xا -,1ردتلا t°وبسألا جمان:_لا ��إ مامضنالا نhلHXملل نكم1و

 .ةل1وطلا تافاسملل يرWXا st تالوطب ةدع �¨ع زئاWyاو ةيك1رمالا ةدحتملا تايالولاب ىوقلا باعلأ داحتا وضع ،يدشر فسوي بردملا فارشإب

  .support/-ninghttps://www.adnocabudhabimarathon.com/trai :طبارلا �¨ع عالطالا ��ري ،ليصافتلا نم د1زملل

 

 عم قيسGتلاب كلذو ،نيد¥اشملاو نhكراشملا ةفا� ةمالسو ة�yل ة1ولوألا ميدقت -34ا1رلا -,ظوبأ سلجم لصاوي ،قابسلا دعوم با:9قا عمو

 نأ ةيمازلإ عم ،رو¢مWXاو نhكراشملا ةمالس نامضل ةمكحم :hبادت لظ st قابسلا ماقي ثيح .ةيلاعفلا حاجن نامضل ةينعملا ةيمو�Wyا تا¢WXا

 ،ةيلاعفلا st 19-ديفو� ةحفا�م تاءارجùو تالو�وتورب نع د1زملا �¨ع عالطالل .19-ديفو� حاقل تاعرج ةفا� �¨ع لوصWyا تابثإ نو�راشملا مدقي

 ûtب1Gو ةياغلل دودحم ةحاتملا نكامألا ددع نإف ،ةحئاWXاب ةطبترملا ة1زا:9حالا :hبادتلل اًرظنو  .-,ظوبأ كوندأ نوثارامل ي�و:9كلإلا عقوملا ةرا1ز ءاجرلا

 now/-terhttps://www.adnocabudhabimarathon.com/regis. :طبارلا :_ع لي�HXلا st عارسإلا ةكراشملاب نhبغارلا �¨ع

 

 www.adnocabudhabimarathon.com  :تامولعملا نم د1زمل

 ADNOC Abu Dhabi Marathon :كوبس¹ف •

 ADNOCADmarathon@  ::19وت •

 adnocadmarathon  :مارجاتس�إ •

 RunInAbuDhabi# :مسولا •

 

 ßÅتنا

 

  :���اPرلا ��ظوبأ سلجم لوح

 -,ظوبأ د¢ع �tو نايÞª لآ دياز نب دمحم خيشلا ومسلا بحاص هردصأ يذلا 2006 ةنسل 16 مقر رارقلا بجومب -34ا1رلا -,ظوبأ سلجم سسأت 

 .ةxyسملا تاوقلل �¨عألا دئاقلا بئان

اما�HXا سل�Xا س¹سأت ي¤أ1و
ً

 تاسسؤملاو ةيدنألا ر1وطت لالخ نم ةيبابشلا ةطش�ألاو ةضا1رلا عاطق ر1وطتل ةديشرلا ةدايقلا ة1ؤر عم 

 .مâªاعلطت قيقحتل م¢معدو نÒhو¥وملا نhيضا1رلا `hفحت �¨ع لمعلاو ،ةلما�تم ةيضا1ر ةئ¹ب :hفوتب ةرامإلا st ةيضا1رلا



	

	

 

 ،فلوxXلHSBC -,ظوبأ ةلوطب :اª½يب نمو -,ظوبأ st ةيملاعلا ةيضا1رلا تايلاعفلا نم ديدعلا ةفاضتساو ميظنت -34ا1رلا -,ظوبأ سلجم معد1و

 �y9:st ملاعلا سأ� ،ةيملاعلا ةيضا1رلا تادايقلا ةمق ،نولثيا:9لل ملاعلا ةلوطب ،تاف:�y9ا سGتل ةيلودلا -,ظوبأ ةلوطب ،تارامإلا فاوط

 كوندأ نوثارام ،1 الومروفلل داحتالا نا:hطل ى:_كلا ةزئاWXا قابس ،ةيملاعلا -4¾ فا ويلا تالوطب ،ودوxXل مالس دنارج ةلوطب ،وس�يجوWXا

 ةنا�مو ةعمس .Ãرت -³لا ةم¢ملا تايلاعفلا نم ا¥:hغو ،سGتلل ةيملاعلا ةلدابم ةلوطب ،ةحابسلل ملاعلا ةلوطب ،نترابسلل ملاعلا ةلوطب ،-,ظوبأ

 .ةضا1رلل ةيملاع ة¢جو� -,ظوبأ

 

 تائفو حئارش ةفا� عيX¦¤ ا¥زربأ ةيباجيالا صرفلا نم :hثكلا رفوت ةيعمت�Xاو ةيملاعلا ةيضا1رلا تايلاعفلا نأب -34ا1رلا -,ظوبأ سلجم نمؤ1و

 كلذ ��إ ةفاضإ ،ةماعلا ة�yلا �¨ع ي®اجيإ :hثأت نم ھلثمي امو ةيمويلا ةايWyا طمن ةضا1رلا ةسرامم لعجو ةيضا1رلا ةطش�ألا ةسراممل عمت�Xا

 .̀ةhمتم ةيملاع ةيضا1ر ة¢جو� -,ظوبأ ةرامإ �¨ع ءوضلا طيلس¤و ،ةدعاولا ةيضا1رلا ب¥اوملا فاش�كال ةيلاثم صرف نم هرفوت ام

 

 :"كوندأ" لوح

 ةعونتملا تا1واميكو:9بلاو ةقاطلا تاعومجم :_كأ نم ةدحاو ،-,ظوبأ ةرامإ لبق نم لما�لاب ةكولمملا ،"كوندأ" ةينطولا -,ظوبأ لو:9ب ةكرش ّدع¤

 تايلمع لالخ نم -,ظوبأ ةرامإ st ة:hبكلا ةينوÒركوردي¢لا تايطايتحالاو دراوملا نم ةميقلا ز1زع¤ �¨ع ةكرشلا لمع¤و .ملاعلا ىوتسم �¨ع ةدئارلا

 ي�و:9كلإلا عقوملا ةرا1ز ��ري د1زملا ةفرعمل .تارامإلا ةلود st يداصتقالا ع/ونتلاو ومنلا معدل ةمادتسملاو ةلوؤسملا جاتنإلاو فاشكتسالا

www.adnoc.ae. 

 

 :ايديم نhفيس ق1رف عم لصاوتلا ��ري ،ةيف�yلا تاراسفتسالاو تامولعملا نم د1زملل

 شخان راوز

 ةماعو ةيمالعإ تاقالع ريدم

00971556072561 

ziwarnakhesh@sevenmedia.ae 

 

 

 


