خبر صحفي

تحمل شعار "عام زايد"

"ماراثون أدنوك أبوظبي" يكشف عن كؤوس وميداليات النسخة
العالية



ميدالية خاصّةة من "ماراثون أدنوك أبوظبي" لكل مشارك يكمل السباق
الشاركونة السجلون قبل تاريخ  31أكتوبر سيحصلون على أرقام خاصةة

أبوظبي،ة الماراتة العربيةة التحدةة –  16أكتوبرة  :2018كشفت اللجنة المنظمة قبل أقل من
شهرين فقط على انلقا النسخة العالمية لك"ماراثون أدنوك أبوظبي" ،عن التصميم الممككيز للكككؤوس
والميداليات التي سيتم توزيعها على المشاركين في الحدث الرياضككي البككارز الككذي يقككام في العاصككمة
أبوظككبي يككوم الجمعككة الموافككق  7ديسكمبر القككادم،ك بتنظيم مجلس أبوظككبي الرياضككي وشككركة بككترول
أبوظبي الوطنية  (أدنوكم بالتزامن مع  احتتفارت الدولة بعام زايد واليوم الوطني السابع  وارربعين.
ويستوحتي التصميم العصري للكؤوس لمسات فنّية مميّزة تعكس شكل عدّاء يمارس رياضة الجري،
وتحمل الكؤوس اللوان الرسمية لماراثون أدنوك أبوظبي وهي اللونان الزرا والصفر.
وسيتم تسليم هذه الكؤوس المميّزة إلى الفائزين وأصحاب المركز الثاني والثالث من الرجال
والسيدات ضمن فئتي "المحترفين" و"الكرسككي المتح كرّك" ،وذل ك خقل حتفككل خككاص لتوزيككع  الجككوائز
سيقام عند خط نهاية الماراثون الواقع  في قريككة السككباا و بككالقرب من بككرج "أدنككوك" الككذي سيشككّل
خلفية جميلة لهذه ارحتتفالية .وسيكون هؤرء العككداؤون أول من يحصككل على الكككؤوس الجديككدة ذات
التصميم الفريد.
باضضافة إلى هذا ،سيحصل جميع  العدّائين الذين يكملون أحتد السباقات الربعة المقامة في  7ديسمبر
وهي  42كم 10 ،كم 5 ،كم و  2.5كم – على ميدالية مميّزة من ’ماراثون أدنوك أبوظبي‘ تم تصككميمها
خصّيص لهذه المناسبة.
وانلقق من حترص القائمين على الماراثون واحتتفاءً بعام زايد ،وتقدير وعرفان لمسيرة المؤسس
المغفككور لككه بك ذن ل تعككالى الشككيخ زايككد بن سككللان آل نهيككان ،طيّب ل ثككراه ،سككتحمل الكككؤوس
والميداليات الخاصة بالماراثون شعار "عام زايككد" ،لترسككيخ إرث المؤسككس وعلاءاتككه ارنسككانية ودوره
الريادي في وجدان مختلف ارجيال.
كما سيحصل المسجلون قبل  31اكتوبر  2018على أرقام مميزة ومصممه لهم خصيص  ،في اطار
تشجيع  عموم فئات المجتمع  على المشاركة الفاعلة في الحدث العالمي.
من جانبه قال سعادة عارف حتمد العواني المين العام لكمجلس أبوظبي الرياضي" :حتريصون على
جعل النسخة العالمية لماراثون أدنوك أبوظبي مميزة من كافة الجوانب الفنيككة والتنظيميككة والتسككويقية

واضعقمية ،انلقق من اهتمامنا المشترك في مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك ،ليكون الماراثون
منصة رياضية تفاعلية لمختلف فئات المجتمع  ،كما يمثل الحككدث محلككة مهمككة لتحسككين اللياقككة البدنيككة
واعقء الرياضة كنمط لحياة صحية مثالية خالية من المعوقات والمشكقت الصحية.
وأضاف العواني :نولي اهتمام كبير للتعبير عن احتتفارت الدولة باليوم الوطني السابع  والربعين
وذكرى مئوية عام زايد القامة ارنسانية والمؤسس الذي وضع  القواعد الصلبة لنهضككة دولتنككا ،وانلققككا
من النهج الوطني لمجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك ستحمل جميككع  الكككؤوس والميككداليات المخصصككة
للفائزين الذين يكملون السباقات المعتمدة ،شعار االي على قلوب الجميع  ،وهكو شكعار "عكام زايكد" ،
اقتفاءً بنهجه ومسيرته الثرية الحافلة بالمنجزات الوطنية التي نتللع  لترسيخ مفاهيمهككا وتعريككف العككالم
أجمع  ب رث المٌؤسِس.
الجدير بالذكر سيتم توزيع  جوائز نقديّة قيّمة على الفائزَين بالمركز الول لفئتي الرجال والسيدات في
سباا المسافة الكاملة حتيث سيحصل كل واحتد منهما على مبلغ (  100,000مائة الككف دورر أمككريكيم،
بينما سيحصل أصحاب المركز الثاني على  25الف دورر لكل منهما و  15ألككف دورر لصككحاب المركككز
الثالثك من الفئتين.
علم بأن الفرصة مازالت متاحتة أمام الراابين بالمشاركة في الحدث وارستمتاع بخوض منافسات
الفئات المختلفة من السباقات.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع  اضلكترونيwww.adnocabudhabimarathon.com :

-

انتهى -

الصورة  :1كأس ’ماراثون أدنوك أبوظبي‘
الصورة  :2ميدالية الفائز ضمن فئة المحترفين في ’ماراثون أدنوك أبوظبي‘
الصورة ة  :3بول تيراات مصمم مسار ’ماراثون أدنوك أبوظبي‘ ،وصككاحتب الكرقم القياسككي العكالمي
السابق في الماراثون في القميص الرسمي للمارثون من امبوريو ارماني
حولة ’مجلس أبوظبي الرياضي‘
تم إنشاء ’مجلس أبوظبي الرياضي‘ بموجب المرسوم رقم  16لسنة  2006والصادر عن صاحتب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد العلى للقوات المسلحة اضماراتية.
ويتوافق دور المجلس مع  رؤية قيادة اضمارة التي تركّز على تلوير الرياضة والفعاليككات الشككبابية .ويعمككل المجلس على
الترويج لرزنامة رياضية فعّالة تغلّي كافككة أرجككاء اضمككارة وتشكجّع  على مشككاركة جميككع  سككّان أبوظككبي في مجموعككة
واسعة من الرياضات التي يتم تنظيمها وفق معايير راقية ،باضضافة إلى تقديم الرعاية للمتميّزين والموهوبين الرياضككيين
بهدف تمكينهم من تحقيق أهدافهم.
كما يقوم المجلس بتنظيم ودعم عدد من المناسبات الرياضية العالمية ومنها على سبيل المثال ر الحصر بلولككة أبوظككبي
إتش إس بي سي السنوية للغولف من تنظيم الجمعية الوروبية للغولف ،سباا جائزة ارتحاد للليران الكبرى للفورمككور
 ، 1بلولة أبوظبي العالمية للترايثلون ،كل من بلولة أبوظككبي إنفيتيشككنال وبلولككة اككاري بقيككر الخيريككة للغولككف ،بلولككة
فاطمة بنت مبارك لغولف السيدات ضمن الجولة الوروبيةك للسيدات ،سباا ريد بُل الجوي ،بلولة مبادلككة العالميككة للتنس،

كأس العالم لنندية من تنظيم ارتحاد الدولي لكرة القدم  ( FIFAم للعامين  2017و  ،2018كأس آسيا اضمارات  2019من
تنظيم ارتحككاد اسسككيوي لكككرة القككدم  (AFCم ،وطككواف أبوظككبي كجككزء من الجولككة العالميككة من تنظيم ارتحككاد الككدولي
للدرّاجات الهوائية.
ويؤكّد المجلس على أهمية الفعاليات الرياضية بصفتها مصدر للعديد من المزايا على مستوى اضمارة بشكل عام ولصالح
جميع  السكّان أيض  ،ومن ضمن هككذا تحسككين الحالككة الصككحية في أوسككاط المجتمككع  ،وتعزيككز روح التواصككل المجتمعي،
واكتشاف المهارات المحلّية ،إضافة لتسليط الضوء العالمي على اضمككارة كمركككز رستضككافة وتنظيم المناسككبات الرياضككية
الدولية .وأكان المر يتعلّق بالبر أم البحر أم الجواء ،فهناك رياضة محدّدة ينشط في نلاقها ’مجلس أبوظبي الرياضي‘.
لمزيد من المعلومات الصحفية ،يرجى ارتصال مع  :أحتمد وهاب الجبوري في ’مجلس أبوظبي الرياضي‘:
.awahab@adsc.abudhabi.ae
حولة ’أدنوك‘
’ شركة بترول أبوظبي الوطنية‘  (أدنوكم عبارة عن مجموعة من الشركات الرائدة الناشلة في قلاع اللاقة وهي تقوم
ب نتاج حتوالي  3مقيين برميل نفط و  10.3مليار قدم مكعب من الغاز الخام في اليوم الواحتد .وتتنكوّع عملياتهككا الساسككيةك
والوسككلى والثانويككة لتشككمل  14شككركة تابعككة ومؤسّسككة شككريكة.ك لمعرفككة المزيككد يمكن زيككارة الموقككع  اضلكككتروني:
.www.adnoc.ae
لمزيد من المعلومات يمكن ارتصال عبر.media@adnoc.ae :

