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ع�ى شارع الشيخ زايد ينطلق يوم الجمعة والمشاركة  تحدي دبي للجري

 متاحة مجاناً أمام الجميع 

 ألف درهم بانتظار المشاركين في الجري  200جوائز بقيمة تفوق  •
 ختارةمتاجر ميبدأ تسليم لوازم السباق للمشاركين اليوم الثالثاء في مركز دبي التجاري العالمي و •

 "سن اند ساند سبورتس"من 

 وزوارها يدعو تحدي دبي للياقة سكان اإلمارة: 2019 نوفمبر 5دبي ، اإلمارات العربية المتحدة، 

تحدي فعالية من خالل المشاركة في نوفمبر   8للمشاركة في تسجيل إنجاز تاريخي يوم الجمعة في 

ً  14المكّون من هذا الشارع التي سيتحّول خاللها  30X30 دبي للجري ع�ى شارع الشيخ زايد  ممرا

واالستمتاع بالمناظر كلم  10الـ وأ 5الـيمكن للمشاركين اإلختيار بين سباق و . جريمسار للإلى 

 الخالبة ع�ى جانبي الشارع خالل فترة السباق. 
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 لكل األعمار ومستويات القدراتكلم  5تحدي الجري الترفيهي الممتّد ع�ى مسافة ّصص وخُ 

والذين يتعّين عليهم إتمامه خالل عاماً  18الـلمشاركين فوق كلم ل 10سباق الـيتوّجه فيما  واللياقة

 . كحد أقصىدقيقة  80

من  هماوسيتمكن المشاركون في ،مركز دبي التجاري العالميأّن السباقين يبدآن من إلى  يشار

نحو  كلم 10وسينعطف المشاركون في سباق الـ. كلم ع�ى شارع الشيخ زايد 2.5مسافة الجري 

لى خط النهاية إيعودوا ثم  بوليفارد الشيخ محمد بن راشدبمحاذاة  تابعونوي لياطريق المركز الم

 .شارع السعادة بمحاذاةمركز دبي التجاري العالمي في 

األبنية وسط كلم عبر مسار مشابه ع�ى شارع الشيخ زايد  5سباق الـوسينطلق المشاركون في 

إلى  ليعودوانحو أبراج اإلمارات  وسينعطفونمنطقة مركز دبي المالي العالمي  تضّمهاالشاهقة التي 

ً شارع السعادة   .العالميفي مركز دبي التجاري خط النهاية إلى  وصوال



 

-3-  
 

السباق ابتداًء لوازم تسجيل أسمائهم ع�ى اإلنترنت والحصول ع�ى ى كافة المشاركين يتعين ع�و 

 نوفمبر من: 5الثالثاء من 

 مركز دبي التجاري العالمي •

o  22:00إلى   16:00 نوفمبر من الساعة 5الثالثاء 

o  23:59الى   9:00 نوفمبر من الساعة 6األربعاء 

o  22:00الى   9:00نوفمبر من الساعة  7الخميس 

سيتّم نشر  –نوفمبر  6ابتداًء من األربعاء  متاجر محددة من "سن اند ساند سبورتس" •

 كامل التفاصيل ع�ى مواقع التواصل االجتماعي.

عتباراً من ا مركز دبي التجاري العالمي يوم السباق في فيمواقف سيارات مجانية و سيتم توفير 

ً ويتعين ع�ى المشاركين 5الـ وبحوزتهم  التواجد ع�ى مسار الركض كلم 10في سباق الـ صباحا

ً  6:15بحلول الساعة  أرقامهم ً للمشاركين في سباق الـ 6:30، والساعة صباحا . يبدأ كلم 5صباحا

، ولن 6:45كلم الترفيهي عند الساعة  5ويتبعه سباق الـوالنصف صباحاً  6كلم عند الـ 10سباق الـ

 سباق.ُيسمح للمتأخرين بالمشاركة في ال

 3ألف درهم إماراتي وستقّدم ألسرع  200مميزة تبلغ قيمتها يتخلّل يوم السباق توزيع هدايا 

 الصباح.جوائز فورية ستوّزع طيلة فترة إضافة الى من الذكور واإلناث  كلم 10مشاركين في سباق الـ

 عدد من المقاهي والمتاجر التي ستفتح أبوابها منكذلك، يمكن شراء وجبات خفيفة ومرّطبات 

المشاركون محطات لشرب المياه موّزعة . وسيجد و"ون سنترال" في مركز دبي التجاري العالمي

 مونفيزو.ع�ى مسار السباقين برعاية 

أو  ستخدام سيارات مشتركة أو سيارات أجرة هيئة الطرق والمواصالتابنصح المشاركون يُ و 

 يمكنكم التخطيط لتجّنب زحمة السير والطوابير الطويلة عند مواقف السيارات. "كريم" أو "أوبر"
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تفاصيل حول ال ستنشر هيئة الطرق والمواصالتو /http://wojhati.rta.ae  لرحلتكم عبر

 .الطرقات المغلقة ومواعيد إغالقها إضافة إلى الطرقات البديلة

برعاية ديوا بالتعاون مع شبكة  30X30 زايد تحدي دبي للجري ع�ى شارع الشيختقام فعالية و 

 وهيئة الطرق والمواصالت واتصاالت وشرطة دبي مركز دبي التجاري العالميواإلذاعة العربية 

: PlatinumListعبر موقع ويمكن التسجيل . وبدعم من إعمار و"سن اند ساند سبورتس"

run-tickets/77469/dubai-https://dubai.platinumlist.net/ar/event. 

 -انتهى-

 

أو مع  mediarelations@dubaitourism.aeلمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع "دبي للسياحة" عبر 

  .dfcteam@edelman.comإيدلمان عبر 
 

 لمزيد من المعلومات:

 www.facebook.com/dubaifitnesschallenge فيسبوك: 

 dubaifitnesschallenge@إنستغرام: 

 dxbfitchallenge@تويتر: 

 Dubai30x30#الوسم: 
 

 
 نبذة عن تحدي دبي للياقة:

دقيقة  30تحفيز سكان وزوار دبي ع�ى االرتقاء بمستوى لياقتهم البدنية وتخصيص إلى  يهدف تحدي دبي للياقة

يوماً متتالية. وتقام الدورة الثالثة من التحدي خالل الفترة من  30يومياً من وقتهم لممارسة النشاط الرياضي لمدة 

كتوبر وحتى  18 ية من بينها؛ الدراجات . ويقدم التحدي مجموعة متنوعة من األنشطة الرياض2019نوفمبر  16أ

الهوائية، وكرة القدم، والتجذيف بقوارب الكاياك، والرياضات الجماعية، والمشي، واليوغا، وغيرها من الرياضات. 

ويوجه التحدي دعوته للجميع للمشاركة فردياً أو جماعياً بصحبة األصدقاء أو العائلة أو زمالء العمل، واالستمتاع 

مستويات لياقتهم البدنية. ويمكن للمشاركين تتبع مسار تطورهم البد�ي عبر تطبيق  بأساليب وطرق جديد لتعزيز
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دبي للياقة، وبذلك يساهمون في جعل دبي المدينة األكثر نشاطاً وحيوية وصحة وسعادة واألذكى ع�ى مستوى 

 العالم. 

 


