
 

 

 خبر صحفي
 

 بالمئة  42ساعة بنسبة  42خصم للمسجلين في أول 

 2020ماراثون أدنوك أبوظبياإلعالن عن فتح التسجيل للنسخة الثالثة ل
 

مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية   أعلن: 2020فبراير 2 –أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
للنسخة الثالثة لماراثون أدنوك أبوظبي   الجاري فبراير 2باب التسجيل ابتداء من اليوم االحد الموافق )أدنوك(، عن فتح 

 .2020ديسمبر  11الذي سيقام في أبوظبي يوم الجمعة الموافق 
 
بالمئة للمشاركة في   42ا قدرهمن خصومات  ساعة 42بمناسبة إطالق النسخة الثالثة، سيستفيد المسجلين خالل أول و

كلم، بجانب سباق التتابع الذي تم استحداثه في النسخة الجديدة، إضافة إلى   42السباق الرئيسي للماراثون البالغة مسافته 
 كلم.  10سباق 

 
تمكين الفرق  ل كلم، 42 سباق الرئيسي للماراثونإضافة سباق التتابع للفرق في الستشهد النسخة الثالثة للماراثون كما 

نة من شخصين من  كلم، بهدف التناوب  17كلم و 25من مسافة  خوض تجربة الماراثون على مرحلتين تتكونالمكوَّ
  كلم،   5كلم،    10المسافة الكاملة للماراثون الذي يضم السباقات المجتمعية المصاحبة لمسافات    كمالل ين  لتبديل بين العّدائ  او

 . كلم 2.5
 

حيث    والتفاعل،من تحقيق ارقام مميزة على مستوى المشاركة    ، 2019واستطاع الحدث بنسخته الثانية التي أقيمت في عام  
 جنسية.  141العالم، يمثلون من مختلف أنحاء عّداء  16,500عن شهد مشاركة أكثر 

 
ماراثون أدنوك أبوظبي بات من الفعاليات  ":  جلس أبوظبي الرياضيارف حمد العواني األمين العام لمسعادة عقال  من جهته  

ومكانة قوية بعد النجاحات الكبيرة التي رسختها النسختين  سمعة الرياضية الرئيسية في أجندتنا السنوية، لما يتمتع به من 
نحرص في كل عام على إضافة المزيد   مضيفا:شهده مجتمع أبوظبي، والتفاعل الرياضي المجتمعي الذي الماضيتين، 

راثون بنسخته  واالستجابة لرغبات فئات المجتمع، من اجل تحقيق عالمات النجاح والتفوق للماالتطويرية للحدث  الفرص 
وتحفيز الجميع على االشتراك بجميع السباقات التي تناسب    ع مستوى الفرص استحداث سباق التتابع لرفالثالثة التي ستشهد  

 " .تفادة من البرامج التدريبية المصاحبة للحدثام واالسعقدراته والتحضير بشكل جيد على مدار ال
 

أن نوفر الرعاية مجّدداً لـماراثون  "يسعدنا  : المكتب التنفيذي لدى "أدنوك" قال عمر صوينع السويدي، مدير دائرة  بدوره
 من "الماراثون" الدورتان األولى والثانيةوقد شهدت  اسمنا، الراعي الرئيسي للحدث الذي يحملبصفتنا  أدنوك أبوظبي

دورة الثالثة  الالرياضية الدولية، مضيفاً: ستشهد   الساحة  ضمن على العاصمة أبوظبي بقّوة نجاحاً كبيراً، مع تسليط الضوء 
 بيوبيلها الذهبي." الدولة حتفال مع موعد ا المجتمع بالتزامن  فيالمزيد من الطاقة اليجابية  من الماراثون

 
 11:59الساعة قبل لمشاركة في السباقات للتسجيل جميع الراغبين با تدعولماراثون اللجنة المنظمة ل الجدير بالذكر أن 

عبر الرابط التالي:   بالمئة 42الستفادة من خصم قيمته بهدف افبراير  3من يوم مساء 
https://www.adnocabudhabimarathon.com/ . 

 
 . 2020بالمئة للمشاركين الذين يسّجلون أسماءهم مبكراً وذلك حتى نهاية شهر فبراير   30سيتم تقديم خصم قدره كما 

 - انتهى -

https://www.adnocabudhabimarathon.com/


 

 

 
 2019خط البداية لماراثون أدنوك أبوظبي  :1الصورة  

 2019: االحتفاالت بقرية الحدث لماراثون أدنوك أبوظبي 2الصورة 
  2019: المتشاركين بماراثون أدنوك أبوظبي 3الصورة 

 

 www.adnocabudhabimarathon.comلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اللكتروني: 
 

 ADNOC Abu Dhabi Marathonفيسبوك:  •

 @ADNOCADmarathonتويتر:  •

 adnocadmarathonإنستغرام:  •

 RunInAbuDhabi - #EnergyforLife#الوسم:  •
 

 حول ’مجلس أبوظبي الرياضي‘
 
الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد   2006لسنة  16الرياضي بموجب القرار رقم  تأسس مجلس أبوظبي 

 .آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
 

ويأتي تأسيس المجلس انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الرياضة واألنشطة الشبابية من خالل تطوير األندية  
ؤسسات الرياضية في المارة بتوفير بيئة رياضية متكاملة، والعمل على تحفيز الرياضيين الموهوبين ودعمهم لتحقيق  والم

 .تطلعاتهم
 

ويدعم مجلس أبوظبي الرياضي تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في ابوظبي ومن بينها: ماراثون 
، HSBC ، بطولة مبادلة العالمية للتنس، بطولة أبوظبي 1ى لطيران االتحاد للفورموال  أدنوك أبوظبي، سباق الجائزة الكبر

 طواف المارات، سلسلة بطوالت االتحاد الدولي للترايثلون، بطولة جاري بالير للجولف، بطولة العالم للسباحة. 
 

لكثير من الفرص االيجابية أبرزها ويؤمن مجلس أبوظبي الرياضي بأن الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية توفر ا
تشجيع كافة شرائح وفئات المجتمع لممارسة األنشطة الرياضية وجعل ممارسة الرياضة نمط الحياة اليومية وما يمثله من 
تأثير إيجابي على الصحة العامة، إضافة إلى ذلك ما توفره من فرص مثالية الكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، وتسليط  

 .لى إمارة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية متميزةالضوء ع
 

 لمزيد من المعلومات الصحفية، يرجى االتصال مع: أحمد وهاب الجبوري في ’مجلس أبوظبي الرياضي‘:  
awahab@adsc.abudhabi.ae. 

 
 حول ’أدنوك‘

بترول أبوظبي الوطنية‘ )أدنوك( عبارة عن مجموعة من الشركات الرائدة الناشطة في قطاع الطاقة وهي تقوم   ’شركة
مليار قدم مكعب من الغاز الخام في اليوم الواحد. وتتنّوع عملياتها األساسية   10.3ماليين برميل نفط و 3بإنتاج حوالي 

ريكة. لمعرفة المزيد يمكن زيارة الموقع اللكتروني:  شركة تابعة ومؤّسسة ش 14والوسطى والثانوية لتشمل 
www.adnoc.ae. 

http://www.adnocabudhabimarathon.com/
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 media@adnoc.aeلمزيد من المعلومات يمكن االتصال عبر: 
 

 

 

 


