
 
 

 تنطلق  ياقة"ي دبي لل  "تحد  الدورة الثالثة لـ 

كتوبر وتستمر حتى  18في     2019نوفمبر 16أ

 

ي صح  أسلوب حياة  اتباععلى المدينة بأكملها ار ان وزو  سك  تشجع المبادرة  •

كثر مدندبي  تحويلو  ا  نشاط العالم إلى أ

 

ة الرائدة "تحدي دبي يتعود المبادرة الرياض :2019سبتمبر 18 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،

التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس للياقة" 

كتوبر  18 دورتها الثالثة فيفي  2017في عام  المجلس التنفيذي ، .2019نوفمبر 16حتى وتستمر أ

مجموعة واسعة من األنشطة والفعاليات تشهده من سع لها أن تكون األكبر مع ما والتي يتوق  

 . يوما   30لمدة  المدينةعلى مستوى الرياضية التي ستقام في عدة مواقع 

 



 
 

من مختلف األعمار واالهتمامات ارها دبي وزو  سك ان ويهدف "تحدي دبي للياقة" إلى إلهام وتشجيع 

 أسلوباتباع لحفاظ على بهدف ارياضية متنوعة  أنشطةممارسة ومستويات اللياقة البدنية على 

 بالمئة 34 ت نسبتهقد شهدت نموا  في أعداد المشاركين بلغ 2018عام  دورةحياة صحي. وكانت 

كثر من مواستقطبت  2017عام خالل المع الدورة االفتتاحية مقارنة   ليون مشارك.أ

 



 
 

"تحدي دبي يشجع العالم، حيث  على مستوىوتستمر دبي في رحلتها لتصبح المدينة األكثر نشاطا  

كث استقطابالذي يهدف هذا العام إلى " للياقة الجهات والمؤسسات جميع ، مليون مشارك 1ر أ

من جميع األعمار زمالئهم وأسرهم وأصدقائهم الموظفين وحث من القطاعين العام والخاص إلى 

نشطة والفعاليات الرياضية في هذه المبادرة من خالل تنظيم سلسلة من األ على المشاركة

 المخصصة لهم. 

 

مجموعة واسعة من األنشطة باألعمار كافة من المشاركين ميع "تحدي دبي للياقة" جويستقبل 

مرافق  ا  أيضللياقة البدنية، و كزا مر باإلضافة إلى مخصصتين للياقة البدنية،  قريتينفي تقام التي س

التحدي يركز ، أنشطة اللياقة البدنيةإلى جانب و. مدينةفي مختلف أرجاء ال ومناطق رياضية ،مجانية

 .ضمن أنشطته التي سيقدمها للمشاركينالبدنية العامة على الصحة هذا العام  ا  ضأي

 



 
 

"تحدي دبي األنشطة الخاصة بمبادرة وقائمة  ،التسجيلحول وسيتم إعالن المزيد من التفاصيل 

ركة من تسجيل بياناتهم عبر اكن المهتمون بالمشمخالل األسابيع القليلة المقبلة، وسيتللياقة" 

قبل أهدافهم من تحديد سيتمكنون كما  ،التحديالتطبيق الذكي والموقع اإللكتروني الخاص بـ

 . دبي للياقة اختيار المسارات الرياضية التي تناسبهم من خالل تطبيقعبر انطالق التحدي 

 

   www.dubaifitnesschallenge.comيرجى زيارة الموقع اإللكتروني  ،لمزيد من المعلومات

 

 -انتهى-

 mediarelations@dubaitourism.ae اإلعالمية، يرجى التواصل علىاالستفسارات لمزيد من 

  .dfcteam@edelman.comأو  

 

 للمحررين: مالحظة

 تحدي دبي للياقة على  ةيمكن متابع
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 dubaifitnesschallenge@انستجرام: 

 dxbfitchallenge@تويتر: 

 Dubai30x30#الوسم: 

 

 :نبذة عن تحدي دبي للياقة

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس الذي أطلقه  "للياقةتحدي دبي يعد "

دبي على االرتقاء بمستوى لياقتهم البدنية سكان وزوار إلى تحفيز مبادرة رياضة رائدة تهدف  2017التنفيذي في عام 

ما  متتالية. وتقام الدورة الثالثة من يو 30دقيقة يوميا  من وقتهم لممارسة النشاط الرياضي لمدة  30وتخصيص 

كتوبر وحتى  18التحدي خالل الفترة من  . ويقدم التحدي مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية 2019نوفمبر  16أ

، واليوغا، والرياضات الجماعية، والمشي، بقوارب الكاياكيف ذالدراجات الهوائية، وكرة القدم، والتج؛ من بينها

ات. ويوجه التحدي دعوته للجميع للمشاركة فرديا  أو جماعيا  بصحبة األصدقاء أو العائلة أو زمالء وغيرها من الرياض

لتعزيز مستويات لياقتهم البدنية. ويمكن للمشاركين تتبع مسار  ةالعمل، واالستمتاع بأساليب وطرق جديد

األكثر نشاطا  وحيوية وصحة وسعادة عبر تطبيق دبي للياقة، وبذلك يساهمون في جعل دبي المدينة  البدني تطورهم

 واألذكى على مستوى العالم. 

 

 


