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WELCOME TO ABU DHABI SHOWDOWN WEEK!
EXPERIENCE ULTIMATE as Abu Dhabi rolls out the best in the world
to throwdown for Showdown. Get ready for a week-long citywide
celebration and enjoy an unrivalled program of sporting, social and
special events boasting epic performances, parties and promotions, as
well as all things UFC!
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!مرحبًا بكم في أسبوع أبوظبي للتحدي
خــوض تجربــة ال مثيــل لهــا فــي أســبوع أبوظبــي للتحــدي الحافــل بالفعاليــات
االجتماعيــة المتنوعــة والحفالت الموســيقية واألمســيات الحصرية واحظى
.UFC بفرصــة مثاليــة للتعــرف علــى ألمــع نجــوم ال
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SCHEDULE

الجدول
Friday 6th September:
WEIGH IN

Wednesday 4th September:
RED HOT CHILI PEPPERS
Opening act Daffy & Flipperachi

: سبتمبر6 الجمعة

: سبتمبر4 األربعاء

WEIGH IN

Gates open at 3 pm

Red Hot Chili Peppers
:افتتاح الحفلة
Flipperachi  وDaffy

مساء
3 ستفتح األبواب من الساعة
ً

Gates open at 6:30 pm

مساء
6:30 ستفتح األبواب من الساعة
ً

: سبتمبر7 السبت

Saturday 7th September:
UFC 242

UFC 242

Gates open at 5:15 pm

مساء
5:15 ستفتح األبواب من الساعة
ً

TICKETING
•
•
•
•
•

التذاكر

Please be aware there are no ticket sales at the venue
UFC: All tickets are sold out
Concert tickets must be purchased via ticketmaster.ae or
Virgin Megastores.
Please understand you will not be allowed on the shuttle
service without a valid ticket
There is no ticket collection at the venue
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.”•يرجى العلم أن التذاكر ال تباع في موقع “ذا أرينا
.” مباعة بالكامل وغير متوفرة للشراءUFC 242“ •تذاكر
.Virgin Megastores  أوTicketmaster.ae •يجب شراء تذاكر الحفالت الموسيقية من خالل
.•يرجى العلم أنه لن يسمح ركوب حافلة النقل بدون تذكرة صالحة
 يرجى عرض التذكرة اإللكترونية عند الوصول،•طباعة التذاكر غير ممكن
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الوصول إلى المكان:

GETTING TO THE VENUE

يرجــى االنتبــاه أنــه ال يوجــد مواقــف عامة للســيارات في موقع “ذا أرينــا” .جميع المواقف
متواجــدة فــي حلبــة مرســى يــاس فــي جزيــرة يــاس ،حيــث يرجــى ركــن ســيارتك واســتخدام
خدمــة الحافــات للوصــول إلــى الموقع.

Please note there is no general public parking at the venue and it is
located at Yas Marina Circuit on Yas Island where you will be able to
park and catch the shuttle bus services to the venue.

المواصالت الوحيدة المسموح بها للدخول إلى موقع “ذا أرينا” هو من خالل:
•خدمة الحافالت
•سيارات األجرة
• – Careemبإمكانــك اســتخدام الرمــز التالــي “ ”ADSW19للحصــول علــى خصــم 40%
علــى مواصالتــك مــن وإلــى المــكان.
•مواقف السيارات المصرحة لكبار الشخصيات

The only direct vehicle access to the venue is via:
• S
 huttle Bus service
• T
 axi
! areem. Use the code ADSW19 for 40% off to and from the venue
• C
• VIP parking pass

إذا كنت تبحث عن موقع “ذا أرينا” على خرائط الجوجل ،فيرجى كتابة “.”The Arena

"If searching for the venue on Google Maps please enter "The Arena

بمجرد وصولك إلى جزيرة ياس ،ستكون هناك الفتات توجهك إلى مواقف السيارات.

Once you get to the Yas Island, there will be signage that directs you to
the parking areas.

للحصــول علــى أمســية ممتعــة ،يرجــى إتاحــة لنفســك متســع مــن الوقــت لركــن الســيارة
واالســتمتاع بخدمــة النقــل المتوفــرة مجانــاً .

To have an enjoyable evening for any event please allow plenty of time
to park and catch the free shuttle service.
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SHUTTLE SCHEDULE

جدول الحافالت

: سبتمبر4 األربعاء

Wednesday 4th September:

.مساء
6:30 خدمة النقل تبدأ في الساعة
ً

Shuttle service starts at 6:30 pm.

: سبتمبر6 الجمعة

Friday 6th September:

. بعد الظهر3 خدمة النقل تبدأ في الساعة

Shuttle service starts at 3 pm.

: سبتمبر7 السبت

Saturday 7th September:

.مساء
5:15 خدمة النقل تبدأ في الساعة
ً

Shuttle service starts at 5:15 pm.
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ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻴﺮاري أﺑﻮﻇﺒﻲ

7

"ﻣﻮﻗﻊ "ذا أرﻳﻨﺎ

1

ﻳﺎس ﻣﻮل

8

 وﺳﻴﺎرات أﺟﺮة، أوﺑﺮ،ﻛﺮﻳﻢ

2

ﻳﺎس ووﺗﺮوورﻟﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ

9

ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺮﺳﻰ ﻳﺎس اﻷﺣﻤﺮ

3

ﻳﺎس ﻟﻴﻨﻜﺲ أﺑﻮﻇﺒﻲ

10

ﻣﻮﻗﻒ واﺣﺔ ﻳﺎس اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

4

ﻓﻨﺎدق ﻳﺎس

11

ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺮﺳﻰ ﻳﺎس اﻟﻔﻀﻲ

5

ﻓﻨﺪق ﻳﺎس أﺑﻮﻇﺒﻲ

12

ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺮﺳﻰ ﻳﺎس اﻟﺬﻫﺒﻲ

6

ﻣﻮاﻗﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻓﻼت
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"رﻛﻮب و ﻧﺰول ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻓﻼت ﻋﻨﺪ "ذا أرﻳﻨﺎ
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FAQS

:األسئلة العامة

•

HOW SHOULD I DRESS INSIDE THE ARENA?
The venue is fully air-conditioned, and the temperature will be
programmed to 24 degrees Celsius. If you are worried about feeling chilly,
we recommend you bring an extra layer.

•

 ILL THERE BE ATMS/ CASH MACHINES AVAILABLE AT THE ARENA?
W
There will be an ADCB ATM cash machine at the Fan Experience.



•

•
•
•
•

:الشروط واألحكام

Tickets cannot be purchased on site.
Original printed tickets and authentic electronic tickets are the only
forms of ticket accepted at the venue. Copies, photocopies, photos of
tickets and all other reproductions of authentic electronic tickets will not
be accepted at the venueChildren under 16 will require a ticket and must
be accompanied by
an adult of at least 18 years of age.
Children under 2 do not require a ticket but must sit on accompanying
adults lap. If an individual seat for the child is preferred, an additional
ticket must be purchased.
Wheelchair access will be from VIP entrance.
No large bags are to be admitted into The Arena.
There is no storage facilities at The Arena
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 النقود متوفرة في ذا أرينا؟/ •هل ستكون أجهزة الصراف اآللي
ستكون هناك ماكينة الصرف اآللي لبنك أبوظبي التجاري في المنطقة التفاعلية
.للجماهير
•هل التدخين مسموح داخل ذا أرينا؟
التدخين غير مسموح نهائياً في داخل “ذا أرينا” وقد تم تخصيص مواقع خارجية
.للمدخنين أثناء الحدث

IS SMOKING/VAPING PERMITTED INSIDE THE ARENA?
No. The Arena is a non-smoking indoor venue, and this includes the use
of e-cigarettes and vaping. However, we do have specific outside areas
for those wishing to smoke during the event.

TERMS & CONDITIONS:
•
•

•ماذا يجب أن أرتدي داخل ذا أرينا؟
قلقا
ً  إذا كنت. درجة مئوية24  وسيتم برمجة درجة الحرارة إلى،المكان مكيف بالكامل
. فإننا نوصيك بإحضار مالبس مناسبة للتدفئة،بشأن الشعور بالبرد

.”•ال يمكن شراء التذاكر في موقع “ذا أرينا
•يسمح لك الدخول إلى الموقع فقط من خالل عرض التذاكر المطبوعة األصلية أو التذاكر
 لن يتم قبول صور للتذاكر أو أي نسخ أخرى من التذاكر اإللكترونية في.اإللكترونية األصلية
.الموقع
ً عاما18  عاماً أن يكونوا بصحبة شخص راشد ال يقل عمره عن16 •يجب على من تقل أعمارهم عن
 عاماً ال يحتاجون إلى تذكرة بشرط مشاركتهم لكرسي الشخص2 •األطفال األقل من سن
 في حال رغبتم بكراسي مخصصة يرجى شراء التذاكر مسبقاً ولن يتم السماح لألطفال،المصاحب
.باستخدام أي الكراسي من دون حجز مسبق
.VIP •مدخل أصحاب الهمم من مدخل ال
.”•ال يسمح للحقائب الكبيرة داخل موقع “ذا أرينا
.•ال توجد مرافق تخزين في ذا أرينا
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PROHIBITED ITEMS:

:مواد محظورة

:”ال يسمح بالمواد التالية داخل موقع “ذا أرينا

The following items are not permitted inside the venue.

ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺷﺘﻌﺎل

أﺳﻠﺤﺔ

ﻋﺒﻮات ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ

ﻣﻔﺮﻗﻌﺎت وأﻟﻌﺎب ﻧﺎرﻳﺔ

ﻋﺒﻮات زﺟﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﻮﻻﻋﺎت

ﻋﻠﺐ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ

أدوات ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ

FLAMMABLE SUBSTANCES

WEAPONS

METAL CONTAINERS

FIREWORKS/CRACKERS

GLASS BOTTLES

CIGARETTES/LIGHTERS

TINS/CANS

MUSICAL INSTRUMENTS

 ﺳﺎﻣﺔ/ﻣﻮاد ﺧﻄﺮة

ﺣﺎﺳﻮب

ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺧﻮذات اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ

ﺣﻘﺎﺋﺐ

ﻣﺄﻛﻮﻻت

ﻛﺤﻮل

HAZARDOUS/TOXIC SUBSTANCES

COMPUTERS

ILLEGAL SUBSTANCES

MOTORCYCLE HELMETS

BAGS

FOOD

ALCOHOL

أﺟﻬﺰة ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ

أﺟﻬﺰة ﻫﻮاﺋﻴﺔ

ﻛﺎﻣﻴﺮات ﺗﺴﺠﻴﻞ

اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
ﻣﻤﻨﻮع ﻓﻲ
ارﻳﻨﺎ

ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺼﺎدرة أي
ﻣﺎدة أو ﻏﺮض ﻳﻌﺘﺒﺮه
اﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﺑﻌﺎد اي
ﺷﺨﺺ ﻳﺴﺘﺨﺪم
اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ او
اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ ارﻳﻨﺎ

اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻣﺴﻤﻮح
ﻓﻲ اﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻗﺮب
دورات اﻟﻤﻴﺎه

No Smoking
permitted in
The Arena

Security will remove
any item they deem
to be dangerous

Staﬀ will remove
anyone found smoking
or vaping in The Arena

Smoking only in
designated areas
next to Toilets
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VIDEO RECORDERS
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TRANSISTOR RADIOS

DSLR CAMERAS
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ﻳﻤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻐﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺮﻋﺎة اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ

ITEMS DISPLAYING
COMMERCIAL LOGOS
DETRACTING FROM
THE RIGHTS OF
ANY OFFICIAL SPONSOR
(WITHOUT LIMITATION
BANNERS/FLAGS)

