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تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب – رعاه هللا-، وتوجيهات 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مكتوم، ويل عهد ديب رئيس مجلس ديب الرياضي، 
ارتبطت ديب دائما على مستوى العالم باإلبداع 

والتفوق، وباتت الرياضة منصة لسرد مسيرة 
باهرة لـ"دانة الدنيا" التي تعتبر مقصد الباحثين 
عن الفعاليات الرياضية األفضل من نوعها من 

فئة الخمس نجوم، والتي تقام يف أحدث المرافق 
والمنشآت المتطورة وتقدم للمتفرجين تجربة ال 

مثيل لها.
وساهمت الرياضة يف تحقيق أثر إيجايب 

على االقتصاد والمجتمع يف ديب، وحسب تقرير 
صدر مؤخرا عن "ديلويت" بلغ مجموع اإلنفاق 

السنوي على الرياضة يف ديب مبلغ 2.4 مليار 
دوالر أميركي، يف حين أن األثر االقتصادي يبلغ 

818 مليون دوالر، علما أن ديب تستضيف 
كثر من 400 حدث سنويا تساهم يف  وتنظيم أ

توظيف نحو 16,000 شخص، وجذب 1.1 مليون 
متفرج من داخل وخارج الدولة، فضال عن جمهور 

عالمي ضخم يلتقط إشارة البث من خالل قنوات 
إعالمية متنوعة لرؤية ديب المذهلة بوصفها 

األفق الذي يجمع كبار نجوم الرياضة يف العالم 
والتفوق. للتنافس 

كما ساهمت الرياضة مجتمعياً يف جعل 
كثر صحة ونشاطا بفضل الكم الكبير  سكان ديب أ
من الفعاليات الرياضية المجتمعية التي تجذب 

نحو 150,000 مشارك سنويا.
وتشمل المنصات المتنوعة لإلمارة الفعاليات 

التقليدية التي تعزز التراث الثقايف الغني لديب، 
فضال عن البطوالت العالمية المعروفة، ورسخت 

توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم ويل عهد ديب رئيس مجلس 

ديب الرياضي، خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا، 
يف تطوير البنية تحتية رياضية التي جعلتها 

تستضيف مجموعة واسعة من البطوالت الدولية 
الكبرى.

وساعد الموقع الجغرايف المركزي لديب التي 
تعد ملتقى بين شرق وغرب آسيا وبقية العالم، 

يف جعلها أرض تلتقي فيه الحضارات وتنصهر 
الثقافات بتواجد حوايل 200 جنسي فيها، يف 

كثر من 10 ماليين زائر  حين ترحب المدينة أ
سنويا.

ويف غضون عامين فقط، ستستضيف ديب 
كسبو الدويل 2020، وهو األول من  معرض ا

نوعه يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب 
آسيا، مع خطط الستقبال 20 مليون زائر خالل 

هذا الحدث الذي يستمر ستة أشهر، والذي 
يتزامن مع اقتراب اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، وبوصفها مدينة رائدة 
يف استضافة األحداث، ستواصل ديب تعزيز بنيتها 

التحتية وخبرتها ومرافقها.
ويهدف دليل فعاليات ديب الرياضية 2018-

2030، إىل مساعدة منظمي ومتابعي األحداث  
الرياضية على إيجاد التفاعل مع جمهورهم، 

وإبراز اإلمارة بوصفها رائدة عالميا يف مجال 
الفعاليات الرياضي حيث يقدم هذا الدليل قائمة 

شاملة بجميع المشاركات الدولية والمحلية 
والجماهيرية الكبرى لألحداث التي ستعقد يف 

اإلمارة من 2018 إىل 2030.

عد مشروع “محمية المرموم” الطموح أحدث 
التطورات المبتكرة والصديقة للبيئة التي ستوفر 

مرافق رياضية جديدة يف ديب.
وتمتد هذه المحمية لتشمل %10 من إجمايل 

كثر من 20 مبادرة  مساحة إمارة ديب وستقدم أ
بيئية وثقافية والرياضية برعاية تسع مؤسسات 

وهيئات حكومية يف ديب.
وبحلول عام 2030، ستستضيف المحيمة 

كثر من 20 حدثا رياضيا سنويا، والتي من  أ
شأنها أن تجذب ما يقارب من 20,000 مشارك، 

تشمل طوافق ديب الدويل الذي ينظمه مجلس 
ديب الرياضي، وتحدي محارب الصحراء علما أن 

مسار الدراجات يف المحمية سيكون أطول مسار 
دراجات صحراوي يف العالم.

تتمتع المحمية بأكثر من 40 هكتارا من 
األشجار المحلية واألراضي الخصبة وهي موطن 
ألكثر من 204 نوعا من الطيور المحلية، و 158 

كثر من 10 كم  نوعا من الطيور المهاجرة، وتضم أ
من البحيرات والتي تشمل بحيرات قدرة.

وسيشمل المشروع الجديد 10 منصات 
لمراقبة الحيوانات والطيور، وطوابق لمشاهدة 

النجوم وغروب الشمس، ومناطق داخلية 
وخارجية لممارسة اليوغا، ومسرح يف الهواء 

الطلق يمكن أن يستضيف 350 شخصا، إضافة 
إىل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة 
الشمسية األكبر من نوعه يف موقع واحد يف 

العالم بقدرة 5000 ميغاوات بحلول العام 2030
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب: إن الحفاظ على البيئة هو 
حفاظ على أهم ثرواتنا، واالستثمار فيها هو 

استثمار يف أغلى ما نملك، وتعد محمية المرموم 
إضافة بيئية وسياحية ورياضية جديدة ألسلوب 

الحياة يف اإلمارات.

#ديب_نبض_الرياضة 
روعة الرياضة يف قلب الطبيعة 
محمية المرموم: 

محمية المرموم المقدمة

مجلس ديب الرياضي
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يعرف العالم ديب بأنها مدينة تصنع المستقبل و 
تعتمد نهج االبتكار، و تعمل دائما بمبدأ القدرة 

على فعل أي شيء ، وتتجسد كل هذه المبادئ 
أفضل تجسيد يف القطاع الرياضي.

أدرك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب “رعاه هللا” منذ وقت طويل 
الدور الذي يمكن للرياضة أن تلعبه يف وضع 

ديب يف موقع الصدارة عالميا، وقد أدت رؤيته إىل 
تشييد منشآت رياضية رائعة وتنظيم بطوالت 
معتمدة من االتحادات الدولية و التي أصبحت 

جزءا من نسيج ديب كما وضعت المدينة نفسها 
كمركز رياضي دويل مرموق.

يف الثمانينيات كانت فكرة أن مدينة صحراوية 
مثل ديب يمكن أن تضم ملعبا مستداما مزروعا 
بالعشب األخضر لممارسة رياضة الجولف، تعد 
من المستحيالت،  لكن سمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم فكّر بشكل مختلف، وشّجع 
على إنشاء نادي اإلمارات للجولف، وهو أول 

ملعب عشبي يف اإلمارة، والذي افتتح أبوابه يف 
عام 1988. وبعد مرور عام واحد فقط، استضاف 
الملعب الرائع الحدث االفتتاحي لموسم الجولة 

األوروبية لعام 1989 الذي حمل اسم ديب ديزرت 
كالسيك و هي البطولة التي شهدت على مر 

كبر األسماء يف لعبة  السنين تتويج بعض من أ
الجولف بلقبها بما فيهم سيفي باليستيروس 

و تايجر وودز و روري ماكيلروي والفائز يف العام 
الماضي، سيرجيو جارسيا.

نادي اإلمارات للجولف و بطولة ديب ديزرت 
كالسيك أصبحا حافزا الستثمارات ضخمة يف 

لعبة الجولف، و اآلن أصبحت ديب مركزا عالميا 
لهذه الرياضة، وهي تضم 9 مالعب عالمية الكثير 

منها يقع ضمن مجمعات سكنية راقية، كما 
سيتم قريبا افتتاح ملعبين جديدين.

لدى منظمة الجولة األوروبية للجولف مكاتب 
هنا يف ديب، ومنذ 2009 أصبح موسم البطوالت 

األوروبية الذي يتم فيه تتويج أفضل العب 
جولف يحمل اسم )السباق إىل ديب( والذي 

يضم قرابة 46 بطولة يف 29 بلداً ضمن 5 قارات، 
ويكون مسك الختام الموسم يف بطولة موائن ديب 
العالمية التي تبلغ قيمة جوائزها المالية الكاملة 

8 ماليين دوالر وتقام منافساتها يف مالعب 
عقارات جميرا للجولف. ويتصدر اسم ديب ويتم 

الترويج للمدينة يف جميع أنحاء العالم عن طريق 
كل بطولة من البطوالت التي يتم تنظيمها ضمن 

الجولة األوروبية يف مختلف الدول،  بينما يصل 
عدد متابعي بطولة جولة موائن ديب العالمية إىل 

حوايل 500 مليون عائلة يف 135 بلدا، كما يختتم 

موسم الجولة األوروبية للسيدات اآلن يف نادي 
اإلمارات للجولف من خالل بطولة ديب أوميغا 

كالسيك للسيدات.
يف العام 1993 تم تنظيم أول بطولة دولية 

للتنس يف ديب يف ملعب ضم مقاعد مؤقتة كما 
تم تحويل أرضية الملعب قبل أن تبدأ البطولة اىل 
االتجاه الشرق- الغريب الذي تنص عليه القوانين 
الدولية بعد أن كانت تتجه نحو الشمال الجنويب. 
هذه البطولة تعرف اآلن ببطولة سوق ديب الحرة 

المفتوحة للتنس وهي بطولة عالمية مرموقة 
تقام منافساتها يف استاد سوق ديب الحرة للتنس 

الذي يعد تحفة معمارية ويتسع لـ 5000 متفرج، 
وقد نالت البطولة لقب أفضل بطولة لرابطة 

المحترفين للتنس من فئة الـ 500 نقطة 12 مرة 
منذ العام 2003، و شارك فيها كبار نجوم اللعبة 

ويف مقدمتهم روجر فيدرر الحاصل على 19 لقب 
يف بطوالت الجائزة الكبرى “جراند سالم”.

تم تنظيم بطولة سباعيات طيران اإلمارات 
للرجبي ألول مرة يف عام 1970 من خالل 

مجموعة صغيرة من المغتربين البريطانيين يف 
نادي “ديب إيكسايلز” للرجبي، وقد نمت البطولة 

اآلن لتصبح واحدة من أهم بطوالت سباعيات 
الرجبي يف العالم، وتقام منافساتها يف الملعب 

الرائع “سيفنز ستاديوم”، وتستقطب سنويا قرابة 

أحالم كبيرة، وآفاق بعيدة  

بناء النجاح

100 ألف متفرج من جميع أنحاء العالم.
يف عام 1996، أطلق صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كأس ديب 
العالمي الذي أصبح أغنى سباق للخيول 

يف العالم حيث تبلغ قيمة جوائز الشوط 
الرئيسي فيه 10 ماليين دوالر أمريكي. 

وساهم هذا الحدث بإنشاء مضمار مدينة 
ميدان المذهل الذي افتتح يف عام 2010، 

وهو يتسع لـ 60 ألف متفرج، ويجاوره فندق 
ميدان ذو الطراز العالمي من فئة الخمس 

نجوم، وكذلك يوجد  ملعب جولف ذو 9 
حفر.

ويقع مقر المجلس الدويل للكريكيت يف 
مدينة ديب الرياضية بينما تلعب باكستان 
ياتها يف استاد ديب الدويل الذي افتتح  مبار

يف عام 2009 ويتسع لـ 30,000 متفرج 
باعتباره ملعبها، كما جذبت سلسلة مباريات 

الدوري الممتاز الباكستاين التي تقام يف 
كثر من 75   ستاد مدينة ديب الرياضية ب أ

مليون مشاهد عبر القنوات العالمية.
تم تنظيم ماراثون ديب ستاندرد تشارترد 

ألول مرة يف العام 2000 و نمى الحدث 
ليصبح أحد أهم السباقات المرموقة على 
أجندة الماراثونات الدولية جوائز تصل اىل 
1000000 دوالر، مما يجعله أغلى سباق 

طريق يف العالم، كما استقطب السباق نخبة 
من أشهر العدائين يف رياضة الجري الطويل 

مثل األسطورة هايلي جبرسيالسي الفائز 

بالحدث ثالث مرات، كما أصبح الماراثون 
األكبر يف الشرق األوسط من حيث عدد 
كثر من  المشاركين حيث يشارك فيه أ

30000 متسابق.
استضاف مجمع حمدان الرياضي، الذي 

افتتح يف عام 2010 ويتسع لـ 15000 
متفرج، بطولة العالم للسباحة )فينا( 2010 

والعديد من الجوالت يف سلسة بطوالت 
كأس العالم للسباحة والغطس )فينا(، فضال 

عن مجموعة من البطوالت والفعاليات 
الرياضية الدولية األخرى، يف حين أن دار 
األوبرا التي تم بناؤها حديثا ستستضيف 

للمرة الثانية هذا العام نهائيات الجولة 
العالمية ألساتذة االسكواش بعد النجاح 

الذي حققته االستضافة يف العام الماضي.
وقد ساهم وجود منشآت رياضية 

وسياحية عالمية المستوى يف جذب كبار 
نجوم الرياضة من األفراد والمنتخبات يف 
الجولف والتنس وكرة القدم والدراجات 

الهوائية و مختلف الرياضات األخرى إلقامة 
معسكرات تدريب شتوية يف ديب، كما ساهم 

يف تطوير مستوى الرياضيين اإلماراتيين 
للمنافسة على ألقاب البطوالت الدولية.     

كما ساعد تطوير البنية التحتية الرياضية 
يف ديب يف إضافة الكثير لمشهد الحياة فيها، 
و ساعد يف تطوير صحة أفراد المجتمع ، و 

المساهمة بشكل كبير يف السياحة و ترسيخ 
مكانة المدينة كمركز رياضي عالمي.

دليل الفعاليات الرياضية في دبي  |   67    |  دليل الفعاليات الرياضية في دبي



قم بالمشاركة

مدينة التحديات
ديب معروفة يف جميع أنحاء العالم باستضافتها 

لألحداث الرياضية الدولية ذات الصدى العالمي 
بمشاركة أفضل الرياضيين، كما أصبحت يف 

السنوات القليلة الماضية واحدة من أبرز الوجهات 
كثر نشاطا وحيوية  التي لتحقيق أسلوب حياة أ

وسعادة، من خالل إقامة مجموعة كبيرة من 
الفعاليات المجتمعية المفتوحة أمام الجميع 

لتحقيق هذا الهدف.

ويعد سباق ماراثون ستاندرد تشارترد ديب، و الذي أقيم ألول مرة يف عام 
كبر حدث جماعي يف الشرق األوسط، وهو يعد من أقدم  2000، بمثابة أ

األحداث أيضا، لكن العقد الماضي شهد ظهور سلسلة كبيرة من األحداث 
األخرى المتنوعة على صعيد العقبات والتضاريس المختلفة حيث يستطع 
المنافسين الجري والقفز والزحف والتحمل والتسلق يف طريقهم نحو خط 

النهاية.
وتبرز هذه األحداث بكونها مخصصة ومناسبة لجميع فئات المجتمع 

لكن األهم إنها لمن يتميز بالشجاعة، وهم أولئك الذين يستمتعون باختبار 
قدرتهم على التحمل العقلي والجسدي يف حين يتمتعون بمشاعر الصداقة 

الحميمة واإلنجاز المشترك الذي يأيت من تكاتف األصدقاء والزمالء يف 
التغلب على التحدي.

يقام تحدي الثلج سنويا يف سكي ديب، وهو يوفر أفضل تباين يمكن 
تصوره حيث الشمس الساطعة على مدار العام يف ديب، لكن يف الداخل 

هناك تحدي الثلج حيث يجتاز المنافسون دورة مليئة بالعقبات الملتوية 
التي تقع على منحدر التزلج الداخلي، والذي يضم بركة مياه باردة ومجمدة 

كتوبر  2018 سكي ديب وعقبات اخرى. التاريخ: 6 ا

كما يقام تحدي الصحراء “ديزرت وورير” يف منطقة ديب الند، وتشهد 
ياضيين بمستويات  الر مشاركة متنافسين من األطفال وصوال إىل 
العقبات الصعبة  متقدمة، وهو يحتوى على مجموعة واسعة من 

العقلية، فضال  والمتانة  والقوة  البدنية  اللياقة  تختبر  والتي  والممتعة، 
2 كم،  1 كم و  عن تشجيع العمل الجماعي. وتشمل الدورات جونيور: 

كتوبر 2018  ديب والشجاع: 5 كم، والذروة 10 كم. التاريخ: 19 ا

كس ديب سبارتن يف حتا ألول مرة، على إرتفاع عايل يف  استضافة سباق إ
الجبال الحجرية المذهلة، وقد أثبت هذا الحدث نجاحاً ساحقاً، وفيه يمكنك 
المنافسة بشكل فردي أو كجزء من فريق للخوض يف العديد من العقبات 

الصعبة و المسارات المختلفة، يف حين أن مسار “الوحش”، والذي يتمتع 
بجائزة قدرها 50,000 دوالر أمريكي، مفتوح فقط لنخبة سبارتن المؤهلين، 
علما أن أي شخص هو موضع ترحيب لدخول 20 كيلومترا )بيست هيت( 

الذي يضم 30 عقبة من سبرتن أو 5 كم سبرينت، والتي تحتوي 20 عقبة، 
حتى األطفال يمكنهم المشاركة يف سباق 1.5 كم سبارتان االطفال. التاريخ: 

9 سبتمبر 2018  حتا

وكما يوحي االسم، فإن الوحل القاسي يمأل مسار المنافسات يف تحدي 
الوحل، حيث يتم ملئ الوحل يف مجمع حمدان الرياضي، ويتوجب على 

المنافسين القيام بالزحف والتسلق والقفز واالنزالق عبر دورة ممتعة للغاية 
مثل )أركتيك إنيما( ووحش البلوك نيس، ال يوجد فائزين أو ميداليات 

أو التسابق مع الزمن، وهذا التحدي يكمن جوهره يف روح فريق بين 
 المشاركين والمغادرة بشعور اإلنجاز الذي يعجز وصفه.

 التاريخ: 7-8 ديسمبر 2018  مجمع حمدان الرياضي

شاهد 
الفيديو هنا
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أوميجا دبي ديزرت كالسيك

يعود أفضل العبي الجولف يف العالم إىل بطولة أوميجا ديب ديزرت 
كالسيك، أقدم وأعرق بطولة للجولف يف المنطقة

عمالقة الجولف 

فاز االسباين  سيرجيو 
غارسيا بمبلغ 

410,000 يورو 
بعد تقدمه بثالث 

ضربات عن هنريك 
ستينسون يف المركز 

الثاين.

بطل 2017

يناير

تنطلق الدورة التاسعة والعشرون لبطولة 
أوميجا ديب ديزرت كالسيك يف ملعب المجلس 
الرائع يف نادي اإلمارات للجولف من 25 إىل 28 

يناير. 
وبصفتها أقدم حدث يف الجولة األوروبية يف 
كثر البطوالت عراقة، فإنها تجذب  المنطقة وأ

دائما  أفضل العبي الجولف يف الجولة األوروبية 
والعالم وهذا العام لن يكون هناك إختالف 

بمنافسة بين نخبة الالعبين. يف العام الماضي 
تمكن االسباين سيرجيو غارسيا من الفوز 
ليحصل على كأس الدلة العربية الشهير.

تتمتع بطولة أوميجا ديب ديزرت كالسيك 

بتاريخ مزدهر مع مشاركة أعظم أسماء الجولف 
فيها، وكان الراحل الكبير سيف بالستيروس 

المنتصر يف عام 1992، وفاز تايجر وودز بالبطولة 
مرتين يف عامي 2006 و 2008، ومع ذلك، فإن 

الجنوب أفريقي إرين إلس الذي يحمل الرقم 
القياسي ألكبر عدد من االنتصارات بعدما توج 

أعوام 1994 و2002 و2005.
يشكل هذا الحدث منصة مهمة إلبراز ديب 

عبر وسائل اإلعالم الدولية، حيث بلغت التغطية 
كثر من 451 مليون  التلفزيوينية العام الماضي أ

منزل حول العالم من خالل 30 محطة بث 
عالمية.

هذا الملعب يناسب 
طريقة لعبي، ولكني 

أعتقد أيضا أن ديب كانت 
قاعدة أساسية يف آخر 

عشر سنوات، وأنا على 
دراية جيدة بملعب الجولف هنا. لقد 

لعبت فيه كثيراً، وأشعر بأنني يف بيتي 
مرة أخرى مع ورؤية وجوه مألوفة - 

طالما كانت هذه البطولة بداية كبيرة 
بالنسبة يل يف الموسم. هناك الكثير 

من اإليجابيات القادمة إىل الشرق 
األوسط مع بدء العام بقوة مع هــذا 

الحدث الكبير.

أوميجا ديب 
ديزرت كالسيك

25-28 يناير

نادي اإلمارات للجولف، ملعب المجلس

www.omegadubaidesertclassic.com

هنريك ستينسون،
 حامل لقب أوميجا ديب ديزرت كالسيك 2007

ملعب المجلس، نادي 
اإلمارات للجولف

تم افتتاحه عام 1988

المعدل العام )بار( 72
المساحة 7,301 ياردة 

المهندس المعماري: 
كارل ليتن

الحفرة المميزة: 
حفرة رقم 8

الرقم القياسي يف 
الملعب: 61 من 

قبل إرين إلس يف عام 
1994

روري ماكلروي هو أصغر العب 
يتوج بلقب بطولة أوميجا ديب 

ديزرت كالسيك، وحصل على لقبه 
األول يف الجولة األوروبية وقتها يف 
عام 2009 وهو يف سن ال19 عاما.

شاهد 
الفيديو هنا
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1835
ملف تقدم للترشيح

489
مشاركة محلية

1145
مشاركة عربية

201
مشاركة دولية

تم اختيار حرم صاحب 
الشيخ محمد بن  السمو 

راشد آل مكتوم، نائب 
الدولة رئيس مجلس  رئيس 

الوزراء حاكم ديب، األميرة 
الحسين، شخصية  بنت  هيا 

2015 العام المحلية لعام 

فئة اإلبداع الفردي

فئات الجائزة
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع هل تعلم... 

الرياضي باألرقام

فئة اإلبداع الجماعي

فئة اإلبداع المؤسسي

“جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي” هي إحدى “مبادرات محمد بن راشد 
آل مكتوم العالمية”، وهي مخصصة لتكريم المبدعين يف مجال الرياضة ممن يحققون 

انجازات غير مسبوقة من دولة اإلمارات العربية المتحدة والوطن العريب والعالم. 

اإلبداع الرياضي  

الحفل النهايئ لجائزة 
محمد بن راشد آل 

مكتوم لإلبداع الرياضي

10 يناير

مركز ديب التجاري العالمي

www.mbrawards.ae

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 
الرياضي هي أول جائزة على اإلطالق تكائف 

اإلبداع يف عالم الرياضة، ويف العاشر من يناير 
2018 سيكون حفل تكريم الفائزين بفئات 

الدورة التاسعة من الجائزة ، حيث يحصل 
الفائزون يف كل فئة من الفئات الثالث على 

وسام الجائزة و مبلغ مايل من القيمة الكبيرة 
المخصصة وهي 7.5 مليون درهم.

ومنذ إطالق الجائزة من قبل سمو الشيخ 
حمدان بن راشد آل مكتوم، ويل عهد ديب رئيس 
مجلس ديب الرياضي، اعترفت الجائزة وكافأت 

الرياضيين والفرق والمجموعات اإلبداعية 
محليا وإقليميا وعلى الصعيد الدويل.

شهدت الندورة التاسعة من الجائزة إضافة 
خاصة على صعيد الفئة الدولية من خالل 

التركيز على المبادرات والمشاريع أو البرامج 
التي تطبق األعمال اإلبداعية يف تمكين المرأة 
يف الرياضة، فيما تم اختيار المبادرات الخاصة 

بفئة الشباب كمحور للتنافس يف الدورة 
العاشرة التي سيتم فتح باب التسحيل فيها 

بداية من 1 ابريل 2018 وحتى 31 أغسطس 
 .2018

يناير

2:04:1 1

ال تو

2:22:36

يجيفا د

07 00

استعد، إنطلق!
ماراثون ستاندرد 

تشارترد ديب 

سباق "ران ذا تراك" الليلي

26 يناير

البداية والنهائية على طريق أم سقيم، 
مقابل مدينة جميرا

www.dubaimarathon.org

 www.dubairunning.com            19 يناير                      ديب أوتودروم

19 يناير - 7.45 مساء
17 مارس - 6.15 صباحا

18 مايو - 7.45 مساء

12 يناير
 23 فبراير
20 أبريل

جدول

وقت بدء السباق

جدول

سباق ماراثون ستاندرد تشارترد ديب هو أغلى سباق على مستوى العالم 
مع صندوق جائزة بقيمة 1,000,000 دوالر أمريكي، مما يجعله وجهة 

ألفضل العدائين يف العالم الذين يطوفون شوارع اإلمارة كل عام بحثا عن 
المركز األول.

وسيكون الماراثون هذا العام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، ويل عهد ديب رئيس مجلس ديب الرياضي، حيث سيقام 

الحدث بدعم من مجلس ديب الرياضي يوم الجمعة الموافق 26 يناير.
وشهد الحدث العام الماضي سيطرة إثيوبية تامة بحلول تاميرات توال و 

وركنيش ديجيفا بالمركز األول يف فئتي الرجال والسيدات، وتم تحطيم الرقم 
القياسي الذي يحمله سابقا كينينيسا بيكيلي، صاحب الميدالية الذهبية 

ثالث مرات.
وفاز توال بلقب بفئة الرجال مسجال 

رقما قياسيا جديدا بواقع 2:04:11 ساعة، 
بينما يف فئة السيدات حصدت ديجيفا 

المركز األول، حيث عبرت الخط بزمن بلغ 
2:22:36 ساعة، وهو رابع أسرع وقت يف 

تاريخ الحدث.
يذكر أن العداء األسطورة هايل 

جبرسيالسي توج بلقب السباق ثالث 
مرات على التوايل من 2008 إىل 2010.

تنظم سلسلة "ران ذا تراك" الحدث الثاين هذا الموسم للفعالية 
ذات الشعبية الكبيرة يف 19 يناير، وهو سباق فريد من نوعه، حيث 

يمكن للمشاركين ترك النظارات الشمسية ووايق الشمس يف المنزل 
ألن هذا السباق سيجري يف الليل تحت األضواء الكاشفة.

"ران ذا تراك" هو سلسلة من السباقات تقام على مدار السنة يف 
ديب أوتودروم، وجميع السباقات تعتبر 
فردية لوحدها، حتى تتمكن من اختيار 
كثر، وتضم هذه  للتسجيل لواحدة أو أ

المبتدئين  المتسابقين  السباقات 
الذين يشاركون يف الفعاليات الرياضية 

المجتمعية، وصوال ألفضل الرياضيين المقيمين يف دولة اإلمارات 
العربية المتحدة.. هذه السباقات لديها شيء تقدمه للمجتمع بأكمله.
تضم هذه السلسلة فئات لمسافة 10 و5 و3 كم، وتقام منافسات 
هذه المسافات الثالثة مسار السباق الخاص يف ديب أوتودروم، والطرق 
الخاصة المضاءة، هناك يمكنك الجري يف مضمار مخصص للسيارات 

لكن بكل أمان وبشكل خاٍل من الزحام !، إذا كنت ال تريد الجري، 
يمكنك الحضور لمشاهدة السباقات حيث يتم الترحيب بالمتفرجين 

وفتح األبواب لهم للدخول مجانا إىل المدرجات.

الحدث الثالث من سلسلة "سوبر سبورتس ران" المرتقبة يف هذا 
الموسم ويقام يف المسار يف ميدان يف 12 يناير.

ويشمل السباق 4 فئات وهي 3 و5 كم، ويمتد 
جانبا إىل جنب مع تحدي أصعب مع 10 و16 كم، 

وهو سباق مفتوح لكل من الرجال والنساء يف 
مجموعة متنوعة من الفئات العمرية.

جميع فعاليات هذا السباق من سلسلة الجري 
الممتعة والتنافسية تقام على الطرق الخاصة 

يف ميدان مع نقطة البداية ونقطة 
النهاية يف نادي المسار للجولف.

السباق  توقيت  سيتم ضبط 
التوقيت  نظام  باستخدام 

"ميكاتاغ"، وذلك  اإللكتروين 
عبر وضع  رقائق وعالمات 
لرصد توقيت كل متسابق 

المشاركين  سيحصل  حيث 
على هذا النظام مع الحزمة 

االنطالقة. قبل  يستلمونها  التي 

كثر من 1 مليار زوج من  أ
األحذية تباع يف جميع 

أنحاء العالم كل عام

يمكنك حرق ما ال يقل 
عن 10 سعرة حرارية 

يف الدقيقة
عند الجري؟ 

هل تعلم؟

هل تعلم...

هل تعلم...

2010  2009  2008

ي
س

سيال
ل جبر

هاي

سلسلة سوبر سبورتس للجري

12 يناير                      المسار، ميدان
www.supersportsuae.com/races/run-series-dubai-uae

شاهد 
الفيديو هنا

شاهد 
الفيديو هنا
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تقويم الفعاليات الرياضية في دبي

تقويم يناير 2018

سباق ساوكوين تايم ترايل للجري
2018/01/01

 مجمع حمدان الرياضي

الجولة التدريبية للقيادة اآلمنة للدراجات 
الهوائية

2018/12/31 - 2018/01/01
  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

كأس ديب لتحدي كرة القدم
2018/01/06 - 2018/01/04

  نادي الوصل الرياضي

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون
2018/01/05

  الممزر

دوري جاي كاي لكرة السلة
2018/03/02 - 2018/01/05

  مدرسة الراية

سباق الطريق الصحراوي للجري
2018/01/05

  مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية

سباق كأس مكتوم لقوارب التجديف 
المحلية

2018/01/05
 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

سباق ديب للسفن الشراعية المحلية 60 قدم
2018/01/06

 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

سلسلة  سباقات بروتو للسيارات
2018/01/07 - 2018/01/06

 ديب اوتودروم

سلسلة بطوالت نادي ومنتجع الحبور للبولو  
2018/01/12 - 2018/01/09

  نادي ومنتجع الحبتور للبولو

يناير

01

يناير

04

يناير

05

يناير

06

يناير

09

يناير

10

يناير

12

يناير

13

يناير

14

يناير

15

ملتقى االبداع الرياضي التاسع
2018/01/09

  فندق أبراج االمارات - قاعة جودولفين

حفل تكريم الفائزين يف الدورة التاسعة 
لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 

الرياضي
2018/01/10

  مركز ديب التجاري العالمي

بطولة توتش 6 لكرة القدم
2018/03/28 - 2018/01/10

  مدينة ديب الرياضية

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/01/10

  مالعب متعددة

معرض الشرق األوسط لرياضات اإلثارة
2018/01/13 - 2018/01/12

  مركز ديب التجاري العالمي

مهرجان تكريم نجوم أندية ديب
2018/01/12

  نادي الوصل الرياضي

سلسلة سباقات سوبر سبورتس للجري
2018/01/12

  مضمار ميدان

سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات
2018/01/13 - 2018/01/12

 ديب اوتودروم

ماراثون الرقص الموحد
2018/01/12

  فندق فايف - النخلة

دوري نادابورام الممتاز لكرة القدم
2018/01/12

  مالعب الخوانيج

بطولة اإلمارات للقوارب الشراعية الخشبية
2018/01/13

 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

سلسلة سباقات JLL للترايثلون
2018/01/13

 منتجع جبل علي للجولف

دوري بول أبوف اوول لكرة السلة
2018/12/16 - 2018/01/14

 كاديمية جيمس االمريكية ا

سلسلة سباقات داسا الختراق الضاحية 
للمحترفين

2018/01/15
 مدرسة راشد للبنين

يناير

سلسلة سباقات داسا الختراق الضاحية
2018/01/16

 مدرسة راشد للبنين

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/01/17

  مالعب متعددة

بطولة ديب الدولية 29 لكرة السلة
2018/01/25 - 2018/01/17

  نادي شباب األهلي - ديب

بطولة النخبة الخليجية لقفز الحواجز
2018/01/20 - 2018/01/18

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

يناير

16

يناير

20

يناير

17

يناير

18

يناير

19
سباق رن ذا تراك للجري

2018/01/19
 ديب اوتودروم

سباق نخلة جميرا للجري
2018/01/19

  فندق سوفيتيل - النخلة

بطولة العالم ألهداف التنمية المستدامة 
لكرة القدم

2018/01/19
  المدينة المستدامة

أسبوع االمارات للدراجات النارية الرابع
2018/01/27 - 2018/01/25

  ميناء راشد

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
2018/01/26

  أم سقيم

سلسلة سباقات اليوم الوطني للسيارات
2018/01/27 - 2018/01/26

 ديب اوتودروم

سلسلة بطوالت اإلمارات للدراجات الهوائية
2018/01/20

 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

سلسلة سباقات أدي للترايثلون
2018/01/20

 مدرسة راشد للبنين

المعرض العالمي للرياضة و الصحة
2018/01/25 - 2018/01/23

  مركز ديب التجاري العالمي

2018 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
2018/01/28 - 2018/01/24

 مالعب االمارات للجولف

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/01/24

  مالعب متعددة

يناير

23

يناير

24

يناير

25

يناير

26

يناير

27

يناير

31

كأس ماكالرين الفضي للبولو 2018
2018/02/09 - 2018/01/26

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

دوري األساتذة لرمي السهام
2018/01/26

  مالعب متعددة

بطولة السوبر لسباعات لكرة القدم للناشئين
2018/01/26

  كاديمية جيمس ويلينجتون - شارع الخيل ا

بطولة اإلمارات للقوارب الشراعية الخشبية
2018/01/27

  مركز ديب التجاري العالمي

صن سيت يوغا
2018/1/27

 بحيرات القدرة، مرموم

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/01/31

  مالعب متعددة
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طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية

كبر وأفضل من أي وقت مضى طواف ديب الدويل يعود أ

الزعامة

هل تعلم...
يف العام الماضي، قرر المسؤولين يف طواف ديب إلغاء المرحلة 

الرابعة من السباق بسبب الرياح العاتية. وقد حظي هذا القرار 
كبي الدراجات والخبراء حول العالم  بإشادة واسعة من قبل را

يف خطوة وضعت السالمة فوق كل اعتبار.

فبراير

يعتبر طواف ديب الدويل للدراجات الهوائية 
"ديب تور" الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويل عهد 
ديب رئيس مجلس ديب الرياضي، األكبر من نوعه 

يف المنطقة، و سينظم بنسخته الرابعة بشكل 
كبر وأفضل من أي وقت مضى حيث سيقام يف  أ

الفترة من 6 إىل 10 فبراير.
وقد أقيم هذا الحدث، الذي نظمه مجلس ديب 
كة مع آر سي أس سبورت، ألول  الرياضي بالشرا

مرة يف عام 2014 عندما توج األميركي تايلور 

باللقب. فيني 
ومنذ ذلك الحين تطور الطواف الدويل ليصبح 

حدث رئيسياً على روزنامة سباقات الدراجات 
العالمية. الهوائية 

احتفظ األلماين مارسيل كيتل بلقبه العام 
الماضي يف طواف ديب الدويل، بعد قيامه بانطالقة 

خاطفة سريعة يف المرحلة النهائية من السباق.
هل يمكن لكيتل أن يتابع سلسلة االنتصارات 

هذا العام أم سيكون هناك فائز جديد يتوج يف 
قمة سد حتا؟

دائرة النجوم
 كأس طواف ديب الدويل 

خالل السباق، متصدر التصنيف 
العام يرتدي جيرسي أزرق 

يتميز الطواف بأربع مراحل مسطحة 
وواحدة مصممة خصيصا لقمة سد 

حتا بعد تسلق قصير وحاد.

“طواف ديب الدويل بمثابة بطولة 
 مارسيل كيتيل,العالم بالنسبة يل”.

الفائز مرتين يف طواف ديب

كيتل مارسيل 

طواف ديب الدويل 
للدراجات الهوائية

6 - 10 فبراير

ديب

 www.dubaitour.com

شاهد 
الفيديو هنا
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بطولة ديب للرجل الحديد )إيرون مان 70.3( هو اختبار اللياقة البدنية األشد

سباحة ودراجة 
هوائية وجري 

هل تعلم...
رقم 70.3 يشير إىل 

اإلجمالية يف  المسافة 
يغطيها  التي  األميال 

السباق من قبل 
السباق  الرياضيين خالل 
الذي هو بالضبط نصف 

المسافة من مسابقة 
الكاملة. أيرون مان 

3 ساعات و 42 دقيقة و 21 ثانية – فوز 
خافيير جوميز بلقب بطل العالم يف بطولة ديب 

2017 للرجل الحديدي 
 4 ساعات دقيقة واحدة، 40 ثانية - فوز 

دانييال ريف المدافعة عن حقوق المرأة بلقب 
2017 السيدات يف بطولة ديب للرجال الحديدي 

2 كم من السباحة، 90 كم من 
ركوب الدراجات، و 21 كم من الجري.

هذا ما ينتظر الرياضيين المتنافسين 
يف بطولة ديب للرجل الحديدي )إيرون 

مان 70.3( هذا العام تحديدا يف 2 
فبراير.

كجولة حاسمة يف سلسلة من 
السباقات التي تنظمها شركة 

ياثلون العالمية، تعطي نسخة ديب  التر

الفرصة للمتخصصين يف نصف مسافة 
ياثلون من جميع أنحاء العالم مكانا  التر

خاصا جدا للتنافس من أجل المجد 
وفرصة للتأهل للبطولة العالمية التي 

تعد خاتمة الموسم.
جميع المراحل الثالثة من السباق 

تبدأ وتنتهي عند ظالل برج العرب، مما 
يجعل النهاية صورة متكاملة وخالبة 

بعد يوم شاق.

يف العام الماضي توج االسباين 
خافيير جوميز بلقب فئة الرجال، بما 

مهد الطريق أمامه ليحتل المركز األول 
يف الترتيب اإلجمايل للبطولة يف نهاية 

الموسم.
على صعيد السيدات، جاءت 

السويسرية دانييال ريف على رأس 
القائمة، متفوقة على إيلي سالثوس 

وسارة كراويل.

بطولة ديب للرجل الحديدي 
)إيرون مان 70.3(

2 فبراير

eu.ironman.com

فبراير

نجوم الكرة الصفراء

هل تعلم...

هل تعلم...

... أصبح أندي موراي أول بطل بريطاين 
يف بطولة ديب للتنس الحرة عندما هزم 

فرناندو فيرداسكو يف نهايئ العام الماضي.

أن الهندي ماهيش بوبايث قد فاز بلقب البطولة يف الفئة 
الزوجية خمس مرات يف كل مرة مع شريك مختلف.

اللقب السابع أمر ال 
يصدق حقاً، عندما 

الناس  أسمع 
يتحدثون عن ذلك، 
الفائز  أنني  واإلعالن 

للمرة السابعة هنا يف 
ديب فاألمر يبدو جنونيا 

جدا، أعتقد أن ما يساعدين قليال بالتأكيد 
هو ممارسة التنس يف ديب،  أنا أعرف كيف 

الكرة والظروف هنا.  روجر فيدررتتحرك 
حامل اللقب سبع مرات

سيأيت أفضل الالعبين والالعبات من جميع أنحاء العالم إىل ديب من 19 فبراير إىل 3 
مارس للمشاركة يف النسخة 26 من بطوالت سوق ديب الحرة للتنس.

منذ تأسيسها يف عام 1993، تحولت هذه البطولة لتصبح عالمة مميزة يف ديب، وهي 
التي جاءت ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب – رعاه هللا-، وجذبت أفضل العبي والعبات 
التنس المحترفين مع الماليين من مشجعي التنس من جميع أنحاء العالم يشاهدون 

الحدث كل عام.
المايسترو السويسري روجر فيدرر يحمل الرقم القياسي ألكثر االنتصارات الفردية، 

محققا اللقب سبع مرات، يف حين نالت البلجيكية جوستين هينين اللقب الفردي 
كثر من أي العبة أخرى. للسيدات أربع مرات، أ

ليس من المستغرب أن يكون هذا الحدث قد تم التصويت له كأفضل بطولة يف فئة 
500 نقطة من قبل العبي رابطة التنس المحترفين 12 مرة منذ عام 2003.

الفردي للرجال:
اندي موراي

الفردي للسيدات:
سفيتولينا إيلينا 

زوجي الرجال: 
جان-جوليان روجر 

- هوريا تيكاو

زوجي السيدات: 
إيكاترينا ماكاروفا 
- إيلينا فيسينينا

www.dubaidutyfreetennischampionships.com

أبطال 2017

يقع ملعب سوق 
ديب الحرة للتنس يف 

األيرلندية  القرية  قلب 
الحيوية، ويضم كل 
الالعبين  يحتاجه  ما 
وكبار  والمسؤولين 

الشخصيات، يف حين 
التنس  يقدم مشجعو 

إطاللة رائعة وسط جو 
الملعب  حماسي يف 

 5000 الذي يستوعب 
متفرج.

بطوالت سوق ديب 
الحرة للتنس

19 فبراير - 3 مارس                    ستاد سوق ديب الحرة للتنس

شاهد 
الفيديو هنا

شاهد 
الفيديو هنا
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تقويم الفعاليات الرياضية في دبي

تقويم فبراير 2018

بطولة الرجل الحديدي للترايثلون
2018/02/02

 شاطئ أم سقيم

ويلمان الطريق المدى
2018/02/02

  مضمار ميدان

بطولة الرقص الليلية
2018/02/02

  ديب

تحدي جيمس للترايثلون 2018
2018/02/02

  كاديمية جيمس ويلينجتون - شارع الخيل ا

سباق ديب للسفن الشراعية المحلية 22 قدم
2018/02/03

 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

سلسة سباقات 2XU الختراق الضاحية
2018/02/03

  حديقة المشرف

سباق برج الماس للجري العامودي
2018/02/03

  برج الماس - أبراج بحيرات جميرا

سباق رحلة االمل للدراجات الهوائية
2018/02/03

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

سلسلة سباقات داسا الختراق الضاحية
2018/02/05

 مدرسة راشد للبنين

سلسلة سباقات داسا الختراق الضاحية 
للمحترفين

2018/02/06
 مدرسة راشد للبنين

طواف ديب الدويل للدراجات الهوائية
2018/02/10 - 2018/02/06

 ديب

كأس األساتذة للبولو 2018
2018/02/14 - 2018/02/07

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
2018/02/07

  مركز ديب المايل العالمي

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/02/07

  مالعب متعددة

الحبتور الخيل وكلب الصيد مشاهدة
2018/02/09

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

سباق ديب مارينا لقوارب التنين
2018/02/09

  ديب مارينا

تحدي ساندستورم 
2018/02/09

  بحيرات القدرة

بطولة كارتدروم للتحمل
2018/02/09

  ديب كارتدروم

سلسلة سباقات JLL للترايثلون
2018/02/10

 منتجع جبل علي للجولف

أبطال دو لكرة القدم كأس مدارس و فرجان 
اإلمارات

2018/02/10
  مالعب ذا سفنز

سلسلة بطوالت اإلمارات للدراجات الهوائية 
2018/02/10

  شاطئ جميرا

سباق باغي للجري
2018/02/10

 ديب اوتودروم

كأس األساتذة للبولو 2018
2018/02/15 - 2018/02/10

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

تحدي فالنتاين لرمي السهام
2018/02/14

 مالعب متعددة

كأس جوليوس باير الذهبي للبولو 2018
2018/03/09 - 2018/02/16

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

فبراير

01
فبراير

05

فبراير

06

فبراير

07

فبراير

09

فبراير

10

فبراير

14

فبراير

16

فبراير

17

فبراير

03

سلسلة سباق اليوم الوطني للسيارات
2018/02/17 - 2018/02/16

 ديب اوتودروم

مسيرة ديب العطاء من أجل التعليم 2018
2018/02/16

  حديقة الخور

بطولة فزاع الدولية التاسعة لرفعات القوة 
كأس العالم ديب 2018

2018/02/22 - 2018/02/17
 نادي ديب الصحاب الهمم

فبراير

فبراير

19

فبراير

22

فبراير

24

فبراير

26

فبراير

21

فبراير

23
فبراير

25

فبراير

28

سلسلة بطوالت اإلمارات للدراجات المائية 
2018/02/17

  شاطئ جميرا

سباق ميديا ون للجري
2018/02/17

  فندق ميديا وان

سباق ديب للجري الصحراوي
2018/02/17

  مالعب ذا سفنز

ابطال دو لكرة القدم كأس مدارس و فرجان 
اإلمارات

2018/02/17
  مالعب ذا سفنز

بطولة سوق ديب الحرة المفتوحة للتنس
2018/03/03 - 2018/02/19

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/02/21

  مالعب متعددة

الدوري الباكستاين الممتاز للكريكت
2018/02/26 - 2018/02/22

  مدينة ديب الرياضية

مهرجان المرموم للهجن 
2018/02/22

  نادي ديب لسباقات الهجن

دوري األساتذة لرمي السهام
2018/02/23

  مالعب متعددة

سلسلة سباقات سوبر سبورتس للجري
2018/02/23

  مضمار ميدان

مسيرة المشي من أجل أصحاب الهمم
2018/02/23

  حديقة قرية المعرفة

البطولة االسيوية للشباب والناشئين 
للمبارزة

2018/03/04 - 2018/02/23
  مجمع حمدان الرياضي

سلسلة سباقات جيانت للدواثلون
2018/02/23

 ديب باركس آند ريزورتس

سباق شاطئ ديب للجري )بيتش رن(

2018/02/23

 شاطئ سنست

بطولة كارتدروم للتحمل

2018/02/24 - 2018/02/23

  ديب كارتدروم

بطولة أبسولوت للفنون القتالية

2018/02/23

  مدينة ديب الرياضية

أبطال دو لكرة القدم كأس مدارس و فرجان 

اإلمارات

2018/02/24

  مالعب ذا سفنز

سلسلة سباقات داسا الرئيسية لألكواثلون

2018/02/25

 مدرسة راشد للبنين

سلسلة سباقات داسا لألكواثلون للمحترفين

2018/02/26

 مدرسة راشد للبنين

السلسلة الشتوية لرمي السهام

2018/02/28

 مالعب متعددة
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كأس دبي العالمي 2018

1 :59:50

تقويم مارس 2018

إن الموضة هي من أساسيات 
هذا الحدث، حيث يستغل 

الرجال والنساء باستخدام هذه 
المناسبة لعرض أناقتهم وذوقهم 

وإبداعتهم في ارتداء المالبس.
في الواقع، يتم منح جائزة بحكم 

من لجنة من القضاة ألفضل 
الرجال و النساء أناقة، هل لديك 

ما يلزم للتأنق؟

أكبر 
عدد من 

اإلنتصارات 
من قبل فارس: 

جيري بيلي 

 أكبر 
عدد من 

االنتصارات 
من قبل مالك: 

جودلفين

أكبر عدد من 
اإلنتصارات 
من قبل 

 مدرب واحد:
سعيد بن سرور

467 أسرع وقت سجل يف كأس العالم يف ديب كان 
يف عام 2000، بقيادة فرانكي ديتوري على 

صهوة جواده "ديب ميلينيوم" ليسجل توقيتا 
بلغ 1:59:50 دقيقة.

كثر الفعاليات الرياضية  يعتبر كأس ديب العالمي للخيول واحدا من أ
واالجتماعية البارزة يف روزنامة األحداث

الواجهة والمجد

سيقام كأس ديب العالمي لسباقات تأنق لتربح:
الخيل هذا العام يف 31 مارس المقبل.

مع الجوائز المالية التي يبلغ مجموعها 
30 مليون دوالر أمريكي التي تجذب 

األفضل من حول العالم للتنافس يف تسع 
أشواط رئيسية يف ليلة واحدة، وتخصيص 

10 ماليين دوالر للشوط الرئيسي، فإن 
هناك دائما الكثير من الحوافز لجذب أنظار 

60 ألف شخص يف المدرج المذهل يف 
مضمار ميدان.

تأسس كأس ديب العالمي عام 1996 من 
قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، - رعاه هللا-، وأصبح أحد 
كبر السباقات من نوعه على مستوى  أ

العالم ونجح بجذب أفضل الخيول األصيلة 
من جميع أنحاء العالم.

يف العام الماضي أثبتت بطولة كأس 
العالم يف ديب مرة أخرى أنها واحدة من 

السباقات األكثر إثارة يف العالم عندما فاز 
الحصان أروجيت لمالكه األمير خالد بن 
عبدهللا آل سعود من المملكة العربية 

السعودية، وبقيادة الفارس مايك سميث، 
بالشوط الرئيسي والجائزة الكبرى حينما 
كمل مسار تبلغ مسافته 2000 متر يف  أ

دقيقتين وثانيتين.

كأس ديب العالمي 2018

31 مارس
ميدان

www.dubaiworldcup.com

سباق ساوكوين تايم ترايل للجري
2018/03/02

  مجمع حمدان الرياضي

سلسلة سباق اليوم الوطني للسيارات
2018/03/03 - 2018/03/02

 ديب اوتودروم

بطولة فزاع الدولية للفوس والسهم ديب 
2018

2018/03/07 - 2018/03/02
 نادي ديب الصحاب الهمم

سباق ديب للتجذيف
2018/03/03

  نخلة جميرا

 أبطال دو لكرة القدم كأس

 مدارس و فرجان اإلمارات 

2018/03/03

  مالعب ذا سفنز

الدوري الباكستاين الممتاز للكريكت

2018/03/11 - 2018/03/06

  مدينة ديب الرياضية

سلسلة بطوالت منتجع و نادي الحبتور 

للبولو

2018/03/09 - 2018/03/06

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/03/07

  مالعب متعددة

سباق ديب مسقط للقوارب
2018/03/13 - 2018/03/08

  من ديب اىل مسقط

مهرجان ديب الدويل الثالث للطائرات الورقية
2018/03/08

  حتا

معرض شاطئ ديب لكمال األجسام
2018/03/10 - 2018/03/09

  فندق ريكسوس النخلة

كتف سفن الرياضي معرض ا
2018/03/10 - 2018/03/09

  حديقة برج خليفة

مهرجان ديب الدويل الرابع للطائرات الورقية
2018/03/10 - 2018/03/09

 كايت بيتش

مارس

08

مارس

تقويم مارس 2018

هل تعلم...
عداء الماراثون األكبر 

سناً يف العالم هو فوجا 
سينغ، الذي شارك 
يف ماراثون الواجهة 
المائية يف تورونتو 

وقطعه يف توقيت 8 
ساعات و 25 دقيقة و 

16 ثانية يف سن ال 

قم بإنشاء فريق مع أصدقائك 
أوعائلتك أو انضم بمفردك 
لركوب الدرجات والسباحة 

والجري يف الممزر صباحا

إبدأ نشاطك 

الجري وسط المناظر الخالبة
 إن بطولة الترياثلون -
2 إكس يو/ مقسمة 

إىل الفئات التالية، استنادا إىل 
سن المشاركين: جونيور سوبر 

سبرينت | سوبر سبرينت | 
سبرينت | األولمبية

سيتجه محبو اللياقة البدنية 
والرياضة إىل الممزر ليتحدوا أنفسهم 

إلكمال دورة ترياثلون عبر مسار معين 
معتدل ومياه بحيرة هادئة وطرق مغلقة 

عندما تبدأ بطولة "الترياثلون2- إكس 
يو”. هذه البطولة بمثابة حدث مجتمعي 
مفتوح للجميع، ولكنها فعالية تتطلب 

أن يكون المشاركين  صادقين حول 
لياقتهم وقدرتهم من أجل أن يكون 

لديهم تجربة ممتعة إلكمال المغامرة.
تقام المنافسات على وقع 

الموسيقى الترفيهية، مع توفير محطات 
المساعدة وتوافد المشجعين الذين 
كثر تشويقا،  يجعلون هذه البطوالت أ

علما إنه يتم اإلشراف عليها بما يضمن 
سالمة جكيع المشاركين يف جميع 

األوقات.
إن الجمال الساحر للجبال هو السمة البارزة لتالل حتا، وهناك 

سيكون الموعد مع الجري فيها هذا العام يف 9 مارس.
سيتنافس محبو اللياقة البدنية والعدائين المحنكين يف نصف 

الماراثون الذي يبلغ 21.1 كم، يف حين أن 
أولئك الذين يبحثون عن تحد أقل حدة 

يمكن أن يشاركوا يف سباق 10 كم.
كثر بحثا عن  بالنسبة للعدائين أ

المشاركة المجتمعية، تم إضافة أيضا 
مسافتي 5 كم و 2.5 كم، وذلك داخل 

األراضي الجبلية من فندق حتا فورت، علنا 
أن البداية والنهاية للسباق يف نفس المكان.

توفر حتا موقعا تكامليا مع ديب التي 
تتميز بناطحات السحاب والطرق السريعة، 

لتصل إىل حتا حيث تجد الجبال الهادئة 
والمياه والخضرة، مما يجعل منه المكان 

المثايل للجري يف الصباح الباكر. بطولة الترياثلون- 
2 إكس يو

16 مارس
الممزر

www.supersportsuae.com/races/
triathlon-championships-dubai

وفقا للباحثين يف 
جامعة والية ايوا، 
ممارسة الرياضة 
بانتظام يمكن أن 

تضيف ما يصل اىل 
ثالث سنوات يف 

حياتك

الجري يف تالل حتا

حتا
9 مارس

www.supersportsuae.com/races/
 /hatta-hills-half-marathon-dubai

سباق تالل حتا للجري
2018/03/09

  منتجع حصن حتا

سباق مينا مايل للسباحة يف المياه المفتوحة
2018/03/10

  شاطئ براستي

أبطال دو لكرة القدم كأس مدارس و فرجان 
اإلمارات

2018/03/10
  مالعب ذا سفنز

دوري السوبر لرمي السهام
2018/03/10

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

جوائز ديب للبولو

2018/03/12

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

 سلسلة سباقات داسا 

لألكواثلون للمحترفين

2018/03/12

 مدرسة راشد للبنين

كأس تحدي ديب 2018

2018/03/24 - 2018/03/12

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

سلسلة سباقات داسا الرئيسية لألكواثلون
2018/03/13

 مدرسة راشد للبنين

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/03/14

  مالعب متعددة

بطولة النخبة الخليجية لقفز الحواجز
 2018/03/16 - 2018/03/15
  نادي ومنتجع بولو الحبتور

بطولة زيورخ للرجبي
2018/03/16

  نادي ديب للبولو والفروسية

مارس

10

شاهد 
الفيديو هنا

شاهد 
الفيديو هنا
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سيتنافس أفصل العبي الكريكيت من جميع أنحاء العالم يف 
ديب يف بطولة طيران اإلمارات يت 20

تنافس وتفوق 
ستعود لعبة الكريكيت بخطى متسارعة إىل ديب 

ترقبا للنسخة السابعة من بطولة طيرات اإلمارات 
يت 20

ساهم هذا الشكل األقصر من رياضة الكريكيت 
يف حصد شعبية عاصفة حول العالم، وديب لم تفوت 
الفرصة الستضافة هذه البطولة المثيرة لمدة يومين.

وستقوم ستة فرق من جميع أنحاء العالم بخوض 
معاركها الخاصة يف المباريات المحددة يف روزنامة 

كاديمية ديب للكريكيت طمعا  البطولة التي تقام يف أ
لحصد المجد.

ويترقب مشجعو الكريكيت الفرصة يف هذه 

البطولة للقاء أبطالهم من خالل تواجد العديد منهم 
من مختلف دول العالم، مع إقامة جلسات لتوقيع 

التذكارات بترتيب من الجهة المنظمة.
تشارك اللقب العام الماضي فريقا  "النكاشير 

اليتنينغ" و "إم سي سي" بعد إلغاء المباراة النهائية 
جراء العاصفة الجوية.

بطولة طيران اإلمارات 
للكريكت يت 20

 22-23 مارس
كاديمية ديب للكريكيت أ

 www.emiratest20.com

األسماء الالزمة
أفضل العبي الكريكت 
لعبوا يف بطولة طيران 

اإلمارات 20 بما فيهم...

شهيد أفريدي 
)باكستان(

جيمي أندرسون 
)إنجلترا(

بريندون ماكولوم 
)نيوزيلندا(

 دارين سامي
)جزر الهند الغربية(

"إن البطوالت مثل طيران اإلمارات هي 
مهمة جدا للمساعدة في تنمية 

رياضة الكريكيت في دبي، حيث 
توفر وقتا للمتعة لألسرة وتعد 
ملهمة للشباب من خالل وجود 

أبطال الكريكيت هنا."

2016   يوركشاير
2015   يوركشاير

2014   ساسكس
2013   ساسكس
2012   ساسكس

2011   نوتينغمشير
2010   فالي إمراتيس

            إكسي

الفائزون السابقون

4-176

حصة الكوس مدير إدارة الفعاليات الرياضية 
في مجلس دبي الرياضي

أكبر نتيجة يف بطولة طيران 
اإلمارات 20 للكريكت / 

يوركشاير ضد ساسكس يف 
2015

تقويم مارس 2018

سباق الطريق الصحراوي للجري

2018/03/16

 حديقة المشرف

دوري ديب للشركات
2018/03/17 - 2018/03/16

  جامعة االمريكية يف ديب

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون
2018/03/16

  الممزر

بطولة اإلمارات الدولية للسباحة
2018/03/17 - 2018/03/16

  مجمع حمدان الرياضي

سباق ديب أوتودروم للجري
2018/03/16

 ديب اوتودروم

بطولة السوبر لسباعات لكرة القدم للناشئين
2018/03/16

  كاديمية جيمس ويلينجتون - شارع الخيل ا

سباق رن ذا تراك للجري
2018/03/17

 ديب اوتودروم

سباق بحيرة المرموم للجري الصحراوي 
2018/3/ 18

 بحيرات القدرة، مرموم 

الدوري الباكستاين الممتاز للكريكت
2018/03/18

  مدينة ديب الرياضية

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/03/21

  مالعب متعددة

بطولة طيران اإلمارات T20 للكريكت
2018/03/23 - 2018/03/22

  كاديمية الكريكيت - مدينة ديب الرياضية ا

مارس

10

مارس

16

مارس

22

مارس
ألعاب ديب للشركات يف ديب هي ذروة 

تدريب بناء روح الفريق

المحطة النهائية لـ"أيام السباق الوطني" للسيارات يف ديب أوتودروم

زعامة الفريق

نهاية مليئة باإلثارة 

ستعود ألعاب ديب للشركات يف نسختها رقم 13 
مجددا إىل الجامعة األميركية يف ديب، وهي المنافسات 

التي تمنح المجال للشركات يف جميع أنحاء اإلمارة 
للمشاركة والتواصل والسعي للصعود على منصات 

التتويج والتفاخر فيما بينها.
وتضم المنافسات مجموعة متنوعة من االلعاب 

أبرزها التنس والسباحة والكارتينج وكرة السلة، وذلك 
يف حدث سنوي متعدد االلعاب الجماعية والفردية 

يقدم تحديات مختلفة على مدى يومين بطراز أولمبي.
باإلضافة إىل إعطاء الموظفين فرصة تعزيز لياقتهم 

البدنية، فإن الحدث يوفر لهم أيضا فرصة مثالية لتعزيز 
أواصر التعاون بينهم كفريق واحد وبناء روابط أقوى 

للعودة إىل مكان العمل بحيوية ونشاط.
كثر من 3000  وشهدت منافسات العام الماضي أ

مشارك يمثلون ما يقرب من 60 شركة.
السؤال اآلن، هل أنت وزمالئك مستعدون لتصبحوا 

ضمن الرياضيين األولمبيين للشركات هذا العام؟
تنعقد منافسات المحطة النهائية لبطولة 

أيام السباق الوطني 2017-2018، على 
حلبة ديب أوتودروم مرة أخرى فيما يتوقع 

أن يشكل يوما آخر مثير من منافسات 
رياضة السيارات، حيث تقام ست منافسات 

رياضية، وهي بطولة اإلمارات للفورموال4 
وتحدي كأس بورشه جي يت3 الشرق 

األوسط، إىل جانب كل من سلسلة أن جي 
كيه ريسينغ، بطولة اإلمارات للدراجات 

الرياضية، كأس راديكال الشرق األوسط 
كاديمية الخليج للفورموال. وأ

يف العام الماضي حصل كوستاس 
بابانتونيس على لقب البطولة يف الفئة 

األوىل يف سلسلة سباق إن جي كيه" يف حين 

حصد السريالنكي آشان سيلفا لقب الفئة 
الثانية.

وتوج ويل موريسون بلقب الفئة الفرعية 
يف كأس كلي يف نهاية الموسم.

يف بطولة اإلمارات العربية المتحدة 
للدرجات النارية، قدم محمود تنير وسونيت 

غونزاليس أداء رائعاً حيث أصبحا بطلي 
الموسم يف السباق المثير.

قوة الفريق هو كل عضو على حدة. 
قوة كل عضو هو الفريق - فيل 

جاكسون )المدرب األسطوري يف 
الدوري االميركي للمحترفين(

نهايئ أيام السباق الوطني

ألعاب ديب للشركات 

30 مارس
ديب أوتودروم

www.dubaiautodrome.com/
/motorsport/race-days

16-17 مارس

الجامعة األمريكية يف ديب

www.highfiveevents.net

هل تعلم...
كل السباقات مجانية 

للمشاهدة لجميع األفراد!

تقويم مارس 2018

جولة نبض ديب للدراجات على الطرق الوعرة
2018/03/23

  مدينة ديب الرياضية

دوري السوبر لرمي السهام
2018/03/24

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

كاديمية المضارب للتنس بطولة أ
2018/04/07 - 2018/03/25

  كاديمية المضارب ا

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/03/28

  مالعب متعددة

دوري األساتذة لرمي السهام
2018/03/30

  مالعب متعددة

سلسلة سباق اليوم الوطني
2018/03/31 - 2018/03/30

 ديب اوتودروم

مهرجان الترايثلون
2018/03/30

  جبل علي

بطولة العالم للكراتيه التقليدي
2018/03/31 - 2018/03/30

  مدرسة الرازي - الصفا

اليوم البريطاين للبولو
2018/03/30

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

مارس

مارس23

31
مارس

30

شاهد 
الفيديو هنا

شاهد 
الفيديو هنا

شاهد 
الفيديو هنا

كأس ديب العالمي
2018/03/31

 مضمار ميدان

بطولة اإلمارات للقوارب الشراعية الخشبية
2018/03/31

 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية
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مهرجان قوارب التنين في دبي

تقويم ابريل 2018

يوفر مهرجان سباق قوارب التنين يف مارينا قرية 
المعرفة بديب تنافس رياضي ممتع

جّدف للنهاية 
ينطلق مهرجان سباق قوارب التنين، وهي 

الرياضة المائية المثيرة والمناسبة لمحبي 
التحدي وضخ األدرينالين واالستراتيجية 

والتقنية، ليعود إىل مارينا قرية المعرفة بديب 
كثر من 70 فريقا يف احتفال  حيث يشارك أ

حقيقي يتميز بالصداقات الحميمة والعيش 
بنشاط وحيوية والعمل الجماعي بينهم. 

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان خالل 
كثر من  اليومين الذي يقام فيهما تفاعل ا

12 ألف شخص الذين سيتوافدون إىل قرية 
المعرفة، فيما سيقام  حواىل 20 سباقا 

بشكل يومي، يشارك فيها ألفي شخص، مع 
توفر تجهيزات الستضافة ١٠ آالف متفرج.

ومنذ انطالق هذا المهرجان الرياضي يف 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، نمت هذه 
الرياضة بسرعة مع العديد من الشركات التي 

خصصت نوادي ركوب الزوارق لموظفيها يف 
محاولة لمساعدتهم على المشاركة يف جو 

من المرح واإلثارة.

تقام 4-6 فعاليات لسباقات 
قوارب التنين في الدولة سنويا

قوارب التنين لها أصول في 
الصين القديمة

واحدة من أسرع الرياضات المائية 
الجماعية نمواً  في العالم

مهرجان قوارب 
التنين يف ديب

6-7 أبريل
مارينا

www.dubaidragonboat.com

هل تعلم...
يتضمن سباق قوارب التنين فرقا يحتوي فيها كل 

قارب 20 من المجاديف يف قارب يبلغ طوله 40 قدما، 
ويحمل كل العب درعا وخوذة، ويتم التجديف بشكل 

محموم للتغلب على الفرق األخرى يف الدورة 

بطولة ديب المفتوحة للشطرنج
2018/04/12 - 2018/04/01

  نادي ديب للشطرنج والثقافة

ملتقى ديب الدويل ألكاديميات كرة القدم
2018/04/30 - 2018/04/01

  ديب

بطولة ليلة النزال للفنون القتالية
2018/04/05 - 2018/04/04

  مدينة ديب الرياضية

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/04/04

  مالعب متعددة

مهرجان المرموم الترايث
2018/04/16 - 2018/04/04

  نادي ديب للهجن

بطولة النخبة الخليجية لقفز الحواجز
2018/04/06 - 2018/04/05

  نادي ديب لسباقات الهجن

كأس ديب للبولو 2018
2018/04/13 - 2018/04/06

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

نهايئ السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/04/06

  ديب

كأس اإلمارات الدويل الثاين للجمباز اإليقاعي
2018/04/08 - 2018/04/06

  كاديمية الحبتور للتنس نادي ا

أبريل

01

أبريل

04

أبريل

05
أبريل

06

ابريل

تقويم ابريل 2018

تضم بطولة حمدان بن محمد الدولية للشباب لكرة القدم أفضل 
نجوم المستقبل الفرق المحلية والعربية والعالمية التي تتنافس لتطوير نجوم الغد

تنافس كالً من ريال مدريد 
وفالنسيا وميالن وباريس 

سان جيرمان وبوكا جونيورز 
يف البطولة مع أفضل 

الفرق العربية.

بطولة حمدان بن محمد 
الدولية لكرة القدم للناشئين

10-19 أبريل
نادي ضباط شرطة ديب

www.dubaisc.ae/hifc

نجح بطولة حمدان بن محمد 
الدولية لكرة القدم منذ عام 

2009 بجذب أفضل الفرق من 
جميع أنحاء العالم للتنافس 
يف فئتي الشباب والناشئين، 

وهي تقام يف نسختها الجديدة 
للناشئين تحت 17 عاما يف 

أبريل المقبل، بمشاركة تتيح 
لفرق ديب لمواجهة نخبة 

من أفضل الفرق العربية 
والعالمية لتحقيق الهدف 

األساسي منها وهو إعداد 
العبين يكونون نجوم 

المستقبل.
وتقدم البطولة حلقة 

وصل يف سلسلة من 
الفعاليات والبطوالت 
والندوات وورش العمل 
للنوادي يف ديب من أجل 

كاديميات كرة القدم  تطوير أ
على مستوى المنطقة ككل، 

وشهدت البطولة حضور نجوما 
شاركوا يف تتويج األبطال منهم 

األسطورة األرجنتيني دييجو 
مارادونا عام 2014 الذي سلم 
فالنسيا اإلسباين كأس المركز 

األول، كما حضر إريكسون 
وكابيلو مدربا منتخب إنجلترا 
سابقا، واإليطايل فابيو كانافارو 
أفضل العب يف العالم سابقا 

الذي قاد بالده لحصد لقب 
كأس العالم عام 2006.

مهرجان قوارب التنين يف ديب
2018/04/07 - 2018/04/06

 مارينا قرية المعرفة

دوري السوبر لرمي السهام
2018/04/07

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

كأس ديب الدويل السوبر لكرة القدم
2018/04/12 - 2018/04/09

  مالعب ذا سفنز

بطولة فزاع الدولية األوىل للريشة الطائرة 
ديب 2018

2018/04/16 - 2018/04/10
 نادي ديب الصحاب الهمم

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 17 سنة
2018/04/19 - 2018/04/10

  ملعب نادي ضباط شرطة ديب

حفل جوائز الصناعة الرياضية
2018/04/10

  ون آند أونلي رويال ميراج، ديب

بطولة اإلمارات المفتوحة للريشة الطائرة
2018/05/04 - 2018/04/11

  النادي الهندي

بطولة توتش 6 لكرة القدم
2018/07/04 - 2018/04/11

  مدينة ديب الرياضية

سباق 2XU الختراق الضاحية
2018/04/13

  حديقة المشرف

بطولة اإلمارات الدولية للسباحة
2018/04/14 - 2018/04/13

  مجمع حمدان الرياضي

أبريل

أبريل10

11
أبريل

13

شاهد 
الفيديو هنا
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تقويم ابريل 2018

بطولة فزاع الدولية األوىل 
للريشة الطائرة ألصحاب الهمم

10-15 أبريل
نادي ديب ألصحاب الهمم

www.uaebadminton.ae 

طوكيو 2020 هو الهدف حيث ستستضيف ديب أول حدث دويل 
للريشة الطائرة ألصحاب الهمم

أصحاب الهمم يلعبون بالريشة

تطلق بطوالت فزاع الدولية ألصحاب الهمم، النسخة 
األوىل من بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة التي 
ستكون يف مكانة بارزة على روزنامة االتحاد الدويل 

للريشة الطائرة، مع إبراز نمو القطاع الرياضي تحديدا 
ألصحاب الهمم بوصفهم جزء أساسي من المجتمع.
سيشارك الالعبون المحليون والدوليون جنبا إىل 

جنب للتنافس يف هذا الحدث الذي يقام يف  نادي ديب 
ألصحاب الهمم بإشراف االتحاد الدويل للريشة الطائرة، 

ويف الفترة التي تسبق الحدث، تم عقد ورش عمل  

للمدربين المحليين من قبل مدربة للريشة الطائرة 
ألصحاب الهمم البريطانية الشهيرة كيتي هول، يف 

محاولة لتحسين مستوى الالعبين يف المنطقة، كما 
كتوبر 2016  تم إطالق برنامج "وقت الريشة ديب" يف أ

بهدف رعاية العبي الريشة الطائرة الموهوبين يف 
جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة، والهدف طويل 
األجل هو تأهيل الالعبين اإلماراتيين للتأهل للمشاركة 

يف األلعاب البارالمبية عام 2020 يف طوكيو.

الريشة الطائرة  ال تزال يف 
مهدها يف هذا الجزء من العالم، 

ولكن مع المهارات المكتسبة 
حديثا، يمكن للمدربين 

المحليين اآلن تدريب العبي 
الريشة الطائرة  إىل معيار حيث 

يمكنهم التنافس يف البطوالت 
المحلية والدولية.

إنني أتطلع للمساهمة يف تطوير 
هذه الرياضة يف المنطقة، وأمل أن 
أرى بعض الالعبين المنافسين يف 
بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة  

ألصحاب الهمم التي يستضيفها 
نادي ديب ألصحاب الهمم. 

 كايتي هول
 مدربة فريق بريطانيا العظمى للريشة الطائرة

يف عام 2014 أعلنت اللجنة الدولية 
للمعاقين أن الريشة الطائرة ستكون 
واحدة من األلعاب الرياضية لأللعاب 

البارالمبية يف طوكيو 2020.

عقدت أول بطولة دولية للريشة 
الطائرة ألصحاب الهمم يف هولندا يف 

عام 1998.

سباق الدراجات النارية للقدرة
2018/04/14

 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

سلسلة سباقات جيانت للدواثلون
2018/04/14

 ديب باركس آند ريزورتس

سباق ديب الصحراوي للجري
2018/04/14

  مالعب ذا سفنز

اليوم العالمي للنشاط البدين
2018/04/16

  ديب

سلسلة المرموم لليوغا 
2018/4/16

 بحيرات القدرة، مرموم

الدوري الصيفي لرمي السهام
2018/04/18

  مالعب متعددة

سلسلة سباقات سوبر سبورتس للجري
2018/04/20

  مضمار ميدان

ألعاب اللياقة البدنية المدرسية
2018/04/20

  نادي ضباط شرطة ديب

أبريل

14
أبريل

14
أبريل

21
أبطال دو لكرة القدم كأس مدارس و فرجان 

اإلمارات الجولة النهائية
2018/04/21

  حلبة التزلج - ديب مول

دوري السوبر لرمي السهام
2018/04/21

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

ابريل

تقويم ابريل 2018

تختتم سلسلة كأس ديب الذهبي، وهي واحدة 
من بطوالت البولو الرائدة يف العالم، بكأس ديب

لعب الكرة من 
على صهوة الجواد 

أنشئت سلسلة كأس ديب الذهبي عام 2009، وهي تضم أفضل 
فرق البولو يف العالم والالعبين الذين يتنافسون عبر خمسة 

أحداث من يناير إىل أبريل. 
تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب حاكم ديب، ويجذب هذا الحدث العديد 

من األضواء ويحظى بحضور النخبة من كبار الشخصيات، وكبار 
المديرين التنفيذيين للشركات والمشاهير، وهو يقام بدعم من 

بنتلي، طيران اإلمارات وجوليوس باير، هذا الحدث لديه أعلى 
سجل حضور مقارنة بأي بطولة أخرى بولو يف جميع أنحاء 

الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا، مما يجعل ديب وجهة رائدة على 
مستوى العالم يف هذه الرياضة.

يف العام الماضي انتقل الحدث ليقام يف منتجع ونادي 
الحبتور بولو، حيث تقدم لوحات رياضية رائعة تعكس تطور 

الدولة يف هذا الفن المكرس لرياضة الخيول.

يجذب الحدث أفضل الفرق يف العالم، 
مع كبار الالعبين من انجلترا واألرجنتين 

واإلمارات العربية المتحدة.

تم االعتراف بها كجزء من جولة بولو 
العالمية منذ عام 2012

هل تعلم...
يجب أن تكون الئق بدنيا من أجل لعب 
البولو لتحقيق السيطرة المطلوبة على 
الحصان وجسمك يف نفس الوقت، إنها 

رياضة تتطلب الكثير من المهارة والعمل الشاق.
كأس ديب الذهبي

 6-13 أبريل
منتجع ونادي الحبتور للبولو

www.dubaipologoldcup.com

أبريل

24

أبريل

27

أبريل

أبريل27

28 سلسلة بطوالت منتجع و نادي الحبتور 
للبولو

2018/04/27 - 2018/04/24
  نادي ومنتجع بولو الحبتور

الدوري الصيفي لرمي السهام
 2018/04/25
  مالعب متعددة

دوري السوبر لرمي السهام
2018/04/27

  مالعب متعددة

سباق ساوكوين تايم ترايل للجري
2018/04/27

  مجمع حمدان الرياضي

سباق االمارات لجري األطفال
2018/04/27

  حديقة خور ديب

جائزة اإلمارات للرياضة واللياقة البدنيه
2018/04/27

 نادي المرابع العربية للجولف

بطولة كارتدروم للسيارات للقدرة
2018/04/28 - 2018/04/27

  ديب كارتدروم

سلسلة السوبر النهائية للسباحة
2018/04/27

  مجمع حمدان الرياضي

سلسلة سباقات أدي للترايثلون
2018/04/28

 مدرسة راشد للبنين

سلسلة المرموم لليوغا 
2018/4/30

 بحيرات القدرة، مرموم 

شاهد 
الفيديو هنا
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مايودورة ند الشبا الرياضية

دورة ند الشبا 
الرياضية
17 مايو - 6 يونيو

مجمع ند الشبا الرياضي
www.nasst.ae/home

تعد دورة ند الشبا الرياضية الحدث الرياضي 
والمجتمعي األكبر من نوعه يف شهر رمضان المبارك

تعد البادل تنس واحدة من 
أسرع األلعاب الرياضية نموا 
بين الشباب يف ديب، وقد تم 

إضافة ملعب للبادل تنس 
يف عالم ديب للرياضة يف مركز 
ديب التجاري العالمي والذي 

سيساهم يف زيادة انتشار هذ 
الرياضة يف ديب.

قدرات
ال حدود لها 

للعام السادس على التوايل ستنطلق دورة 
ند الشبا الرياضية، التي تقام تحت رعاية سمو 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

ويل عهد ديب رئيس مجلس ديب الرياضي، 
وتعد الحدث األضخم يف شهر رمضان الفضيل 
من حيث أعداد المشاركين وتنوع المنافسات 

التي تضمها وهي كرة الصاالت، الدراجات 
التحدي الهوائية، الجري، الكرة الطائرة، 

على الليلي، كرة السلة ألصحاب 
الكراسي المتحركة ألصحاب 

الهمم، كرة القدم ألصحاب 
اإلعاقة السمعية، البادل 

تنس والمبارزة.
وتواصل دورة ند 

الشبا الرياضية دورها الرائد يف تشجيع فئات 
المجتمع على ممارسة الرياضة وتعزيز أواصر 

التعارف والتعاون فيما بينهم، كما تواصل 
استقطاب النجوم من مختلف الرياضات 
وتوفير الفرصة ألبناء الوطن للكشف عن 

مواهبهم وتطوير مستوياتهم الفنية من خالل 
المنافسات القوية التي تقام بحضور آالف 
الجماهير من مختلف األعمار والجنسيات.

تقوم الدورة سنويا بإطالق مبادرات 
مجتمعية ورياضية هادفة، ويتخطى مجموع 
الجوائز المالية للفائزين فيها 6 ماليين درهم، 

كثر من 2 مليون درهم مخصصة  منها أ
كز األوىل يف كرة الصاالت. ألصحاب المرا

بطولة دانون الدولية لكرة القدم
2018/05/31 - 2018/05/01

  ديب

المعرض الدويل للرياضة و اللياقة البدنية
2018/05/03 - 2018/05/02

  فندق العنوان - المارينا

الدوري الصيفي لرمي السهام
2018/05/02

  مالعب متعددة

مهرجان الجمباز اإلمارايت 2018
2018/05/07 - 2018/05/03

  نادي الوصل الرياضي

بطولة كاس العالم للمبارزة للسيدات
2018/05/06 - 2018/05/04

  ديب

سلسلة السوبر النهائية للسباحة

2018/05/04

  مجمع حمدان الرياضي

 بطولة فزاع الدولية العاشرة

  لكرة السلة على الكراسي

 المتحركة 2018

2018/05/10 - 2018/05/04

 نادي ديب الصحاب الهمم

دوري السوبر لرمي السهام
2018/05/05

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

سباق وينجز فور اليف للجري
2018/05/06

 ديب اوتودروم

الدوري الصيفي لرمي السهام
2018/05/09

  مالعب متعددة

 بطولة فزاع الدولية أللعاب
القوى الجائزة الكبرى 2018

2018/05/17 - 2018/05/10
 نادي ديب الصحاب الهمم

 سلسلة هاميلتون
 للسباحة التطويرية

2018/05/11
  مجمع حمدان الرياضي

 سباق قوارب القفال
)صير بو نعير اىل برج العرب(

 2018/05/12
 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

بطولة مالعب الرمضانية السابعة
2018/06/14 - 2018/05/15

  نادي شباب األهلي - ديب

سلسلة المرموم لليوغا 
2018/5/15

 بحيرات القدرة، مرموم

دورة ند الشبا الرياضية
17 مايو - 6 يونيو

 مجمع ند الشبا الرياضي

جولة فاست أند فيوريوس للسباحة
2018/05/18

  مجمع حمدان الرياضي

سلسلة سباقات المبتدئين للسباحة - 
الجولة 4

2018/05/18
  مجمع حمدان الرياضي

سباق رن ذا تراك للجري
2018/05/18

 ديب اوتودروم

بطولة سوق ديب الحرة لرمي السهام
2018/05/24 - 2018/05/23

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

تحدي إفتار للجري 2018

2018/05/24

  حديقة المشرف

سلسلة سباقات أدي للترايثلون

2018/05/26

 مدرسة راشد للبنين

سلسلة المرموم لليوغا 

2018/5/29

 بحيرات القدرة، مرموم 

تقويم مايو 2018

مايو

01

مايو

03
مايو

06

شاهد 
الفيديو هنا
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يوليو100 أوفر 50 - أسخن سباق في 2018

)100 أوفر 50(  | أسخن سباق يف 2018، وهو 
التحدي األكبر لقدرة التحمل البدين

نصائح مهمة:
l المياه، المياه، المياه.. ال يمكن 
أبدا أن يكون لديك ما يكفي من 

الماء يف النظام الخاص بك

 lخذ فواصل ثابتة

كه! الموز خاصة  l الجأ إىل الفوا
يمكن أن يكون مفيداً جداً 

للحفاظ على وتيرتك

l توقف إذا كنت تشعر بالدوار 
كبر عالمات الجفاف فهو أحد أ

ما هو ألتراماراثون؟
ألترامارثون، ويسمى أيضاً 

ألترا-دستانس أو ألترا-راننج، 
هو مسابقة للجري أطول 

من الماراثون التقليدي الذي 
تبلغ مسافته 42.195 كم.

التحدي األكبر 
سيتمكن العدائون من إثبات قدرة التحمل البدين لديهم عندما يعود 
سباق )100 أوفر 50( السباق األكثر سخونة لعام 2018، والذي سيقام 

يف 20 يوليو تحديدا.
وليس من قبيل المصادفة أن هذا السباق المجاين الغير تنافسي 

الذي يبلغ طوله 100 كم يقام يف ذروة الصيف يف مع درجات حرارة تصل 
إىل 50 درجة مئوية.

يسمح للمتسابقين بإكمال دورتين كاملتين يف غضون 24 ساعة 
ليتيح لك بأن تأخذ وقتك، وتذكر دائما من أجل تحقيق الفوز بالسباق 

عليك التمهل والتحرك ببطء.
وأفضل جزء يف السباق إنه يتم التبرع بجميع عائدات هذا الحدث 

للمساهمة يف جهود جمع األموال يف مؤسسة الجليلة، من أجل برنامج 
مخصص لتوفير التنقل بإستخدام األطراف الصناعية لمبتوري األطراف.

100 أوفر 50 | أسخن 
سباق يف 2018

20 يوليو

طريق القدرة للدراجات الهوائية

www.hopasports.com/
event/100over50-the-hot-

testrun-2017

تقويم يوليو 2018
احتفالية النادي الصيفي لألطفال

2018/07/31 - 2018/07/01
  النادي الهندي

الدوري الصيفي لرمي السهام
2018/07/04

  مالعب متعددة

دوري السوبر لرمي السهام
2018/07/07

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

الدوري الصيفي لرمي السهام
2018/07/11

  مالعب متعددة

سلسلة المرموم لليوغا 
2018/07/12 - 2018/07/11

 بحيرات القدرة، مرموم

سباق بحيرة المرموم للجري الصحراوي 
2018/07/12

 بحيرات القدرة، مرموم 

الدوري الصيفي لرمي السهام
2018/07/18

  مالعب متعددة

100 أوفر 50 | أسخن سباق يف 2018
2018/07/20

 طريق القدرة للدراجات الهوائية

يوليو

20

دوري السوبر لرمي السهام
2018/07/21

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

الدوري الصيفي لرمي السهام
2018/07/25

  مالعب متعددة

دوري األساتذة لرمي السهام
2018/07/27

  مالعب متعددة

يونيويوم اليوغا العالمي

تقويم يونيو 2018

استخدم جسدك وعقلك وحيويتك مع مناسبات متعددة يف 
جميع أنحاء ديب التي تحتفل بهذا التدريب التقليدي

يوم اليوغا العالمي

أنضم مع العالم واحتفل باليوم العالمي الرابع لليوغا حيث 
ستقام تدريبات احتفالية يف جميع أنحاء ديب وذلك تماشيا مع 
أهمية هذا النوع من التدريبات التي يشترك بها كافة الشعوب، 
يف يف العالم الحديث سريع الخطى، أصبحت اليوغا واحدة من 

الرياضات األكثر شعبية من جانب التمارين والهروب للحصول على 
الراحة والتأمل، وحاليا يمارسها اآلالف من الناس يف جميع أنحاء 

المنطقة. 
كبر اجتماع لالحتفاالت بيوم اليوغا الدويل يف مركز ديب  وسيكون أ

كثر من 15,000 شخص يف العام  التجاري العالمي حيث شارك أ
الماضي.

كثر من 175 بلدا،  ويشارك يف االحتفال باليوم العالمي لليوغا أ
من بينها الواليات المتحدة وكندا والصين باإلضافة إىل دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، حيث يتم رعاية ودعم األحداث المرتبطة باالحتفال 

بهذا الحدث سنويا.
وتعتبر اليوغا نشاط يزيد من المرونة، ويقوي العضالت، ويصفي 

أفكارك ويساعدك على االسترخاء، وستكون المشاركة مجانية.

أين؟
يحتفل يوم اليوغا العالمي يف مواقع 

مختلفة يف ديب:
l المرموم

l حديقة زعبيل

l برج بارك
l مركز ديب التجاري العالمي

l مجمع برهاين

l باإلضافة إىل العديد من األماكن األخرى

JUN

اليوغا يف عقر دارك 20

هل تعلم...
اليوغا هي ممارسة 

جسدية وعقلية وروحية، 
تعود نشأتها إىل 5000 
سنة ايف الهند وتهدف 

إىل تحقيق الفائدة لكل 
من الجسم والعقل.

ستقام احتفاالت يوم اليوغا 
يف مركز ديب التجاري العالمي 

كثر من  حيث شارك أ

شخص يف العام الماضي
15,000

عالم ديب للرياضة
2018/09/02 - 2018/06/01

  مركز ديب التجاري العالمي

سباق ران مدان للجري
2018/06/01

  مركز ديب التجاري العالمي

 اإلحتفال بنهاية الموسم الرياضي
ألندية ديب الرياضية للسيدات

2018/06/01
  ديب

سباق طريق ديب الصحراوي للجري
2018/06/16

  مالعب ذا سفنز

الدوري الصيفي لرمي السهام
2018/06/20

  مالعب متعددة

اليوم العالمي لليوغا
2018/06/20

  حديقة برج خليفة

دوري السوبر لرمي السهام
2018/06/23

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

الدوري الصيفي لرمي السهام
2018/06/27

  مالعب متعددة

دوري األساتذة لرمي السهام
2018/06/29

 مالعب متعددة

يونيو

01
يونيو

16
يونيو

20
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معرض اإلمارات للسيارات

تأيت أفضل فرق السباقات يف الشرق األوسط 
تأهبا للموسم الجديد.

ملتقى عّشاق 
السيارات الرياضية

يلتقي مجتمع رياضة السيارات معا يف هذا 
المعرض الرائد حيث توجد فرص للقاء الفرق 

والمنافسين وأصحاب القرار الرئيسيين يف االتحاد 
الدويل لرياضة السيارات "فيا"، وذلك يف ديب أوتودروم 

حيث ينظم الحدث بالتعاون مع نادي اإلمارات 
للسيارات بدعم من مجلس ديب الرياضي.

وقد شهد هذا الحدث يف عامه الثالث مشاركة كبيرة 
مثل: "مكالرين اإلمارات" و "أودي الشرق األوسط" 
و "لوتس اإلمارات"، وتم فيه عرض أحدث معدات 

السباقات الخاصة بالمشاركين، فضال عن توفير نخبة 
من المتحدثين الرئيسيين وتقديم كل ما هو جديد 

لعشاق السيارات يف ديب لالستمتاع بالحدث.
كما يقدم المعرض تجارب ركوب السيارات يف 

مختلف سيارات السباق والطرق، وورشة عمل حول 
ما يلزم للتنافس يف دولة اإلمارات العربية المتحدة 

يف جميع أشكال رياضة السيارات ألي سائق سباق 
ناشئ.

هل تعلم...
كانت ديب أوتودروم أول منشأة 

متكاملة ومتعددة األغراض 
لسباقات السيارات والترفيه يف دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

معرض اإلمارات 
للسيارات

14 سبتمبر
ديب أوتودروم

www.emiratesmotorsportexpo.com

سبتمبر أغسطسعالم دبي للرياضة

تقويم أغسطس 2018

عالم ديب الرياضي يعطي الجميع الفرصة 
لممارسة رياضاتهم المفضلة داخل المباين 

المكيفة خالل فصل الصيف

الرياضة 
يف الصيف

إن أشهر الصيف الطويلة والخانقة هي عذر مفهوم للتوقف عن ممارسة الرياضة المفضلة 
لديك، ولكن مع عودة عالم ديب الرياضي مجددا من 16 مايو إىل 28 أغسطس، يمكن لعشاق 

كبر مكان لممارسة الرياضة يف اإلمارة واالستمتاع بثالثة  الرياضة يف ديب أن يلتقوا مرة أخرى يف أ
أشهر دون توقف.

من الريشة الطائرة وكرة القدم، إىل تنس الطاولة والترامبولين، فإن هناك شيء يف عالم ديب 
للرياضة للجميع.

لديك خيار االنضمام إىل األكاديمية الرياضية للدروس، أو ببساطة استئجار ملعب لممارسة 
الرياضة مع مجموعة من األصدقاء، وكل ذلك بأسعار معقولة جدا.

ماذا يمكنني أن ألعب يف عالم ديب 
الرياضي؟

كرة القدم - كرة السلة - الرجبي - التنس 
االرضي - الريشة الطائرة - كرة الطاولة - 

كرة الطائرة وألعاب اخرى.

هل تعلم...

هل تعلم...

القاعات المكيفة يف 
عالم ديب الرياضي تمتد 

إىل 25,000 متر مربع

قدم عالم ديب الرياضي العام 
الماضي دورة محارب النينجا 

الفريدة من نوعها

عالم ديب للرياضة

16 مايو - 28 أغسطس 
مركز ديب التجاري العالمي

www.dubaisportsworld.ae

الدوري الصيفي لرمي السهام
2018/08/01

  مالعب متعددة

الدورة الصيفية ألكاديميات كرة القدم
2018/08/31 - 2018/08/01

  ديب

بطولة ديب الدولية للناشئين يف كرة اليد
2018/08/31 - 2018/08/01

  ديب

بطولة ديب الدولية للناشئين يف كرة السلة
2018/08/31 - 2018/08/01

  ديب

دوري السوبر لرمي السهام
2018/08/04

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

الدوري الصيفي لرمي السهام
2018/08/08

  مالعب متعددة

الدوري الصيفي لرمي السهام
2018/08/15

  مالعب متعددة

دوري السوبر لرمي السهام
2018/08/18

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

الدوري الصيفي لرمي السهام
2018/08/22

  مالعب متعددة

سبورت كافيه
2018/08/28

  ديب

نهايئ الدوري الصيفي لرمي السهام
2018/08/29

  مالعب متعددة

بطولة ديب المفتوحة لرمي السهام
2018/09/01 - 2018/08/31

 ديب

أغسطس

01

أغسطس

01

شاهد 
الفيديو هنا

شاهد 
الفيديو هنا
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تحدي دبي للياقة البدنية

درس تجريبي مجاين 
يف 88 مرفق رياضي 

للياقة البدنية

موقعا للياقة البدنية 
المنبثقة

1,500

75

حدث لمدة 30 يوما على مستوى المدينة حيث يمكن للجميع المشاركة 
كثر المدن نشاطا يف العالم والمساعدة يف جعل ديب واحدة من أ

انضم لتحدي الرياضة

جاء إطالق تحدي ديب للياقة البدنية ترجمة لمبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم ويل عهد ديب ورئيس مجلس ديب الرياضي، حيث يتعهد المشاركون بالقيام 

ب 30 دقيقة من التمرين يوميا لمدة 30 يوما.
ويشمل التحدي جميع أشكال النشاط البدين - من كرة القدم الشاطئية وركوب الدراجات 

والكريكيت، إىل الرياضات المائية، والرياضة الجماعية، والمشي، والركض واليوغا. 
يتم تشجيع جميع أفراد المجتمع للمشاركة فيه من مختلف األعمار ومستويات اللياقة 

البدنية إما بشكل فردي أو مع األصدقاء والعائلة والزمالء، من أجل تحقيق الغاية لجعل 
الرياضة أسلوب حياة يف مجتمع ديب، علما أن المبادرة حظيت بتفاعل واسع للغاية يف 

.2017
االنضمام إىل التحدي سهل - كل ما عليك القيام به هو تحميل التطبيق تحدي ديب للياقة 

البدنية، و بدء تدريباتك. 

لقد كان من دواعي سروري أن أعود إىل ديب كجزء من تحدي ديب 
للياقة البدنية يف نسخته األوىل 2017، إنها مبادرة رائعة تشجع 

الناس على الحركة لمدة 30 دقيقة يوميا يف 30 يوما، وأنا ملتزم 
كثر وممارسة الرياضة لرفع اللياقة  بتحفيز الناس على التحرك أ

البدنية لديهم، إنه أمر رائع أن تكون جزءا من هذا الحدث.
أنتوين جوشوا، الحائز على الميدالية الذهبية األولمبية يف مالكمة الوزن الثقيل

هل تعلم...
المشاركة سهلة 

- ال تحتاج إىل 
أن تكون عضوا 

يف صالة األلعاب 
الرياضية 

للمشاركة. 

تحدي ديب 
للياقة البدنية

كتوبر إىل نوفمبر أ

www.dubaifitnesschallenge.com

اكتوبر

أول حدث من أربع سباقات ضمن سلسلة تحدي سبنينس ديب 
92 للدراجات الهوائية )بيلد أب رايد(

مهرجان الدراجات 
الهوائية

التنافس لحجز مقعد يف الحدث المنتزر تحدي سبنينس 
ديب 92 للدراجات الهوائية ستنطلق بإقامة أول سباق من 
أصل أربع سباقات ضمن الحدث الذي يقام تحت عنوان 

"بيلد أب رايد".
ونجح تحدي سبنينس ديب 92 يف ترسيخ نفسه خالل 

تسع سنوات بوصفه دعامة أساسية يف تعزيز ونشر رياضة 
الدراجات الهوائية يف دولة اإلمارات والمنطقة.

وينقسم هذا الحدث إىل فئات عمرية مختلفة على أن 
يتأهل أصحاب النسبة الـ٪25 األعلى من كل فئة عمرية إىل 

بطولة العالم جران فوندو العالمية.

مسافات سبنينس ديب 92 بيلد أب رايد:
الجولة التحضيرية االوىل / سبينيس 92 - 32.5 كم 

الجولة التحضيرية الثانية / سبينيس 92 - 50كم

الجولة التحضيرية الثالثة / سبينيس 92 - 65 كم

الجولة التحضيرية الرابعة / سبنيس 92  85 كم 

هل تعلم...

هل تعلم...

أول دراجة شيدت كانت مصنوعة 
من الخشب

تتمتع أطول دراجة ترادفية بـ35 
مقعدا وبطول حوايل 67 قدم

سبنينس ديب 92 
بيلد أب ريد

سبتمبر
 ديب

www.cyclechallenge.ae

تقويم سبتمبر 2018

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 1
2018/09/07

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/09/12

  مالعب متعددة

معرض اإلمارات للسيارات
2018/09/14

 ديب اوتودروم

معرض UMFF لكمال االجسام

2018/09/14

  ديب

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/09/19

  مالعب متعددة

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/09/26

  مالعب متعددة

دوري األساتذة لرمي السهام
2018/09/28

  مالعب متعددة

سباق برج هيلتون للجري العامودي
2018/09/29

 فندق هيلتون - الممشى

سبتمبر

07
سبتمبر

14
سبتمبر

14

شاهد 
الفيديو هنا

شاهد 
الفيديو هنا

دليل الفعاليات الرياضية في دبي  |   3637    |  دليل الفعاليات الرياضية في دبي



تجربة للسيدات من جميع الثقافات وجميع األعمار. 6 تحديات ممتعة 
بين فرق تضم 3 إىل 5 سيدات ضد بعضهم البعض، لزيادة الوعي 

كة مع القافلة الوردية يف اإلمارات. وجمع المال لسرطان الثدي بالشرا

اللون الوردي هو 
األساس 

األلعاب الوردية للسيدات هو برنامج لمدة نصف يوم، لتقضية الوقت الطيب 
والممتع جنبا إىل جنب مع صديقاتك وزميالتك، حيث الجميع هو الفائز.

ال تتوقعي أنشطة رياضية عادية! على العكس من ذلك، إستعدي لمزيج فريد من 
التحديات مع لمسة أنثوية، وستحتاجين إىل العقل والحدس وقوة الفتاة.

وبهدف إلهام السيدات لتبني أسلوب حياة نشط، حتى مع حياة عائلية و مهنية 
مزدحمة، فإن األلعاب الوردية للسيدات أيضا ستجمع األموال للقافلة الوردية، وهي 
مبادرة تشمل دولة اإلمارات العربية المتحدة للتوعية بسرطان الثدي التي أطلقتها 

للنساء من سن أصدقاء مرضى السرطان، وهي قضية توحد النساء من جميع أنحاء العالم.
18 فما فوق
يتم تشجيع 

الجميع على 
ارتداء الوردي

األموال التي يتم 
جمعها تذهب 

إىل القافلة 
الوردية الخيرية 

األلعاب الوردية للسيدات

كتوبر 26 ا

منتجع شاطئ شيراتون جميرا

  www.pinkladiesgames.com

اكتوبر

برنامج غرس
2019/04/30 - 2018/10/01

  أندية ديب الرياضية

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/10/03

  مالعب متعددة

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 2
2018/10/05

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

تحدي آيس واريور
2018/10/05

  سكي ديب - مول االمارات

اكتوبر

01

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/10/10

  مالعب متعددة

روي نصر ميموريال ترايثلون
2018/10/13

 منتجع جبل علي للجولف

دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات

2018/10/31 - 2018/10/13
  مالعب متعددة

كتوبر 2018 تقويم ا
البطولة المحلية للريشة الطائرة
2018/10/21 - 2018/10/14

  النادي الهندي

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/10/17

  مالعب متعددة

معرض ميفيت للصحة و اللياقة البدنيةق
2018/10/20 - 2018/10/18

  ديب

تحدي ديزرت واريور
2018/10/19

  ديب

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون
2018/10/19

  الممزر

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/10/24

  مالعب متعددة
دوري األساتذة لرمي السهام

2018/10/26
  مالعب متعددة

بطولة أو يو جي )2018(
2018/10/27 - 2018/10/26

  كسيسلور فندق جراند ا

بطولة األلعاب الوردية للسيدات
2018/10/26

  ديب

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 3
2018/10/26

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

ندوة ديب الدولية الرابعة عشر لإلبداع 
الرياضي

2018/10/31
  فنادق بالزو فيرساتشي

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/10/31

 مالعب متعددة

اكتوبر

05

اكتوبر

13

اكتوبر

13
اكتوبر

19

تجتمع الموظفات من الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة 
للمشاركة يف هذه الدورة المميزة.

كثر من 4000 امرأة يف المؤسسات  تعد الدورة الحدث األكبر من نوعها يف ديب، وتستهدف أ
الحكومية وأسرهن بهدف زيادة عدد النساء المشاركات يف الرياضة. تتنافس المشاركات يف 
ثمانية بطوالت أللعاب فردية وجماعية، وهي: كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والشطرنج 

والريشة الطائرة وتنس الطاولة وركوب الدراجات والبولينج والسباحة وسباق الطريق مع تقديم 
كز األوىل. جوائز مالية كبيرة للحاصالت على المرا

لقد تطورت هذه الدورة سنويا منذ إطالقها يف عام 
2013، ونحن سعداء بتنظيم دورة مخصصة للسيدات 

تحقق العديد من الغايات االستراتيجية المهمة.
موزة المري، عضو مجلس إدارة مجلس ديب الرياضي، رئيس لجنة رياضة المرأة .

هل تعلم...
شهدت النسخة األوىل من المسابقة 

يف عام 2013 مشاركة 166 سيدة 
يف حين شهدت النسخة الخامسة 
مشاركة 685 رياضية للتنافس يف 

مختلف األلعاب الرياضية.

دورة الشيخة هند 
الرياضية للسيدات

كتوبر 13 - 31 أ

أماكن متعددة

www.dubaisc.ae/english/shwt

شاهد نشاط السيدات
الفيديو هنا

شاهد 
الفيديو هنا
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بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف

السباق العالمي ينتهي هنا !
انطلقت بطولة جولة موائن ديب 
العالمية للجولف ألول مرة يف 

عام 2009، وهي تحظى برعاية 
سمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم، ويل عهد 
ديب رئيس مجلس ديب الرياضي، 
وتفتخر بكونها الحدث الختامي 
من الموسم يف الجولة األوروبية 
للجولف التي تقام تحت عنوان 
)السباق إىل ديب(، حيث يشارك 

فيها حصريا أفضل 60 العبا 
بحسب نتائجهم يف الموسم 
للتنافس على لقب البطولة 
المرموقة التي يبلغ مجموع 

جوائزها 8 ماليين دوالر أميركي، 
يف حين يتم توزيع  5 ماليين دوالر 

كز  جوائز إضافية ألصحاب المرا
العشر األوىل يف ترتيب السباق إىل 

ديب يف نهاية البطولة.
وتعد بطولة جولة موائن ديب 

العالمية  للجولف،  واحدة 
من ثمانية بطوالت مرموقة يف 
"سلسلة رولكس" يف الجولة 

األوروبية، ويشمل سجل الفائزين 
قائمة من أفضل العبي العالم 
منهم اإليرلندي الشمايل روري 

ماكلروي والسويدي هنريك 
ستينسون وأسطورة كأس رايدر يل 

ويستوود. 
وتمثل هذه البطولة محط اهتمام 

العالم بأجمعه الذي يترقب سنويا 
يف ديب لمعرفة هوية بطل جولة 
موائن ديب العالمية ومن سينال 

لقب )السباق إىل ديب(، بعد 
سلسلة طويلة تطوف فيها الجولة 

أرجاء العالم على مدار عام كامل.

هل تعلم...
تم تصميم ملعب األرض 
)ذا إيرث( من قبل جريج 

نورمان، الفائز بلقب البطولة 

بطولة جولة موائن ديب 
العالمية للجولف

15-18 نوفمبر

عقارات جميرا للجولف

www.dpwtc.com

أفضل الالعبين يف الجولة األوروبية سيدخلون يف التحدي األكبر وآخر 
لحدث الموسم الختامي للسباق إىل ديب

انه لشيء رائع أن أعود إىل 
ديب وهي مكان عظيم إلنهاء 

الموسم. 

إن الدخول إىل البطولة مجاين لجميع األعمار منذ 
تدشين البطولة يف عام 2009، ويتم توفير مرافق 

صديقة لألسرة تجعل التجربة تتحول إىل يوم ممتع 
أثناء مشاهدة نجوم الرياضة من الطراز العالمي.

- روري ماكلروي

نوفمبر

شاهد 
الفيديو هنا
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تعد بطولة "إكس ديب سبارتن ريس" تحديا 
فريدا من نوعه

هذه سبارتا 
بعد أن أقيمت بنجاح أول بطولة سبارتان يف الشرق األوسط يف 
العام الماضي، ستعود إكس ديب سبارتن ريس إىل مضمار حتا 

الجبلي للدراجات يف نوفمبر المقبل.
 تفادي الحفر المحترقة وجذوع الشجر والمستنقعات المليئة 

بالوحل والزحف تحت األسالك الشائكة، هذه بعض األشياء التي 
ستكون يف طريق المشاركين يف سباق هذا العام، والذي يتوقع أن 

كثر من أي وقت مضى. يجذب المزيد من المشاركين أ
ال عجب بأن هذا السباق معروف بأنه أصعب سباق عقبات يف ديب 

فئات السباق:
سبارتان الوحش - 20 كم / 35 عقبة

سبارتان سوبر - 13 كم / 25 عقبة
سبارتان سبرينت - 5 كم / 20 عقبة

إكس ديب 
سبارتن ريس

 50,000 دوالر 
هذا هو المبلغ اإلجمايل من 

الجوائز المالية للفائزين

9 نوفمبر

حتا

www.spartanarabia.com

نوفمبر

تتجمع أفضل منتخبات الرجبي سنويا 
يف ديب لبطولة السباعيات

ملتقى النخبة 

يواجه كبار نجوم الرجبي يف العالم 
معركة أمام حشود كبيرة على ملعب 
عالمي بني خصيصا إلحتضان بطولة 

سباعيات ديب للرجبي.
نمت شعبية سباعيات الرجبي يف 

جميع أنحاء العالم يف العقود األخيرة، 
كثر عندما تم ضمها إىل  وقد ازدادت أ
قائمة ألعاب أولمبياد ريو دي جانيرو 

.2016
وتعد سباعيات ديب للرجبي واحدة 
من أفضل األحداث الرياضية على 

صعيد الحضور الجماهيري يف دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، حيث تأيت 

فرق مثل نيوزيلندا وانجلترا وجنوب 
أفريقيا وفيجي إىل ديب للتنافس 
على مدى يومين لتحديد هوية 

البطل.
الدخول مجاين لألطفال دون سن 

12 عاما وهناك مجموعة كبيرة 
من األنشطة لجميع أفراد األسرة 

لالستمتاع بتجربة متابعة هذا 
الحدث الرياضي من الطراز العالمي، 

والبطولة تعد جزءا من سلسلة 
سباعيات الرجبي العالمية التي تقام 
تحت رعاية طيران اإلمارات، وشركات 

عالمية أخرى.

تصل مسيرة ديب 24 ساعة إىل عامها 
كبر من أي وقت مضى، فهي  الثالث أ

المبادرة التي تفاعلت معها كافة 
فئات المجتمع يف احتفالية للنشاط 

والصحة، وتشرفت يف النسخة الماضية 
بقيادة سمو الشيخ منصور بن محمد 

بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي ديب 
الدويل للرياضات البحرية، لقافلة 

المشاركين بحضور سعيد حارب، أمين 
عام مجلس ديب الرياضي، ومجموعة 

من كبار المسؤولين الحكوميين يف 
ديب و المشاهير اإلماراتيين، وانضم 

إليهم نحو 2000 مشارك من مختلف 
األعمار والجنسيات يف تحدي ممتع 
بينما عبروا أرجاء ديب وسط متابعة 

وتفاعل كبير.
انطلقت المسيرة يف الساعة السابعة 
والنصف صباح يوم الخميس وانتهت 

يف اليوم التايل يف تمام الساعة والنصف 

من صباح يوم الجمعة، وامتدت 
لمسافة 100 كلم بمشاركة فرق عبر 

حلقات مخصصة لمسافة 25 كلم 
ساروا خاللها عند المعالم الشهيرة يف 

ديب ومنها برج العرب وقناة ديب المائية 
وحديقة الصفا.

وسوف يحصل المشاركون الذين 
يتطلعون لخوض هذه التجربة يف 
النسخة الثالثة على اختبار للياقة 

البدنية والقدرة على التحمل والقوة 
ليوم كامل يف تجربة ال تنسى حقا.

التسجيل لهذا الحدث مجاين!

التفاصيل: فرق تصل إىل 20 شخصا 
للفريق الواحد، ويمكن أن يشارك ما 

ال يقل عن خمسة أشخاص يف كل 
فريق والمطلوب منهم المشي يف أي 

نقطة واحدة.

سباعيات ديب 
للرجبي

مسيرة ديب 
للمشي 24 ساعة

29 نوفمبر - 1 ديسمبر

ملعب ذا سيفنز

www.dubairugby7s.com

22 - 23 نوفمبر
سنسيت مول، شارع شاطئ جميرا

www.dubaisc.ae/HBMIEn

هل تعلم...
تلعب سبعيات الرجبي بين 

فريقين من سبعة العبين، وتلعب 
المباريات العادية يف شوطين لمدة 

سبع دقائق، يف حين تلعب نهائيات 
بطولة سباعيات ديب للرجبي يف 

شوطين لمدة عشر دقائق.

احتفل بالصحة والثقافة والتنوع يف ديب مع هذه المسيرة 
على مدار 24 ساعة متواصلة يف مبادرة فريدة من نوعها

مسيرة الحياة 

شاهد 
الفيديو هنا

شاهد 
الفيديو هنا
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دوري االكاديميات الرياضية الخاصة لكرة 
القدم

2019/03/31 - 2018/11/01
  ديب

دورة حمدان بن محمد لأللعاب المدرسية
2019/02/28 - 2018/11/01

  ديب

البطولة السنوية للسباحة
2018/11/02

  النادي الهندي

بطولة الدوائر الحكومية للياقة البدنية
2018/11/03 - 2018/11/02

  نادي ضباط شرطة ديب

كأس القارات لكرة القدم الشاطئية
2018/11/10 - 2018/11/06

  مراسي - الخليج التجاري
السلسلة الشتوية لرمي السهام

2018/11/07
  مالعب متعددة

كأس القارات للفوتفويل 2018
2018/11/10 - 2018/11/08

  ديب مارينا

مهرجان الترايثلون و ترايثلون ديب الدويل
2018/11/09

  جبل علي

سباق ديب للسفن الشراعية المحلية 22 قدم
2018/11/09

 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

سباق سبارتن ريس )أكس ديب(
2018/11/09

  حتا

جولة نبض ديب للدراجت الهوائية
2018/11/09

  مدينة ديب الرياضية

سباق جري األلوان
2018/11/10

 ديب اوتودروم

سباق ديب للسفن الشراعية المحلية 60 قدم
2018/11/10

 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

كأس جيمس لكرة القدم
2018/11/12

  كاديمية جيمس ويلينجتون - شارع الخيل ا

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/11/14

  مالعب متعددة

كأس جيمس لكرة القدم
2018/11/14

  كاديمية جيمس ويلينجتون - شارع الخيل ا

بطولة جولة موائن ديب العالمية للغولف
2018/11/18 - 2018/11/15

  مالعب جميرا للجولف

ترايثلون ديب للسيدات
2018/11/16

  نادي ديب للسيدات

بطولة إندو-باك كوشتي للمصارعة
2018/11/16

  مجمع حمدان الرياضي

معرض اللياقة البدنية
2018/11/17 - 2018/11/16

  ديب

مسيرة المشي لمحاربة السكري
2018/11/16

  ديب

بطولة االتحاد الدويل للتايكواندو
2018/11/16

  جامعة مانيبال

سباق اإلمارات السبع للجري
2018/11/23 - 2018/11/17

  ديب

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/11/21

  مالعب متعددة

بطولة ملوك التنس
2018/11/24 - 2018/11/22

  مجمع حمدان الرياضي

مهرجان اإلمارات للسيارات والدراجات 
النارية

2018/11/30 - 2018/11/22
  باي افنيو - الخليج التجاري

مسيرة المشي 24 ساعة
2018/11/23 - 2018/11/22

 شاطئ سنست

بطولة سبيدو للسباحة
2018/11/24 - 2018/11/23

  مجمع حمدان الرياضي

االجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 4
2018/11/23

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

سباق يونيتي للجري
2018/11/23

  واحة ديب للسيليكون

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون
2018/11/23

  حتا

دوري األساتذة لرمي السهام
2018/11/23

  مالعب متعددة

سلسلة المرموم لليوغا 
 2018/11/23

 بحيرات القدرة، مرموم

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/11/28

 مالعب متعددة

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب للرجبي
2018/12/01 - 2018/11/29

 مالعب ذا سفنز

تقويم نوفمبر 2018

نوفمبر
نوفمبر

01

نوفمبر

02

نوفمبر

10

نوفمبر

12

نوفمبر

15

نوفمبر

16

نوفمبر

17

نوفمبر

22

نوفمبر

23

تجتمع أفضل منتخبات العالم يف ديب للتنافس يف البطولة 
الختامية لموسم كرة القدم الشاطئية

سحر الكرة الشاطئية 
ستكون هذه النسخة الثامنة لبطولة كأس القارات 
لكرة القدم الشاطئية، التي تقام تحت رعاية سمو 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويل 

عهد ديب رئيس مجلس ديب الرياضي، وينظمها 
مجلس ديب الرياضي لمدة 5 أيام بمشاركة 8 

منتخبات هي األفضل على مستوى العالم، يتم 
توزيعها على مجموعتين تضم كل واحدة اربع 

فرق، ويتأهل أفضل فريقين يف ختام مباريات الدور 
األول إىل الدور نصف النهايئ ومنه للمباراة النهائية. 

تمتد جذور لعبة كرة القدم الشاطئية إىل البرازيل 
حيث تجد المهارات واللعب االرتجايل الذي يدهش 

الجماهير، وهناك انطلقت من شواطئ كوباكابانا 
يف ريو دي جانيرو، وهي رياضة مليئة باأللعاب 

األكروباتية والمراوغة المذهلة واألهداف الغزيرة. وقد 
ساعد نجوم سابقين يف الترويج لهذه الرياضة وزيادة 

شعبيتها منهم الفرنسي إريك كانتونا والبرازيليان 
روماريو وزيكو، حتى بات معترف بها من االتحاد 

الدويل لكرة القدم )الفيفا( منذ عام 2005.

كأس القارات لكرة 
القدم الشاطئية

6 - 10 نوفمبر

ديب

www.beachsoccer.com 

"تنجح ديب يف كل عام يف إبهار العالم بروعة المكان والتنظيم، وهذه 
البطولة تقدم لمحة عما يملكه أفضل الالعبون يف العالم، ونتطلع 
أن يقدموا دائما أفضل العروض الممتعة على رمال شواطئ ديب 

للجماهير التي تحضر بأعداد غفيرة."
جوان كوسكو، نائب الرئيس التنفيذي للجنة الكرة الشاطئية يف الفيفا

هل تعلم...
تتنقل أماكن اللقاء حول ديب كل عام إلنعاش 
الحدث. يف عام 2011 عقد الحدث يف شاطئ 

جميرا. يف العام التايل كان يف فستيفال سيتي 
قبل أن ينتقل إىل نادي ديب الدويل للرياضات 

 2017 البحرية لمدة أربع سنوات. ويف عام 
التجاري. عقد يف الخليج 

شاهد 
الفيديو هنا
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مؤتمر دبي الرياضي الدولي

يلقي مؤتمر ديب الرياضي الدويل نظرة على 
مستقبل اللعبة الجميلة

فرانشيسكو تويت
2017

زين الدين زيدان 
)2017(

أنطونيو كونتي 
)2015(

فرانك المبارد 
)2015(

كريستيانو رونالدو 
)2013(

جوزيه مورينيو 
)2012(

محمد صالح 
)2016(

صناعة مستقبل 
كرة القدم 

مؤتمر ديب الرياضي الدويل هو  أحد “مبادرات محمد بن 
كبر مبادرات معرفية وتنموية  راشد آل مكتوم العالمية” أ
وثقافية وإنسانية يف العالم، ويقوم مجلس ديب الرياضي 
بتنظيم المؤتمر سنوياّ منذ عام 2006 تحت رعاية سمو 

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب 
رئيس مجلس ديب الرياضي ، بمشاركة نجوم اللعب والتدريب 
واإلدارة، وصناع القرار،  حيث يويل المجلس أهمية كبرى للدور 

الذي تلعبه المؤتمرات والملتقيات الدولية يف دعم عملية 
التطوير المنشود للرياضة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ألن المؤتمرات تمثل فرصة جيدة للتعرف على التجارب 
الناجحة يف مجال كرة القدم وعموم الرياضات واالستفادة منها 

عند التخطيط إلحداث التطور المنشود يف رياضتنا.
وسيتم تنظيم النسخة 13 من المؤتمر  يف شهر ديسمبر 

2018 يف مركز المؤتمرات بمدينة جميرا.

مؤتمر ديب الرياضي الدويل 

26-27 ديسمبر 

 مدينة جميرا

www.dubaiisc.ae

ألمع األسماء: 
 بعض من 

كبر األسماء  أ
التي شاركت 

يف مؤتمر 
ديب الدويل 
للرياضة يف 

الماضي...

ديسمبر

سيستضيف كأس دو جيم مجموعة كبيرة من العبي الجمباز المشهورين 
عالميا يف ديب لإلشراف على مسابقة ملحمية

سيلتقي الكبار والصغار يف حديقة زعبيل 
للجري 5 كم لتعزيز نمط حياة نشط.

سباق هالو كيتي

كانت مسابقة دو جيم الدولية للجمباز اإليقاعي 
األوىل من نوعها عندما بدأت بنسختها األوىل منذ 

عامين، وواصلت شعبيتها بالنمو على أساس 
سنوي. وكان العب كرة القدم األولمبي الفائز 
بميدالتين ذهبتين إيفغينيا كانايفا حاضرا يف 

كثر من 280 منافسا  نسخة 2017 حيث جاء أ
دوليا من 21 دولة للتنافس وعرض مواهبهم أمام 

ملعب معبأ. وقد تم ترشيح هذا الحدث رسميا 
من قبل مجلس ديب الرياضي، حيث تم ترشيح 
الحدث كرائد لإلبداع يف مجال الرياضة وتمكين 

المرأة يف األلعاب الرياضية خالل الدورة التاسعة 

من جوائز )إم يب أر(. هذا الحدث يعزز وعي الجمباز 
اإليقاعي و الذي كان منذ فترة طويلة عنصرا 

أساسيا يف دورة االلعاب االولمبية.

يعود سباق هالو كيتي مجددا بعدما حقق 
نجاحاً كبيراً مرتين على التوايل، حيث سيعود 
إىل ديب للمرة الثالثة على يف ديسمبر المقبل.
وغزت شخصية القطة األكثر شهرة يف آسيا 
العالم بأجمعه، وهو الحال يف ديب أيضا لكن 

بصورة مختلفة هنا عبر إقامة سباق غير 
تنافسي لمسافة 5 كلم.

كما يوفر سباق هيلو كيتي إقامة فعاليات 
الترفيه والموسيقى الحية، وعرض األلعاب، 

والبضائع وكذلك سيكون هناك تفاعل مباشر 
مع المشاركين طوال اليوم، ومع اآلالف من 

المشجعين المتوقع أن يشاركوا يف يوم 
السباق، سيكون بالتأكيد حدثا ال ينسى.

نبذة عن هالو كيتي
االسم الكامل: كيتي وايت

تاريخ الميالد: 1 نوفمبر 1974
أنشأتها: يوكو شيميزو

الصنف: بوبتيل يابانية 

سباق هالو كيتي

مسابقة دو جيم الدولية 
للجمباز االيقاعي 

7 ديسمبر

حديقة زعبيل

www.hkrundubai.com

6 - 9 ديسمبر

قاعة المنارة الرياضية

 www.dugymrg.com

إتحاد الصغار و األساطير 

هل تعلم...
باإلضافة إىل يومين من المنافسة، 

هناك أيضا يومين من فئة 
ماستركالس حيث يعطي أعظم 
الجمباز من جميع أنحاء العالم 

صفوف للناشئين.

شاهد 
الفيديو هنا

شاهد 
الفيديو هنا
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 متع نظرك على مجموعة كبيرة من السيارات يف مهرجان الخليج السنوي 
الرابع للسيارات مع السيارات من جميع األشكال واألحجام على العرض يف 

فترة ثالثة أيام.

 هل شركتك مستعدة لديب داش؟

انطلق ايل الطريق

إندفع إىل 
النهاية 

حقق مهرجان الخليج للسيارات، والذي أطلق يف 
كثر الفعاليات  عام 2014، سمعة طيبة كأحد أ
حيوية يف المنطقة. شهدت اإلصدارات األخيرة 
كثر من 900  من مهرجان الخليج للسيارات أ

سيارة، بقيمة جماعية تقدر بأكثر من 300 
مليون درهم، يتم عرضها من قبل العارضين من 
جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول 

الخليج المجاورة.
ومن المتوقع أن يحضر يف ما يتراوح بين 5000 

إىل 8000 من الجمهور والزوار من خالل البوابات 
لتفقد وتعجب المحركات، وباإلضافة إىل شاشات 

العرض، وهناك مجموعة واسعة من األنشطة 
بما يف ذلك محاكاة األلعاب، و مسابقة تشغيل 

المحرك و التفحيط.

يعود سباق التتابع المؤسسي الممتع الذي هو 
ديب داش مرة أخرى إىل اإلمارة يف 5 ديسمبر.

وقد اجتذب هذا السباق القصير المسافة العديد 
من الفرق من مجموعة واسعة من الشركات 

والمنظمات الحكومية يف جميع أنحاء دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وهذا العام لن يكون مختلفا.

مسار السباق يمثل فقط 1.5 كم للشخص الواحد 
مع مجموع مسافة الفريق تصل إىل 15 كم.

يسمح التتابع مسافة قصيرة الحدث لتكون قابلة 
للتطبيق للموظفين من جميع مستويات اللياقة 

البدنية، على الرغم من أن هناك فئة النخبة 
للرياضيين الجديين وفرق الجري.

كما تتمتع ديب داش أيضا بقرية النشاط وبرنامج 
المرحلة الرئيسية حيث يمكن لهؤالء الحضور 

االنضمام دروس اللياقة البدنية ومحاولة الخروج 
من مختلف األنشطة الرياضية.

هل تعلم...
أول ديب داش عقدت يف عام 

2015 عندما فاز فريق )أولتمت 
كثر من  أثليتكس( بالتغلب على أ

40 فريقا ليكون بطل توج

ديب داش 
مهرجان الخليج 

للسيارات

5 ديسمبر

مدينة ديب الرياضية

www.racethedash.com/dubai-dash

7-9 ديسمبر

ديب فستيفال سيتي

www.gulfcarfestival.com

هل تعلم...
عرض مهرجان 2017 1000 إىل 1200 

سيارة خالل ثالثة أيام، مع تقسيم كل 
يوم إىل فئات:

العضالت األمريكية
سيارات السوبر / الغريبة / اليورو / 

الكالسيكية
أوقات الدخول اليومية:)جي دي إم( / المدوزن / الشاحنات

 4:30 مساء - 9 مساء

ديسمبر
معرض ديب لكمال األجسام يعود أقوى من أي وقت مضى

ديب ترحب مرة أخرى بالبطولة من الطراز العالمي 
للمدينة مع نهاية جولة السيدات األوروبية يف 

أوميجا ديب كالسيك للسيدات المرموقة

عرض القوة 

حدث الجولف الكالسيكي

يعود معرض ديب لكمال األجسام للمرة الثالثة يف 
ديسمبر باعتباره الحدث الدويل األول لبناء األجسام 

واللياقة البدنية يف الشرق األوسط.
كثر من 200  ومن المتوقع أن يجمع المعرض أ

من الرياضين الرائدين العالمين وأصحاب العالمات 
التجارية يف التغذية واللياقة البدنية وكمال االجسام 

وذلك على مدى يومين من العروض المميزة.
وسيحظى عشاق اللياقة البدنية بالفرصة لمقابلة كبار 
نجوم هذا النوع من الرياضة والتعرف والحصول على 

أحدث المنتجات وخدمات اللياقة البدنية.
سيكون للمشاركين أيضا الفرصة للحصول على 

نصائح الخبراء وإرشادات تدريبية حول كيفية 
الحصول على الجسم المثايل.

كالً من جولة السيدات األوروبية وجولة الرجال 
األوروبية تنتهي جداولهما السنوية يف ديب، تجمع 

بين العمل الرياضي من الطراز العالمي واألنشطة 
الصديقة لألسرة يف أتموشفير ممتعة ومريحة.

وتتنافس العديد من أساطير السيدات يف الجولف 
يف ملعب المجلس الشهير يف نادي اإلمارات 

للجولف منذ تأسيس أوميجا ديب للسيدات يف عام 
2006. فازت عضوة صالة الشهرة المستقبلية أنيكا 

سورينستام أول نسختين قبل أن تختار البطولة 
كآخر مكان ظهور تنافسي لها يف عام 2008. فازت 

األمريكية الواعدة ليكسي تومبسون يف عام 2011 يف 
سن ال 16، بينما حصلت الفائزة بالميدالية األولمبية 

الصينية شانشان فنغ على اللقب أربع مرات.

قابل رجال العضالت:
إدي هول

أقوى رجل يف العالم
حامل الرقم القياسي العالمي يف الديدليفت

أقوى رجل يف المملكة المتحدة

جاي كتلر
حامل لقل مستر أولمبيا أربع مرات

)يب يب أي( الرياضي

روين كولمان
حامل لقل مستر أولمبيا ثمن مرات

سلسلة روين كولمان 

هل تعلم...

هل تعلم...

بطولة أوميجا ديب ليدز كالسيك للجولف هي أول 

حدث كامل يف جدول الجولة األوروبية للسيدات يف 

منطقة الشرق األوسط؟

كانت أنيكا 
سورينستام أول فائزة 
يف بطولة أوميجا ديب 
ليدز كالسيك. وفازت 
بالحدث االفتتاحي يف 

عام 2006 قبل أن 
تدافع عن لقبها بنجاح 

يف العام التايل.

معرض ديب لكمال األجسام

7-8 ديسمبر

مركز ديب التجاري العالمي

www.dubaimuscleshow.com

بطولة أوميجا ديب 
كالسيك للسيدات

4 - 8 ديسمبر

نادي اإلمارات للجولف

www.omegadubailadiesclassic.com

شاهد 
الفيديو هنا
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تقويم الفعاليات الرياضية في دبي

تقويم ديسمبر 2018

ديسمبر

04

ديسمبر

06

ديسمبر

08

ديسمبر

10

ديسمبر

05

ديسمبر

07

ديسمبر

12

أوميجا ديب ليديز كالسيك للغولف
2018/12/08 - 2018/12/04

  مالعب جميرا للجولف

حفل جوائز اللياقة البدنية
2018/12/05

  ديب

سباق ذا داش لجري التتابع
2018/12/05

  ديب

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/12/05

  مالعب متعددة

مهرجان الخليج للسيارات
2018/12/08 - 2018/12 /06

  ديب فيستيفال سيتي

سباق هيلو كيتي للجري
2018/12/07

  حديقة زعبيل

سباق نصف ماراثون خور ديب للجري
 2018/12/07
  نادي خور ديب للجولف واليخوت

معرض ديب لكمال األجسام واللياقة البدنية
2018/12/08 - 2018/12/07

  مركز ديب التجاري العالمي

تحدي الوحل من دو
2018/12/08 - 2018/12/07

  مجمع حمدان الرياضي

بطولة الحبتور الدولية االحدى والعشرون 
للسيدات 2018

2018/12/15 - 2018/12/08
  فندق جراند الحبتور

سباق بحيرة المرموم للجري الصحراوي 
2018/12/10

 بحيرات القدرة، مرموم 

دوري برشلونة الدويل لكرة القدم
2018/12/16 - 2018/2 1/12

  جبل علي

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2018/12/12

  مالعب متعددة

ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر13

21

ديسمبر

14

ديسمبر

26
ديسمبر

22
جولة الصغار للدراجات الهوائية

2018/12 /13
 ديب اوتودروم

سبينس ديب 92 للدراجات
2018/12/14 - 2018/12/13

 ديب اوتودروم

كأس ديب للبولو الشاطئي
2018/12/14 - 2018/12/13

 سكاي دايف

بطولة إم كيه إف إيه الدولية للمبارزة
2018/12/15 - 2018/12/14

  مجمع ناس الرياضي

دوري األساتذة لرمي السهام
2018/12/14

  مالعب متعددة

 بطولة الكريسماس
لرمي السهام

2018/12/21
  ديب

سلسلة المرموم لليوغا 
2018/12/22

 بحيرات القدرة، مرموم 

مؤتمر ديب الرياضي الدويل الثالث عشر
2018/12/27 - 2018/12/26

 مدينة جميرا
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يناير
سباق الطريق الصحراوي للجري

2019/01/04
  مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية

ملتقى االبداع الرياضي التاسع
2019/01/08

  فندق أبراج االمارات - قاعة جودولفين

حفل تكريم الفائزين يف الدورة التاسعة 
لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 

الرياضي
2019/01/09

  مركز ديب التجاري العالمي

سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات
2019/01/12 - 2019/01/11

 ديب اوتودروم

بطولة ديب الدولية 30 لكرة السلة
2019/01/24 - 2019/01/16

  نادي شباب األهلي - ديب

2019 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
2019/01/27 - 2019/01/23

 مالعب االمارات للجولف

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
2019/01/25

  أم سقيم

فبراير
بطولة الرجل الحديدي للترايثلون 70.3

2019/02/01
 شاطئ أم سقيم

سباق ديب للسفن الشراعية المحلية 22 قدم
2019/02/02

 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

سباق برج الماس للجري العامودي
2019/02/02

  برج الماس - أبراج بحيرات جميرا

طواف ديب الدويل للدراجات الهوائية
2019/02/09 - 2019/02/05

 ديب

كأس األساتذة للبولو 2019
2019/02/13 - 2019/02/06

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
2019/02/06

  مركز ديب المايل العالمي

بطولة سوق ديب الحرة المفتوحة للتنس
2019/03/02 - 2019/02/18

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2019/02/21

  مالعب متعددة

سلسلة سباقات سوبر سبورتس للجري
2019/02/22

  مضمار ميدان

سلسلة سباقات داسا لألكواثلون للمحترفين
2019/02/25

 مدرسة راشد للبنين

مارس
سباق ساوكوين تايم ترايل للجري

2019/03/01
  مجمع حمدان الرياضي

سلسلة سباق اليوم الوطني للسيارات
2019/03/03 - 2019/03/02

 ديب اوتودروم

سباق ديب مسقط للقوارب
2019/03/12 - 2019/03/07

  من ديب اىل مسقط

سباق تالل حتا للجري
2019/03/08

  منتجع حصن حتا

بطولة زيورخ للرجبي
2019/03/15

  نادي ديب للبولو والفروسية

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون
2019/03/15

  الممزر

دوري ديب للشركات
2019/03/16 - 2019/03/15

  جامعة االمريكية يف ديب

بطولة طيران اإلمارات T20 للكريكت
2019/03/22 - 2019/03/21

  كاديمية الكريكيت - مدينة ديب الرياضية ا

جولة نبض ديب للدراجات على الطرق الوعرة
2019/03/22

  مدينة ديب الرياضية

اليوم البريطاين للبولو
2019/03/29

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

كأس ديب العالمي
2019/03/30

  مضمار ميدان

أبريل
بطولة النخبة الخليجية لقفز الحواجز

2019/04/05 - 2019/04/04
  نادي ديب لسباقات الهجن

كأس ديب للبولو 2019
2019/04/12 - 2019/04/05

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

بطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة 
ديب 2019

2019/04/15 - 2019/04/09
 نادي ديب الصحاب الهمم

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 17 سنة
2019/04/18 - 2019/04/09

  نادي ضباط شرطة ديب

تقويم الفعاليات الرياضية في دبي
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بطولة توتش 6 للرجبي
2019/07/11 - 2019/04/11

  مدينة ديب الرياضية

أبطال دو لكرة القدم كأس مدارس و فرجان 
اإلمارات الجولة النهائية

2019/04/20
  حلبة التزلج - ديب مول

سباق ساوكوين تايم ترايل للجري
 2019/04/26
  مجمع حمدان الرياضي

سباق االمارات لجري األطفال
2019/04/26

  حديقة خور ديب

جائزة اإلمارات للرياضة واللياقة البدنيه
2019/04/26

 نادي المرابع العربية للجولف

سلسلة سباقات أدي للترايثلون
2019/04/27

 مدرسة راشد للبنين

مايو
المعرض الدويل للرياضة و اللياقة البدنية

2019/05/03 - 2019/05/02
  فندق العنوان - المارينا

سباق وينجز فور اليف للجري
2019/05/03

 ديب اوتودروم

سباق قوارب القفال (صير بو نعير اىل برج 
العرب)

ً يحدد الحقا
 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

دورة ناس الرياضية 
2019/05/17 - 2019/05/04

  مجمع ناس الرياضي

بطولة مالعب الرمضانية 
2019/06/13 - 2019/05/05

  نادي شباب األهلي - ديب

بطولة سوق ديب الحرة لرمي السهام
2019/05/23 - 2019/05/22

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

تحدي إفطار للجري 2019
2019/05/23

  حديقة المشرف

يـونـيـو
عالم ديب للرياضة

2019/09/02 - 2019/06/01
  مركز ديب التجاري العالمي

سباق طريق ديب الصحراوي للجري
2019/06/15

  مالعب ذا سفنز

الدوري الصيفي لرمي السهام
2019/06/19

  مالعب متعددة

اليوم العالمي لليوغا
2019/06/19

  حديقة برج خليفة

الدوري الصيفي لرمي السهام
2019/06/26

  مالعب متعددة

دوري األساتذة لرمي السهام
2019/06/28

  مالعب متعددة

يـولـيـو
احتفالية النادي الصيفي لألطفال

2019/07/31 - 2019/07/01
  النادي الهندي

الدوري الصيفي لرمي السهام
2019/07/04

  مالعب متعددة

دوري السوبر لرمي السهام
2019/07/07

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

دوري األساتذة لرمي السهام
2019/07/27
مالعب متعددة 

أغسطس
الدورة الصيفية ألكاديميات كرة القدم

2019/08/30 - 2019/08/01
  أندية دي الرياضية

دوري السوبر لرمي السهام
2019/08/03

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

بطولة ديب المفتوحة لرمي السهام
2019/31/9 - 2019/08/30

 مالعب متعددة

2019
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سبتمبر
الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 1

2019/09/08
  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2019/09/11

  مالعب متعددة

معرض اإلمارات للسيارات
2019/09/13

 ديب اوتودروم

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2019/09/25

  مالعب متعددة

سباق برج هيلتون للجري العامودي
2019/09/28

  فندق هيلتون - الممشى

كتوبر أ
برنامج غرس

2020/04/30 - 2019/10/01
  أندية ديب الرياضية

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 2
2019/10/04

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

تحدي الثلج
2019/10/04

  سكي ديب - مول االمارات

روي نصر ميموريال ترايثلون
2019/10/12

 منتجع جبل علي للجولف

دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات

2019/10/30 - 2019/10/12
  مالعب متعددة

معرض ميفيت للصحة و اللياقة البدنية
2019/10/19 - 2019/10/17

  ديب

تحدي الصحراء
2019/10/18

  ديب

بطولة األلعاب الوردية للسيدات
2019/10/25

  ديب

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 3
2019/10/25

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

ندوة ديب الدولية لإلبداع الرياضي
2019/10/30

  فنادق بالزو فيرساتشي

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2019/10/30

  مالعب متعددة

نوفمبر
دوري االكاديميات الرياضية الخاصة لكرة 

القدم
2020/03/31 - 2019/11/01

 ديب 

البطولة السنوية للسباحة
2019/11/01

  النادي الهندي

كأس القارات لكرة القدم الشاطئية
2019/11/09 - 2019/11/05

  مراسي - الخليج التجاري

مهرجان الترايثلون و ترايثلون ديب الدويل
2019/11/09

  جبل علي

سباق سبارتن ريس (أكس ديب)
2019/11/08

  حتا

سباق جري األلوان
2019/11/08

 ديب اوتودروم

بطولة جولة موائن ديب العالمية للغولف
2019/11/17 - 2019/11/14

  مالعب جميرا للجولف

ترايثلون ديب للسيدات
2019/11/15

  نادي ديب للسيدات

سباق الجري للسيدات
2019/11/15

  مراسي - الخليج التجاري

تقويم 2019
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مسيرة المشي لمحاربة السكري
2019/11/15

  ديب

بطولة االتحاد الدويل للتايكواندو
2019/11/15

  جامعة مانيبال

سباق اإلمارات السبع للجري
2019/11/22 - 2019/11/16

  ديب

مسيرة المشي 24 ساعة
2019/11/22 - 2019/11/21

 شاطئ سنست

االجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 4
2019/11/22

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

سباق الوحدة للجري
2019/11/22

  واحة ديب للسيليكون

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب للرجبي
2019/11/30 - 2019/11/28

  مالعب ذا سفنز

ديسمبر
أوميجا ديب ليديز كالسيك للغولف

2019/12/07 - 2019/12/03
  مالعب جميرا للجولف

حفل جوائز اللياقة البدنية
2019/12/04

  يحدد الحقا

سباق ذا داش لجري التتابع
2019/12/05 - 2019/12/04

  يحدد الحقا

سباق هيلو كيتي للجري
2019/12/06

  حديقة زعبيل

سباق نصف ماراثون خور ديب للجري
2019/12/06

  نادي خور ديب للجولف واليخوت

تحدي الوحل من دو

2019/12/07 - 2019/12/06

  مجمع حمدان الرياضي

بطولة الحبتور الدولية للسيدات 2019

2019/12/14 - 2019/12/07

  فندق جراند الحبتور

كأس ديب للبولو الشاطئي

2019/12/13 - 2019/12/12

  سكاي دايف

سبينس ديب 92 للدراجات

2019/12/14 - 2019/12/13

 ديب اوتودروم

مؤتمر ديب الرياضي الدويل الرابع عشر

2019/12/27 - 2019/12/26

  مدينة جميرا
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يناير
سباق ساوكوين تايم ترايل للجري

2020/01/01
  مجمع حمدان الرياضي

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون
2020/01/03

  الممزر

سباق الطريق الصحراوي للجري
2020/01/03

  مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية

سباق كأس مكتوم لقوارب التجديف 
المحلية

2020/01/03
 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

ملتقى االبداع الرياضي التاسع
2020/01/07

  فندق أبراج االمارات - قاعة جودولفين

حفل تكريم الفائزين يف الدورة التاسعة 
لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 

الرياضي
2020/01/08

  مركز ديب التجاري العالمي

بطولة توتش 6 للرجبي
2020/03/26 - 2020/01/08

  مدينة ديب الرياضية

سلسلة سباقات سوبر سبورتس للجري
2020/01/10

  مضمار ميدان

سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات
2020/01/11 - 2020/01/10

 ديب اوتودروم

سلسلة سباقات JLL للترايثلون
2020/01/11

 منتجع جبل علي للجولف

سلسلة سباقات داسا الختراق الضاحية 
للمحترفين

2020/01/17
 مدرسة راشد للبنين

بطولة ديب الدولية 31 لكرة السلة
2020/01/24 - 2020/01/17

  نادي شباب األهلي - ديب

سباق نخلة جميرا للجري
2020/01/17

  فندق سوفيتيل - النخلة

سلسلة بطوالت اإلمارات للدراجات المائية- 
1

2020/01/18
 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

2020 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
2020/01/26 - 2020/01/22

 مالعب االمارات للجولف

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
2020/01/24

  أم سقيم

سلسلة سباقات اليوم الوطني للسيارات
2020/01/25 - 2020/01/24

 ديب اوتودروم

كأس ماكالرين الفضي للبولو 2020
2020/02/07 - 2020/01/24

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

بطولة الرجل الحديدي للترايثلون 70.3
2020/01/31

 شاطئ أم سقيم

فبراير
ويلمان الطريق المدى

2020/02/02 - 2020/02/01
  مضمار ميدان

سباق برج الماس للجري العامودي
2020/02/01

  برج الماس - أبراج بحيرات جميرا

طواف ديب الدويل للدراجات الهوائية
2020/02/10 - 2020/02/06

 ديب

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
2020/02/05

  مركز ديب المايل العالمي

سلسلة سباقات JLL للترايثلون
2020/02/08

 منتجع جبل علي للجولف

كأس جوليوس باير الذهبي للبولو 2020
2020/03/09 - 2020/02/14

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

سلسلة سباق اليوم الوطني للسيارات
2020/02/15 - 2020/02/14

 ديب اوتودروم
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مسيرة ديب العطاء 
من أجل التعليم 2020

2020/02/14
  حديقة الخور

بطولة فزاع الدولية 
لرفعات القوة كأس 

العالم ديب 2020
2020/02/20 - 2020/02/15

 نادي ديب الصحاب الهمم

سباق ميديا ون للجري

2020/02/15

  فندق ميديا وان

بطولة سوق ديب 

الحرة المفتوحة للتنس

2020/02/29 - 2020/02/15

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

سباق شاطئ ديب 

للجري (بيتش رن)

2020/02/21

 شاطئ سنست

بطولة كارتدروم للتحمل

2020/02/22 - 2020/02/21

  ديب كارتدروم

سباق ساوكوين تايم ترايل للجري
2020/02/28

  مجمع حمدان الرياضي

بطولة فزاع الدولية للفوس والسهم ديب 
2020

2020/03/05 - 2020/02/28
 نادي ديب الصحاب الهمم

مارس
أبطال دو لكرة القدم كأس مدارس و فرجان 

اإلمارات 
2020/03/01

  مالعب ذا سفنز

سباق ديب مسقط للقوارب
2020/03/11 - 2020/03/06

  من ديب اىل مسقط

مهرجان ديب الدويل للطائرات الورقية
2020/03/06

  حتا

سباق تالل حتا للجري
2020/03/07

  منتجع حصن حتا

سباق مينا مايل للسباحة يف المياه المفتوحة
2020/03/07

  شاطئ براستي

كأس تحدي ديب 2020
2020/03/22 - 2020/03/10

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

بطولة النخبة لقفز الحواجز
2020/03/14 - 2020/03/13

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

بطولة زيورخ للرجبي
2020/03/14

  نادي ديب للبولو والفروسية

سباق الطريق الصحراوي للجري
2020/03/14

  حديقة المشرف

دوري ديب للشركات
2020/03/14

  جامعة االمريكية يف ديب

بطولة طيران اإلمارات T20 للكريكت
2020/03/21 - 2020/03/20

  كاديمية الكريكيت - مدينة ديب الرياضية ا

مهرجان الترايثلون
2020/03/28

  جبل علي

اليوم البريطاين للبولو
2020/03/27

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

كأس ديب العالمي
2020/03/28

  مضمار ميدان

أبريل

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2020/04/02

  مالعب متعددة

كأس اإلمارات الدويل  للجمباز اإليقاعي
2020/04/04 - 2020/04/02

  كاديمية الحبتور للتنس نادي ا
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كأس ديب الدويل السوبر لكرة القدم
2020/04/10 - 2020/04/07

  مالعب ذا سفنز

بطولة فزاع الدولية األوىل للريشة الطائرة 
ديب 2020

2020/04/14 - 2020/04/08
 نادي ديب الصحاب الهمم

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 17 سنة
2020/04/17 - 2020/04/08

  نادي ضباط شرطة ديب

حفل جوائز الصناعة الرياضية
2020/04/08

  ديب

بطولة اإلمارات الدولية للسباحة
2020/04/12 - 2020/04/11

  مجمع حمدان الرياضي

سباق ديب الصحراوي للجري
2020/04/11

  مالعب ذا سفنز

اليوم العالمي للنشاط البدين
2020/04/16

  ديب

سلسلة سباقات سوبر سبورتس للجري
2020/04/17

  مضمار ميدان

أبطال دو لكرة القدم كأس مدارس و فرجان 
اإلمارات الجولة النهائية

2020/04/18
  حلبة التزلج - ديب مول

دورة ناس الرياضية 
2019/05/10 - 2019/04/22

  مجمع ناس الرياضي

مايو
سباق وينجز فور اليف للجري

2020/05/02
 ديب اوتودروم

سباق قوارب القفال
(صير بو نعير اىل برج العرب)

يحدد الحقا 
 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

بطولة مالعب الرمضانية 
2020/06/17 - 2020/05/01

  نادي شباب األهلي - ديب

سباق رن ذا تراك للجري
2020/05/18

 ديب اوتودروم

بطولة سوق ديب الحرة لرمي السهام
ً يحدد الحقا

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

سلسلة سباقات أدي للترايثلون
2020/05/26

 مدرسة راشد للبنين

يـونـيـو
عالم ديب للرياضة

2020/09/01 - 2020/06/03
  مركز ديب التجاري العالمي

اإلحتفال بنهاية الموسم الرياضي ألندية ديب 
الرياضية للسيدات

2020/06/01
  يحدد الحقا

سباق طريق ديب الصحراوي للجري
2020/06/14

  مالعب ذا سفنز

دوري األساتذة لرمي السهام
2020/06/16

 مالعب متعددة

اليوم العالمي لليوغا
2020/06/20

  حديقة برج خليفة

يـولـيـو
دوري السوبر لرمي السهام

2020/07/21
 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

أغـسـطـس
الدوري الصيفي لرمي السهام

2020/08/01
  مالعب متعددة
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2020

الدورة الصيفية ألكاديميات كرة القدم
2020/08/31 - 2020/08/01

  يحدد الحقا

دوري السوبر لرمي السهام
2020/08/02

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

بطولة ديب المفتوحة لرمي السهام
2020/09/01 - 2020/08/29

  يحدد الحقا

سـبـتـمـبـر
الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 1

2020/09/05
  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2020/09/12

  مالعب متعددة

معرض اإلمارات للسيارات
2020/09/12

 ديب اوتودروم

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2020/09/17

  مالعب متعددة

دوري األساتذة لرمي السهام
2020/09/26

  مالعب متعددة

سباق برج هيلتون للجري العامودي
2020/09/27

  فندق هيلتون - الممشى

كـتـوبـر أ
برنامج غرس

2021/04/30 - 2020/10/01
  أندية ديب الرياضية

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 2
2020/10/03

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

تحدي الثلج 
2020/10/03

  سكي ديب - مول االمارات

دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات

2020/10/29 - 2020/10/11
  مالعب متعددة

تحدي ديزرت واريور
2020/10/17

  ديب

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون
2020/10/19

  الممزر

بطولة أو يو جي (2020)
2020/10/25 - 2020/10/24

  كسيسلور فندق جراند ا

بطولة األلعاب الوردية للسيدات
2020/10/24

  يحدد الحقا

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 3
2020/10/24

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

ندوة ديب الدولية لإلبداع الرياضي
2020/10/29

  فنادق بالزو فيرساتشي

نـوفـمـبـر
دوري االكاديميات الرياضية الخاصة لكرة 

القدم
2021/03/31 - 2020/11/01

  مدينة ديب الرياضية

كأس القارات لكرة القدم الشاطئية
2020/11/08 - 2020/11/04

  مراسي - الخليج التجاري

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2020/11/07

  مالعب متعددة

كأس القارات للفوتفويل 2020
2020/11/08 - 2020/11/06

  ديب مارينا

مهرجان الترايثلون و ترايثلون ديب الدويل
2020/11/08

  جبل علي

سباق سبارتن ريس (أكس ديب)
2020/11/08

   ديب

سباق جري األلوان
2020/11/08

 ديب اوتودروم

بطولة جولة موائن ديب العالمية للغولف
2020/11/16 - 2020/11/13

  مالعب جميرا للجولف

ترايثلون ديب للسيدات
2020/11/14

  نادي ديب للسيدات

سباق الجري للسيدات
2020/11/14

  مراسي - الخليج التجاري

سباق اإلمارات السبع للجري
2020/11/21 - 2020/11/16

  ديب

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 4
2020/11/21

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

سباق يونيتي للجري
2020/11/21

  واحة ديب للسيليكون

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون
2020/11/23

  حتا

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب للرجبي
2020/11/29 - 2020/11/27

  مالعب ذا سفنز

ديـسـمـبـر
أوميجا ديب ليديز كالسيك للغولف

2020/12/06 - 2020/12/02
  مالعب جميرا للجولف

سباق هيلو كيتي للجري
2020/12/05

  حديقة زعبيل

سباق نصف ماراثون خور ديب للجري
2020/12/05

  نادي خور ديب للجولف واليخوت

معرض ديب لكمال األجسام واللياقة البدنية
2020/12/06 - 2020/12/05

  مركز ديب التجاري العالمي

تحدي الوحل من دو
2020/12/06 - 2020/12/05

  مجمع حمدان الرياضي

بطولة الحبتور الدولية للسيدات 2020
2020/12/13 - 2020/12/06

  فندق جراند الحبتور

كأس ديب للبولو الشاطئي
2020/12/12 - 2020/12/11

  سكاي دايف

سبينس ديب 92 للدراجات
2020/12/13 - 2020/12/11

 ديب اوتودروم

مؤتمر ديب الرياضي الدويل الخامس عشر
2020/12/28 - 2020/12/27

 مدينة جميرا
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يناير
سباق ساوكوين تايم ترايل للجري

2021/01/01
  مجمع حمدان الرياضي

سباق الطريق الصحراوي للجري
2021/01/01

  مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية

ملتقى االبداع الرياضي التاسع
2021/01/05

  فندق أبراج االمارات - قاعة جودولفين

حفل تكريم الفائزين يف الدورة التاسعة 
لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 

الرياضي
2021/01/06

  مركز ديب التجاري العالمي

سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات
2021/01/09 - 2021/01/08

 ديب اوتودروم

بطولة ديب الدولية 31 لكرة السلة
2021/01/22 - 2021/01/15

  نادي شباب األهلي - ديب

2021 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
2021/01/24 - 2021/01/20

 مالعب االمارات للجولف

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
2021/01/29

  أم سقيم

فبراير
طواف ديب الدويل للدراجات الهوائية

2021/02/08 - 2021/02/04
 ديب

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
2021/02/03

  مركز ديب المايل العالمي

بطولة الرجل الحديدي للترايثلون 70.3
2021/02/12

 شاطئ أم سقيم

كأس جوليوس باير الذهبي للبولو 2021
2021/03/07 - 2021/02/12

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

بطولة سوق ديب الحرة المفتوحة للتنس
2021/02/27 - 2021/02/13

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

بطولة كارتدروم للتحمل
2021/02/20 - 2021/02/19

  ديب كارتدروم

سباق ساوكوين تايم ترايل للجري
2021/02/26

  مجمع حمدان الرياضي

مارس
سباق ديب مسقط للقوارب

2021/03/09 - 2021/03/04
  من ديب اىل مسقط

سباق تالل حتا للجري
2021/03/05

  منتجع حصن حتا

كأس تحدي ديب للبولو 2021
2021/03/20 - 2021/03/08

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

دوري ديب للشركات
2021/03/13 - 2021/03/12

  جامعة االمريكية يف ديب

بطولة طيران اإلمارات T20 للكريكت
2021/03/19 - 2021/03/18

  كاديمية الكريكيت - مدينة ديب الرياضية ا

اليوم البريطاين للبولو
2021/03/26

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

كأس ديب العالمي
2021/03/27

  مضمار ميدان

أبريل
كأس اإلمارات الدويل  للجمباز اإليقاعي

2021/04/03 - 2021/04/01
  كاديمية الحبتور للتنس نادي ا

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 17 سنة
2021/04/15 - 2021/04/06

  نادي ضباط شرطة ديب

حفل جوائز الصناعة الرياضية
2021/04/08

  يحدد الحقا

سباق ديب الصحراوي للجري
2021/04/09

  مالعب ذا سفنز

دورة ناس الرياضية 
2019/05/02 - 2019/04/11

  مجمع ناس الرياضي

بطولة مالعب الرمضانية 
2021/05/05 - 2021/04/15

  نادي شباب األهلي - ديب

اليوم العالمي للنشاط البدين
2021/04/16

  مالعب متعددة

أبطال دو لكرة القدم كأس مدارس و فرجان 
اإلمارات الجولة النهائية

2021/04/16
  حلبة التزلج - ديب مول

مايو
سباق وينجز فور اليف للجري

2021/05/02
 ديب اوتودروم

سباق قوارب القفال (صير بو نعير اىل برج 
العرب)

TBC
 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية
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سباق رن ذا تراك للجري
2021/05/18

 ديب اوتودروم

بطولة سوق ديب الحرة لرمي السهام
TBC
 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

سلسلة سباقات أدي للترايثلون
2021/05/26

مدرسة راشد للبنين

يـونـيـو
عالم ديب للرياضة

2021/08/27 - 2021/06/01
  مركز ديب التجاري العالمي

اإلحتفال بنهاية الموسم الرياضي ألندية ديب 
الرياضية للسيدات

2021/06/01
  يحدد الحقا

سباق طريق ديب الصحراوي للجري
2021/06/12

  مالعب ذا سفنز

اليوم العالمي لليوغا
2021/06/18

  حديقة برج خليفة

دوري األساتذة لرمي السهام
2020/06/27

 مالعب متعددة

يـولـيـو
دوري السوبر لرمي السهام

2020/07/21
  مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

أغـسـطـس
الدورة الصيفية ألكاديميات كرة القدم

2021/08/31 - 2021/08/01
  يحدد الحقا

دوري السوبر لرمي السهام
2021/08/02

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

سـبـتـمـبـر
الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 1

2021/09/03
  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

معرض اإلمارات للسيارات
2021/09/10

 ديب اوتودروم

سباق برج هيلتون للجري العامودي
2021/09/24

  فندق هيلتون - الممشى

كـتـوبـر أ
برنامج غرس

2022/04/30 - 2021/10/01
  أندية ديب الرياضية

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 2
2021/10/01

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

تحدي الثلج 
2021/10/01

  سكي ديب - مول االمارات

دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات

2021/10/26 - 2021/10/09
  مالعب متعددة

تحدي ديزرت واريور
2021/10/15

  يحدد الحقا

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون
2021/10/17

  الممزر

بطولة األلعاب الوردية للسيدات
2021/10/22

  يحدد الحقا

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 3
2021/10/22

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

ندوة ديب الدولية لإلبداع الرياضي
2021/10/26

  فنادق بالزو فيرساتشي

نـوفـمـبـر
دوري االكاديميات الرياضية الخاصة لكرة 

القدم
2022/03/31 - 2021/11/01

  مدينة ديب الرياضية

كأس القارات لكرة القدم الشاطئية
2021/11/06 - 2021/11/02

  مراسي - الخليج التجاري

كأس القارات للفوتفويل 2021
 2021/11/06 - 2021/11/04
  ديب مارينا

مهرجان الترايثلون و ترايثلون ديب الدويل
2021/11/06

  جبل علي

سباق سبارتن ريس (أكس ديب)
2021/11/06

  يحدد الحقا

سباق جري األلوان
2021/11/06

 ديب اوتودروم

بطولة جولة موائن ديب العالمية للغولف

2021/11/14 - 2021/11/11

  مالعب جميرا للجولف

ترايثلون ديب للسيدات

2021/11/12

  نادي ديب للسيدات

سباق اإلمارات السبع للجري

2021/11/19 - 2021/11/14

  ديب

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 4

2021/11/19

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب للرجبي

2021/11/26 - 2021/11/25

  مالعب ذا سفنز

ديـسـمـبـر
أوميجا ديب ليديز كالسيك للغولف

2021/12/05 - 2021/12/01

  مالعب جميرا للجولف

معرض ديب لكمال األجسام واللياقة البدنية

2021/12/04 - 2021/12/03

  مركز ديب التجاري العالمي

تحدي الوحل من دو

2021/12/04 - 2021/12/03

  مجمع حمدان الرياضي

بطولة الحبتور الدولية للسيدات 2021

2021/12/11 - 2021/12/04

  فندق جراند الحبتور

كأس ديب للبولو الشاطئي

2021/12/10 - 2021/12/09

  سكاي دايف

سبينس ديب 92 للدراجات

 2021/12/11 - 2021/12/10

 ديب اوتودروم

مؤتمر ديب الرياضي الدويل السادس عشر

2021/12/29 - 2021/12/28

 مدينة جميرا
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يناير
سلسلة سباقات 2XU للترايثلون

2022/01/01
  الممزر

ملتقى االبداع الرياضي التاسع
2022/01/04

  فندق أبراج االمارات - قاعة جودولفين

حفل تكريم الفائزين يف الدورة التاسعة 
لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 

الرياضي
2022/01/05

  مركز ديب التجاري العالمي

سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات
2022/01/07 - 2022/01/06

 ديب اوتودروم

بطولة ديب الدولية 30 لكرة السلة
2022/01/22 - 2022/01/14

  نادي شباب األهلي - ديب

2022 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
2022/01/25 - 2022/01/21

 مالعب االمارات للجولف

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
2022/01/28

  أم سقيم

فبراير
بطولة الرجل الحديدي للترايثلون 70.3

2022/02/04
 شاطئ أم سقيم

سباق برج الماس للجري العامودي
2022/02/04

  برج الماس - أبراج بحيرات جميرا

طواف ديب الدويل للدراجات الهوائية
2022/02/12 - 2022/02/08

 ديب

كأس األساتذة للبولو 2022
2022/02/11 - 2022/02/04

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
2022/02/09

  مركز ديب المايل العالمي

بطولة سوق ديب الحرة المفتوحة للتنس
2022/03/01 - 2022/02/16

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

سلسلة سباقات سوبر سبورتس للجري
2022/02/20

  مضمار ميدان

مارس
سلسلة سباق اليوم الوطني للسيارات

2022/03/04
 ديب اوتودروم

سباق ديب مسقط للقوارب
2022/03/10 - 2022/03/05

  من ديب اىل مسقط

سباق تالل حتا للجري
2022/03/11

  منتجع حصن حتا

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون
2022/03/11

  الممزر

دوري ديب للشركات
2022/03/11 - 2022/03/10

  جامعة االمريكية يف ديب

بطولة طيران اإلمارات T20 للكريكت
2022/03/25 - 2022/03/24

  كاديمية الكريكيت - مدينة ديب الرياضية ا

اليوم البريطاين للبولو
2022/03/25

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

كأس ديب العالمي
2022/03/26

  مضمار ميدان

أبريل
بطولة النخبة الخليجية لقفز الحواجز

2022/04/01
  نادي ديب لسباقات الهجن

كأس ديب للبولو 2022
2022/04/12 - 2022/04/05

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 17 سنة
2022/04/16 - 2022/04/07

  نادي ضباط شرطة ديب

بطولة توتش 6 للرجبي
2022/07/15 - 2022/04/15

  مدينة ديب الرياضية

أبطال دو لكرة القدم كأس مدارس و فرجان 
اإلمارات الجولة النهائية

2022/04/22
  حلبة التزلج - ديب مول

جائزة اإلمارات للرياضة واللياقة البدنيه
2022/04/27

 نادي المرابع العربية للجولف

دورة ناس الرياضية 
2022/05/04 - 2022/04/22

  مجمع ناس الرياضي

بطولة مالعب الرمضانية 
2022/05/08 - 2022/04/24

  نادي شباب األهلي - ديب

سباق ساوكوين تايم ترايل للجري
2022/04/29

  مجمع حمدان الرياضي

مايو
سباق وينجز فور اليف للجري

2022/05/03
 ديب اوتودروم

عالم ديب للرياضة
TBC
  مركز ديب التجاري العالمي

سباق قوارب القفال (صير بو نعير اىل برج 
العرب)

TBC
 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

بطولة سوق ديب الحرة لرمي السهام
2022/05/20 - 2022/05/19

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

يـونـيـو
سباق طريق ديب الصحراوي للجري

2022/06/03
  مالعب ذا سفنز

الدوري الصيفي لرمي السهام
2022/06/19

  مالعب متعددة

اليوم العالمي لليوغا
2022/06/20

  حديقة برج خليفة

يـولـيـو
معسكر النادي الهندي  الصيفي لألطفال

2022/07/31 - 2022/07/01
  النادي الهندي

الدوري الصيفي لرمي السهام
2022/07/09

  مالعب متعددة

دوري األساتذة لرمي السهام
2022/07/22

  مالعب متعددة

أغـسـطـس
الدورة الصيفية ألكاديميات كرة القدم

2022/08/30 - 2022/08/01
  أندية دي الرياضية
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دوري السوبر لرمي السهام
2022/08/05

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

بطولة ديب المفتوحة لرمي السهام
2022/09/27 - 2022/08/26

 مالعب متعددة

سـبـتـمـبـر
الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 1

2022/09/02
  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

معرض اإلمارات للسيارات
2022/09/09

 ديب اوتودروم

السلسلة الشتوية لرمي السهام
2022/09/23

  مالعب متعددة

سباق برج هيلتون للجري العامودي
2022/09/23

  فندق هيلتون - الممشى

كـتـوبـر أ
برنامج غرس

2023/04/30 - 2022/10/01
  أندية ديب الرياضية

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 2
2022/10/07

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

تحدي الثلج
2022/10/07

  سكي ديب - مول االمارات

روي نصر ميموريال ترايثلون
2022/10/14

 منتجع جبل علي للجولف

دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات

2022/10/30 - 2022/10/12
  مالعب متعددة

معرض ميفيت للصحة و اللياقة البدنية
 2022/10/15 - 2022/10/14
  يحدد الحقا

تحدي الصحراء
2022/10/21

  يحدد الحقا

بطولة األلعاب الوردية للسيدات
 2022/10/21
  يحدد الحقا

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 3
2022/10/25 - 2022/10/28

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

ندوة ديب الدولية لإلبداع الرياضي
2022/10/26

  فنادق بالزو فيرساتشي

نـوفـمـبـر
دوري االكاديميات الرياضية الخاصة لكرة 

القدم
2023/03/31 - 2022/11/01

  يحدد الحقا

كأس القارات لكرة القدم الشاطئية
2022/11/08 - 2022/11/04

  مراسي - الخليج التجاري

مهرجان الترايثلون و ترايثلون ديب الدويل
2022/11/07

  جبل علي

سباق سبارتن ريس (أكس ديب)
2022/11/07

  حتا

سباق جري األلوان
2022/11/07

 ديب اوتودروم

بطولة جولة موائن ديب العالمية للغولف
2022/11/15 - 2022/11/12

  مالعب جميرا للجولف

ترايثلون ديب للسيدات
2022/11/14

  نادي ديب للسيدات

االجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 4
2022/11/21

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

سباق الجري للسيدات
2022/11/28

  مراسي - الخليج التجاري

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب للرجبي
2022/11/28 - 2022/11/27

  مالعب ذا سفنز

سباق الوحدة للجري
2022/11/28

  واحة ديب للسيليكون

ديـسـمـبـر
أوميجا ديب ليديز كالسيك للغولف

2022/12/05 - 2022/12/02
  مالعب جميرا للجولف

سباق ذا داش لجري التتابع
2022/12/03 - 2022/12/02

  يحدد الحقا

تحدي الوحل من دو
2022/12/10 - 2022/12/09

  مجمع حمدان الرياضي

بطولة الحبتور الدولية للسيدات 2022
2022/12/12 - 2022/12/06

  فندق جراند الحبتور

كأس ديب للبولو الشاطئي
2022/12/16 - 2022/12/15

  سكاي دايف

سبينس ديب 92 للدراجات
2022/12/17 - 2022/12/16

 ديب اوتودروم

مؤتمر ديب الرياضي الدويل السابع عشر
2022/12/28 - 2022/12/27

 مدينة جميرا
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يناير
سلسلة سباقات 2XU للترايثلون

2023/01/01
  الممزر

ملتقى االبداع الرياضي التاسع
2023/01/10

  فندق أبراج االمارات - قاعة جودولفين

حفل تكريم الفائزين يف الدورة التاسعة 
لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 

الرياضي
 2023/01/11
  مركز ديب التجاري العالمي

سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات
2023/01/06 - 2023/01/05

 ديب اوتودروم

بطولة ديب الدولية  لكرة السلة
2023/01/21 - 2023/01/13

  نادي شباب األهلي - ديب

2023 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
2023/01/23 - 2023/01/19

 مالعب االمارات للجولف

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
2023/01/27

  أم سقيم

فبراير
بطولة الرجل الحديدي للترايثلون 70.3

2023/02/03
 شاطئ أم سقيم

سباق برج الماس للجري العامودي
2023/02/03

  برج الماس - أبراج بحيرات جميرا

طواف ديب الدويل للدراجات الهوائية
2023/02/11 - 2023/02/07

 ديب

كأس األساتذة للبولو 2023
2023/02/10 - 2023/02/03

نادي ومنتجع بولو الحبتور 
 

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
2023/02/08

  مركز ديب المايل العالمي

بطولة سوق ديب الحرة المفتوحة للتنس

2023/02/28 - 2023/02/15

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

سلسلة سباقات سوبر سبورتس للجري

2023/02/17

  مضمار ميدان

مارس
سلسلة سباق اليوم الوطني للسيارات

2023/03/03

 ديب اوتودروم

سباق ديب مسقط للقوارب

2023/03/09 - 2023/03/04

  من ديب اىل مسقط

سباق تالل حتا للجري

2023/03/10

  منتجع حصن حتا

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون

2023/03/10

  الممزر

دوري ديب للشركات

2023/03/20 - 2023/03/19

  جامعة االمريكية يف ديب

بطولة طيران اإلمارات T20 للكريكت

2023/03/24 - 2023/03/23

  كاديمية الكريكيت - مدينة ديب الرياضية ا

اليوم البريطاين للبولو

2023/03/30

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

كأس ديب العالمي

2023/03/31

  مضمار ميدان
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أبريل

كأس ديب للبولو 2023
2023/04/11 - 2023/04/04

  نادي ومنتجع بولو الحبتور

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 17 سنة
2023/04/15 - 2023/04/05

  نادي ضباط شرطة ديب

أبطال دو لكرة القدم كأس مدارس و فرجان 
اإلمارات الجولة النهائية

2023/04/21
  حلبة التزلج - ديب مول

جائزة اإلمارات للرياضة واللياقة البدنيه
2023/04/26

 نادي المرابع العربية للجولف

دورة ناس الرياضية 
2023/05/02 - 2023/04/12

  مجمع ناس الرياضي

بطولة مالعب الرمضانية 
2023/05/06 - 2023/04/14

  نادي شباب األهلي - ديب

سباق ساوكوين تايم ترايل للجري
2023/04/28

  مجمع حمدان الرياضي
 

مايو
سباق وينجز فور اليف للجري

2023/05/02
 ديب اوتودروم

عالم ديب للرياضة
MAY - AUG

  مركز ديب التجاري العالمي

سباق قوارب القفال (صير بو نعير اىل برج 
العرب)

TBC
 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

بطولة سوق ديب الحرة لرمي السهام
2023/05/19 - 2023/05/18

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

يـونـيـو
سباق طريق ديب الصحراوي للجري

2023/06/02
  مالعب ذا سفنز

الدوري الصيفي لرمي السهام
2023/06/18

  مالعب متعددة

اليوم العالمي لليوغا
2023/06/19

  حديقة برج خليفة

يـولـيـو
معسكر النادي الهندي  الصيفي لألطفال

2023/07/31 - 2023/07/01
  النادي الهندي

الدوري الصيفي لرمي السهام
2023/07/08

  مالعب متعددة

أغـسـطـس
الدورة الصيفية ألكاديميات كرة القدم

2023/08/30 - 2023/08/01
  أندية دي الرياضية

دوري السوبر لرمي السهام
2023/08/04

 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

بطولة ديب المفتوحة لرمي السهام
2023/09/26 - 2023/08/25

 مالعب متعددة

سـبـتـمـبـر
الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 1

2023/09/01
  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

معرض اإلمارات للسيارات
2023/09/08

 ديب اوتودروم

سباق برج هيلتون للجري العامودي
2023/09/23 - 2023/09/22

  فندق هيلتون - الممشى

كـتـوبـر أ
برنامج غرس

2024/04/30 - 2023/10/01
  أندية ديب الرياضية

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 2
2023/10/06

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

تحدي الثلج
2023/10/06

  سكي ديب - مول االمارات

روي نصر ميموريال ترايثلون
2023/10/13

 منتجع جبل علي للجولف

دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات

 2023/10/29 - 2023/10/11
  مالعب متعددة

معرض ميفيت للصحة و اللياقة البدنية
2023/10/14 - 2023/10/13

  يحدد الحقا

تحدي الصحراء
2023/10/20

  يحدد الحقا

بطولة األلعاب الوردية للسيدات
2023/10/20

  يحدد الحقا

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 3
2023/10/28 - 2023/10/27

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

ندوة ديب الدولية لإلبداع الرياضي
2023/10/25

  فنادق بالزو فيرساتشي

نـوفـمـبـر
دوري االكاديميات الرياضية الخاصة لكرة 

القدم
2024/03/31 - 2023/11/01

  يحدد الحقا

كأس القارات لكرة القدم الشاطئية
2023/11/07 - 2023/11/03

  مراسي - الخليج التجاري

مهرجان الترايثلون و ترايثلون ديب الدويل
2023/11/06

  جبل علي

سباق سبارتن ريس (أكس ديب)
 2023/11/06
  حتا

سباق جري األلوان
2023/11/06

 ديب اوتودروم

بطولة جولة موائن ديب العالمية للغولف
2023/11/14 - 2023/11/11

  مالعب جميرا للجولف

ترايثلون ديب للسيدات
2023/11/13

  نادي ديب للسيدات

االجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 4
2023/11/20

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب للرجبي
2023/11/27 - 2023/11/26

 مالعب ذا سفنز

سباق الجري للسيدات
2023/11/27

  مراسي - الخليج التجاري

سباق الوحدة للجري
2023/11/27

  واحة ديب للسيليكون

ديـسـمـبـر
أوميجا ديب ليديز كالسيك للغولف

2023/12/04 - 2023/12/01
  مالعب جميرا للجولف

سباق ذا داش لجري التتابع
2023/12/02 - 2023/12/01

  يحدد الحقا

تحدي الوحل من دو
2023/12/10 - 2023/12/09

  مجمع حمدان الرياضي

بطولة الحبتور الدولية للسيدات 2023
2023/12/11 - 2023/12/05

  فندق جراند الحبتور

كأس ديب للبولو الشاطئي
2023/12/15 - 2023/12/14

  سكاي دايف

سبينس ديب 92 للدراجات
2023/12/16 - 2023/12/15

 ديب اوتودروم

مؤتمر ديب الرياضي الدويل السابع عشر
2023/12/28 - 2023/12/27

 مدينة جميرا
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يناير
سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات

2024/01/13 - 2024/01/12
  ديب اوتودروم

معرض الشرق األوسط لرياضات التحدي
2024/01/13 - 2024/01/12

  ديب

حفل تكريم الفائزين يف لجائزة محمد بن 
راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي

2024/01/16
  أبراج االمارات

بطولة ديب الدولية  لكرة السلة
2024/01/26 - 2024/01/17

  نادي شباب األهلي - ديب

سباق نخلة جميرا للجري 
2024/01/19

  فندق سوفيتيل - النخلة

2018 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
2024/01/28 - 2024/01/24

  مالعب االمارات للجولف

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
2024/01/26

  شارع ام سقيم

كأس  مكالرين للبولو 
2024/01/26

 نادي ومنتجع الحبتور للبولو

فبراير
طواف ديب الدويل 

 FEB
  مدارس ديب

كأس األساتذة للبولو 
2024/02/14 - 2024/02/07

 نادي ومنتجع الحبتور للبولو

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
2024/02/07

 ديب

بطولة الدوري العالمي الممتاز كاراتيه1 ديب 

2024/02/18 - 2024/02/11

 نادي ومنتجع الحبتور للبولو

مسيرة ديب العطاء من أجل التعليم 

2024/02/16

  حديقة خور ديب

بطوالت سوق ديب الحرة للتنس

2024/03/02 - 2024/02/19

  ستاد سوق ديب الحرة للتنس

الدوري الباكستاين للكريكيت 

2024/03/22 - 2024/02/22

  مدينة ديب الرياضية

مارس
مهرجان ديب الدويل الثالث للطائرات الورقية

2024/03/08

  شاطئ سنست - جميرا

دوري ديب للشركات الخاصة
2024/03/16 - 2024/03/15

  جامعة االمريكية بديب

بطولة طيران اإلمارات T20 للكريكت
2024/03/23 - 2024/03/22

  مدينة ديب الرياضية

جولة نبض ديب للدراجات على الطرق الوعرة
2024/03/22

  مدينة ديب الرياضية

كاس ديب العالمي للخيول 
2024/03/23

  مضمار ميدان

اليوم البريطاين للبولو 
2024/03/29

 نادي ومنتجع الحبتور للبولو

أبريل
ملتقى ديب الدويل ألكاديميات كرة القدم

2024/04/30 - 2024/04/01
  ديب

مهرجان المرموم للهجن
2024/04/15 - 2024/04/03

 نادي ديب لسباقات الهجن

كأس ديب  للبولو 
2024/04/14 - 2024/04/05

 نادي ومنتجع الحبتور للبولو

كأس ديب الدويل السوبر لكرة القدم
2024/04/05 - 2024/04/02

  مالعب ذا سفنز

بطولة النادي الهندي لريشة الطائرة 
2024/05/03 - 2024/04/10

  نادي الهندي بديب

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 17 سنة
2024/04/19 - 2024/04/10

 نادي ضباط شرطة ديب

اليوم العالمي للنشاط البدين
2024/04/16

  ديب
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جائزة اإلمارات للرياضة واللياقة البدنيه - فئة 

الشباب
2024/04/26

 نادي المرابع العربية للجولف

مايو
بطولة دانون الدولية

2024/05/31 - 2024/05/01
  ديب

سباق الجري من أجل الحياة
2024/05/05

  ديب اوتودروم

بطولة سوق ديب الحرة لرمي السهام
2024/05/25 - 2024/05/24

  ستاد سوق ديب الحرة للتنس

يـونـيـو
عالم ديب للرياضة

2024/09/01 - 2024/06/01
  مركز ديب التجاري العالمي

اليوم العالمي لليوجا 
2024/06/20

  حديقة برج خليفة

أغـسـطـس
الدورة الصيفية ألكاديميات كرة القدم

2024/08/31 - 2024/08/01
  ديب

سبورت كافيه
2024/08/28

  ديب

سـبـتـمـبـر
الجولة التحضيرية 1 - سبينيس 92 

2024/09/06
  مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية

مع االمارات للسيارات 
2024/09/13

 ديب

كـتـوبـر أ
برنامج غرس

2025/04/30 - 2024/10/01
  ديب

ندوة ديب الدولية لإلبداع الرياضي
2024/10/03

  ديب

الجولة التحضيرية 2 - سبينيس 92 
2024/10/04

  مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية

تحدي الثلج 
2024/10/04

  سكي ديب - مول االمارات

تحدي الصحراء 
2024/10/18

  ديب

الجولة التحضيرية 3 - سبينيس 92 
2024/10/25

  مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية

بطولة األلعاب الوردية للسيدات
2024/10/25

 ديب

بطولة أو يو جي 
2024/10/26 - 2024/10/25

 كسيسلور فندق جراند ا

ندوة ديب الدولية لإلبداع الرياضي
2019/10/30

  ديب

نـوفـمـبـر
دوري االكاديميات الرياضية الخاصة لكرة 

القدم
2025/03/31 - 2024/11/01

  ديب

دورة حمدان بن محمد لأللعاب المدرسية
2025/02/28 - 2024/11/01

 ديب

ترايثلون ديب للسيدات
2024/11/03

  نادي ديب للسيدات

كأس القارات لكرة القدم الشاطئية 
2024/11/09 - 2024/11/05

  مراسي - الخليج التجاري

مهرجان ديب الدويل للتراثليون 
2024/11/08

 جبل علي

سباق سبارتن ريس (أكس ديب)
2024/11/08

 ديب

سباق جري األلوان
2024/11/09

  ديب اوتودروم

دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات

2024/11/23 - 2024/11/11
  مركز ستارز الرياضي

بطولة جولة موائن ديب العالمية
2024/11/17 - 2024/11/14

  مالعب جميرا للجولف

سباق جري للسيدات 
2024/11/15

  مراسي - الخليج التجاري

معرض اللياقة البدنية
2024/11/16 - 2024/11/15

 ديب

مسيرة المشي لمحاربة السكري
2024/11/15

 ديب

بطولة االتحاد الدويل للتايكواندو
2024/11/15

 جامعة مانيبال - المدينة الجامعية

ماراثون ديب للمشي 24 ساعة
2024/11/22 - 2024/11/21

  شاطئ سنست - جميرا

الجولة التحضيرية 4 - سبينيس 92 
2024/11/22

  مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية 

سباق الوحدة للجري 
2024/11/22

 واحة ديب للسيلكون

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب للرجبي
2024/11/30 - 2024/11/28

  مالعب ذا سفنز

ديـسـمـبـر
أوميجا ديب ليديز كالسيك للغولف

2024/12/07 - 2024/12/03
  مالعب االمارات للجولف

سباق ذا داش لجري التتابع
2024/12/04

 ديب

مهرجان الخليج للسيارات
2024/12/07 - 2024/12/05

  ديب فيستيفال سيتي

سباق هيلو كيتي للجري
2024/12/06

  حديقة خور ديب

سباق نصف ماراثون خور ديب للجري
2024/12/06

  نادي خور ديب للجولف واليخوت

تحدي الوحل من دو
2024/12/07 - 2024/12/06

  مجمع حمدان الرياضي

معرض ديب لكمال األجسام
2024/12/07 - 2024/12/06

  مركز ديب التجاري العالمي

جولة الصغار للدراجات
2024/12/12

  ديب اوتودروم

سبينس ديب 92 للدراجات
2024/12/13

  مدينة جميرا

كاس البولو الشاطئ
2024/12/14 - 2024/12/13

  سكاي دايف

بطولة إم كيه إف إيه الدولية للمبارزة
2024/12/14 - 2024/12/13

  مجمع ناس الرياضي

مؤتمر ديب الرياضي الدويل التاسع عشر
2024/12/26 - 2024/12/25

  مدينة جميرا
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يناير
سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات

2025/01/11 - 2025/01/10
  ديب اوتودروم

معرض الشرق األوسط لرياضات التحدي
2025/01/11 - 2025/01/10

  ديب

حفل تكريم الفائزين يف الدورة لجائزة محمد 
بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي

2025/01/14
  أبراج االمارات

بطولة ديب الدولية  لكرة السلة
2025/01/24 - 2025/01/15

  نادي شباب األهلي - ديب

سباق نخلة جميرا للجري 
2025/01/17

  فندق سوفيتيل - النخلة

2018 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
2025/01/26 - 2025/01/22

  مالعب االمارات للجولف

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
2025/01/24

  شارع ام سقيم

كأس  مكالرين للبولو 
2025/01/24

 نادي ومنتجع الحبتور للبولو

فبراير
دورة ديب لأللعاب المدرسية للطالبات

2025/05/31 - 2025/02/01
  مدارس ديب

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
2025/02/05

  مركز ديب المايل العالمي

طواف ديب الدويل 
FEB
 ديب

كأس األساتذة للبولو 2018

2025/02/12 - 2025/02/05

 نادي ومنتجع الحبتور للبولو

بطولة الدوري العالمي الممتاز كاراتيه1 ديب 

2025/02/18 - 2025/02/11

  نادي الوصل

مسيرة ديب العطاء من أجل التعليم 

2025/02/14

  حديقة خور ديب

بطوالت سوق ديب الحرة للتنس

2025/02/28 - 2025/02/17

  ستاد سوق ديب الحرة للتنس

الدوري الباكستاين للكريكيت

2025/03/20 - 2025/02/20

  مدينة ديب الرياضية

مارس
مهرجان ديب الدويل  للطائرات الورقية

2025/03/08 - 2025/03/07

  شاطئ سنست - جميرا

دوري ديب للشركات
2025/03/15 - 2025/03/14

  جامعة االمريكية بديب

بطولة طيران اإلمارات T20 للكريكت
2025/03/22 - 2025/03/21

  مدينة ديب الرياضية

جولة نبض ديب للدراجات على الطرق الوعرة
2025/03/21

  مدينة ديب الرياضية

كاس ديب العالمي للخيول 
2025/03/22

  مضمار ميدان

اليوم البريطاين للبولو 
2025/03/28

 نادي ومنتجع الحبتور للبولو

أبريل
ملتقى ديب الدويل ألكاديميات كرة القدم

2025/04/30 - 2025/04/01
  ديب

مهرجان المرموم للهجن 
2025/04/14 - 2025/04/02

 نادي ديب لسباقات الهجن

كأس ديب 2018 للبولو 

2025/04/13 - 2025/04/04

 نادي ومنتجع الحبتور للبولو

كأس ديب الدويل السوبر لكرة القدم

2025/04/04 - 2025/04/01

  مالعب ذا سفنز

بطولة النادي الهندي لريشة الطائرة 

2025/05/09 - 2025/04/09

  نادي الهندي بديب

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 17 سنة

2025/04/19 - 2025/04/10

  ديب

اليوم العالمي للنشاط البدين

2025/04/16

  ديب

جائزة اإلمارات للرياضة واللياقة البدنيه - فئة 

الشباب

2025/04/25

 نادي المرابع العربية للجولف
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2025
مايو

بطولة دانون الدولية
2025/05/31 - 2025/05/01

  ديب

سباق الجري من أجل الحياة
2025/05/04

  ديب اوتودروم

بطولة سوق ديب الحرة لرمي السهام
2025/05/24 - 2025/05/23

  ستاد سوق ديب الحرة للتنس

يـونـيـو
عالم ديب للرياضة

2025/09/01 - 2025/06/01
  مركز ديب التجاري العالمي

اليوم العالمي لليوجا 
2025/06/20

  حديقة برج خليفة

أغـسـطـس
بطولة ديب الدولية للناشئين يف كرة السلة

2025/08/31 - 2025/08/01
  ديب

بطولة ديب الدولية للناشئين يف كرة اليد
2025/08/31 - 2025/08/01

  ديب

الدورة الصيفية ألكاديميات كرة القدم
2025/08/31 - 2025/08/01

 ديب

سبورت كافيه
2025/08/28

  ديب

سـبـتـمـبـر
الجولة التحضيرية 1 -سبينيس 92

2025/09/05
  مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية

معرض االمارات للسيارات 
2025/09/12

  ديب اوتودروم

كـتـوبـر أ
برنامج غرس

2026/04/30 - 2025/10/01
  اندية ديب الرياضية

الجولة التحضيرية 2 - سبينيس 92 
2025/10/03

  مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية

تحدي الثلج 
2025/10/03

  سكي ديب - مول االمارات

تحدي الصحراء 
2025/10/17

  ديب

بطولة األلعاب الوردية للسيدات
2025/10/24

 ديب

بطولة أو يو جي (2025)
 2025/10/25 - 2025/10/24
  كسيسلور فندق جراند ا

الجولة التحضيرية 3 - سبنيس 92 
2025/10/31

  ديب

نـوفـمـبـر
دوري االكاديميات الرياضية الخاصة لكرة 

القدم
2026/03/31 - 2025/11/01

  ديب

دورة حمدان بن محمد لأللعاب المدرسية
2026/02/28 - 2025/11/01

 ديب

ترايثلون ديب للسيدات
2025/11/03

  نادي ديب للسيدات

ندوة ديب الدولية لإلبداع الرياضي
2025/11/04

  ديب

كاس القارات لكرة القدم الشاطئية 
2025/11/08 - 2025/11/04

  مراسي - الخليج التجاري

مهرجان ديب الدويل للتراثليون 
2025/11/07

 جبل علي

سباق سبارتن ريس (أكس ديب)
2025/11/07

 ديب

سباق جري األلوان
2025/11/08

  ديب اوتودروم
دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 

للسيدات
2025/11/23 - 2025/11/11

  مركز ستارز الرياضي

بطولة جولة موائن ديب العالمية
2025/11/16 - 2025/11/13

  مالعب جميرا للجولف

سباق جري للسيدات 
2025/11/14

  مراسي - الخليج التجاري

معرض اللياقة البدنية
2025/11/15 - 2025/11/14

 ديب

مسيرة المشي لمحاربة السكري
2025/11/14

 ديب

بطولة االتحاد الدويل للتايكواندو
2025/11/14

  جامعة مانيبال - المدينة الجامعية

ماراثون ديب للمشي 24 ساعة
2025/11/21 - 2025/11/20

  شاطئ سنست - جميرا

سباق الوحدة للجري 
2025/11/21

  واحة ديب للسيلكون

الجولة التحضيرية 4 - سبنيس 92 
2025/11/28

  مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية

ديـسـمـبـر
أوميجا ديب ليديز كالسيك للغولف

2025/12/06 - 2025/12/02
  مالعب االمارات للجولف

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب للرجبي
2025/12/06 - 2025/12/04

  مالعب ذا سفنز

مهرجان الخليج للسيارات
 2025/12/06 - 2025/12/04
  ديب فيستيفال سيتي

سباق هيلو كيتي للجري
2025/12/05

  حديقة زعبيل

سباق نصف ماراثون خور ديب للجري
2025/12/05

  نادي خور ديب للجولف واليخوت

تحدي الوحل من دو
 2025/12/06 - 2025/12/05
  مجمع حمدان الرياضي

معرض ديب لكمال األجسام
2025/12/13 - 2025/12/12

  مركز ديب التجاري العالمي

سبينس ديب 92 للدراجات
2025/12/12

  ديب اوتودروم

كاس البولو الشاطئ
2025/12/13 - 2025/12/12

  سكاي دايف

بطولة إم كيه إف إيه الدولية للمبارزة
2025/12/13 - 2025/12/12

  مجمع ناس الرياضي

جولة الصغار للدراجات
2025/12/18

  ديب اوتودروم

مؤتمر ديب الرياضي الدويل العشرين 
2025/12/25 - 2025/12/24

  مدينة جميرا



70    |  دليل الفعاليات الرياضية في دبي

تقويم الفعاليات الرياضية في دبي

يناير
سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات

2026/01/10 - 2026/01/09
  ديب اوتودروم

معرض الشرق األوسط لرياضات اإلثارة
2026/01/10 - 2026/01/09

  ديب

حفل تكريم الفائزين يف الدورة التاسعة 
لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 

الرياضي
2026/01/14

  أبراج االمارات

بطولة ديب الدولية  لكرة السلة
2026/01/24 - 2026/01/14

  نادي شباب األهلي - ديب

سباق نخلة جميرا للجري 
2026/01/16

  فندق سوفيتيل - النخلة

2018 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
2026/01/25 - 2026/01/21

  مالعب االمارات للجولف

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
2026/01/23

  شارع ام سقيم

كأس فضي مكالرين 2018
2026/01/23

 نادي ومنتجع الحبتور للبولو

دورة ديب لأللعاب المدرسية للطالبات
2026/05/31 - 2026/02/01

  مدارس ديب

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
2026/02/04

  مركز ديب المايل العالمي

بطولة الدوري العالمي الممتاز كاراتيه1 
ديب 2026

2026/02/18 - 2026/02/11
  نادي الوصل الرياضي

فبراير
طواف ديب الدويل 

FEB
  ديب

كأس األساتذة للبولو 2018
2026/02/11 - 2026/02/04

 نادي ومنتجع الحبتور للبولو

مسيرة ديب العطاء من أجل التعليم 2018
2026/02/13

  حديقة خور ديب

بطوالت سوق ديب الحرة للتنس
2026/02/27 - 2026/02/16

  ستاد سوق ديب الحرة للتنس

الدوري الباكستاين للكريكيت 
2026/03/20 - 2026/02/20

  مدينة ديب الرياضية

مارس
مهرجان ديب الدويل الثالث للطائرات الورقية

2026/03/07 - 2026/03/06
  شاطئ سنست - جميرا

دوري ديب للشركات
2026/03/13

  جامعة االمريكية بديب

بطولة طيران اإلمارات T20 للكريكت
2026/03/21 - 2026/03/20

  مدينة ديب الرياضية

جولة نبض ديب للدراجات على الطرق الوعرة
2026/03/21

  مدينة ديب الرياضية

كاس ديب العالمي للخيول 
2026/03/21

  مضمار ميدان

اليوم البريطاين للبولو 
2026/03/27

 نادي ومنتجع الحبتور للبولو

أبريل
ملتقى ديب الدويل ألكاديميات كرة القدم

2026/04/30 - 2026/04/01
  ديب

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 17 سنة
2026/04/19 - 2026/04/10

 ديب

اليوم العالمي للنشاط البدين
2026/04/16

 ديب

مهرجان المرموم للهجن 
2026/04/14 - 2026/04/02

 نادي ديب لسباقات الهجن

كأس ديب 2018
2026/04/13 - 2026/04/03

 نادي ومنتجع الحبتور للبولو

كأس ديب الدويل السوبر لكرة القدم
2026/04/04 - 2026/04/01

  مالعب ذا سفنز

بطولة النادي الهندي لريشة الطائرة 
2026/04/08

  نادي الهندي بديب

جائزة اإلمارات للرياضة واللياقة البدنيه - فئة 
الشباب

2026/04/24
 نادي المرابع العربية للجولف

مايو

بطولة دانون الدولية
2026/05/31 - 2026/05/01

  ديب

سباق الجري من أجل الحياة
2026/05/03

  ديب اوتودروم

بطولة سوق ديب الحرة لرمي السهام
2026/05/23 - 2026/05/22

  ستاد سوق ديب الحرة للتنس

يـونـيـو
عالم ديب للرياضة

2026/09/01 - 2026/06/01
  مركز ديب التجاري العالمي

اليوم العالمي لليوجا 
2026/06/20

  حديقة برج خليفة

أغـسـطـس
بطولة ديب الدولية للناشئين يف كرة السلة

2026/08/31 - 2026/08/01
  ديب

الدورة الصيفية ألكاديميات كرة القدم
2026/08/31 - 2026/08/01

  ديب

بطولة ديب الدولية للناشئين يف كرة اليد
2026/08/31 - 2026/08/01

 ديب

سبورت كافيه
2026/08/28

  ديب

سـبـتـمـبـر
الجولة التحضيرية 1 - سبينيس 92 

2026/09/04
  مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية

معرض االمارات للسيارات 
2026/09/11

  ديب اوتودروم

كـتـوبـر أ
الجولة التحضيرية 2 - سبنيس 92 

2026/10/02
  مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية

الجولة التحضيرية 3 - سبينيس 92 
2026/10/30

  مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية

تحدي الثلج 
2026/10/02

  سكي ديب - مول االمارات

تحدي الصحراء 
2026/10/16

  ديب

بطولة األلعاب الوردية للسيدات
2026/10/23

 ديب
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بطولة أو يو جي (2026)
2026/10/31 - 2026/10/30

  كسيسلور فندق جراند ا

نـوفـمـبـر
دوري االكاديميات الرياضية الخاصة لكرة 

القدم
2027/03/31 - 2026/11/01

  ديب

دورة حمدان بن محمد لأللعاب المدرسية
2027/02/28 - 2026/11/01

  ديب

ترايثلون ديب للسيدات
2026/11/03

  نادي ديب للسيدات

ندوة ديب الدولية الثانية و العشرون لإلبداع 
الرياضي

2026/11/04
  ديب

كاس القارات لكرة القدم الشاطئية 
2026/11/07 - 2026/11/03

  مراسي - الخليج التجاري

مهرجان ديب الدويل للتراثليون 
2026/11/06

  جبل علي

سباق سبارتن ريس (أكس ديب)
2026/11/06

  ديب

سباق الجري اللوان 
2026/11/07

  ديب اوتودروم

دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات

2026/11/23 - 2026/11/11
   مركز ستارز الرياضي

بطولة جولة موائن ديب العالمية
2026/11/15 - 2026/11/12

  مالعب جميرا للجولف

معرض اللياقة البدنية
2026/11/14 - 2026/11/13

  ديب

مسيرة المشي لمحاربة السكري
2026/11/13

 ديب

بطولة االتحاد الدويل للتايكواندو
 2026/11/13
  جامعة مانيبال - المدينة الجامعية

سباق الوحدة للجري 
2026/11/20

  واحة ديب للسيلكون

الجولة التحضيرية 4 - سبينيس 92 
2026/11/27

  مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية

ديـسـمـبـر
92 بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب 

للرجبي
2026/12/05 - 2026/12/03

  مالعب ذا سفنز

2026

أوميجا ديب ليديز كالسيك للغولف
2026/12/05 - 2026/12/01

  مالعب االمارات للجولف

مهرجان الخليج للسيارات
2026/12/05 - 2026/12/03

  ديب فيستيفال سيتي

سباق هيلو كيتي للجري
2026/12/04

  حديقة زعبيل

سباق نصف ماراثون خور ديب للجري
2026/12/04

  نادي خور ديب للجولف واليخوت

تحدي الوحل من دو
 2026/12/05 - 2026/12/04
  مجمع حمدان الرياضي

معرض ديب لكمال األجسام
2026/12/12 - 2026/12/11

  مركز ديب التجاري العالمي

سبينس ديب 92 للدراجات
2026/12/11 - 2026/12/10

  ديب اوتودروم

كاس البولو الشاطئ
2026/12/12 - 2026/12/11

  سكاي دايف

جولة الصغار للدراجات
2026/12/17

  ديب اوتودروم

مؤتمر ديب الرياضي الدويل الواحد والعشرين
2026/12/24 - 2026/12/23

  مدينة جميرا
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2027تقويم الفعاليات الرياضية في دبي
يناير

ملتقى االبداع الرياضي التاسع
2027/01/12

  فندق أبراج االمارات - قاعة جودولفين

حفل تكريم الفائزين يف الدورة التاسعة 
لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 

الرياضي
2027/01/13

  مركز ديب التجاري العالمي

سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات
2027/01/16 - 2027/01/15

 ديب اوتودروم

2027 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
2027/01/31 - 2027/01/25

 مالعب االمارات للجولف

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
2027/01/29

  أم سقيم

فبراير

سباق برج الماس للجري العامودي
2027/02/06

  برج الماس - أبراج بحيرات جميرا

طواف ديب الدويل للدراجات الهوائية
2027/02/12 - 2027/02/08

 ديب

دورة ناس الرياضية 
2027/02/22 - 2027/02/08

  مجمع ناس الرياضي

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
2027/02/08

  مركز ديب المايل العالمي

بطولة سوق ديب الحرة المفتوحة للتنس
2027/03/05 - 2027/02/22

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

مارس

سباق تالل حتا للجري
2027/03/11

  منتجع حصن حتا

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون
2027/03/18

  الممزر

بطولة طيران اإلمارات T20 للكريكت
2027/03/25 - 2027/03/24

  كاديمية الكريكيت - مدينة ديب الرياضية ا

كأس ديب العالمي
2027/03/27 - 2027/03/26

  مضمار ميدان

أبريل
بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 17 سنة

2027/04/19 - 2027/04/12
  نادي ضباط شرطة ديب

سباق االمارات لجري األطفال
2027/04/29

  حديقة خور ديب

مايو
سباق وينجز فور اليف للجري

2027/05/06
 ديب اوتودروم

بطولة سوق ديب الحرة لرمي السهام
2027/05/26 - 2027/05/25

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

يـونـيـو
عالم ديب للرياضة

2027/09/02 - 2027/06/01
  مركز ديب التجاري العالمي

سباق طريق ديب الصحراوي للجري
2027/06/18

  مالعب ذا سفنز

اليوم العالمي لليوغا
2027/06/21

  حديقة برج خليفة

يـولـيـو
دوري السوبر لرمي السهام

2027/07/08
 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

دوري األساتذة لرمي السهام
2027/07/28

  مالعب متعددة

أغـسـطـس
بطولة ديب المفتوحة لرمي السهام

2027/08/31
 مالعب متعددة

سـبـتـمـبـر
الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 1

2027/09/04 - 2027/09/03
  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

معرض اإلمارات للسيارات
2027/09/09

 ديب اوتودروم

سباق برج هيلتون للجري العامودي
2027/09/31

  فندق هيلتون - الممشى

كـتـوبـر أ

تحدي الثلج
2027/10/07

  سكي ديب - مول االمارات

روي نصر ميموريال ترايثلون
2027/10/15

 منتجع جبل علي للجولف

دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات

2027/11/02 - 2027/10/15
  مالعب متعددة

تحدي الصحراء
2027/10/21

  يحدد الحقا

ندوة ديب الدولية الرابعة عشر لإلبداع 
الرياضي

2027/10/31
  فنادق بالزو فيرساتشي

نـوفـمـبـر

كأس القارات لكرة القدم الشاطئية
2027/11/13 - 2027/11/09

  مراسي - الخليج التجاري

سباق سبارتن ريس (أكس ديب)
2027/11/11

  حتا

بطولة جولة موائن ديب العالمية للغولف
2027/11/20 - 2027/11/17

  مالعب جميرا للجولف

ترايثلون ديب للسيدات
2027/11/19 - 2027/11/18

  نادي ديب للسيدات

مسيرة المشي لمحاربة السكري
2027/11/18

  يحدد الحقا

مسيرة المشي 24 ساعة
2027/11/25 - 2027/11/24

 شاطئ سنست

ديـسـمـبـر

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب للرجبي
2027/12/02 - 2027/12/01

  مالعب ذا سفنز

أوميجا ديب ليديز كالسيك للغولف
2027/12/10 - 2027/12/06

  مالعب جميرا للجولف

سباق هيلو كيتي للجري
2027/12/10 - 2027/12/09

  حديقة زعبيل

سباق نصف ماراثون خور ديب للجري
2027/12/09

  نادي خور ديب للجولف واليخوت

تحدي الوحل من دو
2027/12/10 - 2027/12/09

  مجمع حمدان الرياضي

سبينس ديب 92 للدراجات
2027/12/17 - 2027/12/16

ديب اوتودروم
 

مؤتمر ديب الرياضي الدويل الثالث عشر
2027/12/28 - 2027/12/27

 مدينة جميرا

تقويم 2027
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2028تقويم الفعاليات الرياضية في دبي
يناير

ملتقى االبداع الرياضي التاسع
2028/01/11

  فندق أبراج االمارات - قاعة جودولفين

حفل تكريم الفائزين يف الدورة التاسعة 
لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 

الرياضي
2028/01/12

  مركز ديب التجاري العالمي

سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات
2028/01/15 - 2028/01/14

 ديب اوتودروم

2028 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
2028/01/30 - 2028/01/26

 مالعب االمارات للجولف

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
2028/01/28

  أم سقيم

دورة ناس الرياضية 
2028/02/14 - 2028/01/28

  مجمع ناس الرياضي

فبراير
سباق برج الماس للجري العامودي

2028/02/05
  برج الماس - أبراج بحيرات جميرا

طواف ديب الدويل للدراجات الهوائية
2028/02/12 - 2028/02/08

 ديب

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
2028/02/09

  مركز ديب المايل العالمي

بطولة سوق ديب الحرة المفتوحة للتنس
2028/03/04 - 2028/02/21

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

مارس
سباق تالل حتا للجري

2028/03/10
  منتجع حصن حتا

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون
2028/03/17

  الممزر

بطولة طيران اإلمارات T20 للكريكت
2028/03/24 - 2028/03/23

  كاديمية الكريكيت - مدينة ديب الرياضية ا

كأس ديب العالمي
2028/03/25

  مضمار ميدان

أبريل

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 17 سنة
2028/04/18 - 2028/04/11

  نادي ضباط شرطة ديب

سباق االمارات لجري األطفال
2028/04/28

  حديقة خور ديب

مايو
سباق وينجز فور اليف للجري

2028/05/05
 ديب اوتودروم

بطولة سوق ديب الحرة لرمي السهام
2028/05/25 - 2028/05/24

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

يـونـيـو
عالم ديب للرياضة

2028/09/02 - 2028/06/01
  مركز ديب التجاري العالمي

سباق طريق ديب الصحراوي للجري
2028/06/17

  مالعب ذا سفنز

اليوم العالمي لليوغا
2028/06/21

  حديقة برج خليفة

يـولـيـو
دوري السوبر لرمي السهام

2028/07/07
 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

دوري األساتذة لرمي السهام
2028/07/27

  مالعب متعددة

أغـسـطـس
بطولة ديب المفتوحة لرمي السهام

2028/08/30
 مالعب متعددة

سـبـتـمـبـر
الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 1

2028/09/03 - 2028/09/01
  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

معرض اإلمارات للسيارات
2028/09/08

 ديب اوتودروم

سباق برج هيلتون للجري العامودي
2028/09/30

  فندق هيلتون - الممشى

كـتـوبـر أ
تحدي الثلج

2028/10/06
  سكي ديب - مول االمارات

روي نصر ميموريال ترايثلون
2028/10/14

 منتجع جبل علي للجولف

دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات

2028/11/01 - 2028/10/14
  مالعب متعددة

تحدي الصحراء
2028/10/20

  يحدد الحقا

ندوة ديب الدولية الرابعة عشر لإلبداع 
الرياضي

2028/10/30
  فنادق بالزو فيرساتشي

نـوفـمـبـر
كأس القارات لكرة القدم الشاطئية

2028/11/12 - 2028/11/08
  مراسي - الخليج التجاري

سباق سبارتن ريس (أكس ديب)
2028/11/10

  حتا

بطولة جولة موائن ديب العالمية للغولف
2028/11/19 - 2028/11/16

  مالعب جميرا للجولف

ترايثلون ديب للسيدات
2028/11/17

  نادي ديب للسيدات

مسيرة المشي لمحاربة السكري
 2028/11/17
  يحدد الحقا

مسيرة المشي 24 ساعة
2028/11/24 - 2028/11/23

 شاطئ سنست

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب للرجبي
2028/12/01 - 2028/11/30

  مالعب ذا سفنز

ديـسـمـبـر
أوميجا ديب ليديز كالسيك للغولف

2028/12/09 - 2028/12/05
  مالعب جميرا للجولف

سباق هيلو كيتي للجري
2028/12/08

  حديقة زعبيل

سباق نصف ماراثون خور ديب للجري
2028/12/08

  نادي خور ديب للجولف واليخوت

تحدي الوحل من دو
2028/12/09 - 2028/12/08

  مجمع حمدان الرياضي

سبينس ديب 92 للدراجات
2028/12/16 - 2028/12/15

 ديب اوتودروم

مؤتمر ديب الرياضي الدويل الثالث عشر
2028/12/28 - 2028/12/27

 مدينة جميرا

تقويم 2028
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2029تقويم الفعاليات الرياضية في دبي
يناير

ملتقى االبداع الرياضي التاسع
2029/01/09

  فندق أبراج االمارات - قاعة جودولفين

حفل تكريم الفائزين يف الدورة التاسعة 
لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 

الرياضي
2029/01/10

  مركز ديب التجاري العالمي

سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات
2029/01/13 - 2029/01/12

 ديب اوتودروم

دورة ناس الرياضية 
2029/02/01 - 2029/01/15

  مجمع ناس الرياضي

2029 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
2029/01/28 - 2029/01/24

 مالعب االمارات للجولف

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
2029/01/26

  أم سقيم

فبراير
سباق برج الماس للجري العامودي

2029/02/03
  برج الماس - أبراج بحيرات جميرا

طواف ديب الدويل للدراجات الهوائية
2029/02/10 - 2029/02/06

 ديب

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
2029/02/07

  مركز ديب المايل العالمي

بطولة سوق ديب الحرة المفتوحة للتنس
2029/03/02 - 2029/02/19

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

مارس
سباق تالل حتا للجري

2029/03/08
  منتجع حصن حتا

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون
2029/03/15

  الممزر

بطولة طيران اإلمارات T20 للكريكت
2029/03/22 - 2029/03/21

  كاديمية الكريكيت - مدينة ديب الرياضية ا

كأس ديب العالمي
2029/03/31

  مضمار ميدان

أبريل
بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 17 سنة

2029/04/16 - 2029/04/09
  نادي ضباط شرطة ديب

سباق االمارات لجري األطفال
2029/04/26

  حديقة خور ديب

مايو
سباق وينجز فور اليف للجري

2029/05/03
 ديب اوتودروم

بطولة سوق ديب الحرة لرمي السهام
2029/05/23 - 2029/05/22

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

يـونـيـو
عالم ديب للرياضة

2029/09/02 - 2029/06/01
  مركز ديب التجاري العالمي

سباق طريق ديب الصحراوي للجري
2029/06/15

  مالعب ذا سفنز

اليوم العالمي لليوغا
2029/06/21

حديقة برج خليفة 

يـولـيـو
دوري السوبر لرمي السهام

2029/07/05
 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

دوري األساتذة لرمي السهام
2029/07/25

  مالعب متعددة

أغـسـطـس
بطولة ديب المفتوحة لرمي السهام

2029/08/28
 مالعب متعددة

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 1
2029/09/01 - 2029/08/31

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

سـبـتـمـبـر
معرض اإلمارات للسيارات

2029/09/06
 ديب اوتودروم

سباق برج هيلتون للجري العامودي
 2029/09/28
  فندق هيلتون - الممشى

كـتـوبـر أ
تحدي الثلج

2029/10/04
  سكي ديب - مول االمارات

روي نصر ميموريال ترايثلون
 2029/10/12
 منتجع جبل علي للجولف

دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات

2029/10/30 - 2029/10/12
  مالعب متعددة

تحدي الصحراء
2029/10/19

  يحدد الحقا

ندوة ديب الدولية الرابعة عشر لإلبداع 
الرياضي

2029/10/28
  فنادق بالزو فيرساتشي

نـوفـمـبـر
كأس القارات لكرة القدم الشاطئية

2029/11/10 - 2029/11/06
  مراسي - الخليج التجاري

سباق سبارتن ريس (أكس ديب)
2029/11/10

  حتا

بطولة جولة موائن ديب العالمية للغولف
2029/11/18 - 2029/11/15

  مالعب جميرا للجولف

ترايثلون ديب للسيدات
2029/11/15

  نادي ديب للسيدات

مسيرة المشي لمحاربة السكري
2029/11/15

  يحدد الحقا

مسيرة المشي 24 ساعة
2029/11/22 - 2029/11/21

 شاطئ سنست

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب للرجبي
2029/11/30 - 2029/11/28

  مالعب ذا سفنز

ديـسـمـبـر
أوميجا ديب ليديز كالسيك للغولف

2029/12/07 - 2029/12/03
  مالعب جميرا للجولف

سباق هيلو كيتي للجري
2029/12/06

  حديقة زعبيل

سباق نصف ماراثون خور ديب للجري
2029/12/06

  نادي خور ديب للجولف واليخوت

تحدي الوحل من دو
2029/12/07 - 2029/12/06

  مجمع حمدان الرياضي

سبينس ديب 92 للدراجات
2029/12/14 - 2029/12/13

 ديب اوتودروم

مؤتمر ديب الرياضي الدويل الثالث عشر
2029/12/27 - 2029/12/26

 مدينة جميرا

تقويم 2029
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2030تقويم الفعاليات الرياضية في دبي
تقويم 2030

يناير
دورة ناس الرياضية 

2030/01/20 - 2030/01/06
  مجمع ناس الرياضي

ملتقى االبداع الرياضي التاسع
2030/01/08

  فندق أبراج االمارات - قاعة جودولفين

حفل تكريم الفائزين يف الدورة التاسعة 
لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 

الرياضي
2030/01/09

  مركز ديب التجاري العالمي

سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات
2030/01/12 - 2030/01/11

 ديب اوتودروم

2030 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
 2030/01/27 - 2030/01/23
 مالعب االمارات للجولف

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
2030/01/25

  أم سقيم

فبراير
سباق برج الماس للجري العامودي

2030/02/01
  برج الماس - أبراج بحيرات جميرا

طواف ديب الدويل للدراجات الهوائية
2030/02/09 - 2030/02/05

 ديب

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
2030/02/06

  مركز ديب المايل العالمي

بطولة سوق ديب الحرة المفتوحة للتنس
2030/03/01 - 2030/02/18

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

مارس
سباق تالل حتا للجري

2030/03/08
  منتجع حصن حتا

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون
2030/03/15

  الممزر

بطولة طيران اإلمارات T20 للكريكت
2030/03/23 - 2030/03/22

  كاديمية الكريكيت - مدينة ديب الرياضية ا

كأس ديب العالمي
2030/03/30

  مضمار ميدان

أبريل
بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 17 سنة

2030/04/16 - 2030/04/09
  نادي ضباط شرطة ديب

سباق االمارات لجري األطفال
2030/04/26

  حديقة خور ديب

مايو
سباق وينجز فور اليف للجري

2030/05/03
 ديب اوتودروم

بطولة سوق ديب الحرة لرمي السهام
2030/05/25 - 2030/05/24

 ستاد سوق ديب الحرة للتنس

يـونـيـو
عالم ديب للرياضة

2030/09/02 - 2030/06/01
  مركز ديب التجاري العالمي

سباق طريق ديب الصحراوي للجري
2030/06/14

  مالعب ذا سفنز

اليوم العالمي لليوغا
2030/06/21

  حديقة برج خليفة

يـولـيـو
دوري السوبر لرمي السهام

2030/07/05
 مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي

دوري األساتذة لرمي السهام
2030/07/26

  مالعب متعددة

أغـسـطـس
بطولة ديب المفتوحة لرمي السهام

2030/08/23
 مالعب متعددة

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 1
2030/08/31 - 2030/08/30

  مضمار القدرة للدراجات الهوائية

سـبـتـمـبـر

معرض اإلمارات للسيارات
2030/09/06

 ديب اوتودروم

سباق برج هيلتون للجري العامودي
2030/09/27

  فندق هيلتون - الممشى

كـتـوبـر أ
تحدي الثلج

2030/10/04
  سكي ديب - مول االمارات

روي نصر ميموريال ترايثلون
2030/10/12 - 2030/10/11

 منتجع جبل علي للجولف

دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات

2030/10/31 - 2030/10/11
  مالعب متعددة

تحدي الصحراء
2030/10/18

  يحدد الحقا

ندوة ديب الدولية الرابعة عشر لإلبداع 
الرياضي

2030/10/28
  فنادق بالزو فيرساتشي

نـوفـمـبـر
كأس القارات لكرة القدم الشاطئية

2030/11/09 - 2030/11/05
  مراسي - الخليج التجاري

سباق سبارتن ريس (أكس ديب)
2030/11/08

  حتا

بطولة جولة موائن ديب العالمية للغولف
2030/11/17 - 2030/11/14

  مالعب جميرا للجولف

ترايثلون ديب للسيدات
2030/11/15

  نادي ديب للسيدات

مسيرة المشي لمحاربة السكري
2030/11/15

  يحدد الحقا

مسيرة المشي 24 ساعة
2030/11/23 - 2030/11/22

 شاطئ سنست

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب للرجبي
2030/11/30 - 2030/11/28

  مالعب ذا سفنز

ديـسـمـبـر
أوميجا ديب ليديز كالسيك للغولف

2030/12/07 - 2030/12/03
  مالعب جميرا للجولف

سباق هيلو كيتي للجري
2030/12/06

  حديقة زعبيل

سباق نصف ماراثون خور ديب للجري
2030/12/06

  نادي خور ديب للجولف واليخوت

تحدي الوحل من دو
2030/12/07 - 2030/12/06

  مجمع حمدان الرياضي

سبينس ديب 92 للدراجات
2030/12/14 - 2030/12/13

 ديب اوتودروم

مؤتمر ديب الرياضي الدويل الثالث عشر
2030/12/27 - 2030/12/26

 مدينة جميرا
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