
 

 

 

 2021  عام  إلى  تأجيل ماراثون أدنوك أبوظبي

 

 

 [2020ظبي، اإلمارات العربية املتحدة  ]أبو 

  قاملي  ،2020ديسمبر    11  قرر إقامته يوم الجمعة املوافقكان من امل  الذيمارثون أدنوك أبوظبي    أعلن مجلس أبوظبي الرياض ي عن تأجيل

 (.19-)كوفيديروس كورونا املستجد  تفش ي ف   في ضوء تداعيات  ،2021  عامبموعده الجديد في  

وذلك حفاظا على  بعد التنسيق املشترك بين الجهات الحكومية املختصة واملنظمين،  من الحدث    عن تأجيل النسخة الثالثةوجاء اإلعالن  

ذي يعكس حرص كافة األطراف على سالمة  والجماهير والوفود الدولية، األمر الواملتطوعين  صحة وسالمة العدائين وعموم املشاركين  

 وصحة الجميع، من أجل تحقيق النجاح للتجمع الرياض ي العاملي. 

ين العام ملجلس أبوظبي الرياض ي: " حريصون على تطبيق أعلى معايير السالمة واإلجراءات  العواني، األمحمد    قال سعادة عارفمن جهته  

في كافة الفعاليات الرياضية العاملية واملجتمعية التي تقام في أبوظبي، انطالقا من التزامنا بتعليمات الجهات الحكومية املختصة  االحترازية  

 :    " في إدارة التعامل األمثل مع األزمة،  جهودها االستثنائيةفي ظل    الجميع،التي تولي اهتماما كبيرا لسالمة وصحة  
ً
ن التنسيق إ" مضيفا

، في إطار الحرص على   2021إلى    2020كافة األطراف املعنية قادنا  لتأجيل النسخة الثالثة ملاراثون أدنوك أبوظبي من ديسمبر    املشترك مع

  سالمة الجميع، ونتطلع للترحيب بجميع املشاركين و 
ً
 ملواجهة األزمة والتغلب عليها". الوقوف معا

على اعتبار    2020والثانية    2019وأكد العواني حرص مجلس أبوظبي الرياض ي على الحفاظ على مكتسبات ماراثون أدنوك في نسختيه األولى  

، وسط مشاركة اآلالف من داخل وخا
ً
 أن املجلس يتطلع  أنه أصبح أحد أهم الفعاليات الدولية التي تقام في أبوظبي سنويا

ً
رج اإلمارات، مبينا

 لتنظيم هذا الحدث في ظروف أفضل وموعد آخر متميز خالل العام القادم.

سيتلقى جميع العدائين املسجلين آخر الجديد، كما  اراثون في املوعد  من أجل إقامة امل  تعمل اللجنة املنظمة وفق إجراءات تنظيمية شاملةو 

 التواصل االجتماعي.   ومنصات الرسميعبر املوقع    بالحدث عبر البريد اإللكتروني، وسيتم نشر جميع التفاصيلاملستجدات املتعلقة  

www.adnocabudhabimarathon.com . 
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 :   2020معلومات للرياضيين املسجلين في ماراثون أدنوك أبوظبي  

 

 : املتسابقون غير ملزمين باتخاذ أي إجراء في هذه املرحلة. يرجى مالحظة الخطوات التالية   

املشاركة في الحدث الذي تقرر تأجيله   2020جميع العدائين املسجلين في ماراثون أدنوك أبوظبي    بإمكان   :2021نسخة    املشاركة في ▪

 دون أن يترتب عليهم أية رسوم إضافية.  2021لعام  

 شاركة( في املشاركة )أو غير قادرين على املب اللذين ال يرغبون  2020ن في مارثون جميع العدائين املسجلي بإمكان استرجاع الرسوم: ▪

 مبلغ رمزي مقابل الرسوم اإلدارية(. يرجى املالحظة بأنه سيتم اقتطاع  )    2020ترداد رسوم االشتراك لعام  اس،    2021املوعد الجديد

 

[BOILER PLATE INFO ] 

 

 www.adnocabudhabimarathon.com :اإللكتروني املوقع  زيارة يرجى املعلومات،  من ملزيد

 

 ADNOC Abu Dhabi Marathon :فيسبوك •

 @ADNOCADmarathon :تويتر •

 adnocadmarathon :إنستغرام •

 RunInAbuDhabi - #EnergyforLife# :الوسم •

 

 ‘الرياض ي أبوظبي  مجلس’ حول 

 

 نهيان  آل زايد بن  محمد الشيخ السمو احبص أصدره الذي 2006 لسنة 16 رقم القرار بموجب الرياض ي أبوظبي مجلس تأسس

 .املسلحة للقوات  األعلى القائد نائب أبوظبي عهد ولي



 

 

 

  املجلس  تأسيس ويأتي
ً
 األندية  تطوير خالل  من  الشبابية  واألنشطة  الرياضة قطاع لتطوير  الرشيدة  القيادة رؤية مع  انسجاما

 لتحقيق ودعمهم املوهوبين الرياضيين تحفيز على والعمل متكاملة، رياضية بيئة بتوفير اإلمارة في الرياضية واملؤسسات

 .تطلعاتهم

 

 أدنوك  ماراثون  :بينها ومن  ابوظبي في العاملية الرياضية الفعاليات من  العديد  واستضافة  تنظيم الرياض ي أبوظبي مجلس ويدعم

 طواف  ، HSBC أبوظبي  بطولة  للتنس،  العاملية  مبادلة  بطولة ، 1 للفورموال  االتحاد لطيران  الكبرى  الجائزة سباق  أبوظبي، 

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

 

 تشجيع  أبرزها االيجابية الفرص  من  الكثير توفر واملجتمعية العاملية  الرياضية  الفعاليات  بأن الرياض ي أبوظبي  مجلس  ويؤمن

 إيجابي تأثير من  يمثله  وما اليومية  الحياة نمط الرياضة  ممارسة وجعل الرياضية األنشطة  ملمارسة املجتمع وفئات شرائح كافة

 إمارة على  الضوء وتسليط الواعدة،  الرياضية  املواهب الكتشاف مثالية فرص  من توفره ما  ذلك إلى إضافة  العامة،  الصحة  على

 .متميزة عاملية رياضية  كوجهة أبوظبي

 

 :‘الرياض ي أبوظبي مجلس’ في الجبوري وهاب أحمد  :مع االتصال  يرجى الصحفية، املعلومات  من ملزيد

awahab@adsc.abudhabi.ae. 

 

 ‘أدنوك’ حول 

 بإنتاج تقوم  وهي الطاقة قطاع في الناشطة  الرائدة الشركات من مجموعة  عن عبارة (أدنوك) ‘الوطنية أبوظبي بترول شركة’

 والوسطى األساسية عملياتها وتتنّوع  .الواحد اليوم  في الخام الغاز  من  مكعب قدم  مليار 10.3و نفط برميل  ماليين  3 حوالي

 .www.adnoc.ae :اإللكتروني املوقع  زيارة يمكن املزيد ملعرفة  .شريكة ومؤّسسة  تابعة شركة 14 لتشمل والثانوية


