
 

 

 التكنولوجيا واالبتكار لتحفيز المشاركين عتمدي ديب للياقة" ي"تحد  

  قرية رككز ديب الما ي العالم  للياقةممارسة الرياضة يفل

كثر من بتقنية أنشطة رياضية  غرفة متوفرة بالقرية التي تقام برعاية  درس مجاين 300عالية وأ

 تكنوجيم بدعم منوبالتعاون مع مركز ديب المايل العالمي وديب 

 
 "قرية مركز ديب المايل العالمي للياقة" تعد: 2018نوفمبك  7 ديب، اإلرارات العربية المتحدة

برعاية غرفة ديب وبالتعاون مع مركز ديب المايل العالمي وبدعم من تكنوجيم م إفتتاحها التي ت

ً لمشاركي "تحدي ديب للياقة"  . واألنشطة الرياضيةمعدات اللياقة الراغبين بتجربة أحدث مركزا

مجموعة كبيرة من األنشطة مارسة لمستقبلت القرية آالف المشاركين الذين حضروا قد إو

 بوابة مركز ديب المايل العالمي كجزء من تحدي ديب للياقة.أمام المتوفرة 

 

شهدها المسرح الرئيسي، دروس اللياقة البدنية العصرية يوعلى رأس قائمة األنشطة التي 

نظمها "نادي يمن "ريبوك" التي (Pure Move) واألحدث يف المدينة بما فيها "بيور موف" 



 

 (HIIT) وتمارين التواتر عالية الكثافة  (Hip Hop Cardio) لهيب هوبوتمارين كارديو ا ،الطيران"

وتمارين لياقة المالكمين   (Reform Athletica)"ريفورم أثليتيكا" التي يقدمها مدربو

 المتخصصة (Technogym) "تكنوجيم" تستعرضو  (Round 10’s)."10من "راوند المتخصصة 

 (Treadmills) المشيللمشاركين فرصة التدرب على أجهزة  وتتيحباللياقة أحدث معداتها 

 ةبرفق (Conditioning Equipment)األجسام تنسيق  ومعدات (Skill bike) المهارات ودراجات

لهم النصائح  نقدموي نالذي (Warehouse Gym)" مدربين متخصصين من "ويرهاوس جيم

هو ظهور خاص من قبل العداء البريطاين  الماضي األسبوع أحد أبرز األحداث يف وكانالمفيدة. 

ت يف تاريخ األلعاب األولمبية الحديثة والحاصل أشهر عداء مسافا  (Sir Mo Farah) مو فرح""

الذين انضموا بين الجموع وهو يهتف للمشاركين  "فرح"مو على الميدالية الذهبية. حيث شوهد 

 إليه حول قرية اللياقة البدنية.

 

 22تجدر اإلشارة إىل أن "قرية مركز ديب المايل العالمي للياقة" تستقبل زوارها حتى 

ليالً خالل أيام األسبوع، ورن الساعة  21:00صباحاً وحتى  7:00 رن الساعةنوفمبر 



 

ليالً أيام  21:00حتى ظهكاً  14:00 ليالً أيام الجمعة، ورن 21:00بعد الظهك حتى  15:00

 .السبت

 

 -انتهى-

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: 

 www.dubaifitnesschallenge.comالموقع اإللكتروين: 

   www.facebook.com/dubaifitnesschallengeفيسبوك:

 dubaifitnesschallenge@انستغرام: 

 dxbfitchallenge@تويتر: 

 Dubai30x30#الوسم: 

 

+ أو dfc@bm.com   /7600 450 4 971لمزيد من المعلومات والصور، يرجى التواصل مع: أصداء يب سي دبليو 

mediarelations@dubaitourism.ae. 

 

 2018لتحدي ديب للياقة الشككاء والكعاة 

  :هيئة كهرباء ورياه ديب" )ديوا(؛ "شككة اإلرارات لالتصاالت المتكارلة" )دو(؛ "رجلس ديب الشركاء االستراتيجيون"

الرياض "؛ "دائكة السياحة والتسويق التجاري بديب"؛ "هيئة المعكفة والتنمية البشرية"؛ "بنك اإلرارات ديب الوطن "؛ 

 ات الوطنية )إينوك("؛ "هيئة الطكق والمواصالت"."شككة بتكول اإلرار 

  :شبكة اإلذاعة العربية؛ الشككة الوطنية للضمان الصح  )ضمان(؛ طيكان اإلرارات؛ شككة غالنبيا؛ الشركاء الرسميون

اعة ديب؛ روائن ديب العالمية؛ ريديكلينيك؛ نايك ؛ أبو قوس؛ تكنوجيم؛ المنطقة الحكة بمطار ديب )دافزا(؛ غكفة تجارة وصن

  دائكة التنمية االقتصادية )اقتصادية ديب(؛ هيئة الصحة بديب؛ واحة ديب للسيليكون ؛ بلدية ديب؛ ديب أوبكا. 

  :ديب فستيفال سيت ؛ رككز ديب الما ي العالم ؛ رككز ديب للسلع المتعددة؛ إعمار؛ ركاس؛ نخيل.شركاء المواقع 

  :ديكاثالون؛ لجنة تأرين الفعاليات؛ هواوي؛ افكو العالمية لألغذية؛ راي ديب؛ بيبسيكو. الرعاة الداعمون 

 :نون الشريك الرسمي للتجارة االلكترونية 

 

 حول "تحدي ديب للياقة":

تم إطالق مبادرة "تحدي ديب للياقة" لتحفيز كافة المقيمين يف إمارة ديب وزوارها على تعزيز نشاطهم البدين وااللتزام بممارسة 

كتوبر ويستمر حتى  26يوماً. ويضم التحدي الذي ينطلق بتاريخ  30دقيقة يومياً على مدار  30النشاطات الرياضية لمدة  نوفمبر  24أ

نشطة البدنية الرياضية، بدءاً من كريكيت الشاط  وركوب الدراجات الهوائية وكرة القدم إىل التجذيف على ، جميع أشكال األ2018

األلواح وقوفاً، واأللعاب الجماعية والمشي وتمارين اليوغا والكثير غيرها. ويدعو التحدي الجميع للمشاركة فردياً أو برفقة األصدقاء 
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بتجربة طرق جديدة ومشوقة لتحسين لياقتهم البدنية. ويمكن للمشاركين مراقبة مستوى أدائهم عبر  وأفراد العائلة والزمالء لالستمتاع

كثر المدن نشاطاً وصحة وسعادة وذكاء على مستوى العالم.  تطبيق "تحدي ديب للياقة" والمساهمة يف تحويل ديب إىل إحدى أ

 

 


