" خبر صحفي "
جوائز بقيمة  379لألف دولرر :
مجلس لأبوظبي الرياضي ولأدنوك يعلنان عن مسارات النسخة العالمية
لماراثون لأدنوك لأبوظبي
الرنلققة والختام لأمام مقر لأدنوك مروراً بكورنيش لأبوظبي وقصر الحصن وميناء زايد
امبوريو ارماني الراعي الرسمي لقمصان الماراثون
لأبوظبي 19 -سبتمبر : 2018
لأعلن مجلس لأبوظبي الرياضي وشركة بترول لأبوظبي الولنية (لأدنوك) عن مسارات النسخة العالمية اوولى لمللاراثون لأدنللوك لأبوظللبي الللذي
سيقام في العاصمة لأبوظبي يوم الجمعة الموافق  7ديسمبر  ،2018بما يشمل لأبرز معالم لأبوظبي العمرانية والتراثية والثقافية والسياحية.
ويقام الماراثون بحلته العالمية بالتزامن مع احتفالرت الدولة بعام زايد واليوم الولني السابع والرربعين ،بجانب دعم مسيرة الرياضة بمنجزات
جديدة تعمل على ترسيخ مكانة وسمعة الدولة على صعيد الحركة الرياضية الدولية ودعم خلل الرامية لتشجيع فئات المجتمع لجعل الرياضللة
لأولوية ونملا ً لحياة صحية.
جاء ذلك خقل المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمقر الرئيسي ودنوك يوم الرربعاء الموافق  19سبتمبر  2018بحضور سعادة عارف حمد
العواني الرمين العام لمجلس لأبوظبي الرياضي والسيد اندريا ترابيو مدير ماراثون لأدنوك لأبوظبي والكيني بول تيرجات مصمم مسار ماراثون
لأدنوك لأبوظبي ،بلل العالم  5مرات في سباقات العدو للمسافات اللويلة وحامل الرقم القياسي العالمي ،الفائز بميداليتللللين فضيتين لأولمبيتينل
وفضيتين في بلولة العالم بسباق عشرة للرف متر وذهبيتينل في بلول العالم نصف ماراثون.
كما تم الكشف خقل المؤتمر الصحفي عن الجوائز المالية للماراثون والتي تبلغ قيمتها  379لألف دولرر  ،وسيحصد بلل فئة الرجال
والسيدات  100لألف دولرر لكل منهما ،فيما يحصل الثاني بكل فئة على  25لألف دولرر  ،فيما ينال صاحب المركز الثللالث  15لألللف دولرر،
كما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسي المتحركة  3150دولرر لصاحب المركز اوول لكل من الرجال والسيدات ،بجللانب جللوائز المراكللز الثللاني
والثالث ،اضافة إلى ذلك جوائز السباقات المجتمعية.ل
كما تم الكشف في المؤتمر الصحفي عن رعاية امبوريو ارماني  EA7للماراثون كراع فنيا ً لقمصان الماراثون ،بجانب رعاية مركز لأبوظبي
ددارة النفايات "تدوير" والتي ستقوم بتقديم وتوفير خدماتها لأثناء الحدث ،بالرضافة لميللاه مونفلليزو المللورد الرسللمي لميللاه الشللرب وبوكللاري
سويت المورد الرسمي للمشروبات الرياضية وقناة لأبوظبي الرياضية الناقل الرسمي للسباق ،بادضافة الى راديللو  1و سللتار لأف لأم كشللركاء
إذاعيين للسباق.
كما يقام الماراثون بالتعاون المشترك بين القيادة العامة لشرلة لأبوظبي ودائرة النقل ودائرة التخليل العمراني والبلديات " بلدية لأبوظبي"
ولأبوظبي للعقم.

سيقام ماراثون لأدنوك لأبوظبي لمسافة  42.195كلم  ،حيث سينللق بتمام الساعة  6صباحا ً من لأمام المقر الرئيسي ودنوك على كورنيش
لأبوظبي مروراً بقرية تراث ادمارات وسارية العلم الكبير في منلقة كاسر الرمواا ثم منلقة المارينا مول وإلى شارع الملك عبد ل بن عبللد
العزيز لل سعود باتجاه قصر الحصن لأحد لأبرز المعالم التاريخية الشلاهدة على مسلليرة التقللدم والنهضللة الشلاملة وبوظللبي منللذ القللرن الثلامن
عشر ،ثم يتجه مسار الماراثون لميناء زايد ومن ثم العودة باتجاه المبنى الرئيسي ودنوك الذي سيكون النقلة الختامية للماراثون.
كما سيقام بجانب الماراثون سباقات مجتمعية مصاحبة لمسافات  2.5و  5و  10كلم لمختلف الفئات واوعمار من فئات مجتمع لأبوظبي،
دعما لمجتمع رياضي مثقف وتعزيزاً لنمل الحيللاة الصللحية  ،انلققلا ً من حللرص مجلس لأبوظللبي الرياضللي ولأدنللوك على تبللني الممارسللات
الرياضية والريجابية والحد من المعوقات الصحية.
ويعكس مسار ماراثون لأدنوك لأبوظبي لأبرز معالم لأبوظبي ،بما يعزز مكانة الدولة والعاصمة لأبوظبي كوجهة عالمية للرياضة وملتقى مميز
لببلال والرياضيين وصناع القرار الرياضي الدولي ،ومدينة نابضة بالحياة الرياضية.
وسبق لمجلس لأبوظبي الرياضي ولأدنوك تحديد القيمة المالية للمشاركة في الماراثون بقيمة  350درهم  ،و  50و  75درهما لمساري 2.5
و  5كلم و  150درهملللا لمسلللار ال  10كلم ،كملللا تم تخصللليص الموقلللع الرلكلللتروني .www.adnocabudhabimarathon.com
لتسجيل الراغبين بالمشاركة لعموم فئات المجتمع بجانب المشاركة العالمية لربلال المسافات اللويلللة والمحللترفين القللادمين من مختلللف دولر
العالم.
ومن لأبرز الرسماء العالمية المشاركة في ماراثون لأدنوك لأبوظبي العداء الرثيوبي فييسا ليليسا صاحب فضية الماراثون بدورة الرلعاب
الرولمبية بريو دي جانيرو والفائز  5مرات بذهبية سباقات الماراثون  :دبلن ايرلندا ،شيامن -الصللين  ،لوكيللو  -اليابللان ،وذهبيللتين لنصللف
ماراثون " نيويورك  ،بوغوتا كولمبيا" ،بجانب العداء الكيني لأبراهام كيبتوم صاحب افضل رقم في نصف ماراثون كوبنهاغن  2016بللزمن
 59:36دقيقة  ،وافضل رقم في ماراثون امستردام  2017بزمن  2:05:26ساعتين.
وتقف في لليعة المشاركات على صعيد السيدات العداءة البحرينية يونيس شومبا الحائزة على  3ذهبيات في عام  2017في ماراثون
بيروت ونصف ماراثون كوبنهاغن ونصف ماراثون لشبونة وبرونزية بلولللة العللالم نصللف مللاراثون في فالنسلليا  ،2018كمللا حققت ذهبيللة
السيدات في بلولة اولعاب الرسيوية في البحرين  ، 2016بجانب العداءة الرثيوبية جاليتي بوركا وهي تعد من عداءات المسللافات المتوسلللة
واللويلة وحصدت ذهبية الفرق لمسافة  4كم في بلولة العالم بجللانب ذهللبي بلولللة العللالم الداخليللة لمسللافة  1500مللتر في فالنسلليا 2008
وذهبية دورة الرلعاب اوفريقية في الجزائر لمسافة  1500متر  ،وذهبية بلولة لأفريقيا في لأديس لأبابا  2008لمسافة  1500متر .
وتحضيراً لماراثون لأدنوك لأبوظبي الحدث المرتقب الذي من المتوقع له لأن يشهد حضورا قويا ً في المشهد الرياضي الدولي خقل الفترة
القادمة ،لأللق مجلس لأبوظبي الرياضللي بالشللراكة مللع شللركة بللترول لأبوظللبي الولنيللة (لأدنللوك) البرنللامج المجتمعي التللدريبي المصللاحب لل
"ماراثون لأدنوك لأبوظبي" والذي يتضمن حصللص تدريبيلةل لكافللة المشللاركين من مختلللف فئللات المجتمللع في السللباقات المجتمعيللة الللتي تقللام
بالتزامن مع الماراثون ،حيث يمتد البرنامج الرعدادي حتى  26نوفمبر القادم ،بواقع  12لأسبوعاً ،وذلك ضمن الجهود المتواصلة بين المجلس
ولأدنوك لتعزيز نمل الحيللاة الصلحية في المجتمللع ،وإتاحللة الفرصللة للمشللاركين في المللاراثون والسللباقات المجتمعيللة لقسللتعدادل بشللكل جيللد
لخوض منافسات مختلف فئاته ،خصوصا ً في السباقات المجتمعية التي تقام لمسافات  10كم  5 ،كم  2.5 ،كم .
الجدير بالذكر لأن ماراثون لأدنوك لأبوظبي هو إحدى ثمرات الشراكة الفاعلة والرتفاقية المشتركة التي جرى توقيعها بين مجلس لأبوظبي
الرياضي وشركة بترول لأبوظبي الولنية (لأدنوك) ،لينضم الماراثون بموجبها لقائمة الفعاليات الرياضية العالمية الللتي تقللام في لأبوظللبي على
مدار العام لترسيخ رؤية لأبوظبي عاصمة عالمية للرياضة ورفد مسيرة القلاع الرياضي والمجتمعي بمزيد من النجاحات والتجللارب المملليزة
التي تثري الثقافة الرياضية وتعزز لأنمال الحياة المجتمعية والممارسات الريجابية.
من جهته لأكد سعادة عارف حمد العواني اومين العام لمجلس لأبوظبي الرياضي على ضرورة ادعقن والكشف عن مسارات وجوائز
ماراثون لأدنوك لأبوظبي وفق البرنامج التحضيري المعتمدل لتنظيم الحدث ،مشيداً بأهمية الشراكة الفاعلة بين مجلس لأبوظبي الرياضي ولأدنللوك
وانعكاسها الكبير على دعم قلاع الرياضة واثرائه ببرامج ومبادرات جديدة وفعاليات رياضية عالمية بأعلى مستوى ،بما يعللزز مسللار خلللل
التنمية المتواصلة للحركة الرياضية ويدعم مكانة الدولة وشراكاتها مع مختلف الجهات والرتحادات الرياضية الدولية.

وقال العواني ":نتقدم بالشكر والتقدير ودنوك ودورها الريادي في دعم انلققة الماراثون للعالمية ،بما يدعم النجاحات والمنجزات الكبيرة
التي قلعتها لأدنوك على صعيد دعم وتنمية الموارد الرقتصادية والرستثمار واللاقللة ليس على نلللاق الدولللة فحسللب بللل امتللد ليشللمل النلللاق
العالمي.
ولأضاف" :فخورون بالتجربة والنموذا الرستثنائي ودنوك ومسيرتها الولنية الرائدة ،ونتللع بشراكتنا لتحقيق لأعلى معايير النجاح لماراثون
لأدنوك لأبوظبي الذي سيقام للمرة الرولى وسللل مشللاركة عالميللة وحضللور قللوي من المحللترفين والهللواة وعمللوم فئللات المجتمللع في البرنللامج
الرياضي المصاحب للماراثون الرئيسي.
وتابع العواني  :نشيد برعاية امبوريو ارماني وانضمامه لقائمة رعاة الحدث بجانب مركز لأبوظبي ددارة النفايات (تدوير) وشركاء الحدث
القيادة العامة لشرلة لأبوظبي ودائرة النقل ودائرة التخليللل العمللراني والبلللديات " بلديللة لأبوظللبي" وقنللاة لأبوظللبي الرياضللية الناقللل الرسللمي
للسباق ،وميللاه مونفلليزو المللورد الرسللمي لميللاه الشللرب وبوكللاري سللويت ،بادضللافة الى راديللو  1و سللتار لأف لأم  ،مؤكللداً لأن دور الرعللاة
والشركاء يمثل مرتكزاً رئيسيا ً في مسيرة نجاحات فعالياتنا الرياضية العالمية.
ولأكمل قائقً :الكشف عن المسارات بما يبرز معالم لأبوظبي العمرانية والتاريخية ،يمثل ترسيخا ً جديداً لمكانة العاصمة عالميا ً وتاكيداً مهما
على تفاعل مجتمعها بالرياضة والرياضيين ،بما يعزز خللنا لأهدافنا لترسيخ مفاهيم الرياضة عند جميع فئات المجتمع وجعلها وسلليلة ونمللل
لأفراد المجتمع في حياتهم اليومية ،حيث قمنا بتخصيص يوم من كل اسبوع وفق برنامج تحضيري مفتوح لعموم فئات المجتمع للمشللاركة فيلله
تحت اشراف كوادر تدريبية متخصصة في السباقات اللويلة لتأهيل المشاركين والتفاعل مع الماراثون والسباقات المجتمعية.ل
وتوجه العواني بالشكر للسيد بول تيرجات مصمم مسار ماراثون لأدنوك لأبوظبي ،وهو بلل العالم  5مرات في سباقات المسافات اللويلة،
مؤكدا الحرص والرهتمام بأن يكون المسار وفق لأعلى المستويات العالمية ،مبينا لأن تنظيم ماراثون لأدنوك لأبوظبي سيشكل دعما مهمللا لخلللل
استضافة الفعاليات الرياضية العالمية وسيسهم بتعزيز مكانة الرمارات كوجهة مهمللة ومنصللة حيويللة في خارلللة الرياضللة العالميللة ،ويجسللد
حرص القيادة الرشيدة وكافة الجهات الحكومية والخاصة بالرياضة والدور البناء الذي تلعبه في تحقيق غايات المجتمعات المتقدمة.
من جانبه قال عمر الصوينع السويدي مدير دائرة المكتب التنفيذي بأدنوك:ل " في إلار مسؤوليتها المجتمعية تحرص لأدنوك على المساهمة
في دعم جهود الدولة التي تستهدف تعزيز مكانة ابوظبي وريادتها بين المدن العالمية ،وتنمية التفاعل الرياضللي الللدولي في العاصللمة لتحقيللق
ادضافة والتميز لمسيرة المنجزات التنموية التي تشهدها الدولة في كافة المجالرت تأتي هذه الفعالية لتأكيد مكانة واسم لأبوظبي كوجهة عالميللة
رياضية متميزة ،كما يتيح الماراثون الفرصة للمشاركة وتشجيع المتسابقين ،وعكس تفاعل ونشال مجتمع لأبوظبي".
ولأضاف" :انلققا من مسؤولياتنا المجتمعية والنهج الولني الذي تقتفيه لأدنوك في كافة سياساته وتعامقته ،جاءت شراكتنا مع مجلس لأبوظبي
الرياضي سعيا ً وراء نجاح ماراثون لأدنوك لأبوظبي بما يعزز مكانته كأحد لأهم اوحداث في لأجندة إمارة لأبوظللبي الرياضللية الللتي تحظى لللدعم
الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية  ،بجانب تنظيم ماراثون لأدنوك لأبوظبي بمشاركة عالمية ومجتمعية واسعة".
وتابع" :تفخر لأدنوك بهذه الشراكة الرياضية التي تتيحل دعم تللعات الرياضيين وكافة فئات المجتمع عبر توفير فعاليات مهمة تخدم
لموحاتهم ولأمالهم العريضة ،وتوفر لهم منصات تتيح لهم استلقل قدراتهم ولاقاتهم اديجابيللة لتحقيللق التملليز والنجللاح من خقل مشللاركتهم
كمتسابقين لأو متلوعين لأو مشجعين بما ينسجم مع مسللوؤلياتنا المجتمعيلةل وحرصللنا على مشللاركة الجميللع لأهللدافنا بمللا يعللزز دعم المصلللحة
العامة ويعزز مكانة لأبوظبي ودورها في إنجاح الفعاليات الرياضية العالمية الدولة عالميا ً ".
بدوره قال الكيني بول تيرجات مصمم مسار ماراثون لأدنوك لأبوظبي" :نعرب عن سرورنا للكشف عن مسار السباق ،كما يمثل تحدي كبير
في الوقت نفسه ،حيث نسعى لأن يكون المسار عالميا يلبي مستويات جميع المتسابقين والمرور بأبرز معللالم العاصللمة لأبوظللبي ،مضلليفا  ":إن
المسار والجوائز من العوامل المحفزة لجميع المشاركين لتقديم مستويات قوية تثري الحدث".
لمزيد من المعلومات الرجاء التفضل بزيارة الموقعwww.adnocabudhabimarathon.com :
وحساباتنا على منصات التواصل الرجتماعي وهي كما يلي:
Facebook: ADNOC Abu Dhabi Marathon
•

•
•
•

Twitter: @ADNOCADmarathon
Instagram: adnocadmarathon
Hashtags: #EnergyInMotion #RunInAbuDhabi

انتهى-الصورة اوولى  -صورة جماعية
الصورة الثانية  -بول تيرجات يرتدي القميص الرسمي للماراثون
الصورة الثالثة – مسار النسخة العالمية اوولى لماراثون لأدنوك لأبوظبي

