سباق نصف ماراثون رأس الخيمة  2021يتعاون مع منصة أنغامي إلعداد
مجموعة من األغاني خالل الحدث
•
•

يمكن للمشاركين في السباق المرتقب يوم  19فبراير  2021اختيار أغانيهم المفضلة أثناء السباق

ينتهي التسجيل يوم  31يناير  2021مع تبقي أقل من  800مكان للمشاركة في سباق نصف ماراثون
رأس الخيمة

اإلمارات العربية المتحدة ،رأس الخيمة 6 ،يناير :2021 ،تعاونت اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون رأس الخيمة

 2021مع "أنغامي" أول منصة لبث موسيقى في العالم العربي ،وذلك من أجل وضع قائمة من األغاني التي تتيح
للعدائين الفرصة لالستماع ألغانيهم أثناء السباق الذي سيعقد يوم  19فبراير .2021

ويمكن للمشاركين إرسال األغاني المفضلة لهم عبر قنوات التواصل االجتماعي الرسمية للحدث .وسيتعاون المنظمون
بعد ذلك مع "أنغامي" الشريك الموسيقي الرسمي لجمع األغاني ضمن قائمة تشغيل  ،#RAKHALF2021باإلضافة

إلى وضع مجموعات إضافية لدعم الحصص التدريبية االفتراضية المتبقية حتى موعد الحدث الرياضي الضخم.
وفي تصريح له ،قال إيلي أبو صالح ،نائب رئيس أنغامي في منطقة مجلس التعاون الخليجي" :يستخدم أكثر من
 ٪60في دولة اإلمارات التطبيق أثناء ممارسة التمارين الرياضية ،لذلك فمن الطبيعي بالنسبة لنا أن نوسع حضورنا
نحو أكبر األحداث ال رياضية في األسواق األساسية التي نعمل فيها .وال شك أن شراكتنا مع سباق النصف ماراثون

رأس الخيمة تعد واحدة من الشراكات العديدة التي سنعلن عنها الحقا".
ويستعد المئات من العدائين للمشاركة في النسخة الخامسة عشرة من السباق الشهير الذي أصبح أحد أكثر الفعاليات
شهرة على أجندة الفعاليات الرياضية العالمية ،والذي يقام في جزيرة المرجان يوم  19فبراير  .2021وعادة ما

يستقطب الحدث الذي يعرف رسميا باسم أسرع نصف ماراثون في العالم ،أفضل الرياضيين المحترفين والهواة من

جميع أنحاء العالم .ويغلق باب التسجيل للمشاركة في الحدث بنهاية شهر يناير ،2021لذلك ُينصح المتسابقون
بالتسجيل في أقرب وقت باعتبار أن األماكن المتاحة محدودة ،حيث يتوفر أقل من  800مكان متاح في سباق نصف
الماراثون.

يتولى تنظيم هذا الحدث الناجح الذي يقام في أكتوبر ،وأثبت شعبيته الواسعة على المستويين العالمي واإلقليمي ،مع

وصول عدد المشاركين في نسخته السابقة التي أقيمت في فبراير  2020إلى أكثر من  5آالف مشارك ،هيئة رأس
الخيمة لتنمية السياحة ،و"آر سي إس سبورتس أند إيفينتس.

كما تعد أنغامي أول منصة بث موسيقى قانونية وخدمة التوزيع الرقمي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وقد انطلقت

في عام  ،2012وهي اآلن خدمة الموسيقى األولى في المنطقة مع مجموعة تضم أكثر من  30مليون أغنية عربية
وعالمية لبثها وتنزيلها.

لمزيد من المعلومات وللتسجيل ،يرجى زيارة .www.therakhalfmarathon.com
انتهى
لالستفسارات حول نصف ماراثون رأس الخيمة ،يرجى التواصل مع فريق سيفين ميديا:
زوار ناخش

مدير عالقات إعالمية وعامة
00971556072561

ziwarnakhesh@sevenmedia.ae
حول رأس الخيمة

رأس الخيمة هي اإلمارة التي تقع في الشمال من بين اإلمارات السبع التي تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة .وتشتهر

بتاريخها الغني الذي يعود إلى  7000سنة من الحضارة والتراث ،ومناظرها الطبيعية المتنوعة ،وشواطئها الرملية الساحرة

التي تمتد على مسافة  64كم ،وصحرائها ذات الرمال الحمراء التي تظللها خلفية جبلية مهيبة ،وتضم رأس الخيمة أعلى
قمة في اإلمارات العربية المتحدة ،وهي قمة جبل جيس التي تقف على ارتفاع  1,934متر وتتميز بأطول مسارانزالقي

(زيب الين) في العالم والذي يبلغ تقريبا  3كم .

وتتمتع إمارة رأس الخيمة أيضا بموقع مركزي على تقاطع الطريق الحديث بين أوروبا وآسيا والذي يعبره حوالي ثلث
سكان العالم في غضون أربع ساعات طيران ،مما يجعلها موقعا مثاليا لألعمال والشركات للتوسع في اإلمارات والشرق

األوسط وأفريقيا وغيرها .

في القلب االقتصادي لإلمارة يتواجد العديد من الشركات والقطاعات الصناعية الكبرى (ومن بينها شركة أحجار رأس
الخيمة ،ومقالع شركة ستيفن روك ،وسيراميك رأس الخيمة ،وشركة جلفار للصناعات الدوائية)؛ وموانئ رأس الخيمة؛
ومنطقة رأس الخيمة االقتصادية؛ والخدمات المصرفية عبر بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)؛ وشركة غاز رأس

الخي مة؛ هذا إلى جانب قطاع السياحة .وتدعم هذه القطاعات بنى تحتية حديثة ومناطق صناعية جديدة ومجمعات
لألعمال وفنادق على مستوى عالمي ومنشآت ومعالم لجذب السياح.
صنفت إمارة رأس الخيمة في الم رتبة "أ" من قبل العديد من وكاالت التصنيف الدولية
وعلى مدار العشر سنوات الماضية ُ

(مثل وكالة فيتش ،وستاندرد أند بورز) .وتضم رأس الخيمة اليوم أكثر من  15000شركة متعددة الجنسيات أتت من
أكثر من ٍ 100
بلد حول العالم ،وتمثل أكثر من  50قطاعا.
وتعتبر محاكم رأس الخيمة ثاني أسرع محكمة في العالم في تطبيق العقود في المنازعات التجارية .
لالط الع على مزيد من المعلومات حول رأس الخيمة ،يرجى زيارتنا على المواقع اإللكترونية التالية:
•

www.visitrasalkhaimah.com

•

www.raktda.com

•

www.facebook.com/visitrasalkhaimah

•

www.youtube.com/visitrasalkhaimah

•

https://twitter.com/raktourism

الوسم#VisitRasAlKhaimah :
حول هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

تأسست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مايو عام  2011كهيئة تابعة لحكومة رأس الخيمة .ولتحقيق هدفها في

استقطاب  1.5مليون زائر بحلول عام  2021و  3ماليين زائر بحلول  ،2025تسعى الهيئة إلى تطوير البنى السياحية

التحتية لإلمارة وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مرموقة للمسافرين بقصد الترفيه واألعمال ،وإيجاد الفرص االستثمارية
المستدامة وتحسين نوعية حياة سكانها .ولتحقيق هذه األهداف ،حصلت الهيئة على تفويض حكومي يتيح لها إصدار

التراخيص وتنظيم ومراقبة قطاع السياحة والضيافة في اإلمارة.
لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:

أصداء بي سي دبليو

+971 (4) 4507600

RAK@bm.com
نو ار دابو،

مدير االتصال المؤسسي والعالقات العامة

هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

noura@raktda.com

+971 (0)7 233 8998

