خبر صحافي

"تحدي دبي للياقة  "2018يرحب بجميع سكان وزوار دبي
في قرى اللياقة الخمس الموزعة على أنحاء اإلمارة





يُقدمُتحديُدبيُللياقةُعلىُمدارُُ26يوماًُابتدا ًءُمنُُ28أكتوبرُولغايةُُ22نوفمبرُخمسةُقرىُمجانيةُ
للياقةُالبدنيةُفيُكلُمنُ"كايتُبيتش"ُو"نخلةُجميرا"ُو"مركزُدبيُالماليُالعالمي"ُو"أبراجُبحيراتُ
جميرا"ُو"الخوانيج"ُلضمانُالمشاركةُوسهولةُالوصولُلكافةُأفرادُالمجتمعُُ
تتضمنُأبرزُفعالياتُقرىُاللياقةُ:سباقُالعوائقُالذيُيمتدُعلىُطولُُ2كيلومتراًُعلىُشاطئُ"كايتُ
بيتش"ُويحتويُعلىُُ12عائقُ،مضمارُنخلةُجميراُالمضيءُ،وأحدثُأجهزةُمحاكاةُلعبةُالجولفُفيُ
مركزُدبيُالماليُالعالميُ،ومضمارُحواجز وباقةُرائعةُمنُالرياضاتُالمناسبةُلجميعُأفرادُالعائلةُ
فيُحديقةُمركزُدبيُللسلعُالمتعددةُ ،ودراجاتُيمكنُركوبهاُمجانا ً ُومساراتُللجريُوناديُلياقةُ
مخصصُللسيداتُفقطُفيُالخوانيج
يهدفُالتحدي ُإلىُاستقطابُمليونُمشاركُلاللتزامُبمزاولةُُ 30دقيقةُمنُالنشاطُالرياضيُيومياًُ
لمدةُُ 30يوماًُ،وانطالقاُمنُطبيعةُالتحديُالشاملةُتقدمُقرىُاللياقةُالبدنيةُمجموعةُمتنوعةُمنُ
األنشطةُالرياضيةُودروسُاللياقةُالتيُتناسبُكافةُاالعمارُوالقدراتُوالمهاراتُالبدنيةُ ُ

ُ
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 4،نوفمبرُ:افتتحُ"تحديُدبيُللياقة"ُخمسُقرىُمخصصةُللياقةُ
في ُُ 28أكتوبر ُوعلى ُمدار ُُ 26يوماًُ ،لتوفر ُباقة ُواسعة ُمن ُاألنشطة ُالمتنوعة ُالمناسبة ُلمختلفُ
الفئاتُالعمريةُوالقدراتُومستوياتُاللياقةُ .وتواصلُالقرىُاستقبالُزوارهاُحتىُُ 22نوفمبرُبهدفُ
تمكينُالجميعُ ،منُكافةُمجتمعاتُمدينةُدبيُ ،منُتخصيص ُُ 30دقيقةُيوميُاً ُللنشاطُالبدنيُفيُ
روتينُحياتهمُاليوميُ،والمساهمةُفيُإحداثُتغييرُإيجابيُفيُحياةُالمجتمعُوأسلوبُحياةُسكانُ
يومياًُالختبارُطيفُواسعُمنُاألنشطةُالرياضيةُ،والمناطقُ
ُ
اإلمارةُ.تستقبلُقرىُاللياقةُالمشاركينُ
الرياضيةُالمتخصصةُ،واالستعانةُبالمدربينُالخبراءُوالمرافقُالمجهزةُ،إضافةُُإلىُاالستمتاعُبأوقاتُ
االفتتاحُالمناسبةُخالل ُأيام ُاألسبوع ُوعطالت ُنهاية ُاألسبوعُ ،بهدف ُتحويلُمدينة ُدبيُإلىُصالةُ
رياضيةُكبرىُمجانيةُللجميعُلتحققُبذلكُخطوةُإضافيةُنحوُالتحولُإلىُالمدينةُاألكثرُنشاطاًُعلىُ
مستوىُالعالمُ ُ.
ُ
وتعدُقرية مركز دبي المالي العالمي للياقة التي ُتقام برعايةُغرفةُدبيُوبالتعاونُمعُمركزُ
دبيُالماليُالعالميُوبدعم ُمنُ"تكنوجيم" ُبمثابةُمركزُاالبتكارُوالتكنولوجياُللتحديُ،وتقدمُأكثرُ
من ُ 300حصة لياقة مجانية ُعلى ُالمسرح ُالرئيسيُ ،بما ُفيها ُتمارين البيالتيس (Mat
)Pilatesودرس الحركة من "ريبوك" ُالذيُينظمهُ"نادي الطيران" ،وتمارين كارديو الهيب
هوب ) (Hip Hop Cardioوتمارين التواتر عالية الكثافة (ُ )HIITبرفقة ُمدربي ُ"ريفورم
أثليتيكا"ُ،وتمارين لياقة المالكمين المتخصصة ) (Boxerciseمن "راوند ُ."10ويدعوُالتحديُ
الشركاتُوالمؤسساتُإلىُتشجيعُموظفيهمُوعائالتهمُعلىُتخصيصُوقتُللنشاطُالبدنيُخاللُ

األسبوعُو ُواالستفادة ُمنُأحدث المعدات التي توفرها "تكنوجيم" وتلقيُالتوجيه ُاالحترافيُ
حولُتمارين التدريب الدائري ( )Circuitsاالحترافية وركوب الدراجات )ُ (Skill bikesبرفقةُ
أفضل ُالمدربين ُمن ُ"ويرهاوس جيم"ُ .ويمكن ُلعشاق ُالجولف ُالمبتدئين ُصقل ُمهاراتهم ُعلىُ
أحدثُأجهزةُمحاكاة لعبة الجولفُ) (Golf Simulatorبمساعدةُالمحترفينُمنُنواديُالجولفُ
العديدة ُفي ُدبيُ .وتتوفر ُفي ُالقرية ُأيضاً رياضة "البادل تنس" ) (Paddle Tennisاألسرعُ
انتشاراًُفيُالعالمُوالمقامةُأمامُبوابةُمركزُدبيُالماليُالعالميُالشهيرةُ.تستقبلُقريةُمركزُدبيُ
الماليُالعالميُللياقةُزوارهاُحتىُ 22نوفمبر من الساعة  7:00صباحاً وحتى  21:00ليال ً
خالل أيام األسبوع ،ومن الساعة  15:00بعد الظهر حتى  21:00ليال ً أيام الجمعة ،ومن
 14:00ظهراً حتى  21:00ليال ً أيام السبتُ .
ُ
وبدورهاُ،توفرُقرية مركز دبي للسلع المتعددة للياقة التيُتنظم برعايةُديكاثلونُوبالتعاونُمعُ
مركزُدبيُللسلعُالمتعددةُ،أكثرُمنُ 400درس لياقة مجاني بماُفيهاُتمارينُالعراك الجسدي
( )Body Combatوالهجوم الجسدي ( )Body Attackمن "فيتنس فيرست" (Fitness
)Firstوالزومبا ) (Zumbaومعسكر "سبيدفليكس" ) (Speedflex Bootcampوالكارما
)(Karmaويوغا التأمل )ُ.(Meditation Yogaويمكنُلألشخاصُالذينُيحضرونُفيُأوقاتُمبكرةُ
المشاركة ُفي ُجلسات ُاليوغا الفنية ) (Artistic Yogaفي الساعة  7صباحاً طيلة ُأيامُ
األسبوعُ .وستشكل ُالرياضات ُالجماعية ُمحور ُتركيز ُرئيسي ُللقرية ُعبر ُالمالعب المصممة
خصيصاً للعب ُكرة السلة وكرة القدم وكرة الريشة وكرة الطائرة ،إضافة ُإلى ُالبطوالتُ
المنتظمةُخاللُمدةُالتحديُ.ويمكنُألفرادُاألسرةُاكتسابُالمزيدُمنُاللياقةُالبدنيةُفيُمنطقة
األلعاب المسلية إلطالق العنانُ)Just Play) Adrenaline Villageالتيُتضمُمضمار حواجز
النينجا للصغار والكبار ) (Ninja warrior assault courseوتسلق الجدران (Climbing
) and Bouldering Wallsوورش األلعاب البهلوانية ) (Acrobatics Workshopsوالتمارين
األكاديمية الرياضية ) (Sports Academies Trainingوتدريباً متخصصاً على
الباركور ) .(Specialist Parkour Trainingتستقبل ُقرية ُمركز ُدبي ُللسلع ُالمتعددة ُللياقةُ
زوارها ُحتى  22نوفمبر من الساعة  7:00صباحاً وحتى  22:00ليال ً خالل أيام األسبوع،
ومن الساعة  14:00بعد الظهر حتى  22:00ليال ً أيام الجمعة ،ومن  12:00ظهراً حتى
 21:00ليال ً أيام السبت.
ُ
أماُعشاقُالرمالُالذهبيةُوركوبُأمواجُالبحرُ،فيمكنهمُالتوجهُإلىُقرية الشاطئ للياقة التيُ
تقام برعاية ُدو ُوبالتعاون ُمع ُمراس ُوبلدية ُدبيُ ،وتوفر ُأكثر ُمن ُ 400حصة لياقة مجانية ُعلىُ
الشاطئ ُوتحتضن ُدروس اليوغا الصباحية ) (Sunrise Yogaفي السابعة صباحاً ودرساً
يومياً للرياضيات المائية ُ) (DFC Aquaللراغبين ُبممارسة ُتمارين ُمستوحاة ُمن ُاألنشطةُ
البحريةُ .وستتوفر ُبطوالت ُومالعب ُكرة الطائرة الشاطئية) (Beach volleyballوالكريكت
)(Cricketوكرة القدم ) (Soccerوسترافقها ُمنطقة رياضات مائية لركوب ُقوارب الكاياك
) (Kayakوقوفاً على األلواح )ُ .(Stand-up Paddle-boardingوعالوة ُعلى ُذلكُ ،ينطلقُ
"سباق العوائق " ) (National Obstacle Courseعلىُشواطئُالخليجُالعربيُلمسافةُقدرهاُ
ُ2كيلومتراًُيتخللهاُُ12حاجزاًُمنهاُالكرةُالمتأرجحةُوالحواجزُومساراتُالتسلقُوالزحفُوذلكُتحتُ
إشرافُنحوُُ 20مدرباً ُلتوفيرُتح ٍد ُرائعُيمكنُللجميعُممن ُيزيدُأعمارهمُعلىُالخامسةُالمشاركةُ

فيهُ.ولتجربةُمفعمةُبالتشويقُواإلثارةُ،يمكنُللمشاركينُأيضاًُركوبُاألرجوحةُالضخمةُ (XDubai
يومياً ُحتى  22نوفمبر من الساعة 7:00
ُ
)ُ.Swing Shotتستقبلُقريةُالشاطئُللياقة زوارهاُ
صباحاً وحتى  18:00ليالًُ .
ُ
وتشهدُقرية نخلة جميرا للياقة التي ُتنظم برعايةُهيئةُكهرباءُومياهُدبيُوبالتعاونُمعُنخيلُ
انضمامُنوادي الجريُللتدربُإلىُجانبُالمشاركينُالذينُيتسنىُلهمُاالستفادةُمماُيزيدُعلىُ
 300حصة لياقة مجانية ُعلى ُالمسرح ُالرئيسي ُبما ُفيها ُتمارين "لي فيت" ()LeFit
المخصصة لألمهات والحوامل من "أناتومي ريهاب" ) (Anatomy Rehabوكارديو
القفز ) ،(Hip Hop Cardioو"ريبوك فيوجن" ) (Reebok Fusionمن "نادي الطيران"ُ،إضافةُ
إلىُمعسكر باري الشهير في دبي ( .)Barry’s Boot Campويمكنُلعشاقُاللياقةُالمحترفينُ
والجددُاختبارُ"مسار اللياقة االفتراضي على نخلة جميرا" الذيُيضمُُ12محطةُتدريبيةُيقدمهاُ
مدربون ُافتراضيون ُحول ُتمارين ُمتنوعة ُمثل ُتمارين ُشد ُالبطن ُوعضالت ُالصدر ُوالتمارين ُالرباعيةُ
والقفزُوغيرهاُ.واعتباراً ُمنُالساعةُالسادسةُمنُمساءُكلُيومُ،يمكنُللمشاركينُالجريُعلىُ
مضمار نخلة جميرا المضيء الذي ُيمتد ُعلى ُطول ُُ 3.2كيلومتراً ُوسط ُإنارة ُمخصصة ُوأصواتُ
تفاعليةُوموسيقىُتوفرُمعاًُتجربةُالغابةُالمطيرةُومسارُالدببةُالمحببةُوطريقُاًُحجريُاًُغنيُاًُباأللوانُ
ومنطقةُللحفالتُ.ويمكنُللزوارُإراحةُعضالتهمُبفضلُجلساتُالعالجُالفيزيائيُاليوميةُمنُ"أناتوميُ
ريهاب"ُ.تستقبلُقريةُنخلةُجميراُللياقةُزوارهاُحتى  22نوفمبر من الساعة  7:00صباحاً وحتى
 22:00ليال ً من األحد إلى األربعاء ،ومن الساعة  7:00صباحاً حتى  23:00ليال ً أيام
الخميس ،ومن  14:00ظهراً حتى  23:30ليال ً أيام الجمعة ،ومن  14:00ظهراً حتى 22:00
ليال ً أيام السبت.
ُ
وتأتيُقرية ممشى الخوانيج للياقة برعايةُإينوك وبالتعاونُمعُبلديةُدبيُ،لتحتفيُبفوائدُرياضةُ
ركوبُالدراجات ُالصحيةُ،حيثُتمُتأسيسُنوا ٍد لركوب الدراجات ُلليافعينُأوُاألسرُ،والذينُتزيدُ
أعمارهمُعلىُُ60عاماًُ،وكذلكُأصحابُالهممُ.وتتوفرُأيضاًُالدراجات التي يمكن للكبار والصغار
ركوبها مجاناًُ ،إضافة ُإلى ُجناح خاص للسيدات فقطُ .ويتواجد ُفي ُالقرية ُمدربون ُمحترفونُ
لمساعدةُالمشاركينُعلىُإتقانُركوبُدراجاتُاللياقةُاآلليةُوغيرهاُمنُمعداتُاللياقةُالمتوفرةُ
التيُتوفرهاُ"تكنوجيم" )ُ،(Technogymفيُحينُتتيحُالحديقةُالمضاءةُللراغبينُفرصةُالتمتعُ
بخوضُالجوالت المضيئة لركوب الدراجاتُ.ولركوبُالدراجاتُباحترافيةُ،يوفرُ"بومب تراك"
)(XDubai Pump Trackجلساتُللتدريبُعلىُدراجاتُ"بي إم إكس" ) (BMXوالتزلج على
األلواح و"السكوتر" ) (Scooterتحتُإشرافُمتخصصينُ،فيُحينُيمضيُاألطفالُوقتاً ُممتعاًُ
بتجربةُحلبة المالكمة المطاطية ) ،(Inflatable Boxing Ringوملعب األطفال ،وتدريبات
الباركور المتخصصة )ُ (Expert Parkour Tuitionالجتياز ُمجموعة ُمتنوعة ُمن ُالحواجزُ.
تستقبلُقريةُممشىُالخوانيجُللياقةُزوارهاُحتى  22نوفمبر من الساعة  16:00بعد الظهر
وحتى  22:00ليال ً خالل أيام األسبوع ،ومن الساعة  15:00بعد الظهر حتى  23:00ليال ً
أيام الجمعة ،ومن  16:00بعد الظهر حتى  21:00ليال ً أيام السبت.
ُ
وتوفر ُ"ميديكلينك" )ُ (Mediclinicالمتواجدة ُفي ُقرى ُاللياقة ُالخمسُ ،منطقة ُمخصصةُ
لالستشاراتُالصحيةُإلجراءُالفحوصُالمجانيةُمثلُفحصُمؤشرُكتلةُالجسم وضغطُالدمُومستوياتُ

سكر ُالدمُ .ويأتي ُمقطع ُفيديو ُالتمارين ُالذي ُأعدته ُ"شركة ُوالت ُديزني" ُخصيصاً ُل"تحدي ُدبيُ
للياقةُُ،"2018والمستوحىُمنُأشهرُالشخصياتُواألغانيُفيُأفالمُ"ديزني"ُو"مارفل"ُو"بيكسار"ُ،
ليضفيُجواًُمنُالمرحُعلىُأنشطةُاللياقةُالبدنيةُ،حيثُيتوفرُهذاُالتمرينُالمميزُفيُكلُمن "قريةُ
مركزُدبيُللسلعُالمتعددةُللياقة"ُ،و"قريةُالشاطئُللياقة"ُُ،و"نخلةُجميرا"ُو"الخوانيج"ُ .
ويتيحُ"تطبيقُدبيُللياقة"ُالمتوفرُعلىُمتجريُ"آبل" ُApple Storeو"جوجلُبالي" ُ،Google Play
للمشاركينُإمكانيةُالتسجيلُرسمياًُفيُالتحديُوتتبعُأدائهمُواستكشافُفعالياتُودروسُاللياقةُ
وغيرهاُمنُاألنشطةُ،إضافةُإلىُتشجيعُاألصدقاءُوأفرادُاألسرةُعبرُُالمشاركةُاالجتماعيةُ.ويمكنُ
االطالع ُعلى ُمزيد ُمن ُالتفاصيل ُعلى ُالموقع ُاإللكتروني ُالرسمي ُلتحدي ُدبي
ُ .www.dubaifitnesschallenge.com

ُللياقةُ:

وتعود ُمبادرة ُ"تح ّ
دي ُدبي ُللياقة" ُالتي ُأطلقها ُالعام ُالماضي ُسمو ُالشيخ ُحمدان ُبن ُمحمد ُبنُ
راشدُآلُمكتومُ،وليُعهدُدبيُرئيسُالمجلسُالتنفيذيُ،فيُدورتهاُلهذاُالعامُمتضمنةُالكثيرُمنُ
األنشطةُوالفعالياتُسعياًُإلىُاستقطابُمليونُمشاركُلاللتزامُبالتحديُوممارسةُُ 30دقيقةُمنُ
النشاطُالبدنيُيومياًُلمدةُُ30يوماًُ ُ.
ُ
ويعدُ"تح ّ
ديُدبيُللياقة"ُالذيُانطلقتُفعالياتهُفي ُُ 26أكتوبرُ ُوتستمرُحتىُُ 24نوفمبرُُ،2018
الحدثُالوحيدُللياقةُالبدنيةُعلىُمستوىُالعالمُالذيُتمتدُفعالياتهُشهراً ُكامال ًُوتشملُالمدينةُ
بأكملهاُُ.وهذاُالعامُ،ستواصلُدبيُمسيرتهاُالراميةُإلىُأنُتصبحُالمدينةُاألكثرُنشاطاًُوممارسةُ
للرياضةُعلىُمستوىُالعالمُفيُظلُهدفهاُالطموحُالستقطابُأكثرُمنُمليونُمشاركُفيُمبادرةُ
زاخرة ُبالعديد ُمن ُاألنشطة ُوالفعاليات ُالترفيهية ُومح ّفزة ُعلى ُالصعيد ُالشخصيُ ،تشارك ُفيهاُ
مختلف ُالمجتمعات ُوالفئات ُالعمرية ُوالقدرات ُومستويات ُاللياقة ُالبدنية ُفي ُدبيُ .بدأ ُااللتزامُ
بالمشاركةُفيُ"تحديُدبيُللياقةُُ،"2018وجميعُاليافعينُوأفرادُالعائلةُبمختلفُأعمارهمُوأصحابُ
الهممُوالمقيمينُالجددُوالزوارُ،والهيئاتُالحكوميةُوالشركاتُوخبراءُاللياقةُوالمؤسساتُالتعليميةُ،
مدعوونُللمشاركةُبهذهُالمبادرةُ .
انتهى-ُ
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة:
الموقعُاإللكترونيwww.dubaifitnesschallenge.com ُ:
فيسبوكwww.facebook.com/dubaifitnesschallengeُ:
انستغرام@dubaifitnesschallengeُ:
تويتر@dxbfitchallengeُ:
الوسمُ #Dubai30x30ُ:
ُ
*لالطالع ُعلى ُكافة ُتفاصيل ُالتحدي ُأو ُجدوله ُاليومي،
ُُwww.dubaifitnesschallenge.comأوُتفقدُ"تطبيقُدبيُللياقة"ُ ُ.

ُيرجى

ُزيارة

ُالموقع

ُاإللكترونيُُ

لمزيدُمنُالمعلوماتُوالصورُ،يرجىُالتواصلُمعُ:أصداءُبيُسيُدبليوُُ+971ُ4ُ450ُ7600ُ/ُُdfc@bm.comأوُ
ُ .mediarelations@dubaitourism.ae

ُ

الشركاء لتحدي دبي للياقة :2018

ُ







الشركاء ُاالستراتيجيون" ُ :هيئة كهرباء ومياه دبي" (ديوا)؛ "شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة"
(دو)؛ "مجلس دبي الرياضي"؛ "دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي"؛ "هيئة المعرفة
والتنمية البشرية"؛ "شركة بترول اإلمارات الوطنية (إينوك)"؛ "بنك اإلمارات دبي الوطني"؛ "هيئة
الطرق والمواصالت".
الشركاء ُالرسميون ُ :شبكة اإلذاعة العربية؛ الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)؛ طيران
اإلمارات؛ شركة غالنبيا؛ مي ديكلينيك؛ نايكي؛ أبو قوس؛ تكنوجيم؛ المنطقة الحرة بمطار دبي
(دافزا)؛ غرفة تجارة وصناعة دبي؛ دائرة التنمية االقتصادية (اقتصادية دبي)؛ هيئة الصحة بدبي؛
بلدية دبي؛ واحة دبي للسيليكون.
شركاء ُالمواقع ُ :دبي فستيفال سيتي؛ مركز دبي المالي العالمي؛ مركز دبي للسلع المتعددة؛
إعمار؛ مراس؛ نخيل.
الرعاةُالداعمون ُ:ديكاثالون؛ لجنة تأمين الفعاليات؛ هواوي؛ افكو العالمية لألغذية؛ ماي دبي؛ نون؛
بيبسيكو.

حول "تحدي دبي للياقة":
تمُإطالقُمبادرةُ"تحديُدبيُللياقة"ُلتحفيزُكافةُالمقيمينُفيُإمارةُدبيُوزوارهاُعلىُتعزيزُنشاطهمُالبدنيُوااللتزامُ
بممارسةُالنشاطاتُالرياضية ُلمدةُُ 30دقيقةُيومياً ُعلى ُمدارُُ 30يوماًُ.ويضمُالتحديُالذيُينطلقُبتاريخُُ 26أكتوبرُ
ويستمرُحتىُُ 24نوفمبرُُ،2018جميعُأشكالُاألنشطةُالبدنيةُالرياضيةُ،بدءاً ُمنُكريكيتُالشاطئُوركوبُالدراجاتُ
الهوائيةُوكرةُالقدمُإلىُالتجذيفُعلىُاأللواحُوقوفاًُ،واأللعابُالجماعيةُوالمشيُوتمارينُاليوغاُوالكثيرُغيرهاُ.ويدعوُ
التحدي ُالجميع ُللمشاركة ُفردياً ُأو ُبرفقة ُاألصدقاء ُوأفراد ُالعائلة ُوالزمالء ُلالستمتاع ُبتجربة ُطرق ُجديدة ُومشوقةُ
لتحسينُلياقتهمُالبدنيةُ.ويمكنُللمشاركينُمراقبةُمستوىُأدائهمُعبرُتطبيقُ"تحديُدبيُللياقة"ُوالمساهمةُفيُ
تحويلُدبيُإلىُإحدىُأكثرُالمدنُنشاطاًُوصحةُوسعادةُوذكاءُعلىُمستوىُالعالم.

