
 
 

 

 

‘2019 أبوظبيماراثون أدنوك ’في فتح باب التسجیل   
 

2019 دیسمبر 6یوم الجمعة  یقام •  
العام ھذا لماراثونتؤكد رعایتھا  ‘أدنوك’ •  
  كم 2.5 ،كم 5، كم 10كم،  42.2 اتلمسافسباقات  4 •
2019 مایو 31 قبلللمسجلین % خصم 30 •  

 
–، اإلمارات العربیة المتحدة أبوظبي(   )2019أبریل  9 
  

لن  ُع –أ -رسمیًا   یوم الجمعة الموافق السادس من  الذي سیقام ‘2019 أبوظبيأدنوك  ماراثون’في  فتح باب التسجیل 
لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، وكان الماراثون   48دیسمبر المقبل بالتزامن مع االحتفاالت بالیوم الوطني الـ شھر

– – 2018 في نسختھ األولى  آالف متسابق ومتسابقة من  10قد شھد مشاركة مجتمعیة كبیرة وصلت إلى أكثر من  
ة أیضاً. من مختلف امارات الدولة وا مختلف شرائح المجتمع وأطیافھ دول المجاورة بل والعالمی ل  

 
ً و وأھمیتھ ھذا الحدث مكانةظل تزاید  ومن المتوقع أن یرتفع عدد المشاركین في النسخة المرتقبة في ، اً عالمیمحلیا

ناسب تتوالتي   كم 2.5وكم،  5وكم،  10وكم،  42.2مسافات مختلفة وھي: الماراثون  4 الفعالیةستضم و
.یتسابقون ألول مرة األشخاص الذین ، باإلضافة إلىالمختلفة القدرات ذوي من المشاركینو  

 
 قدره خصمٍ من  االستفادةیمكن كما ھذا العام عن العام الماضي، في ماراثون التسجیل  رسوم على یطرأ تغییرولن 
وسیحصل كل مشارك في  ،الشركات تسجیلعرض خاصة لباقات  منو ،المقبل مایو 31قبل  للمسجلین% 30

باق مجاناً  لس یة ا ومیدال لى قمیص  .ماراثوناألنشطة الترفیھیة في قریة المن حضور كافة  سیتمكنكما ، السباق ع  
 

بالتزامن مع احتفاالت الدولة  الریاضي: " أبوظبيني، األمین العام لمجلس اعوال حمد فرقال سعادة عامن جانبھ 
في الدولة،  المشاركین من مختلف شرائح المجتمع جمیعنرحب بانضمام ، عام التسامح وفي 48الـ   بالیوم الوطني

 العاصمة أبوظبي التي تحظىفي قلب من أجل ھدف واحد  نافسللتباإلضافة إلى الضیوف القادمین من الخارج، 
بیعي أخّ بج ال ط ".االستمتاع بھا المشاركین منوتتمتع بثقافة وتراث رائعین یمكن  ،اذم  

: "وأضا وأن  ،مشاركاً ألف  15 النسخة الجدیدة  ، نأمل أن نجتذبفي نسختھ الماضیةبعد نجاح الماراثون  .ف قائالً
."كعاصمة عالمیة للریاضة أبوظبي ترسیخ مكانة نساھم في  

 
كم 2.5 لمسافة ‘سباق المرح’  

للعائالت، ویمكن لألطفال  الموجھكم  2.5 المرح لمسافةللمشاركة في سباق  إماراتیاً  درھماً  50 تبدأ األسعار من
.مجاناً تحت سن السادسة المشاركة   

 
كم 5سباق   

نتھم،عالم ىالمستعدین للمشاركة في إحدى الفعالیات الریاضیة الكبر للمواطنین والمقیمینبالنسبة  ً في مدی تبلغ تكلفة  یا
.إماراتیاً  درھماً  75كم  5االشتراك في سباق   



 
 

 

 

 
كم 10سباق   
 مقابلكم  10یمكنھم المشاركة في سباق فھم، یدلبراز أفضل ما إالذین یتطلعون إلى تحدي أنفسھم، و نوؤلعداا أما
.درھماً  150  

 
كم 42.2سباق ماراثون   

 ماراثون أدنوك أبوظبي’في  المشاركةلمسافات طویلة، یمكن  كضسواء لتحقیق طموح العمر، أو لمتابعة ھوایة الر
ً،  درھماً  350مقابل  ،‘2019 في ظل ونب بعض أبرز العدائین في العالم على مسار سریع، االتسابق إلى جإماراتیا

منح الفائزون بالمراكز الثالثة األولى، وفق الشرائح العمریة، جوائز سیُ  .أجواء مثالیة على ضفاف الخلیج العربي
.قیمة  

  
- –انتھى    

 
 

ADNOC Abu Dhabi Marathonفیسبوك:  •  
@ADNOCADmarathonتویتر:  •  
adnocadmarathonإنستغرام:  •  
EnergyforLife #RunInAbuDhabi#الوسم:  •  

 
ین: ات للمحرّر معلوم  

 
‘مجلس أبوظبي الریاضي’حول   

والصادر عن صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نھیان،  2006لسنة  16بموجب المرسوم رقم ‘ مجلس أبوظبي الریاضي’تم إنشاء 
.ولي عھد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتیة  

 
نامة  یج لرز لى الترو لس ع . ویعمل المج ابیة الشب یات  ال یاضة والفع لر یر ا لى تطو ّز ع تي ترك إلمارة ال یة قیادة ا لس مع رؤ المج ر  افق دو ویتو

لة  ّا یمھا ریاضیة فع نظ تم ت ة واسعة من الریاضات التي ی جموع ان أبوظبي في م یع سكّ ة جم لى مشارك ّع ع وتشج فة أرجاء اإلمارة  تغطّي كا
افھم. وفق معاییر راقیة، باإلضافة إلى م من تحقیق أھد تمكینھ ین بھدف  لریاضی ن والموھوبین ا یّزی لرعایة للمتم قدیم ا ت  

 
بات الریاضیة العالمیة ومنھا على سبیل المثال ال الحصر بطولة أبوظبي إتش إس بي سي كما یقوم المجلس بتنظیم ودعم عدد من المناس

، بطولة أبوظبي العالمیة 1، سباق جائزة االتحاد للطیران الكبرى للفورموال من تنظیم الجمعیة األوروبیة للغولفالسنویة للغولف 
ر الخیریة للغولف، بطولة فاطمة بنت مبارك لغولف السیدات ضمن للترایثلون، كل من بطولة أبوظبي إنفیتیشنال وبطولة غاري بالی

لكرة ال اد الدولي  االتح ندیة من تنظیم  م لأل لعال للتنس، كأس ا ة  لعالمی لة ا مباد بطولة  لجوي،  ُل ا ید ب اق ر ات، سب قدم الجولة األوروبیة للسید
)FIFA(  من تنظیم االتحاد اآل 2019، كأس آسیا اإلمارات 2018و 2017للعامین) سیوي لكرة القدمAFC وطواف أبوظبي كجزء ،(

ات الھوائیة دولي للدرّاج لة العالمیة من تنظیم االتحاد ال الجو .الدولي اإلمارات طـواف، من   
 

ان  یع السكّ لصالح جم ام و بشكل ع إلمارة  لمزایا على مستوى ا لعدید من ا اً ل در تھا مص یة بصف اض الری یات  أھمیة الفعال لمجلس على  ّد ا ویؤك
ّیة،  ات المحل ار شاف المھ تمعي، واكت اصل المج التو تعزیز روح  ع، و تم یة في أوساط المج ذا تحسین الحالة الصح ً، ومن ضمن ھ أیضا



 
 

 

 

لبحر أم . وأكان األمر یتعلّق بالبر أم ا لدولیة الریاضیة ا مناسبات  تنظیم ال اإلمارة كمركز الستضافة و على  عالمي  الضوء ال تسلیط   إضافة ل
اقھا األجواء، فھناك ری ة ینشط في نط ّد ‘.مجلس أبوظبي الریاضي’اضة محد  

 
‘: مجلس أبوظبي الریاضي’لمزید من المعلومات الصحفیة، یرجى االتصال مع: أحمد وھاب الجبوري في   

awahab@adsc.abudhabi.ae.  
 

‘أدنوك’حول   
 10.5مالیین برمیل نفط و 3نوك) عبارة عن مجموعة من الشركات الرائدة الناشطة في قطاع الطاقة وھي تقوم بإنتاج حوالي (أد‘ شركة بترول أبوظبي الوطنیة’

تشمل  ثانویة ل ال ھا األساسیة والوسطى و ات لی تنوّع عم . وت واحد م ال یو ام في ال من الغاز الخ كعب  دم م كن  14ملیار ق یم لمزید  لمعرفة ا ابعة ومؤسّسة شریكة.  شركة ت
.www.adnoc.aeزیارة الموقع اإللكتروني:   

media@adnoc.aeلمزید من المعلومات یمكن االتصال عبر:   


