خبر صحفي

كيبتوم وبوركا وشيبيشي وبيوت يعلنون التحدي

أ صحاب الرقام القياسية العالية يشاركون في
’ماراثون أدنوك أبوظبي‘
أبوظبي،ة الماراتة العربيةة التحدةة  4 -نوفمبرة  :2018كشف ’ماراثون أدنوك
أبوظبي‘ بنسخته العالمية الوألى عن مشاركة أصحاب اررقام القياسييية في السييباقات الدوألييية في
الميياراثون الييذي سيييقام في العاصييمة أبوظييبي يييوم الجمعيية الموافييق  7ديسييمبر  ،2018بتنظيم
مجلس أبوظبي الرياضي وأشركة بتروأل أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالتزامن مع اتتاارت الدوألة بعام
زايد وأاليوم الوطني السابع وأالربعين.
وأيقام الماراثون لدعم مسيرة الرياضة بمنجزات جديدة تعمل على ترسيخ مكانة وأسمعة الدوألة
على صعيد الحركة الرياضية الدوألية وأدعم خطط الرامييية لتشييجيع فئييات المجتمييع لجعييل الرياضيية
أوألوية وأنمط لحياة صحية.
وأمن بين ألمع الرياضيين المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير عن فئة النخبة للرجال
العدّاء الكيني أبراهام كيبتوم وأالذي تطم الرقم القياسيي العالمي لسباق نصف الميياراثون في
فالنسيا ببإسبانيا مسجل  58دقيقة وأ  18ثانية ،كمييا فيياز كيبتييوم في ميياراثون دايغييو  2018خلل
زمن قدره ساعتان وأ  6دقائق وأ  29ثانية .وأكان كيبتوم قد أكمل ماراثون أمسييتردام في ألمانيييا
العام  2017خلل زمن قدره ساعتان وأ  5دقائق وأ  26ثانية.
إضافة إلى هذا ،يشارك في أبوظبي العدّاء الكيني ستانلي بيوت ،الاائز بماراثون مدينة
نيويورك الشهير للعام  ،2015تيث سيكون من بين أوأائل المنطلقين في السباق الذي يقام في
 7ديسمبر القادم .وأكان بيوت قد تقّق فييوزه الوأل الساسييي في الميياراثون عييام  2015تيث
قطع مسافة السباق مسجّل ً زمن قدره ساعتين وأ  10دقائق وأ  32ثانية ،متقدّم بيي  14ثانيية عن
أقرب منافسيه .أما في ماراثون لندن  ،2016فقييد سيجّل أفضييل تييوقيت في مسيييرته الرياضييية
ببإنهاء السباق خلل ساعتين وأ  3دقائق وأ  51ثانية ،وأقد قاده أدااه القوي لن يكون وأاتييدا من
 10متسابقين فقط يكملون سباق ماراثون بأقل من ساعتين وأأربع دقائق.

كما تأتي من إثيوبيا أيض العدّاءة جيليت بوركا ،الاائزة بالميدالية الذهبية عن سباق مسافة
 10,000متر في بطورت العالم  2015من تنظيم ’ارتحاد الدوألي للعاب القيوى‘ ،وأتامليية لقب
بطييورت العييالم للعييدوأ لعييام  2006من تنظيم ’ارتحيياد الييدوألي للعيياب القييوى‘ ،وأتامليية لقب
بطورت العالم للصارت المغطّاة للعام  2008من تنظيم ’ارتحاد الدوألي للعاب القوى‘.
وأأخيرا ،تشارك في ماراثون أبوظبي العدّاءة البحرينية إينيس شومبا شيبيشي ،وأهي تحمل
الميدالية الاضّية في سباق مسييافة  10,000مييتر في دوأرة اللعيياب اسسيييوية  2018وأالبطوليية
اسسيوية للعاب القوى  .2015كما إنها تحتل تالي المرتبة  13كأفضل عدّاءة في تاريخ سباقات
نصف الماراثون مع زمن ملات قدره ساعة وأاتدة وأ  6دقائق وأ  11ثانيية ،وأالييذي سيجّلته خلل
مشاركتها في سباق نصف الماراثون في كوبنهاغن عام .2017
وأسيتم اععلن عن المجموعة الكاملة من العدّائين العالميين المشاركين في الحدث خلل
مؤتمر صحايي يعقد في  6ديسمبر ،بجانب الرياضين الذين أعلنوا التحدي في الحييدث اروأل من
نوعه وأالذي يبرز معالم أبوظبي العمرانية وأالتراثية وأالثقافية وأالسياتية وأيشجع فئييات المجتمييع
على جعل الرياضة نمط للحياة اليومية.
وأتبلغ قيمة الجوائز المالية للماراثون  379ألف دوأرر ،وأسينال بطل فئة الرجال وأالسيدات  100ألف
دوأرر لكل منهما ،فيما يحصل الثاني بكل فئة على  25ألف دوأرر ،وأ ينال صاتب المركييز الثييالث 15
ألف دوأرر ،كما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسييي المتحركيية  3150دوأرر لصيياتب المركييز الوأل لكييل
من الرجال وأالسيدات ،بجانب جوائز المراكز الثاني وأالثالث ،إضافة إلى جوائز السباقات المجتمعية.
وأيقام ماراثون أدنوك أبوظبي لمسافة  42.195كلم ،بداية من الساعة  6صبات من أمام المقر
الرئيسي لدنوك على كورنيش أبوظبي مروأرا بقرية تراث اعمارات وأسارية العلم الكبير في منطقيية
كاسر ارمواج ثم منطقة المارينا مول وأإلى شارل الملب عبيد ل بن عبييد العزيييز آل سيعود باتجيياه
قصر الحصني أتد أبرز المعالم التاريخية الشاهدة على مسيرة التقييدم وأالنهضيية الشيياملة لبوظييبي
منذ القرن الثامن عشر ،ثم يتجه مسار الماراثون لميناء زايد وأمن ثم العودة باتجاه المبنى الرئيسي
لدنوك الذي سيكون النقطة الختامية للماراثون.
كما سيقام بمصاتبة الماراثون سباقات مجتمعية للمسافات  2.5وأ  5وأ  10كلم لمختلف الائات
وأالعمار من شرائح مجتمع أبوظبي ،دعم لمجتمع رياضي مثقييف وأتعزيييزا لنمييط الحييياة الصييحية،
انطلقييا من المسييؤوألية ارجتماعييية لكييل من مجلس أبوظييبي الرياضييي وأأدنييوك وأترصييهما على
التشجيع لتبني الممارسات الرياضية وأاريجابية بهدف الحد من المعوقات وأالمشكلت الصييحية الييتي
تحدث نتيجة للخمول وألعدم ممارسة أي نول من التمارين وأارنشطة البدنية وأالحركة.

وأيعكس مسار ماراثون أدنوك أبوظبي أبرز معالم أبوظبي ،بما يعزز مكانة الدوألة وأالعاصمة
أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة وأملتقى مميز لببطال وأالرياضيين وأصنال القييرار الرياضييي الييدوألي،
وأمدينة نابضة بالحياة الرياضية.
وأسبق لمجلس أبوظبي الرياضي وأأدنوك تحديد رسوم المشاركة في الماراثون بواقع  350درهم
وأ  50وأ  75درهم لمساري 2.5وأ  5كلم وأ  150درهم لمسار الي  10كلم ،كما تم تخصيص الموقع
ارلكتروأني  .www.adnocabudhabimarathon.comلتسجيل الراغبين بالمشاركة لعموم فئات
المجتمع بجانب المشاركة العالمية لبطال المسافات الطويلة وأالمحترفين القادميني من مختلف
دوأل العالم.
وأيدعو منظّمو الماراثون جميع المشاركين للنخراط في الدوأرات التدريبية اععدادية التي تقام
في ’مدينة زايد الرياضية‘ كل يوم اثنين من الساعة  19:45لغاية  21:15لجل التحضير الجيد
تمهيدا للمشاركة ضمن فئات السباقات المحددة.
من جهته أكد سعادة عيارف تميد العيواني ،المين العيام لمجلس أبوظيبي الرياضيي على أهميية
المشاركة العالمية لنجومي السباقات وأأصحاب اررقام القياسية ،بمييا يعكس مكانيية وأقيميية ميياراثون
أدنوك أبوظبي وأتضوره القوي في أوأل إطللة لييه على السيياتة الدوألييية ،مبيني أن تنظيم ميياراثون
أدنوك أبوظبي سيشكل دعم مهمييا لخطييط استضييافة الاعاليييات الرياضييية العالمييية في أبوظييبي
وأسيسهم بتعزيز مكانة ارمارات كوجهة مهمة وأمنصة تيوية في خارطة الرياضة العالمية ،وأيجسييد
ترص القيادة الرشيدة على دعم عمليات التنمية وأالتقدم الرياضي.
وأتابع قائل ً" :في وأقت سابق شهدنا اععلن وأالكشف عن مسارات وأجوائز ماراثون أدنوك أبوظبي
في ظل الشراكة الااعلة بين مجلس أبوظبي الرياضي وأأدنوك ،وأاليوم نشهد تأكيد للسماء المهميية
في السباقات العالمية مشاركتها في الحدث ،بما يدل على عالمييية الميياراثون وأترصيينا على اتمييام
كافة الخطط الداعمة للظهور المميز في أجندة السباقات الكبيرة".
 انتهى –لمزيد من المعلومات التااصيل تول كياية التسجيل للمشاركة في الماراثون عن فئات 10

كيلوميييييييتر 5 ،كيلوميييييييتري وأ  2.5كيلوميييييييتر،ي يمكن زييييييييارة الموقيييييييع اعلكيييييييتروأني:
.www.adnocabudhabimarathon.com
كما باستطاعة الرياضيين وأالمشجّعين متابعة ’ماراثون أدنوك أبوظبي‘ وأالتااعل مع
مجرياته عبر منصّات التواصل ارجتماعي المختلاة وأمن بينها:
فيسبوكADNOC Abu Dhabi Marathon :






تويتر@ADNOCADmarathon :
إنستاغرامAdnocadmarathon :
الوسمEnergyInMotion، #RunInAbuDhabi# :

-

انتهى –

الصورة الولى  -العدّاء الكيني أبراهام كيبتوم وأالذي تطم الرقم القياسيي العالمي
لسباق نصف الماراثون في فالنسيا ببإسبانيا
الصورة الثانية  -العدّاء الكيني ستانلي بيوت ،الاائز بماراثون مدينة نيويورك الشهير
للعام 2015
الصورة الثالثة  -العدّاءة جيليت بوركا الاائزة بالميدالية الذهبية عن سباق مسافة
 10,000متر في بطورت العالم  2015من تنظيم ’ارتحاد الدوألي للعاب القوى‘
الصورة الرابعة  -العدّاءة إينيس شومبا شيبيشي ،الحاصلة على الميدالية الاضّية
عن سباق مسافة  10,000متر في دوأرة اللعاب اسسيوية 2018
حولة ’مجلس أبوظبي الرياضي‘
تم إنشاء ’مجلس أبوظبي الرياضي‘ بموجب المرسوم رقم  16لسنة  2006وأالصادر عن صاتب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،وألي عهد أبوظبي نائب القائد العلى للقوات المسلحة اعماراتية.
وأيتوافق دوأر المجلس مع راية قيادة اعمارة التي تركّز على تطوير الرياضة وأالاعاليات الشبابية .وأيعميل
المجلس على التروأيج لرزنامة رياضية فعّاليية تغطّي كافيية أرجيياء اعمييارة وأتشيجّع على مشيياركة جمييع
سكّان أبوظبي في مجموعة وأاسعة من الرياضات التي يتم تنظيمهيا وأفيق معيايير راقيية ،باعضيافة إلى
تقديم الرعاية للمتميّزين وأالموهوبين الرياضيين بهدف تمكينهم من تحقيق أهدافهم.
كما يقوم المجلس بتنظيم وأدعم عدد من المناسبات الرياضية العالمية وأمنها على سبيل المثال ر الحصر
بطولة أبوظبي إتش إس بي سي السنوية للغولف من تنظيم الجمعية الوأروأبييية للغولف ،سييباق جييائزة
ارتحيياد للطيييران الكييبرى للاورمييور  ،1بطوليية أبوظييبي العالمييية للييترايثلون ،كييل من بطوليية أبوظييبي
إنايتيشنال وأبطولة غاري بلير الخيرية للغولف ،بطولة فاطمة بنت مبارك لغولف السيدات ضييمن الجوليية
الوأروأبية للسيدات ،سباق ريد بُل الجوي ،بطولة مبادلة العالميية للتنس ،كيأس العيالم لبندييية من تنظيم
ارتحاد الدوألي لكرة القدم ( )FIFAللعامين  2017وأ  ،2018كأس آسيا اعميارات  2019من تنظيم ارتحياد
اسسيوي لكرة القييدم ( ،)AFCوأطييواف أبوظييبي كجييزء من الجوليية العالمييية من تنظيم ارتحيياد الييدوألي
للدرّاجات الهوائية.
وأيؤكّد المجلس على أهمية الاعاليات الرياضية بصاتها مصدرا للعديييد من المزايييا على مسييتوى اعمييارة
بشكل عام وألصالح جميع السكّان أيض  ،وأمن ضمن هذا تحسين الحالة الصييحية في أوأسيياط المجتمييع،
وأتعزيييز روأح التواصييل المجتمعي ،وأاكتشيياف المهييارات المحلّييية ،إضييافة لتسييليط الضييوء العييالمي على
اعمارة كمركييز رستضييافة وأتنظيم المناسييبات الرياضييية الدوألييية .وأأكييان الميير يتعلّييق بييالبر أم البحيير أم
الجواء ،فهناك رياضة محدّدة ينشط في نطاقها ’مجلس أبوظبي الرياضي‘.

لمزيد من المعلومات الصحاية ،يرجى ارتصال مع :أتمد وأهاب الجبوري في ’مجلس أبوظبي
الرياضي‘:
.awahab@adsc.abudhabi.ae
حولة ’أدنوك‘
’ شركة بتروألي أبوظبي الوطنية‘ (أدنوك) عبارة عن مجموعة من الشركات الرائدة الناشطة في قطال
الطاقة وأهيي تقوم ببإنتاج تييوالي  3مليين برميييل ناييط وأ  10.3مليييار قييدم مكعب من الغيياز الخييام في
اليوم الواتد .وأتتنوّلي عملياتها الساسية وأالوسطى وأالثانوية لتشمل  14شييركة تابعيية وأمؤسّسيية شييريكة.ي
لمعرفة المزيد يمكن زيارة الموقع اعلكتروأني:ي .www.adnoc.ae
لمزيد من المعلومات يمكن ارتصال عبر.media@adnoc.ae :

