
	

	

خبر صحفي  
 

تدریبیة أسبوعیة مجانیة دوراتن عن علِ یُ  ‘ماراثون أدنوك أبوظبي’  
 

• من    ً اء ابتد أیام االثنین  ة  لجلسات التدریبیة المجانی مایو على جزیرة الحدیریات، مع البدء بتنظیم جلسة  6تقام ا
تدریبیة أسبوعیة ثانیة بعد عید الفطر  

• لخاص بـ  رّب الرسمي ا المد وسف رشدي،  ات ی رف على التدریب ‘ماراثون أدنوك أبوظبي’یش  
• دیسمبر القادم 6یوم الجمعة ‘ 2019ماراثون أدنوك أبوظبي ’سیتم تنظیم    

 
–أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  ‘ مجلس أبوظبي الریاضي’بالتعاون مع  ‘ماراثون أدنوك أبوظبي’ أطلق: 2019 مایو 5 

في  دورات افسات  المن ئین تحضیراً لخوض غمار  عدّا لل ة  یبیة مجانی .2019للعام  ‘ماراثون أدنوك أبوظبي’تدر  
 

یة  9:30مایو الجاري وستقام كل یوم اثنین من الساعة  6تنظیم الجلسات التدریبیة في  أیبد ءً خالل شھر  10:30مساءً لغا مسا
جزیرة الحدیریات. وبعد عطلة عید الفطر، سوف تبدأ الجلسات التدریبیة ألیام االثنین الساعة  علىرمضان المبارك وذلك 

اً مع تنظیم جلسة أسبوعیة ثانی 6:15 –أیام األربعاء  ةصباح من    ً –یوینو القادم  5بدء بین الساعة  ‘دینة زاید الریاضیةم’ في 
. 9:00ومساءً  7:45 مساءً  

 
لخاص بـ المدرّب الرسمي ا  ، وسف رشدي ین ی بوعی وعدیھا األس بم ة  بی تدری ال الجلسات  – ‘ماراثون أدنوك أبوظبي’یشرف على   

ئز USATFجمعیة األمریكیة للمسار والمیدان (الوھو أحد أعضاء  د من جوا لعدی با ائز  اضة الجري والف ) المتخصّصة بری
USATF .لبطوالت الجري لمسافات طویلة  

 
على التحضیرات  بحیث یتم عبرھا التركیز بشكل أساسيوقد جرى تصمیمھا  ،ستة أشھر على مدىالتدریبیة  الدورات ستقام

وّعة  42.2المطلوبة إلكمال ماراثون المسافة الكاملة بطول  بات مجموعة متن تدری ال تضمّن  وت البدنیة، اللیاقة أنشطة من كلم. 
فات طویلةشامل لمسا ّع والركض  المتقط لسھل، الركض  لركض ا دّل السرعات، ا تب مّة، الركض م العا تدریبات  ال وذلك ألجل  ،ة 

ھا أسبوعی ات التي یقطعون اف ادة المس ة أكثر وزی م البدنی تھ تعزیز قدرا ئین على  ّا عد ة ال .مساعد اً  
 

رص  لف مما یتیح ا ات والمھارات،  لقدر كافة ا أصحاب  ین من  ائ دّ م إطالق دورات تدریبیة لجمیع الع یت قبل، س لم بر ا وفي شھر سبتم
كلم، وھي سباقات بمثابة مدخل  10كلم و 5اقي بكلم، وس 2.5لمشاركة في السباق القصیر لمسافة ل األشخاصأمام الكثیر من 

اص. الجري مع برامج ریاضةإلى عالم  ة بشكل خ َّم یاقة بدنیة مصم ات ل تدریب  
 

من : "‘مجلس أبوظبي الریاضي’عارف حمد العواني، األمین العام لـسعادة حول ھذا الموضوع، قال  ثانیة  تحضیراً للدورة ال
في یعلى التزامنا بالتشجیع على اتباع نمط حیاة صحي من جدید ، نؤكّد ‘ماراثون أدنوك أبوظبي’ لبدني  میّز بالنشاط ا ت

لنظر عملیة العاصمة اإلماراتیة أبوظبي، إضافة إلى مساعدة أعضاء المجتمع في  خاصّة بغضّ ا ال ق أھدافھم  تحقی لتحضیر ل ا



	

	

ین  فعالیةلیس  ‘ماراثون أدنوك أبوظبي’عن قدراتھم أو السباقات التي یشاركون فیھا. إن  لریاضی َّصة حصریاً ل مخص
الخاصّة."في لمشاركة مناسبة تتیح الفرصة أمام أي شخص لضاً المحترفین، بل ھو أی اتھ  یق إنجاز ھ وتحق السباق الذي یرغب ب  

 
احیة لـ الماضي في الدورة االفتت م  ً: "شارك معنا العا قائال لف  10,000نحو  ‘مارثون أدنوك أبوظبي’وأضاف  من مخت ّاء  عد

ّد شخص 15,000إلى حوالي ھذا العام أن یصل العدد نحن نأمل ، وأنحاء العالم یة مجر ان المج تدریبیة  ال الدورات  ّ ھذه  عد تُ . و
أكثر من السابق أمام كافة أعضاء المجتمع في العاصمة أبوظبي." متاحاً  ‘ثون أدنوك أبوظبيامار’سعینا لجعل على مثال   

 
، وذلك الشھر الماضي انطلققد أن التسجیل للمشاركة في الحدث الریاضي المجتمعي األضخم في أبوظبي  إلى تجدر اإلشارة

عن تنظیم ھذا الحدث الریاضي العالمي یوم  ‘مجلس أبوظبي الریاضي’(أدنوك) و ‘شركة بترول أبوظبي الوطنیة’مع إعالن 
الوطني الثامن واألربعین. ھادیسمبر القادم بعد احتفاالت دولة اإلمارات العربیة المتحدة بیوم 6الجمعة في   

 
لعدّا وسیستفید بل ؤا ّاءوسیحصل كل  ،على رسم المشاركة بالمئة 30 نسبتھخصم  منمایو  31ون الذین یسجّلون أسماءھم ق  عد

اثون. بالمار یص ومیدالیة خاصّة  ً على قم مجانا  
 

التدریبیة األسبوعیة المجانیة للجلساتالجدول الزمني   
������� :����� ���������  

–مایو  6 (توقیت رمضان فقط)مساءً  10:30 – 9:30یونیو:  5   
–یونیو  12 صباحاً  7:30 – 6:15نوفمبر:  25   

–ب من منطقة لعب األطفال رنقطة اللقاء: بالق م الخاصّة بنا  األعال یرجى متابعة   
الستحماملحمّامات ومرافق خاصّة  توجدالمرافق والتسھیالت:   

 
���� �������� :����� ���� ��������  

–یونیو  5 مساءً  9:15 – 7:45نوفمبر:  27   
–نقطة اللقاء: قوس الدخول إلى ملعب التنس الدولي  م الخاصًة بنا  األعال یرجى متابعة   

ّاماتتوجد المرافق والتسھیالت:  حم  
 

‘2019 ماراثون أدنوك أبوظبي’المشاركة في رسوم  
ألطفال تحت سن ست سنوات مجانًا) 50 كلم: 2.5سباق المرح  (ا درھم   

درھم 75 كلم: 5سباق   
درھم 150 كلم: 10سباق   

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

- -انتھى    



	

	

 
 

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

 
ین: ّر ات للمحر معلوم  

 
‘مجلس أبوظبي الریاضي’حول   

والصادر عن صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل  2006لسنة  16بموجب المرسوم رقم ‘ مجلس أبوظبي الریاضي’تم إنشاء 
.نھیان، ولي عھد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتیة  

 
یج  ویتوافق دور المجلس لترو المجلس على ا عمل  . وی ابیة الیات الشب فع ال ّز على تطویر الریاضة و تي ترك یة قیادة اإلمارة ال مع رؤ

ات  ریاض بي في مجموعة واسعة من ال أبوظ ّان  مشاركة جمیع سك ع على  تشجّ اإلمارة و ء  افة أرجا ّي ك لة تغط ّا فع رزنامة ریاضیة  ل
یق  التي یتم تنظیمھا وفق معاییر راقیة، باإلضافة إلى من تحق نھم  كی تم یاضیین بھدف  لر ین ا وب لموھ لمتمیّزین وا یم الرعایة ل قد ت

أھدافھم.  
 

كما یقوم المجلس بتنظیم ودعم عدد من المناسبات الریاضیة العالمیة ومنھا على سبیل المثال ال الحصر بطولة أبوظبي إتش إس بي 
، بطولة أبوظبي 1ئزة االتحاد للطیران الكبرى للفورموال ، سباق جامن تنظیم الجمعیة األوروبیة للغولفسي السنویة للغولف 

العالمیة للترایثلون، كل من بطولة أبوظبي إنفیتیشنال وبطولة غاري بالیر الخیریة للغولف، بطولة فاطمة بنت مبارك لغولف 
لتنس، كأس باق رید بُل الجوي، بطولة مبادلة العالمیة ل للسیدات، س لة األوروبیة  العالم لألندیة من تنظیم االتحاد  السیدات ضمن الجو

)، AFCمن تنظیم االتحاد اآلسیوي لكرة القدم ( 2019، كأس آسیا اإلمارات 2018و 2017للعامین  )FIFAالدولي لكرة القدم (
ات الھوائیة دولي للدرّاج لة العالمیة من تنظیم االتحاد ال الجو بوظبي كجزء من  .الدولي اإلمارات طـواف، وطواف أ  

 
یع ویؤكّد  الح جم كل عام ولص ة بش لى مستوى اإلمار لمزایا ع دید من ا اً للع ا مصدر تھ اضیة بصف الیات الری فع أھمیة ال لمجلس على  ا

ات  مھار عي، واكتشاف ال مجتم تواصل ال ال روح  المجتمع، وتعزیز  ساط  الصحیة في أو ة  ال لح ین ا ً، ومن ضمن ھذا تحس أیضا ّان  السك
لمي ع لیط الضوء العا تس فة ل ّیة، إضا ّق المحل ان األمر یتعل أك ة. و الدولی لریاضیة  الستضافة وتنظیم المناسبات ا كمركز  لى اإلمارة 

اقھا  ة ینشط في نط ّد بحر أم األجواء، فھناك ریاضة محد البر أم ال ‘.مجلس أبوظبي الریاضي’ب  
 

‘: 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  10.5مالیین برمیل نفط و 3حوالي  ال لیاتھا األساسیة و وّع عم الیوم الواحد. وتتن ام في  دم مكعب من الغاز الخ ار ق ملی
وني:  14والثانویة لتشمل  لكتر اإل یمكن زیارة الموقع  كة. لمعرفة المزید  .www.adnoc.aeشركة تابعة ومؤسّسة شری  

media@adnoc.ae: لمزید من المعلومات یمكن االتصال عبر  
 


