" خبر صحفي "
بموجب اتفاقية شراكة بي مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك
العلن عن تنظيم ماراثون أدنوك أبوظبي  7ديسمبرر 2018



الرميثي  :شراكة ثرية وتنظيم الاراثون سيعزز مكانة المارات في
خارطة الرياضة العالية



الخييلي  :مبادرة قيمة لترسيخ ممارسات رياضية ومجتمعية ايجابية



العواني :نفخر بالشراكة مع أدنوك لتقديم فرص استثنائيةرلسيرة
الرياضة والجتمع



السويدي :التفاقية تجدد التأكيد على التزام أدنوك بمسؤولياتها
الجتمعية

أبوظبي 3-يوليو : 2018
أعلنر مجلسر أبوظبير الرياضير وشركةر بترولر أبوظبير الوطنيةر (أدنوك) عنر تنظيمر ماراثونر أدنوك
أبوظبير لسافةر  42كلمر فير العاصمةر أبوظبير وذلكر يومر الجمعةر الوافقر  7ديسمبرر  2018بالتزامن
معر احتفالتر الدولةر بعامر زايدر واليومر الوطنير السابعر والربعي ،ر بجانبر دعمر مسيرةر الرياضة
بمنجزاتر جديدةر تعملر علىر ترسيخر مكانةر وسمعةر الدولةر علىر صعيدر الحركةر الرياضيةر الدوليةر ودعم
خطط تشجيع فئات الجتمع على جعل الرياضة اولوية ونمط لحياة صحية.
جاءر ذلكر خللر الؤتمرر الصحفير الذير عقدر بمقرر أدنوكر الرئيسير يومر الثلثاءر الوافقر  3يوليور 2018
وشهدر توقيعر اتفاقيةر شراكةر استراتيجيةر مهمةر بي مجلسر أبوظبير الرياضير وشركةر بترولر أبوظبي
الوطنيةر (أدنوك) ،ر وذلكر بحضورر معالير الدكتورر سلطانر أحمدر الجابر،ر وزيرر دولةر الرئيسر التنفيذي
لدنوكر ومجموعةر شركاتهار ومعالير اللواءر محمدر خلفانر الرميثير القائدر العامر لشرطةر أبوظبير رئيسر
الهيئةر العامةر للرياضةر ومعالير الدكتورر مغيرر خميسر الخييلير رئيسر دائرةر تنميةر الجتمع،ر كمار قام
بتوقيعر اتفاقيةر الشراكةر سعادةر عارفر حمدر العوانير المي العامر لجلسر أبوظبير الرياضير وسعادة
عمر صوينع السويدي ،مدير دائرة الكتب التنفيذي في أدنوك.
وبموجبر هذهر التفاقيةر سينضمر ماراثونر أدنوكر أبوظبير لقائمةر الفعالياتر الرياضيةر العاليةر التي
ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي على مدار العام لترسيخ رؤية أبوظبي عاصمةرعالية للرياضة ورفد
مسيرةر القطاعر الرياضير والجتمعير بمزيدر منر النجاحاتر والتجاربر الميزةر التير تثرير الثقافة
الرياضية وتعزز انماط الحياة الجتمعية والمارسات اليجابية.
كمار تتضمنر اتفاقيةر الشراكةر رعايةر أدنوكر لعددر منر الفعالياتر الرياضيةر العاليةر والجتمعيةر التي
يقيمهار مجلسر أبوظبير الرياضي،ر انطلقار منر نهجهار الوطنير ومسؤوليتهار الجتمعيةر واهتمامها
الكبيرر بمشاركةر القطاعر الرياضير والجتمعير تجربتهار الثريةر والحافلةر بالنجازاتر التقدمة،ر بجانب
تشجيعهار التواصلر لدعمر رياضةر الماراتر واعلءر شأنهار وتحفيزر افرادر الجتمعر علىر اتخاذر الرياضة

مسارار فير برامجهمر اليومية،ر للوصولر لجتمعر صحير حيوير قادرر علىر البداعر والتميزر بمسؤوليات
عمله اليومي.
منر جهتهر أكدر معالير اللواءر محمدر خلفانر الرميثير القائدر العامر لشرطةر أبوظبير رئيسر الهيئةر العامة
للرياضةر علىر اهميةر الشراكةر بي مجلسر أبوظبير الرياضير وأدنوكر وانعكاسهار الكبيرر علىر دعم
قطاعر الرياضةر واثرائهر ببرامجر ومبادراتر جديدةر وفعالياتر رياضيةر عاليةر باعلىر مستوى،ر بمار يعزز
مسارر خططر التنميةر التواصلةر للحركةر الرياضيةر ويدعمر مكانةر الدولةر وشراكاتهار معر مختلفر الجهات
والتحادات الرياضية الدولية.
وباركر معاليهر هذهر التفاقيةر الفاعلةر التير ستشهدر ببرامجهار انعطافةر مهمةر فير الساحةر الرياضية
وستقودر لتحقيقر الضافةر النوعيةر لكافةر الخطوات،ر مبينار معاليهر أنر العلنر عنر تنظيمر ماراثونر أدنوك
أبوظبير الدولير سيشكلر دعمار مهمار لخططر استضافةر الفعالياتر الرياضيةر العاليةر وسيسهمر بجعل
المارات وجهةر مهمةر ومنصةر حيويةرفي خارطةر الرياضةرالعالية ،موضحارأن تنظيمر الاراثونريجسد
حرصر القيادةر الرشيدةر وكافةر الجهاتر الحكوميةر والخاصةر بالرياضةر والدورر البناءر الذير تلعبهر في
تحقيق غايات الجتمعات التقدمة،رمتقدما معاليه بالشكر لدنوكرومجلس أبوظبي الرياضي على هذه
البادرة الهمةروالشراكة الثمرةروالهادفة لجعل المارات ملتقىرلرياضيي العالم في مجتمعهارالثقف
الذي يدرك قيمة واهمية الرياضة.
بدوره اشادر معاليرالدكتور مغيرر خميسرالخييلي رئيسر دائرةر تنميةر الجتمعر بالشراكةر التنمويةرالتي
تجمعر مجلسر أبوظبير الرياضير وأدنوكر ،ر مؤكدار معاليهر أنر مثلر هذهر الشراكاتر تساهمر فير توفير
مناخاتر مناسبةر ومبادراتر رياضيةر مهمةر لتحفيزر فئاتر الجتمعر علىر الشاركةر والتفاعلر بكافة
النشطةر والفعاليات،ر بمار يقودنار لتحقيقر ثقافةر صحيةر رياضيةر مستدامةر للجميعر تعززر نمطر الحياة
اليومية وترفع نسب الوعي باهمية الرياضة في مواجهة التحديات والعوقات الصحية.

وقالر معاليهر  " :إنر تنظيمر ماراثونر أدنوكر أبوظبير الدولير بمشاركةر عاليةر ومجتمعية،ر يجسدر مبادرة
وطنية رياضية ومجتمعية قيمة ومحطة مهمةرلتحقيق التفاعل الجتمعير بالرياضةروترسيخ المارسات
والسلوكر اليجابي،ر بمار يدعمر خططر التوعيةر والتثقيفر بالرياضةر والصحةر ويحدر منر المراضر الزمنة
فير صفوفر فئاتر مجتمعنار الصيلر الذير يستحقر مثلر هذهر الناسباتر الرياضيةر الكبرىر التير تجمع
نجومر العالمر فير فعاليةر ستسهمر فير ترسيخر مكانةر الماراتر عاليار وأبوظبير كوجهةر رائدةر في
استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الهمة".
وتابعر معاليه " :نتوجهر بالشكرر لدنوكر ومجلسر أبوظبير الرياضير علىر حرصهمر ودورهمر الفاعلر لدعم
خطط التنمية والسؤولية الجتمعية وتقديمهمرلثل هذه البادرات التي تحقق الضافة الهمة في مسار
البرامجر الحكوميةر التير تستهدفر دعمر الحركةر الرياضيةر والجتمعيةر لتسجيلر انجازاتر جديدةر وتفاعل
متميز".

منر جانبهر أكدر سعادةر عارفر حمدر العوانير المي العامر لجلسر أبوظبير الرياضير أنر توجيهاترسمو
الشيخر نهيانر بنر زايدر آلر نهيانر رئيسر مجلسر أبوظبير الرياضير واهتمامهر الكبيرر تقودنار لتحقيق
البادراتر الهمةر وتعزيزر الشراكاتر معر كافةر الجهاتر والؤسساتر الحكوميةر والخاصةر والدولية،ر من
أجلر تقديمر برامجر رياضيةر متقدمةر وفعالياتر عاليةر متميزةر تخدمر القطاعر الرياضير والجتمعي،
متقدمار بالشكرر والتقديرر لعالير الدكتوررسلطان بنرأحمد الجابر،ر وزيرر دولةر الرئيسر التنفيذي لدنوك
ومجموعة شركاتها ،واهتمامه الكبير بهذه الشراكة الستراتيجية.
وقالر  " :إنر الشراكةر معر أدنوكر التير تعدر احدىر الصروحر الوطنيةر الكبيرةر فير مجالر الطاقة،ر تمثل
مبادرةر استثنائيةر جديدةر ذاتر فرصر كبيرةر لدعمر السيرةر الرياضيةر بفعالياتر متنوعةر وبرامجر هادفة
يقفرفي مقدمتهارتنظيم ماراثون أدنوكرأبوظبي الدولي الذي سيقامربمشاركة نخبة عدائي وعداءات

العالم،ر مار يمثلر حدثار عاليار جديدار ستحتضنهر أبوظبير لتؤكدر ريادتهار العاليةر فير تنظيمر واستضافة
اهم الفعاليات الرياضية العالية".
واضافر  " :إنر الشراكةر معر أدنوكر هير احدىر ثمراتر دعمر القيادةر الرشيدةر التواصلر ورعايتهار
الساميةر لتحقيقر اهدافر وتطلعاتر شريحةر الرياضيي وافرادر الجتمع،ر كمار أنر الشراكةر ليست
محصورةر علىر تنظيمر حدثر وانمار هير امتدادر لتلقير الرؤىر الستراتيجيةر التير تجمعر الجهتي،رحيث
نحرصر علىر الصعيدر الرياضير تقديمر الفعالياتر الهمةر ذاتر الحضورر البارزر فير الجندةر العالية
للتحاداتر الدوليةر ،ر بمار يرسخر مكانةر الدولةر وأبوظبير كوجهةر مميزةر للرياضةر وملتقىر لنجومر العالم
بجانبر اهتمامنار الكبيرر والذير نضعهر كأولويةر رئيسيةر بدعمر خططر التوعيةر ورفعر الثقافةر الرياضية
وتحسي معدلتر اللياقةر البدنيةر لفرادر الجتمعر وتعزيزر نمطر الحياةر الصحيةر للجميع،ر المرر الذي
شاركتنار فيهرأدنوك الحريصةر والهتمةر علىر دعمر الفعالياترالرياضية العالية والجتمعيةر ،انطلقارمن
التزاماتها ونهجها الوطني تجاه القطاعات الخرى وفئات الجتمع".
وتابعر العوانير  " :نفخرر بالشراكةر معر أدنوكر التير ستحققر الضافةر الكبيرةر وستثمرر عنر الزيدر من
النجاجاتر والنجزاتر الهمةر علىر صعيدر فعالياتنار الرياضيةر العاليةر والجتمعية،ر مؤكدار أنر الفترة
القبلةر ستشهدر تقديمر تفاصيلر موسعةر عنر كافةر الجوانبر التنظيميةر لاراثونر أدنوكر أبوظبير الدولي
الذير يمثلر اضافةر مهمةر لجندةر فعالياتنار الرياضيةر العاليةر ودعوةر حقيقيةر لفئاتر الجتمعر لشاركتنا
هذهر التظاهرةر الرياضيةر العاليةر الكبيرةر والتير ستسهمر بتحقيقر التفاعلر الجتمعير الرياضير وادراك
اهمية اتباع نمط حياة صحي متكامل للوقاية من المراض والعوقات الصحية".
وتوجهر العوانير بالشكرر لدنوكر ودورهار الريادير فير تحقيقر الشراكةر ودعمر برامجنار ومبادراتنا
الرياضية والجتمعية الشتركة.
منر ناحيتهر قالر عمرر صوينعر السويدي،ر مديرر دائرةر الكتبر التنفيذير فير أدنوك " :تتشرفر أدنوك
باضطلعهار بدورٍر مهمر فير استقطابر حدثر فريدر ومنافسر مثلر " ماراثونر أدنوكر أبوظبي" لدولة

المارات .وتقومر شراكتنار معر مجلسر أبوظبير الرياضير علىر التزامر الطرفي الشتركر برفعر مستوى
صحةر ورفاهيةر جميعر أفرادر الجتمع،ر كمار أنهار تجددر التأكيدر علىر تفانير والتزامر أدنوكر التاريخير في
دعمر الجتمعاتر التير تعملر بها .فمنر خللر البادراتر الرياضةر والترفيهيةر والصحية،ر وجهودر تعليم
الشبابر وتحفيزهمر علىر دراسةر العلومر والتكنولوجيار والهندسةر والرياضياتر وغيرها،ر تستمرر أدنوك
فير التزامهار بمسؤولياتهار الجتمعيةر الهادفةر إلىر الساهمةر فير تركر أثرر إيجابير ودائمر فير مجتمع
دولة المارات".
الجديرر بالذكرر أنر مسارر ماراثونر أدنوكر أبوظبير الدولير سيعكسر ابرزر معالمر أبوظبي،ر حيثر سيقام
الحدثر بالتعاونر معر التحادر الدولير للعابر القوى،ر كمار بلغتر القيمةر الاليةر للمشاركةر فير الاراثون
 350درهمر ،ر فير حي

سيقامر بجانبر الاراثونر سباقاتر مجتمعيةر لسافاتر  10ور  5ور  2.5كلم

وتتراوحر قيمةر الشاركةر فير تلكر السباقاتر  50ور  75درهمار لسارير  2.5ور  5كلمر ور  150درهما
لسار ال  10كلم.

لزيد من العلومات عن ماراثون أدنوك أبوظبي الدولي ،الرجاء التفضل بزيارة:
www.adnocabudhabimarathon.com.

 انتهىر -.

