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 الماضي العام يفاألوىل  الدورة تهحقق الذي باهرال النجاح عقب

  متجّددة بحّلة"تحدي ديب للياقة" يعود 

كتوبر 19 من  2018 نوفمبر 17 حتى أ
 

كدت: 2018 سبتمبر 2، اإلمارات العربية المتحدة ديب،  بديب التجاري والتسويق السياحة دائرة أ

 سمو الماضي العام أطلقها التي الرائدة المبادرة"، للياقة ديب"تحدي اليوم عودة  (ديب للسياحة)

 دورتهيف  ،التنفيذي المجلس رئيس ديب عهد ويل ،مكتوم آل راشد بن محمد بن حمدان الشيخ

ً  الثانية كثر تنوعا  تنطلقوس هذا. شرائحه بمختلف الجمهور مشاركة يضمنلببرنامج أوسع وأ

ً  التحديفعاليات  كتوبر 19 من اعتبارا  سيشهدو يوماً،  30مدار  على 2018 نوفمبر 17 حتى أ

 ً  لتوفر ،المدينة أرجاء يف مواقع عدة يف قامست التيالرياضية  والفعالياتواسعاً من األنشطة  طيفا

 .المجتمع فئات فرصة المشاركة لكافة بذلك
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، والتي شهدت 2017األوىل يف عام  الدورةالذي حققته  باهرال النجاح أعقاب يف يالتحدّ  ويعود

ً  ،والخاص العام القطاعين يف العاملين من واسعةاستجابة  ً وإقباال على المشاركة يف  كبيرا

كثر من الفعاليات التي شملت مختلف أرجاء المدينة واستقطبت من  مشارك ألف 786 أ

من كافة الفئات العمرية ومستويات اللياقة. وعلى امتداد فترة التحدي،  مقيمينالمواطنين وال

التمارين الرياضية لمدة  مارسةدقيقة كاملة من وقتهم يومياً لم 30بتخصيص  المشاركونالتزم 

ودولة اإلمارات العربية  ديب إمارة أنحاء كافةمن  المشاركين من العديد حضر كمايوماً،  30

ً كامالً.  المهم الرياضيالحدث  هذا شهدهاالتي  المختلفة لياتفعاالمتحدة ال الذي استمر شهرا

كثر المدن نشاطاً وممارسةً  هدفهاتمضي ديب قدماً يف  وبينما  علىللرياضة  الرامي إىل أن تصبح أ

كثر من مليون مشارك يف  إىلهذا العام  دورة هدفت ،العالم مستوى الذي  التحّدياستقطاب أ

 ،المجانية الرياضية واأللعاب والمرافق البدنية اللياقة أنشطة من غنية باقةجعبته  ويف عودي

 نهاية عطالت يف ستقاماللياقة البدنية التي  كرنفاالتإىل  إضافة ،وأحدث التمارين الرياضية

كز كذلكو ،متوقع واسع جماهيري إقبال سطو  األسبوع  أنحاءاللياقة البدنية التي ستقام يف  مرا

 .المدينة
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كتوبر  19يفويعد "تحدي ديب للياقة" الذي تنطلق فعالياته  ، 2018نوفمبر 17 حتى وتستمرأ

ً  تستمرفعالية اللياقة البدنية الوحيدة على مستوى العالم التي   المدينةكامالً وتشمل  شهرا

ً . و بأكملها  ،المشي تضم التي المتعددةاألنشطة البدنية  منالواسعة والشاملة  قائمتهل نظرا

 ودروسيف على األلواح وقوفاً، ذالتجو ،وأنظمة اللياقة البدنية المكثفة ،والرياضات الجماعية

للتحدي يف  يتوقع، غيرها الكثيرووقيادة الدراجات الهوائية  ،وكرة القدم، واليوغااللياقة الجماعية، 

ً العام أن يكون شهر  لهذا دورته ً بالنشاط  ا ّ على الصعيد  ،الترفيهو الحيويةومليئا ومحفزا

الفئات و المجتمعات مختلفممتعة ل أنشطةتفاعل اجتماعي ويضمه من  لما ،الشخصي

 للياقة ديب"تحدي  سيتيح ذلك، على وعالوة يف ديب. العمرية والقدرات ومستويات اللياقة البدنية

 ،البدنية تهمق جديدة وممتعة لتحسين مستويات لياقفرصة تجربة طرن يلمشاركل" 2018

والتي  ،متنوعة من برامج األنشطة الرياضية المتاحة يف جميع أنحاء المدينة مجموعةواختبار 

 تجربتها من قبل.من  يتمكّنوالم  ربما
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 لفعاليات الكاملة والقائمة بالتسجيل المتعلقة التفاصيل من مزيد عن الكشف المقرر منو

كتوبر شهر مطلع يف" للياقة ديب"تحدي  المشاركة التسجيل بللراغبين حيث سيتسنى  ،المقبل أ

اإللكترو� من المعلومات يرجى زيارة الموقع  للمزيدو. تطبيق "تحدي ديب للياقة"عبر 

www.dubaifitnesschallenge.com. 

 -انتهى-

 
 :للمحررين معلومات

 حول "تحدي ديب للياقة":

المقيمين يف إمارة ديب وزوارها على تعزيز نشاطهم البد� المواطنين وتم إطالق مبادرة "تحدي ديب للياقة" لتحفيز كافة 

 19يوماً. ويضم التحدي الذي ينطلق بتاريخ  30دقيقة يومياً على مدار  30الرياضية لمدة نشطة وااللتزام بممارسة األ

كتوبر ويستمر  جات راوركوب الد ،أشكال األنشطة البدنية الرياضية، بدءاً من كريكيت الشاطئجميع  2018نوفمبر 17 حتىأ

وتمارين اليوغا والكثير غيرها. ويدعو  ،والمشي ،إىل التجذيف على األلواح وقوفاً، واأللعاب الجماعية ،وكرة القدم ،الهوائية

والزمالء لالستمتاع بتجربة طرق جديدة  لةعائأو برفقة األصدقاء وأفراد السواء بشكل فردي التحدي الجميع للمشاركة 

 ومشوقة لتحسين لياقتهم البدنية. 

كثر المدن  ،ويمكن للمشاركين مراقبة مستوى أدائهم عبر تطبيق "تحدي ديب للياقة" والمساهمة يف تحويل ديب إىل إحدى أ

 نشاطاً وصحة وسعادة وذكاء على مستوى العالم. 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: 
www.dubaifitnesschallenge.com 

 www.facebook.com/dubaifitnesschallenge فيسبوك:

 dubaifitnesschallenge@انستغرام: 

 dxbfitchallenge@تويتر: 

 Dubai30x30#الوسم: 

 

 لالستفسارات، يرجى التواصل مع:

 ديب  للسياحة
mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7682 

 mediarelations@dubaitourism.ae+ أو dfc@bm.com   /7600 450 4 971أصداء بيرسون مارستيلر  
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