
 
 

   أبطال خط الدفاع األول تكرم أبوظب    ياس  جزيرة
 
ان االتحاد  جائزة سباق ف ى  للطير  الكي 

 2020 لعام 1 للفورموال 

 هنا الرابط ةزيار  يرج   فيديو، ومقاطع الدقة عالية لتحميل الصور 

، اإلمارات العربية المتحدة  ،  : 2020ديسمي   14/ 12 -أبوظب   ي ي أبوظب 
فيهية الرائدة ف  ي احتفت جزيرة ياس، الوجهة التر

بالعاملي   ف 

ي دولة اإلماراتخط الدفاع األول 
ى للفورموال  ف  ان الكت   2020لعام  1خالل سباق جائزة االتحاد للطت 

 
ي عىل جهو لهم  ، تكريما

دهم ف 

وس كورونا   . مكافحة وباء فت 

ة  أيام  عىل مدار ثالثة  الحدث    لحضور عائالتهم  و   من أبطال خط الدفاع األول  600  حيث استضافت حلبة مرىس ياس جزيرة   منمباشر

ان  وكذلك، . ياس  الممت   فوق الحلبة كجزء من االحتفال العام.  عرض الطائراتقدمت االتحاد للطت 

امن ان االتحاد  جائزة سباق مع وبالتر  ى للطت  ، 2020 لعام 1 للفورموال  الكت  ي ي  تلة اسم تغيت   تم أبوظب  ي  أبوظب 
 ياس مرىس حلبة ف 

   ،"األول  الدفاع  خط  تلة"  اسم  لتحمل
 
ي   بالعمل  وتفانيهم  األبطال  هؤالء  لجهود   تقديرا

 تذاكر   الوجهة  قدمت  كما  . الوطن  حماية  سبيل  ف 

فيهية المدن إحدى بزيارة لالستمتاع حرصية دخول ي  التر
ي  بما  ياس جزيرة ف 

اري عالم ذلك ف  ، فت  ي  وارنر  وعالم  ووتروورلد، وياس أبوظب 

ي  براذرز   . وعائالتهم األول الدفاع خط ألبطال أبوظب 

ي مستشف   ممرضة تانات، ريسيل وقالت
، من رويال" ىسي  إم "إن ف   ممرض 118 إدارة عن والمسؤولة الفلبي  

 
ي  ا
:  مختلفة عيادة 26 ف 

ي  ت"كن
  وعائلبر

 
اري  1 الفورموال  سباق مشاهدةو  ياس جزيرة لزيارة متشوقون جدا ي يقدمها عالم فت 

ي واالستمتاع بالتجارب البر  ،أبوظب 

  لالستمتاع لنا  الفرصة هذه إلتاحة ممتنون ونحن
 
 . "بقضاء هذا الوقت سويا

  الحضور كان من بي   و 
 
ان  أيضا ي  العملياتومدير  ،الهند  من رويال" ىسي  إم "إن مستشف   مرافق عمليات مدير  كاري،  كومار   كت 

 ثالث ف 

  كان  لقد ": قالحيث مستشفيات، 
 
  عاما

 
ي  أنا  نكن نتوقع ولم ،للجميع بالنسبة صعبا

 ممتنون  نحنو  ،أن نحظ  بهذه الفرصة وعائلبر

 
 
ي  والممتعة المشوقة السباقات لمشاهدة إتاحة الفرصة لنا  عىل ياس لجزيرة جدا

فيهية البر واالستمتاع بزيارة واحدة من المدن التر

"مرموقة جوائز  عىل حائزةتحتضنها جزيرة ياس وال  . ، إذ أن هذه الفرصة جعلتنا نشعر وكأننا مشاهت 

ان  االتحاد   جائزة  ياس معالمها باللون األزرق طوال أيام سباق  وأضاءت جزيرة ى  للطت  ي إطار  1  للفورموال   الكت 
ي ف 
ي خطوة تأتر

  مساعيها ، ف 

ي بذلها هؤالء األبطال، حيث  
ي ذلك باللون األزرق  الوجهة  أضاءت  الرامية إىل تقدير الجهود البر

فيهية الحائزة عىل جوائز بما ف  مدنها التر

  ، ي اري أبوظب  ،  براذرز   وارنر   وعالم  ووتروورلد،  وياسعالم فت  ي "و  أبوظب  ي  وفندق  مول،  وياس  ياس،  مرىس  حلبة  جانب  إىل   ،"كاليم أبوظب 

ي  بلو  راديسون ي  بالزا  وكراون ياس، جزيرة أبوظب  ي  دبليو  وفندق ياس، جزيرة روتانا  وفندق ياس، جزيرة - أبوظب    . ياس جزيرة - أبوظب 

 -انتىه-

 :لمحة حول جزيرة ياس

https://we.tl/t-r3RmiCF6Fw


 

ي عىل بعد    أبوظب 
 عىل مستتتتتتتوى العالم، وتقع عىل أتتتتتتواىل 

 
فيهية وأشعها نموا دقيقة  20تعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات التر

ي  50من مركز المدينة و  .دقيقة فقط من دت 

فيهيتة الحتائزة عىل العتديتد من   25وتقتدم جزيرة يتاس، البتالس مستتتتتتتتتتتتتتتاحتهتا    من التجتارب التر
 
ا  متمت  

 
ي العطالت مزيجتا  مربتتع، لمحب 

كيلومتر

 للجول  والرياضتتتتتتتتتتتتتتتات 
 
ة، ووصتتتتتتتتتتتتتتتو  فيهيتة الفريدة وتجتارب التستتتتتتتتتتتتتتتوق العتالميتة والمطتاعم والمقتاجي الممت    من المتدن التر

 
الجوائز، بدءا

 .ت العائلية المليئة بالمرحالمائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليا

 ، ي ي وياس ووتروورلد أبوظب  اري أبوظب  ، وعالم فت  ي واليوم، تحتضتتتتتتتتتن جزيرة ياس ثالث مدن ترفيهية فريدة جي عالم وارنر براذرز أبوظب 

ي تستتتتتتضتتتتتي  ستتتتتباق ج
ي الداخىلي الفريد عىل جزيرة ياس، وحلبة مرىس ياس )البر

فيهي والرياض  " المرفق التر ي ائزة وكذلك "كاليم أبوظب 

ى للفورموال  ان الكت  .  1االتحتتاد للطت  ي ي أبوظب 
(، ويتتاس متتارينتتا، وملعتتب "يتتاس لينك " للجول ، ويتتاس مول، مركز التستتتتتتتتتتتتتتتوق األكت  ف 

 ومقه، وستتتتتتتتتتتتتبعة فنادق، وكذلك قاعات ومستتتتتتتتتتتتتارح داخلية وخارجية، جميعها مزودة بباقة من  160وتضتتتتتتتتتتتتتم الجزيرة أكت  من  
 
مطعما

ي احتياجات ي تلب 
 الزوار وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض.  الخدمات البر

 

  :  للتواصل اإلعالم 
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