
	

	

خبر صحفي  
 

ألف دوالر 388بقیمة جوائز   
   2019دیسمبر  6 ماراثون أدنوك أبوظبيل اإلعالن عن النسخة الثانیة

 
‘ أدنوك’ مجمعجدید للقریة الریاضیة في  الكشف عن موقع •  
مجانیة ألفراد المجتمع التدریبیة انطالق الحصص ال •  
الجاريمایو  31قبل % خصومات للمسجلین في سباقات الماراثون 30 •  

	
وشركة بترول أبوظبي الوطنیة كشف مجلس أبوظبي الریاضي  :2019 مایو 19 –أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة 

دیسمبر  6یوم الجمعة الموافق  أبوظبي العاصمة والذي سیقام في ماراثون أدنوك أبوظبيعن تفاصیل النسخة الثانیة ل (أدنوك)
واألربعین، وذلك بالتعاون مع االتحاد الدولي أللعاب  الثامن الوطني التسامح والیوم بعام الدولة احتفاالت مع ، بالتزامن2019
القوى.  

 
19قد بخیمة بجزیرة الحدیریات یوم االحد الموافق الصحفي الذي عمؤتمر الخالل جاء ذلك  بحضور سعادة عارف  2019مایو -

.‘أدنوك’ فيعمر صوینع السویدي، مدیر دائرة المكتب التنفیذي السید األمین العام لـمجلس أبوظبي الریاضي و حمد العواني  
 

 فئة بطل وسیحصد ،دوالر أمریكيألف  388,000 والتي بلغت القیمة اإلجمالیة للجوائز رفع شھد المؤتمر اإلعالن عنو
كم، كما سیشھد الماراثون سباقات مجتمعیة  42.2مسافة الرئیسي لسباق الفي  منھما، لكل دوالر ألف 100 والسیدات الرجال

.كم 2.5و 5و  10لمسافات مصاحبة للحدث   
 
 

ئیسي ل رالمجاو‘أدنوك ’ مجمعإقامة فعالیات القریة الریاضیة المصاحبة للماراثون في  ستشھد النسخة الثانیةا كم مبنى المقرّ الر
بارزاً  –‘أدنوك’ لشركة  ً نشطة في العاصمة أبوظبي، حیث ستحتضن القریة مجموعة  والذي یعد معلما األ ات و ّعة من الفعالی متنو

  .ریاضیة وجعلھا نمط الحیاة الصحیةالھادفة لتحفیز العوائل وكافة فئات المجتمع إلعالء الممارسة الوالمختلفة الترفیھیة 
 

 % لجمیع من یرغب في المشاركة بسباقات30الریاضي وأدنوك عن خصومات كبیرة بنسبة في المقابل أعلن مجلس أبوظبي 
www.adnocabudhabimarathon.com/register-   لموقع االلكترونيافي  الماراثون، وذلك من خالل التسجیل

now/	  في حین ،  )درھم 350 كم ( 42.2لمسافة  القیمة المالیة للمشاركة في الماراثون تبلغ ، حیث2019مایو  31قبل
كم، كما  10ـال لسبقدرھما  150كم و  5و  2.5ا لسباقي درھم 75و  50تتراوح قیمة المشاركة في السباقات المجتمعیة 

ثون مجاناً. المارا ّة ب الیة خاص دّاء على قمیص ومید سیحصل كل ع  
 

اللجنة المنظمة عن البرنامج التدریبي المصاحب للماراثون والذي یتضمن حصص تدریبیة، للمشاركین بكافة  في المقابل أعلنت
یة  9:30بواقع كل یوم اثنین من الساعة مایو،  6السباقات، حیث انطلق البرنامج في  لة شھر  10:30مساءً لغا ً طی مساء

رمضان المبارك وذلك في جزیرة الحدیریات، فیما ستقام بعد عطلة عید الفطر، حصص تدریبیة أسبوعیة یوم االثنین الساعة 
من  6:15 بتداء  لك ا أربعاء، وذ یوم  افیة كل  م حصص إض ً، في حین ستقا من الساعة ‘ دینة زاید الریاضیةم’یونیو في  5صباحا
یة  7:45 مساءً. 9:00مساءً لغا  

 
المدرب الشھیر یوسف رشدي عضو االتحاد األمریكي أللعاب المضمار والحائز على العدید من وتقام الحصص باشراف 

الرسمي لـمن جوائز لبطوالت الجري لمسافات طویلة، وھو  األلقاب .‘ماراثون أدنوك أبوظبي’المدرّب   



	

	

ائین من مختلف القدرات والمھارات، بحیث تتیح العدي احتیاجات جمیع لبسیشھد شھر سبتمبر القادم إطالق برنامج تدریبي یكما 
ابة سباقات م، والتي ھي بمثك 10م وك 5م، وسباقي ك 2.5للمشاركة في السباق القصیر لمسافة أمام عموم المجتمع  فرصاً أكثر

بشكل خاص للتوافق مع متطلبات الحدث.امج تدریبات لیاقة بدنیة كما ستتوفر بر، لماراثونتمھیدیة للسباق الرئیسي ل  
 

لثانیة اتفاصیل النسخة عن  یمثل اإلعالن" األمین العام لـمجلس أبوظبي الریاضي: سعادة عارف حمد العوانيقال من جانبھ  
النجاحات الواسعة مدى وللحدث  المكانة المرموقة ،ع القیمة االجمالیة لجوائز الحدثعن رفوالكشف لماراثون أدنوك أبوظبي 
التي عكست حالة الرائعة مشاھد المن تفاعل كبیر ومشاركة ممیزة بجانب الصور و ، وما جسدتھالتي رافقت النسخة األولى

"التعایش بسالم ومحبة بین جمیع الجنسیات على أرض دولة اإلمارات.  
 

الثامن واالربعین  دیسمبر بالتزامن مع احتفاالت الدولة بالیوم الوطني 6ي بتاریخ نفخر بتنظیم ماراثون أدنوك أبوظب"واضاف : 
وتمثل مناسبة مھمة لتفاعل كافة فئات المجتمع بالحدث والعمل على ترجمة خططنا الطموحة لترسیخ دور وعام التسامح، 

للماراثون الذي واھمیة الریاضة وجعلھا نمط الحیاة الیومیة، مشیدا بالشراكة مع أدنوك ودورھا الكبیر في تحقیق عوامل النجاح 
، بما نامج المصاحب للماراثونوالھواة وعموم فئات المجتمع في البرسیقام وسط مشاركة عالمیة وحضور قوي من المحترفین 

"یدعم مكانة  الدولة وأبوظبي كعاصمة عالمیة للریاضة.  
 

 االستفادةاالعمار والمستویات و ندعو كافة افراد المجتمع للتسجیل المبكر وفق السباقات المتنوعة والتي تناسب جمیع"وتابع :  
، تمھیداً ورفع مستویات لیاقاتھم البدنیة ،، واالنخراط في البرامج التدریبیة االسبوعیةالجاريمایو  31من الخصومات قبل 

".للمشاركة وعكس الصورة المثالیة والمتقدمة لمجتمع أبوظبي  
 

لقد ظلت أدنوك على الدوام ملتزمة بالقیام  : "‘أدنوك’قال عمر صوینع السویدي، مدیر دائرة المكتب التنفیذي في  ن جھتھم
بدورھا في توفیر الطاقة للحیاة، وال یخفى على أحد األھمیة الكبیرة إلمدادات الطاقة التي توفرھا أدنوك في ازدھار وتطور 

افة مجاالت لكل ما نشھده من تطور وتقدم في ك ةدولة اإلمارات، فالطاقة التي توفرھا أدنوك تعتبر القوة الدافعة والمحفز
ومناحي الحیاة، ونحن نفتخر في أدنوك كوننا الراعي الرئیسي لماراثون أدنوك أبوظبي، ألنھ حدث ریاضي استثنائي قائم على 

   "الطاقة اإلیجابیة.
 

لقد حرصت أدنوك على توفیر كافة السبل لدعم ھذا الماراثون االستثنائي، وفي إطار ھذا االلتزام شھد "مجمع " واضاف:
توفیر و كوادرنا العاملة،لأفضل بیئات العمل من إلنشاء واحدة تجدید واسعة النطاق الماضیة عملیة  12خالل األشھر الـ  "أدنوك

قریة ماراثون "استضافة  سیتم خالل العام الجاريیسعدني الیوم أن أعلن أنھ للضیوف والزوار. وال تضاھى متمیزة تجربة 
وأسرھم، ومجتمع  ،للریاضیینتمیزة یوفر تجربة مبما ، "مجمع أدنوك" الجدیدداخل  أو "منطقة أدنوك للطاقة" "أدنوك

".اإلمارات بأكملھ  
–انتھى  -  

 
التدریبیة األسبوعیة المجانیة الزمني للحصصالجدول   

������� :����� ���������  
یت  10:30 – 9:30یونیو:  5 –مایو  6 ً (توق رمضان فقط)شھر مساء  
صباحاً  7:30 – 6:15نوفمبر:  25 –یونیو  12  

: بالقرب من منطقة لعب األطفال  نقطة التجمع  
 

���� �������� :����� ���� ��������  
مساءً  9:15 – 7:45نوفمبر:  27 –یونیو  5  

: قوس الدخول إلى ملعب التنس الدولي نقطة التجمع  
 

‘2019ماراثون أدنوك أبوظبي ’رسوم المشاركة في  



	

	

ألطفال تحت سن ست سنوات مجاناً) 50م: ك 2.5 سباق  (ا درھم   
درھم 75 م:ك 5سباق   
درھم 150م: ك 10سباق   

العمریة). 350م: ك 42.2ماراثون  فئة  نقدیة لل لحصول على جوائز  ّلون ل تویج مؤھ لت ّة ا تلون منص یع ن  ذی ائزون ال لف درھم (ا  
 

www.adnocabudhabimarathon.comلمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني:   
 

• ADNOC Abu Dhabi Marathonفیسبوك:    
• @ADNOCADmarathonتویتر:    
• adnocadmarathonإنستغرام:    
• RunInAbuDhabi#الوسم:    

 
:  ‘مجلس أبوظبي الریاضي’حول    
الذي أصدره صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل  2006لسنة  16تم تأسیس مجلس أبوظبي الریاضي بموجب القرار رقم  

ولي عھد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة. نھیان،   
ة من خال بی با لش لریاضة واألنشطة ا اع ا قط لرشیدة لتطویر  یادة ا یة الق اماً مع رؤ یأتي تأسیس المجلس انسج ل تطویر األندیة و

والمؤسسات الریاضیة في اإلمارة بتوفیر بیئة ریاضیة متكاملة، والعمل على تحفیز الریاضیین الموھوبین ودعمھم لتحقیق 
تطلعاتھم.  

ویدعم مجلس ابوظبي الریاضي تنظیم واستضافة العدید من الفعالیات الریاضیة العالمیة في ابوظبي ومن بینھا بطولة أبوظبي 
HSBC ایة شركة االمارات لأللمونیوم وسباق الجائزة الكبرى لطیران االتحاد للفورموالبرع ، وسلسلة بطوالت 1للسیارات  

یة  وسباق رید   أبوظبي انفیتیشنال للغولف، االتحاد الدولي للترایثلون، وبطولتي غاري بالیر و ُل الجوي، وبطولة مبادلة العالم ب
للتنس، وكأس العالم لألندیة بي 2019، ونھائیات كأس آسیا لكرة القدم "اإلمارات  2018و 2017   ابوظ لى طواف  افةً إ إض  ،"

للدراجات الھوائیة الذي یقام تحت إشراف االتحاد الدولي للدراجات الھوائیة.   
تشجیع  ویؤمن مجلس أبوظبي الریاضي بأن الفعالیات الریاضیة العالمیة والمجتمعیة توفر الكثیر من الجوانب االیجابیة أبرزھا

شرائح وفئات المجتمع لممارسة التمارین واألنشطة الریاضیة واتخاذ ممارسة الریاضة كأسلوب للحیاة وما لذلك من تأثیر  كافة 
إیجابي على الصحة العامة، إضافة إلى اكتشاف المواھب الریاضیة المتمیزة من مواطني الدولة، وتكثیف الضوء على إمارة 

ة متمیزة.أبوظبي كوجھة ریاضیة عالمی  
 

‘: مجلس أبوظبي الریاضي’لمزید من المعلومات الصحفیة، یرجى االتصال مع: أحمد وھاب الجبوري في   
awahab@adsc.abudhabi.ae.  

 
‘أدنوك’حول   
(أدنوك) عبارة عن مجموعة من الشركات الرائدة الناشطة في قطاع الطاقة وھي تقوم بإنتاج ‘ شركة بترول أبوظبي الوطنیة’

وسطى  10.3مالیین برمیل نفط و 3حوالي  ال لیاتھا األساسیة و وّع عم الیوم الواحد. وتتن ام في  دم مكعب من الغاز الخ ار ق ملی
مؤسّ  14والثانویة لتشمل  ابعة و .www.adnoc.aeسة شریكة. لمعرفة المزید یمكن زیارة الموقع اإللكتروني: شركة ت  

media@adnoc.aeلمزید من المعلومات یمكن االتصال عبر:  	
  


