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»إن الرياضة من أهم األنشطة اإلنسانية التي تساهم في بناء شخصية 
أفراد المجتمع وتمنحهم السعادة والحيوية والطاقة اإليجابية، ولذلك 

فنحن حريصون على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بجعل الرياضة أسلوب 
حياة، ونعمل على تحفيز األفراد والمؤسسات على ممارسة الرياضة 

وتوفير سبل نشرها في المجتمع.«

مكتوم آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 
التنفيذي المجلس  رئيس  دبي  عهد   ولي 

الرياضي دبي  مجلس  رئيس 
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ينا أر دبي 

2016
500,000

17,000 - 20,000 متفرج

ديب أرينا
مرحبا بكم يف 

لطالما كانت ديب هي المرادف لكل ما هو 
كبير وجديد والمع، وهذا هو السبب يف أنه من 

المنطقي أن تكون اإلمارة قريباً موطناً ألكبر 
قاعة داخلية متعددة االستخدامات ومنها 

الرياضية يف المنطقة، وقد تم تصميمها بشكل 
مثايل وستستوعب نحو 20 ألف متفرج، وعند 

كتمالها ستستضيف أضخم العروض الحّية  ا
العالمية، والفعاليات الموسيقية والرياضية 

والترفيهية الدولية الواسعة النطاق، كمباريات 
رياضة الهوكي، والمباريات العالمية لكرة السلة.

تقع ديب أرينا يف موقع مالئم يف مجمع سيتي 
ووك العصري الصاخب، وُيعد موقًعا متميًزا 

للمناسبات الرياضية والترفيهية الكبرى.
ميزة خاصة لهذا اإلعداد الرائع هو المقاعد 
اآللية القابلة للطي، يتيح وجود هذه األماكن 
إمكانية التكّيف بسهولة وفًقا لحجم الحدث 

الذي تستضيفه.
ليس من المفاجئ أن يكون منظمي 

كبر صالة متعددة األغراض  الفعاليات، بصفتها أ
ومكيفة الهواء يف منطقة الشرق األوسط ، 

مصطفين بالفعل للمشاركة يف »ديب أرينا« 
لعرضها الكبير المقبل.

ستستضيف ديب أرينا الرياضين والفنانين 
المشهورين عالمياً، وستجذب السياح إىل ديب 

على مدار السنة 
عبد هللا الحباي، رئيس مجلس إدارة شركة »مراس« القابضة.

كبر وجهة سياحية  إليكم كل ما تحتاجون معرفته حول »ديب أرينا«، أحدث وأ
للفعاليات العالمية، المشروع الجديد الذي تنفذه شركة »مراس« القابضة، وتغطي 

مساحتها نحو نصف قدم مربعة، وتأيت يف قلب ديب.

أعلن المشروع في: 

المساحة: 

قدم مربع

السعة: 

الرياضة يف ديب 
على هاتفك 

المحمول
تقدم ديب باقة متنوعة ومتعددة من الفعاليات 
الرياضية على مدار العام التي تحظى باهتمام 

ومتابعة عشاق الرياضة، وستكون هذه 
الفعاليات ي متناول يدهم مع إطالق تطبيق 

جديد مبتكر وموقع جديد يسمى »البوابة 
الرياضية«.

ستمثل »البوابة الرياضية« محوًرا رقمًيا 
شاماًل، مزوًدا بالمعلومات واألخبار ومحتويات 
الفيديو الشيقة المتعلقة باألحداث الرياضية 

يف ديب، وستتمكن من معرفة الحدث 
ومكانه وتوقيته، كما ستمكّن المنصات 

المتعددة لأللعاب الرياضية، األوىل من نوعها، 
كر واإلقامة والتنقل  المستخدمين من حجز التذا
إىل أي من فعاليات المدينة التي تزيد عن 300 

فعالية سنويا.

وال يتعلق األمر بالمشاهدة فقط.
ستعمل »البوابة الرياضية« كمنصة حجز 

متعددة لألحداث الرياضية المفتوحة للمجتمع 
يف ديب، ناهيك عن العدد الهائل من األماكن 

المتاحة لألصدقاء والزمالء للحصول على 
مساعيهم بممارسة الرياضة المفضلة، 

وسيكون هناك حتى منصة اجتماعية تسمح 
للمستخدمين بترتيب مباريات بين أنفسهم 
ومنشأة لشراء أي معدات رياضية يحتاجون 

إليها.
يف المستقبل، ستعرض »البوابة الرياضية« 

صوًرا بزاوية 360 درجة لألماكن الرياضية، 
وتسمح لمحبي اللياقة البدنية بتتبع رحلتهم 
الصحية وللياقتهم واستبدال نقاط المكافآت 

استناًدا إىل إنجازاتهم.

هناك ميزة »الواقع المعزز« 
التي ستعمل بالتعاون مع دليل 

الفعاليات الرياضية يف ديب، قم 
بتنزيل تطبيق »البوابة الرياضية« 

 AR من 15 مارس، وكلما رأيت رمز
على صورة يف الدليل، قم بتحريك هاتفك فوق 

الصورة، مع تحديد ميزة AR، لمشاهدة بعض 
المحتويات الرقمية المحسنة الرائعة.

سيتوفر تطبيق »البوابة الرياضية« للتنزيل من 
APP STORE أو GOOGLE PLAY بدًءا من 15 مارس.
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دبي نبض 
الرياضة

ديب معروفة يف جميع أنحاء العالم بأنها »ال تعرف المستحيل«، 
ال يوجد تحٍد كبير ال يمكن التغلب عليه، ال يوجد هدف طامح 

للغاية ال يمكن تحقيقه، وقد حولت رؤية المغفور له الشيخ راشد 
بن سعيد آل مكتوم، ديب من ميناء صيد صغير إىل مدينة حديثة 

مزدهرة، كما أن نظرته تضمن أيضاً عدم اعتماد اإلمارة بشكل 
مفرط على عائدات النفط وباتت »دانة الدنيا« يف طريقها لتصبح 

مركزاً عالمياً للتجارة والصناعة والسياحة.
تويل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم ديب، المسؤولية لتأسيس 
ديب كواحدة من أعظم المدن يف العالم، »الرؤية« ليست مجرد 

تحقيق رخاء، بل هي الصحة والسعادة، والرياضة لها دور كبير يف 
هذا.

لقد غيرت الرياضة حرفياً معالم ديب وخلقت معايير جديدة لما 
هو ممكن، وقبل افتتاح نادي اإلمارات للجولف عام 1988 ، كان 
من المستحيل أن يكون هناك ملعب عشبي للجولف يف مدينة 
صحراوية، لكن »فارس العرب« فكر بطريقة مختلفة واستضاف 

نادي اإلمارات للجولف منذ ذلك الحين مجموعة من أفضل األبطال 
العالميين يف بطولة أوميجا ديب ديزرت كالسيك للجولف، وبتواجد 

سيف باليستروس وتايجر وودز وصوالً إىل روري ماكلروي، أصبحت 
ديب اآلن مرادفة للجولف، ويوجد حالياً 11 ملعب عشبي للجولف 
يف ديب مع وجود المزيد يف طور اإلعداد، كما أن اإلمارة تعد النقطة 

المحورية لموسم »السباق إىل ديب« يف الجولة األوروبية، وهي 
المنافسة الموسمية لتحديد أفضل العب جولف والتي تطولف 
31 دولة تقام فيها 48 بطولة وتختتم يف بطولة جولة موائن ديب 

العالمية والتي تقام يف عقارات جميرا للجولف وتقدم جائزة مالية 
قيمتها 8 ماليين دوالر أمريكي.

عندما بدأت اإلمارة باستضافة بطولة سوق ديب الحرة للتنس 
يف عام 1993، كان االستاد عبارة عن كتلة من السقاالت وبعض 
المقاعد المؤقتة، وبعد 26 عاًما يتمّيز هذا الملعب باستضافته 

أحدث الفعاليات ويتسع ل5000 شخص، حيث يستضيف 
أفضل الالعبين يف العالم، أمثال روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش 

وسيرينا ويليامز، ويعد اآلن أحد أفضل مالعب التنس يف العالم.
مضمار ميدان، الذي يضم 60 ألف متفرج، ومقر كأس ديب 
العالمي، ملعب ديب الدويل للكريكيت، ومقر المجلس الدويل 

للكريكيت، ملعب سيفنس الشهير على مستوى العالم، حيث 
تقام بطولة سباعيات ديب للرجبي فيها سنوياً، كل هذه المرافق 
المميزة لم تشكل أفق ديب المريئ فحسب، بل وضعت المدينة 

بقوة على الخريطة الرياضية العالمية كوجهة يمكنك من خاللها 
مشاهدة أفضل الرياضيين يف العالم، لكن األمر ال يتعلق بمشاهدة 
المحترفين فقط، ديب هي مدينة للعمل ومجموعة كبيرة ومتنوعة 
من األحداث التي يمكن أن يشارك فيها محبو الرياضة كل أسبوع 

من أيام السنة.

مة لمقد ا

الصحراء واألرض 
والمياه والسماء

مجلس دبي الرياضي

تغطي اإلمارة الطيف الرياضي بشكل كامل عبر الصحراء واألرض 
والمياه والسماء مما يعني وجود شيء للجميع، ويمتد مشروع المرموم 

الطموح على ٪10 من إجمايل مساحة ديب وسيضم أطول مسار صحراوي 
للدراجات يف العالم، وهو المكان الذي يقام فيه أطول ماراثون صحراوي يف 

كثر من 20 فعالية رياضية سنوية.  العالم، وسيستضيف بحلول 2030 أ
جبال حتا الخالبة، بقممها الصخرية ومياهها الخالبة، هي مكان مثايل 

لركوب الدراجة أو الجري أو السباحة، ويختار العديد من الرياضيين الجمع 
بين الثالثة يف المنافسات ذات الشعبية حتا ترياثلون.

سكاي دايف ديب هو مكان شهير ألولئك الذين ينجذبون إىل الرياضات 
الجوية يف، حين أن اإلمارة يمكن أيضا أن تصاغ بوصفها »مدينة التحديات« 
مع مجموعة كبيرة من األحداث للذين يحبون دفع حدودهم ألقصى طاقة 

ممكنة، بفعاليات مثل سباق أكس ديب سبارتن، وتحدي محارب الجليد، 
وتحدي محارب الصحراء وسباق تحدي الوحل.

يسعى مجلس ديب الرياضي اتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 
وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويل عهد 

ديب رئيس مجلس ديب الرياضي،  لجعل اإلمارة رائدة عالمياً يف مجال 
الفعاليات الرياضية، ويهدف دليل الفعاليات الرياضية يف ديب للفترة 

الزمنية 2019-2030، إىل توفير قائمة شاملة لجميع األحداث الرياضية 
للمتفرجين ومحبو المشاركة يف فعاليات هذه المدينة الرائعة مع توفير 

منصة للمنظمين يف مجال الرياضة للتواصل مع جماهيرهم.
يود مجلس ديب الرياضي أن يشكر جميع الجهات الرياضية والمروجين 

والرياضيين الذين ساهموا يف وضع ديب على الساحة الرياضية العالمية.

ياضة لر #دبي_نبض_ا
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2019 آسيا  كأس 

تستضيف دولة اإلمارات العربية المتحدة النسخة األكبر على اإلطالق 
لكأس آسيا لكرة القدم التي يشارك فيها 24 منتخبا للمرة األوىل، وتنطلق 

منافساتها يوم 5 يناير على استاد مدينة زايد الرياضية يف أبوظبي.
تم تقسيم الفرق إىل ست مجموعات تضم كل منها أربعة فرق 

تتنافس بمباريات من دور واحد، ويتأهل صاحبي المركزين األول والثاين 
إىل دور الـ16، بعد ذلك سيتعين على الفرق شق طريقها عبر ربع النهايئ 

ونصف النهايئ والنهايئ ليتم تحديد من سيتوج بلقب بطل كأس آسيا 
.2019

تشارك اإلمارات تلقائياً يف البطولة كمضيف للحدث، وستنضم إىل 23 
دولة أخرى من قارة آسيا التي تنافست يف التصفيات من مارس 2015 
إىل مارس 2018، ومن أبرز المشاركين  أستراليا حامل اللقب والمملكة 

العربية السعودية الفائزة باللقب ثالث مرات، وكوريا الجنوبية أبطال دورة 
األلعاب اآلسيوية الماضية.

وستقام البطولة يف أربع مناطق، وهي: أبوظبي وديب والشارقة والعين، 
حيث تم اختيار ستاد مدينة زايد الرياضية الذي يستوعب 43,620 

متفرجاً الحتضان المباراة النهائية يف 1 فبراير.

حماس كرة القدم

 05 يناير
2019 01 فرباير

يناير

اقتربت دولة اإلمارات العربية المتحدة من الفوز باللقب على أرضها يف 
1996، لكنها خسرت أمام السعودية 4-2 بركالت الترجيح. يف عام 2015 أحرز 
المنتخب المركز الثالث حيث هزم العراق 3-2، بفضل هدفين من أحمد خليل 

وضربة جزاء سجلها علي مبخوت. 

اليابان هي أنجح دولة يف تاريخ البطولة بعد أن 
فازت باللقب أربع مرات، وجاء فوزها األخير يف عام 

2011، حيث تغلبت على أستراليا يف الوقت اإلضايف.

ستكون هذه 
هي المرة 

األوىل التي 
يخوض فيها 

24 فريقا 
البطولة، يف العادة 

كان هناك 16 فريقا يتنافسون 
بشكل مباشر قبل نسخة 2019.

 تم تشييد استاد 
آل مكتوم الجديد تماماً 

يف ديب قبل انطالق 
كأس آسيا 2019.

هل 
تعلم...

أفضل النتائج

?

نادي شباب األهيل ونادي النصر
www.the-afc.com

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

يناير
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2019 كالسيك  ديزرت  دبي  دبي أوميجا  تشارترد  ستاندرد  ماراثون 

افتتح ملعب المجلس، نادي 
اإلمارات للجولف عام 1988

 كارل ليتن

الحفرة #18

الرقم القياسي 
يف الملعب:

أرقام قياسية:

 مليون

المهندس المعماري:

أبرز حفرة:

61 من قبل 
إرين إلس يف 

1994 11.9 مليون مشاهد يف التلفاز 
لتايجر وودز يف 2001

بار 72

ياردة7,301

11.9

نادي االمارات للجولف
 www.omegadubaidesertclassic.com

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

 24 يناير 
272019 يناير 

تعود أعرق بطوالت الجولف 
للمحترفين يف المنطقة إىل ديب من 

24 إىل 27 يناير.
توج الصيني هاوتونغ يل بلقب 

بطولة أوميجا ديب ديزرت كالسيك 
العام الماضي، عندما تغلب على 

اإليرلندي الشمايل روري ماكلروي، 
الفائز باللقب مرتين، يف جولة 

فاصلة ملحمية.
تقام هذه البطولة على ملعب 

المجلس يف نادي اإلمارات للجولف، 
حيث يتنافس الالعبون للفوز 

بالكأس الشهيرة ذات التصميم 
على شكل الدلة العربية والتي 

تمنح لألبطال.
النسخة الحالية تعتبر خاصة 

كون البطولة تحتفل بمرور 30 عاماً 
على إطالقها، وهي تترقب هوية 

البطل الجديد الذي سيدون اسمه 
يف سجالتها التاريخية.

سحر نجوم الجولف يف 
أجمل المالعب

يناير

شارع ام سقيم 
www.dubaimarathon.org

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

2019 25 يناير

تقام النسخة ال20 من ماراثون ستاندرد تشارترد 
ديب السنوي يوم الجمعة 25 يناير.

كبر حدث رياضي يف الشرق األوسط على  إنه أ
صعيد المشاركة الجماعية، حيث يتم تشجيع 

األفراد والشركات والهيئات الحكومية على 
االشتراك يف سباق الماراثون الرئيسي لمسافة 
42 كم، أو السباق الترفيهي لمسافة 10 كم أو 

4 كم.
يف العام الماضي، حطم اإلثيويب موسينت 

جيريميو الرقم القياسي ليصبح البطل الجديد 
بزمن 2:04:00 ساعة.

ويف الوقت نفسه، انتصرت اإلثيوبية روزا ديريي 
يف السباق النسايئ حيث كسرت الرقم القياسي 

بزمن 2:19:17 ساعة.

أصغر عداء ماراثون يف العالم هو بوديا سينج 
الذي أكمل 48 ماراثونًا عند بلوغه سن الخامسة.

أبطال العالم للماراثون يف قلب

36,000
العدد المتوقع من العدائين من 

الطراز العالمي يف ماراثون ستاندرد 
تشارترد لعام 2019

يناير
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214326134

مبادرات محمد بن راشد آل 
مكتوم العالمية هي مؤسسة 

تجسد رؤية سمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم 

لتحسين العالم العريب 
من خالل العمل اإلنساين 

والتنموي واالجتماعي. 
تركز المؤسسة على أربعة 
قطاعات أساسية لتحسين 

الحياة البشرية: مكافحة الفقر 
والمرض، ونشر المعرفة، 

وتمكين المجتمعات، وريادة 
األعمال واالبتكار للمستقبل.

مؤتمر ديب الرياضي الدويل يناقش »كرة القدم واالقتصاد«
سيتواجد نخبة المدربين والالعبين وصناع القرار 

الرياضي يف مؤتمر ديب الرياضي الدويل الثالث 
عشر، عضو »مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية«، الذي ينظمه مجلس ديب الرياضي 
سنويا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم، ويل عهد ديب رئيس مجلس 
ديب الرياضي، ويقام يومي 2 و3 يناير  يف منتجع 
مدينة جميرا تحت شعار »االقتصاد وكرة القدم«.

ونجح المؤتمر منذ أطلقه مجلس ديب الرياضي 
عام 2006، يف جذب أبرز األسماء يف عالم للرياضة 

الستعراض تجاربهم الناجحة ومناقشة القضايا 
الحالية والمستقبلية لصناعة كرة القدم.

ويقام على هامش المؤتمر حفل جوائز جلوب 
سوكر المرموق، والذي يتم فيه توزيع جوائز أفضل 

العب وأفضل ناٍد يف العالم وفئات أخرى متنوعة.

12 نسخة( )أول  رقام 
ٔ
ا مؤتمر في 

المواضيع المتعلقة 
باالحتراف في كرة 

القدم

على مر السنين، كان مؤتمر دبي الرياضي الدولي دائما 
يضم مجموعة من المتحدثين والحضور الكبار، وفيما يلي أهم 

خمسة أسماء في هذه المناسبة:

ديديه ديشامب 
)2019(

زين الدين زيدان 
)2017(

 رونالدو دي ليما
)2019(

ليونيل ميسي 
)2015(

بيب جوارديوال 
)2013(

المتحدثون 
والمشاركون من 

داخل وخارج الدولة

التوصيات التي قدمها 
المؤتمر في الجلسات 

وورش العمل

الدولي  ياضي  الر دبي  مؤتمر 

مدينة جمريا 
www.dubaiisc.ae

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

02 يناير
032019 يناير

يناير

2017

2018

198
297

جائزة االبداع الرياضي ... 
تمكن الشباب

203969314

2019 ياضي  الر لإلبداع  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  جائزة 

مركز ديب التجاري العالمي 
www.mbrawards.ae

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

2019 09 يناير

»جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 
الرياضي«، إحدى »مبادرات محمد بن راشد آل 

مكتوم العالمية«، وهي الجائزة التي يتنافس 
عليها الرياضيين والمؤسسين من أصحاب 

اإلبداعات واالبتكارات للفوز بفئات الجائزة األكبر 
من نوعها على مستوى عدد الفئات وقيمة 

الجوائز، واألوىل على اإلطالق يف مجال اإلبداع 
الرياضي.

وسيتم التعرف على هوية الفائزين يف 
النسخة العاشرة من الحدث يف الحفل الذي 

يقام سنويا للكشف عن الفائزين بفئات 
الجائزة يف نسختها العاشرة وتكريم المبدعين 

والمتفوقين يف المنطقة وحول العالم، على أن 
يحصل الفائزون يف كل فئة من الفئات الثالث 

على وسام الجائزة ومبلغ مايل من الجوائز 
المالية الكبيرة المخصصة وهي 7.5 مليون 

درهم إمارايت.
تتكون الفئات الثالث من اإلبداع الفردي 

واإلبداع الجماعي واإلبداع المؤسسي، وتم تحديد 
محور التنافس المؤسسي يف الدورة العاشرة 

على جميع المستويات المحلي والعريب والدويل، 
وهو »الشباب صّناع المستقبل الرياضي« حيث 
سيتم تكريم المؤسسة الرياضية صاحبة أفضل 
المبادرات يف مجال تمكين الشباب يف الرياضة، 

بعد أن كان شعار الحدث العام الماضي »تمكين 
المرأة يف الرياضة«.

هل 
سوبر صالحتعلم...

منذ إنشائها في عام 2007 كان هناك

فائز 

يتكون المجموع من

دوليعربي إماراتي

شهد العام الماضي ارتفاًعا كبيًرا يف 
طلبات الترشح للفوز بالجائزة، وبلغ 

عدد مقدمي الطلبات يف عام 2017 ، 
198 طلًبا، وارتفع عددهم إىل 297 يف 

نسخة 2018.

فاز محمد صالح مهاجم منتخب مصر وليفربول  
بجائزة الرياضي العريب المتميز يف حدث 

2019 بعد عام 2018 مذهل ليعلن عن نفسه 
كنجم عالمي. وكسر صاحب ال26 عاما الرقم 
القياسي يف ليفربول يف موسمه األول وحصل 
على الحذاء الذهبي بالدوري اإلنجليزي الممتاز 

بعد تسجيله رقما قياسيا رائعا: 32 هدفا يف 36 
مباراة بالدوري. كما ساعد صالح منتخب مصر 
يف التأهل لنهائيات كأس العالم 2018، والتي 

كانت أول ظهور للمنتخب يف النهائيات منذ 28 
عاماً، حيث سجل هدفين لفريقه  يف روسيا.

يناير
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سلسلة جونز النغ السيل للترياتلون
� 2019/01/12
فندق ومنتجع جبل علي �

بطولة االمارات للدراجات المائية
� 2019/01/12
جميرا  �

بطولة التنس الدولية »أي يت اف« للشباب 
� 2019/01/19 - 2019/01/14
النصر ليجرالند  �

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

الرياضي
� 2019/01/09
مركز ديب التجاري العالمي  �

كاس »أبا« لريشة الطائرة 
� 2019/01/12 - 2019/01/10
كاديمية االتصاالت  � ا

سباق هانكوك 24 ساعة
� 2019/01/12 - 2019/01/11
ديب اوتودروم  �

مؤتمر ديب الرياضي الدويل الثالث عشر
� 2019/01/03 - 2019/01/02
مدينة جميرا  �

بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح  
الرئيسيه
� 2019/01/16 - 2019/01/02
الروية  �

بطولة »بليزا«  لكرة السلة
� 2019/03/15 - 2019/01/04
نادي ديب الصحاب الهمم  �

سباق سيجنا للجري المجتمعية
� 2019/01/05
حديقة زعبيل  �

سلسلة بروتو للسيارات 
� 2019/01/06 - 2019/01/05
ديب اوتودروم  �

كأس اسيا لكرة القدم 2019
� 2019/02/01 - 2019/01/05
ديب  �

ملتقى االبداع الرياضي العاشر
�  2019/01/08
مدينة جميرا  �

يناير02

يناير04

يناير05

يناير08

يناير12يناير09

يناير14 يناير10

يناير11

سلسلة سوبر سبورت للجري 
� 2019/01/11
مضمار ميدان  �

بطولة ديب لصيد األسماك 
� 2019/01/11
ديب  �

معرض الشرق األوسط لرياضات التحدي 
� 2019/01/12 - 2019/01/11
مركز ديب التجاري العالمي  �

سباق العاشر حول العالم للتجديف
� 2019/01/11
ديب  �

11
يناير

يناير

بطولة ديب الدوليه لفنون السباحه
� 2019/01/26 - 2019/01/25
مجمع حمدان الرياضي  �

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
� 2019/01/25
شارع ام سقيم  �

البطولة الوطنية للسيارات السريعة 
� 2019/01/26 - 2019/01/25
ديب اوتودروم  �

بطولة االمارات للدراجات المائية
� 2019/01/26
جميرا  �

تصفيات بطولة السلق )محترفين - هواه(
� 2019/01/30 - 2019/01/28
المرموم  �

بطولة االمارات للقوارب الخشبية
� 2019/01/19
ديب  �

بطولة أوميغا ديب دزرت كالسيك
� 2019/01/27 - 2019/01/24
نادي االمارات للجولف �

مهرجان األسبوع االمارايت للدراجات النارية 
� 2019/01/26 - 2019/01/24
ميناء راشد  �

سباق التيميت للجري الليلي 
� 2019/01/24
ديب  �

يناير2019

منتدى صناعة الرياضة
� 2019/01/16
شيراتون مول االمارات  �

سباق السلم للدراجات الهوائية
� 2019/01/17
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

سلسلة »ارابيان ايبيك « للدراجات 
الهوائية 
� 2019/10/19 - 2019/01/17
فندق حصن حتا  �

دوري »المايل باري«  لكرة الريشة
� 2019/01/25 - 2019/01/18
مدرسة االتحاد الخاصة  �

بطولة »جو سبورت« للتراثليون
� 2019/01/18
الممزر  �

سباق جزيرة النخلة من بنك ديب التجاري 
� 2019/01/18 - 2019/01/18
جزيرة النخلة  �

كأس مكالرين الفضي للبولو 
� 2019/02/01 - 2019/01/18
نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية  �

دوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو 
� 2019/01/25 - 2019/01/19
نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية  �

دوري كرة القدم للشباب للمدراس 
� 2019/03/16 - 2019/01/19
مدرسة راشد للبنين  �

يناير16

يناير17

يناير19يناير18

19
يناير

26
يناير

يناير24

يناير25

يناير26

يناير28

يناير



19  | ياضية في دبي  الر الفعاليات  دليل  18  | ياضية في دبي  الر الفعاليات  دليل 

الهوائية  للدراجات  العالمي  اإلمارات  طواف 

كن جزءاً من تاريخ 
الدراجات يف اإلمارات

شاهد أفضل الفرق والدرّاجين العالميين يشاركون 
يف طواف مثير يف جميع أنحاء الدولة.

بتوجيهات سامية من القيادة الرشيدة، أعلن مجلسا أبوظبي وديب الرياضيان 
دمج طوايف أبوظبي وديب للدراجات الهوائية وتنظيم طواف موحد يحمل 
اسم طواف اإلمارات العالمي للدراجات الهوائية اعتباراً من العام المقبل، 

وسيقام الطواف على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة من 24 فبراير 
إىل 2 مارس،وذلك يف بادرة رياضية موحدة تأيت استثمارا للنجاحات الكبيرة 

التي سجلها طوافا أبوظبي وديب خالل السنوات السابقة.
تم إدراج طواف اإلمارات على أجندة السباقات العالمية لالتحاد الدويل 

للدراجات العالمية كمحطة عالمية وحيدة يف الشرق األوسط، وفيه سيطوف 
الدرّاجون عبر جميع إمارات الدولة السبع.

منذ انطالقهما، جذب طواف أبو ظبي وطواف ديب أفضل الدرّاجين يف 
العالم، بما فيهم مارك كافنديش ومارسيل كيتيل وإيليا فيفياين.

سيبدأ السباق يف 
أبوظيب ويمر عرب جميع 

اإلمارات السبع قبل 
أن ينتهي يف ديب، 

وسيتم عكس المسار 
يف عام 2020.

 24 فرباير
022019 مارس

فبراير

UAE

إسبانيا على القمة
منذ تأسيس طواف العالم 

للدراجات يف عام 
2009، قدمت 
إسبانيا فائزون 

كثر من أي  أ
دولة أخرى مع مجموعة مذهلة حيث حقق 

كباً 41 فوزاً. يتصدر اإلسباين الخارق  13 را
اليخاندرو بالبيردي السجل الذهبي مع 14 
انتصاراَ والتي يشمل طواف أبوظبي العام 

طواف ديبالماضي.

ايليا فيفياين
طواف أبو ظبي

أليخاندرو فالفيردي

أول دراجة هوائية 
كانت مصنوعة 

كليا من الخشب

سيكون طواف اإلمارات 
العالمي للدراجات الهوائية 

اآلن هو السباق الوحيد في 
الشرق األوسط المتواجد في 

سلسلة الطواف العالمي.

من مصطلحات الرياضة: يف سباق الدراجات، »البلوتون« 
هو المجموعة الرئيسية أو مجموعة من الدراجين.

حامال اللقب:

أبوظيب، عجمان، الشارقة، ديب، الفجرية، رأس الخيمة، أم القيوين
www.theuaetour.com

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

فبراير
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1800

34

2019 للتنس  الحرة  دبي  سوق  بطولة 

ستاد سوق ديب الحرة للتنس
www.dubaidutyfreetennischampionships.com

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

17 فرباير 
022019 مارس

ألمع نجوم التنس يف ديب

الرياضة خارج المكتب

سيتواجد أفضل العبو التنس من جميع أنحاء 
العالم يف ديب من 17 فبراير إىل2 مارس، 

للتنافس على لقب البطولة العريقة والتحضير 
بصورة مثالية لموسم البطوالت الكبرى »الجراند 

سالم« من بوابة  يف بطولة سوق ديب الحرة 
للتنس.

وشهدت البطولة التي تحظى برعاية صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

– رعاه هللا-، تطوراً مستمر منذ إطالقها يف عام 
1993 مع ترقية البطولة من مستوى 250 نقطة 

إىل مستوى 500 نقطة المرموق يف عام 2011.
شهدت النسخة االفتتاحية لبطولة الرجال 

فوز كاريل نوفاسيك للقب بفوزه على فابريس 
سانتورو بمجموعتين دون رد، يف حين فازت 

األسطورة مارتينا هينجيز بلقبها رقم 70 يف 
مشوارها االحترايف حينما حصدت لقب يف أول 

بطولة للسيدات عام 2001.

تعطي بطولة الشركات الرياضية الفرصة للتعرف 
على األشخاص الذين تعمل معهم بطريقة 

أفضل من خالل اللعب معهم يف مجاالت الرياضة 
المتنوعة.

ولهذا السبب ستكون بطولة الشركات القادمة 

كبر وأفضل من أي وقت مضى. أ
ويجمع الحدث السنوي الذي يستمر ليومين 

بين الموظفين يف مكان واحد باسم الصحة  
والتوازن بين العمل ووقت الفراغ والمنافسة 

الودية. فبراير

روجيه فيدرر هو ملك بطولة 
سوق ديب الحرة للتنس بال 

منازع مع تحقيقه سبعة انتصارات يف 
فئة فردي الرجال وظهوره تسع مرات 

يف النهايئ.

األحداث الرياضية 
للشركات تعزز 

صحة ومشاركة 
الموظف؟

تم التصويت عىل 
البطولة كأفضل 

بطولة يف فئة 
مستوى 500 نقطة 

من قبل العيب 
العيب رابطة التنس 

المحرتفين 12 مرة 
منذ عام 2003.

األكرث تحقيقًا لإلنتصرات: 

ياضية الر الشركات  بطولة 

المدرسة السويسرية الدولية للعلوم، منتجع 
بولغاري، نادي خور ديب للجولف واليخوت.

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

22 فرباير 
2019 23 فرباير

هل تعلم... 

شهد العام الماضي مشاركة 

موظف عبر 

شركة

7X

)70.3 مان  )ايرون  الحديدي  للرجل  دبي  بطولة 

شاطئ ام سقيم 
www.eu.ironman.com

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

2019 01 فرباير

»الرجل الحديدي« يف ديب
نداء لجميع عشاق التحديات! بطولة ديب 

البدنية  للياقة  كبر أختبار  أ الحديدي هي  للرجل 
لمسافة  بالسباحة  المشاركون  يقوم  حيث 
90 كم بالدراجة  2 كم يليها قطع مسافة 
لمسافة  بالجري  السباق  ليختتم  الهوائية، 
21.1 كم، وهذا الحدث سيعود إىل ديب يف 

.. ير. فبرا
تعتبر بطولة ديب للرجل الحديدي، الذي 

االختبار  العالمية،  ياتلون  التر مؤسسة  تنظمه 
التحمل، حيث يستغرق  للقدرة على  األقصى 

المشاركون بالعادة أربع ساعات لقطع هذا 
التحدي يف األرض والبحبر يف محاولة للتأهل 

إىل بطولة العالم التي تقام يف هاواي.
السباحة  بدورة  يومهم  ياضيون  الر سيبدأ 

المفتوح  التي تنطلق من شاطئ جميرا 

الخالب، الذي يقع إىل جانب فندق برج العرب 
الشهير، قبل أن يقوموا بركوب الدراجة، وترك 
العربية،  الرملية  الكثبان  إىل  والتوجه  المدينة 

على أن تكون المحطة األخيرة بالعودة إىل 
ياضيون ثالث لفات يف  الشاطئ حيث يجري الر

الغفيرة. أمام الحشود  الطلق  الهواء 
اليستير براونلي،  العام الماضي، كسب  ويف 
األولمبية  األلعاب  الذهبية يف  بالميدالية  الفائز 

مرتين، لقب الرجل الحديدي يف ديب بعد 
عودته إىل المسار عقب اإلصابة التي عاىن 
منها، يف حين كانت آن هوغ الفائزة يف فئة 

4 ساعات  اإلناث بعدما قطعت المسافة بزمن 
25 ثانية، متغلبة على أقرب منافسة لها  و 

بفارق أقل من خمس دقائق.

فبراير

قبل عام 2005، ُعرفت سلسلة بطولة 
ديب للرجل الحديدي بـنصف الرجل 
الحديدي وكان أول حدث يقام يف 
المملكة المتحدة يف عام 2001.

يشري الرقم »70.3« إىل المسافة الكلية اليت 
يقطعها الرياضيون خالل السباق، وهي 

بالضبط نصف مسافة الرجل الحديدي الكاملة.

بعد فوزه بلقب بطولة ديب 
للرجل الحديدي 2018  اختتم 

اليستري براونيل الموسم يف المركز الثاين يف 
بطولة العالم.

يف جوائز »ايرون مان 70.3« 
الختيار الرياضيين لعام 2017، 

حصل سباق ديب عىل جائزة 
أفضل اختيار لمجموعة 

األطعمة يف سلسلة 
السباقات.

تاريخ

جائزة األطعمة

ميدالية 
فضية

70.3
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بطولة السوبر 6  باللمس الدولية للرجبي
� 2019/02/08 - 2019/02/08
نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية �

ماراثون اليوم الوطني للهجن
� 2019/02/08
المرموم �

سباق سكيتشر للجري 
� 2019/02/08 - 2019/02/08
مجمع حمدان الرياضي  �

تحدي جيمس للترايثلون
� 2019/02/08 - 2019/02/08
كاديمية جيمس ولينجتون  � مدرسة ا

سباق قوارب التنين
� 2019/02/09 - 2019/02/08
فيستيفال سيتي  �

سلسلة لونغ درايف العالمية للجولف 
� 2019/02/08 - 2019/02/08
مالعب جميرا للجولف �

بطولة االمارات للدراجات المائية
� 2019/02/09 - 2019/02/09
جميرا  �

بطولة أبطال دو لكرة القدم كأس مدارس و 
فرجان اإلمارات 

� 2019/02/09 - 2019/02/09
ذي سفنز  �

كأس األساتذة للبولو 2019
� 2019/02/12 - 2019/02/02
نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية �

سباق برج الماس للجري العامودي
� 2019/02/02
برج الماس  �

المباراة االستعراضية للمبارزة 
� 2019/05/10 - 2019/02/03
ديب  �

سباق السلم للدراجات الهوائية
� 2019/02/07
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

بطولة الجاليات الخامسة والعشرون 
للتنس 
� 2019/02/16 - 2019/02/07
النصر ليجرالند  �

دورة ديب لأللعاب المدرسية للطالبات
� 2019/05/31 - 2019/02/01
يحدد الحقا  �

 

بطولة ديب الدولية )30( لكرة السلة
� 2019/02/09 - 2019/02/02
نادي شباب األهلي ديب  �

سباق سيجنا للجري المجتمعي
�  2019/02/02
حديقة زعبيل  �

بطولة االمارات للقوارب الخشبية
� 2019/02/02
المرموم  �

أكس يوغا ديب
� 2019/02/02 - 2019/02/01
كايت بيتش  �

سلسلة سوبر سبورت للجري الختراق 
الضاحية 

� 2019/02/01
حديقة المشرف  �

بطولة الرجل الحديدي 70.3
� 2019/02/01
شاطئ ام سقيم  �

بطولة فخر األجيال للصيد بالصقور التلواح
� 2019/02/16 - 2019/02/01
المرموم  �

بطولة ديب لاللواح الطائرة
� 2019/02/01
جميرا  �

سلسلة »ارابيان ايبيك« للدراجات الهوائية 
� 2019/02/01
فندق حصن حتا  �

فرباير01

فرباير02

فرباير03

فرباير07

فرباير08

فرباير09

01
فرباير

02
فرباير

مسيرة المشي من أجل الصحة من 
مستشفى ثومبي 

� 2019/02/22
مستشفى ثومبي  �

بطولة مجمع ديب لالستثمار للشركات 
الثالثة عشر 2019

� 2019/02/22
مدرسة العالم الجديد  �

سلسلة جونز النغ السيل للترياتلون
� 2019/02/23
مالعب جبل علي للجولف  �

سباق »ذي بوجي« للجري 2019
� 2019/02/23
ديب اوتودروم  �

بطولة ديب ماسترز الدولية األوىل للطيران 
الالسلكي الحر

� 2019/02/27 - 2019/02/23
سكاي دايف �

طواف اإلمارات للدراجات الهوائية 
� 2019/03/02 - 2019/02/24
سكاي دايف �

معرض ديب للقوارب 
� 2019/03/02 - 2019/02/26
ديب  �

سباق ديب اىل مسقط للسفن الشراعية 
� 2019/03/05 - 2019/02/28
نادي ديب للشراع والتجديث الحديث  �

بطولـة السلق  
� 2019/02/19 - 2019/02/18
المرموم  �

تحدي  الصحراء
� 2019/02/22 - 2019/02/22
استاد ذا سيفنز  �

سباق اإلمارات لألطفال للجري 
� 2019/02/22
حديقة الخور  �

سباق ديب للجري الصحراوي
�  2019/02/22
المرموم  �

بطولة رياضة الشركات 2019
� 2019/02/23 - 2019/02/22
مدرسة السويسرية العلمية الدولية  �

بطولة الجري الشاطئية من ضمان 
� 2019/02/22 - 2019/02/22
شاطئ صنست  �

تحدي اإلمارات للدراجات الهوائية
�  2019/02/15
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

مسيرة ديب العطاء من أجل التعليم 2019
� 2019/02/15
حديقة خور ديب  �

سباق ميديا 1 للجري 
� 2019/02/16
ميديا سيتي  �

سباق ديب للقوارب الشراعية المحلية 
)22 قدم(

� 2019/02/16
ديب  �

بطولة فزاع الدولية التاسعة لرفعات القوة 
كأس العالم ديب 2019

� 2019/02/21 - 2019/02/16
نادي ديب الصحاب الهمم  �

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
�  2019/02/13
مركز ديب المايل  �

بطولة الشرق األوسط المفتوحة والشباب 
للسباحة
� 2019/02/16 - 2019/02/14
مجمع حمدان الرياضي  �

دوري السوبر الباكستاين للكريكيت  2019
� 2019/03/17 - 2019/02/14
ستاد ديب للكريكيت  �

البطولة الوطنية للسيارات السريعة 
� 2019/02/16 - 2019/02/15
ديب اوتودروم  �

سباق قناة ديب المائية للجري 
� 2019/02/15
قناة ديب المائية  �

سباق المحيصنة للجري 
� 2019/02/15
المحيصنة  �

الكأس الذهبية جوليوس باير  للبولو 
� 2019/03/08 - 2019/02/15
نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية �

بطولة الدوري العالمي الممتاز كاراتيه1 ديب 
� 2019/02/17 - 2019/02/15
نادي الوصل الرياضي  �

فرباير2019

فرباير15

فرباير14

فرباير13

فرباير17

فرباير16

فرباير22

فرباير18

فرباير24

فرباير26

فرباير23

فرباير28

بطولة سوق ديب الحرة المفتوحة للتنس

� 2019/03/02 - 2019/02/17

ستاد سوق ديب الحرة للتنس �

17
فرباير

فبرايرفبراير



25  | ياضية في دبي  الر الفعاليات  دليل  24  | ياضية في دبي  الر الفعاليات  دليل 

24
مارس

الخاص  لألولمبياد  العالمية  األلعاب  دورة 

أبوظيب وديب
www.abudhabi2019.org

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

 14 مارس
2019  21 مارس 

األلعاب العالمية ألصحاب الهمم
تم اختيار ديب الستضافة جزء من دورة األلعاب 

العالمية لألولمبياد الخاص العريقة التي 
تحتضنها أبوظبي هذا العام.

 سيقام الحدث العالمي المرموق، والذي 
يتم التنافس عليه بين الرياضيين الذين يعانون 

من إعاقات ذهنية، بصورة رئيسية يف المالعب 
الرياضية يف جميع أنحاء أبوظبي كما ستقام 

جميع فعاليات ألعاب القوى يف نادي ضباط 
شرطة ديب بينما تقام منافسات السباحة يف 

مجمع حمدان   الرياضي.
كثر من 7000  من المتوقع أن يتنافس أ

رياضي من جميع أنحاء العالم يف األلعاب التي 
ستقام يف اإلمارات من 14 إىل 21 مارس.

أقيمت النسخة األولى 
لدورة األلعاب العالمية 

لألولمبياد الخاص 
في 20 يوليو 1968 

في شيكاغو، إلينوي 
بالواليات المتحدة.

هو مجموع عدد األلعاب 
الفردية والجماعية التي سيتم 

إقامتها في الدورة

اليوم الرياضي الوطني
� 2019/03/07
ديب �

مسيرة  نمشى معاً
� 2019/03/08
حي ديب للتصميم  �

سباق المرموم الصحراوي  للجري
� 2019/03/08
المرموم �

البطولة الوطنية للسيارات السريعة 
� 2019/03/02 - 2019/03/01
ديب  �

بطولة فزاع الدولية للقوس والسهم 
� 2019/03/07 - 2019/03/02
نادي ديب الصحاب الهمم �

كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو
�  2019/03/02
مجمع ناس الرياضي  �

سباق سيجنا للجري المجتمعي
� 2019/03/02
حديقة زعبيل  �

بطولة ديب لصيد األسماك 
� 2019/03/02
ديب �

بطولة جيمس للتراثليون
� 2019/03/01
كاديمية جيمس ولينجتون  � مدرسة ا

بطولة الكارتدروم للقدرة
� 2019/03/02 - 2019/03/01
ديب اوتودروم  �

سلسلة سوبر سبورت للجري 
�  2019/03/01
مضمار ميدان  �

مغامرات جيب 
� 2019/03/02 - 2019/03/01
ديب فيستيفال سيتي  �

مارس01

أبطال دو لكرة القدم كأس مدارس و فرجان 
اإلمارات النهايئ اإلمارات

�  2019/03/03
ذي سفنز  �

بطولة ديب للتجديف 
� 2019/03/03
ديب  �

سباق التتابع للسيدات 
� 2019/03/05
حديقة زعبيل للسيدات  �

مارس02

مارس07مارس03

مارس05

مارس08

03
مارس

مارس150

التجديف لقوارب  دبي  بطولة 

ديب 
www.dxbpaddling.com

032019 مارس
استعد، تأهب، 

َجدف!
كواحدة من أسرع الرياضات المائية نمواً يف 

المنطقة، يحتل التجديف الواقف صدارة االهتمام، 
لذلك يقام سباقين حول جزيرة سي هورس يف 

اليوم األخير من معرض ديب الدويل للقوارب تحت 
عنوان بطولة ديب لقوارب التجديف.

الهدف من السباق هو عرض النشاط على 
جمهور كبير وإثبات أن هذا التجديف بسيط 

للغاية ومتاح للجميع، وتأمل بطولة ديب لقوارب 
التجديف، التي تقام بالتعاون مع معرض ديب 
كبر  الدويل للقوارب، يف أن تصبح واحدة من أ

السباقات يف العالم، ويشارك مع معبر نوتيك 
للتجديف الواقف السنوي يف معرض القوارب يف 
باريس والذي يجمع المئات من المتسابقين يف 

جميع أنحاء أوروبا.

عدد المشاركين 
المقرر أن يتنافسوا في 
قوارب الكاياك وقوارب 

التجديف الواقف وقوارب الكانو.
أطوال السباقين )مرة أو مرتين حول 

جزيرة سي هورس(
التسجيل للمشاركة مجاني

ً
مجانا 6 كم و 12 كم 

نبض ديب للدراجات الهوائية 
�  2019/03/14
مدينة ديب الرياضية �

دورة األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص 
� 2019/03/21 - 2019/03/14
أبوظبي وديب �

بطولة االمارات للرجبي الشاطئية
� 2019/03/16 - 2019/03/14
جزيرة النخلة  �

 دوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو 
� 2019/03/15 - 2019/03/10
نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية �

جوائز ديب للبولو
� 2019/03/11
نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية  �

بطولة فزاع الدولية أللعاب القوى الجائزة 
الكبرى 2019

� 2019/03/16 - 2019/03/13
نادي ديب الصحاب الهمم  �

سباق تالل حتا للجري 
�  2019/03/08
فندق حصن حتا  �

بطولة ديب لاللواح الطائرة
� 2019/03/09 - 2019/03/08
شاطئ كايت بيتش �

يوغا فيست
� 2019/03/09 - 2019/03/08
مدينة ديب لالستدامة  �

بطولة ديب للشراعية الحديثة
�  2019/03/09
جميرا  �

مارس2019

مارس09

مارس10

مارس11

مارس13

مارس15مارس14

سلسلة 2XU للترياتلون
� 2019/03/15
الممزر  �

بطولة زيورخ للرجبي الشركات
� 2019/03/15
نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية �

دورة ديب الرياضية للشركات 2019
� 2019/03/16 - 2019/03/15
جامعة االمريكية يف ديب  �

15
مارس
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مارس

الذهبي باير  جوليوس  دبي  كأس  السكتونبطولة  للجنسين  المفتوحه  للرمايه  فزاع  بطولــــة 

نادي ومنتجع الحبتور 
للبولو والفروسية

الروية 
www.abudhabi2019.org

  15 فرباير
08 مارس 

17 مارس
23 مارس 20192019

بطولة َفزاع للرمايةعودة نجوم البولو تعد بطولة كأس جوليوس باير 
الذهبي التي تقام تحت رعاية 

سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب حاكم ديب، 
واحدة من أفضل بطوالت البولو 

يف منطقة الشرق األوسط وقاريت 
آسيا وأفريقيا، والتي سترحب مرة 
أخرى بأفضل الالعبين والفرق يف 

العالم يف ديب، حيث يحتفل هذا 

الحدث الرائع بعامه العاشر.
ستقام البطولة بنظام تسجيل 

18 هدفاً، وهي الحدث األبرز 
يف سلسلة كأس ديب الذهبي 

المرموقة، وتستقطب الملوك 
والمشاهير وكبار الشخصيات 

من ديب، لتكون فعالية رياضية 
ومجتمعية احتفالية ال مثيل له.

تعتبر بندقية السكتون الشهيرة 
واحدة من الرموز الثقافية لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة، وهو 
ما جعل بطولــــة فزاع للرمايه 

المفتوحه للجنسين السكتون 
عالمة مميزة يف روزنامة الفعاليات 

الرياضية يف ديب دائماً.
وتضم البطولة فئات متنوعة 

وخاصة للرجال والنساء والناشئن 
لتكون حدثاً شامالً لكل فرد من 
العائلة، كما إنها كما أنها فرصة 
مثالية للشباب اإلمارايت لتطوير 
مهاراتهم يف الرماية، واتخاذ أول 

كبر  خطوة حاسمة نحو حلم أ
للتأهل للبطوالت الدولية الكبرى 

مثل األلعاب األولمبية.

سباق الجري على الطريق 
�  2019/03/16
ديب  �

بطولــــة فزاع للرمايه المفتوحه للجنسين 
السكتون  - الرئيسيه

� 2019/03/23 - 2019/03/17
الروية  �

مسيرة المشي 24 ساعة
� 2019/03/22 - 2019/03/21

جمريا

البطولة الوطنية للسيارات السريعة 
� 2019/03/23 - 2019/03/22
ديب اوتودروم  �

مارس16

مارس22

مارس21

مارس17

سباق ويل مان للجري 
� 2019/03/15
ديب �

كأس تحدي ديب للبولو 
� 2019/03/30 - 2019/03/15
نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية �

بطولة االمارات للقوارب الخشبية
� 2019/03/15
ديب  �

بطولة السوبر الرابعة لكرة القدم للشباب 
� 2019/03/15
كاديمية جيمس ولينجتون  � مدرسة ا

سباق ديب للسفن الشراعية المحلية  
) 60 قدم ( 

� 2019/03/15
ديب  �

سلسلة سباق المير للسباحة المفتوحة 
� 2019/03/16
المير �

سباق التتابع المصغر 
� 2019/03/16
حديقة زعبيل  �

16
مارس

مارس

»ميدان« الفروسية األعظم
سيقام كأس ديب العالمي، أغنى حدث لسباقات 
الخيل على مستوى العالم، يف 30 مارس على 

مضمار ميدان المذهل، الذي يتسع لـ60 ألف 
متفرجاً، وذلك يف ليلة كبيرة تقام خاللها تسع أشواط 

رئيسية بجوائز مالية تم زيادتها إىل قيمة إجمالية 
تبلغ 35 مليون دوالر أمريكي، بما يف ذلك 12 دوالر 

مخصص للشوط الرئيسي.
تأسس كأس ديب العالمي عام 1996 من قبل 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - 

كبر السباقات من نوعه على  رعاه هللا، وأصبح أحد أ
مستوى الدويل ونجح بجذب أفضل الخيول األصيلة 

من جميع أنحاء العالم.
حقق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، فوزه الثامن بلقب الشوط الرئيسي المرموق 
يف نسخة 2018، مع فوز »ثاندر سنو« من فريق 

جودلفين صاحب اللون األزرق الملكي المميز، وتألق 
الفارس كريستوف سوميلون الذي قاد حصانه 

بثبات بعد تخطي البوابة 10 العصيبة والوصول إىل 
خط النهاية يف زمن قياسي بزمن 2:01:38 دقيقة.

العالمي دبي  كأس 

ميدان 
www.dubaiworldcup.com

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

302019 مارس

نجوم السباق
باإلضافة إىل المواهب 

العالمية عىل 
المضمار، يستضيف 

كأس ديب العالمي أكرب 
األسماء يف الموسيقى إلحياء 

حفل الختام كل حدث، وحضر 
سابقا كاًل من: جنيفر لوبزي )2014( 

وكاييل مينوغ )2015( وجانيت 
جاكسون )2016(  وسيا )2017(، 
وقدمن أداء مذهاًل بحضور آالف 

المعجبين داخل المضمار العريق، 
من سيكون الفنان التايل؟

لم يفز أي حصان 
يف كأس ديب 

العالمي أكرث من 
مرة واحدة

مهرجان ترايثلون داخل الصاالت 
�  2019/03/29
جبل علي  �

بطولة االمارات الدولية للسباحة
� 2019/03/30 - 2019/03/29
مجمع حمدان الرياضي  �

بطولة الجولف للمدراء التنفيذيين
� 2019/03/25
مالعب نادي تالل للجولف  �

مهرجان المرموم للهجن
� 2019/04/02 - 2019/03/28
نادي ديب لسباقات الهجن  �

بطولــــة فزاع للرمايه المفتوحه للجنسين 
السكتون  - مواطنين

� 2019/03/30 - 2019/03/28
الروية  �

سلسلة سوبر سبورت لجري الختراق 
الضاحية 

�  2019/03/22
حديقة المشرف  �

سباق العمال للجري 
� 2019/03/22
سنابور  �

بطولة ديب لاللواح الطائرة
�  2019/03/22
شاطئ ام سقيم  �

بطولة ديب للشراعية الحديثة
�  2019/03/23
ديب  �

مارس2019

مارس23

مارس28

مارس25

مارس30مارس29

البطوالت المدرسية   
)اليوله ، الغوص الرمايه( 

مايو �
ديب  �

كأس التحدي للتزلج على الجليد
� 2019/10/05 - 2019/03/30
ديب مول  �

كأس ديب العالمي
�  2019/03/30
ميدان  �

30
مارس
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03 أبريل
062019 أبريل

أبريل

فريق واحد هدف واحد
روح الفريق هو أساس النجاح يف التحدي 

األقصى للقدرة على التحمل البدين واستخدام 
الطاقة الذهنية والتواصل

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، ويل عهد ديب ورئيس مجلس ديب 

الرياضي، األلعاب الحكومية العام الماضي للمرة 
األوىل العام الماضي تحت شعار »فريق واحد 
هدف واحد«، وهي أول مسابقة حكومية من 

نوعها تهدف إىل تتطوير التعاون اإلبداعي وتعزيز 
روح الفريق والترابط بين موظفي الحكومة من 

خالل المنافسة يف أجواء رياضية جماعية.
ستكون الفرق الحكومية على الموعد 

للمنافسات يف النسخة الثانية يف »كايت بيتش« 
بمنطقة جميرا، وهو الموقع الذي يحتضن 

األلعاب يف شهر أبريل المقبل، وستقام فيه 9 
تحديات صعبة تختبر القدرات الذهنية والبدنية، 

كز  حيث تهدف الفرق إىل الحصول على المرا
الستة األوىل للتأهل للنهايئ.

كل عقبة هي فريدة من نوعها، وهذا يعني 
أن الفرق يجب أن تستخدم مهارات أساسية 

مثل التواصل والتحمل والقوة والقدرة الذهنية 
للتغلب على المهمات.

وبمجرد أن تشق الفرق طريقها من خالل 
الجوالت التأهيلية، سيواجهون عقبة رئيسية 

يف الجولة النهائية، وهي أصعب تحد يواجههم 
حتى اآلن، والقدرة على التحمل والوحدة هما 
مفتاح التغلب على أصعب عقبة مع مراقبة 

الحكام لكل فريق والتركيز على العمل الجماعي 
والتقنية والسرعة.

2 206

الحكومية األلعاب 

شاطئ كايت بيتش
hwww.govgames.ae

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

أبريل

كبر ست فرق  تتقدم أ
من الرجال والنساء 
تسجيالً للنقاط إىل 

النهايئ

يتم تقسيم 
كل عقبة إىل 

مرحلتين، مع 
كل مرحلة 

تبلغ قيمتها 
اإلجمالية 5 نقاط.

بعد االنتهاء من المرحلتين 
األوىل والثانية، سيتم منح كل 
عضو نقطة واحدة تضاف إىل 

نقاط الفريق يف حال النجاح يف 
الضغط عىل زر اإلكمال

كل عقبة 
تساوي 20 

نقطة كحد 
أقصى

ستكافأ الفرق عىل 
نقاط اإلضافية بناًء 

عىل مدى سرعة 
إكمالها للعقبة. يتم منح نصف نقطة 

لكل 30 ثانية أقل من 10 دقائق. أما 
الفرق اليت تفشل يف إكمال عقبة قبل 

انتهاء الوقت المحدد، فسيتم تحديد وقت 
اكتمالها يف 10 دقائق.

تسجيل النقاط:

مكافأة 

السرعة
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سنة  16 تحت  القدم  لكرة  الدولية  محمد  بن  حمدان  بطولة 

نادي شرطة ديب
www.dubaisc.ae

 12 أبريل
212019 أبريل

سيجتمع بعض من أفضل العبي كرة القدم 
الشباب من جميع أنحاء العالم يف ديب للمشاركة 

يف بطولة حمدان بن محمد الدولية لكرة القدم 
تحت 16 سنة التاسعة لكرة القدم، والتي 

ينظمها مجلس ديب الرياضي سنوياً لمنح األندية 
المجال للتنافس مع فرق عالمية واالرتقاء 

بمستويات العبيها الواعدين.
ويشارك يف البطولة أفضل الفريق من حول 

العالم التي تتواجد بأفضل العبيها الناشئين 
للتنافس على لقب هذا الحدث الذي بات 

وجهة بارزة دولياً، ومحطة للتعرف على نجوم 
المستقبل.

وأصبح فالمنجو أول فريق برازيلي يتوج 
باللقب يف العام الماضي، وذلك يف أول ظهور 

له يف ديب حينما حقق الفوز على العمالق ريال 
مدريد اإلسباين يف المباراة النهائية التي امتدت 

ألشواط إضافية.
ويف الوقت نفسه حصل بوروسيا دورتموند 

على المركز الثالث بعد تغلبه على ايندهوفن يف 
المباراة الفاصلة على الميداليات البرونزية.

نجوم الغد 
تلمع يف ديب

يعترب نادي فالنسيا الفريق 
األكرث نجاحًا يف البطولة بعدما 
توج باللقب يف 2013 و 2014، 
فيما توزعت بقية األلقاب بين 

فرق عالمية، ويعترب الهالل 
السعودي الفريق العريب الوحيد 

الذي توج باللقب.

 باريس سان جيرمان
 )ضد فيردر بريمن 1-3(

 فالنسيا
)ضد النصر 1-4(

 ميالن
)ضد ريال مدريد 1-2(

 اولمبيك ليون
)ضد الهالل 1-2(

 فالمنجو
)ضد ريال مدريد 2-4(

الهالل )ضد بروسيا 
دورتموند -2صفر(

 فالنسيا
)ضد النصر 0-2(

 ليجا برو اإليطالي
)ضد فريق الشباب 0-2(

VALENCIA CF

السجل 
الذهبي

2009
2013
2015
2017

2012

2014
2016

2018

أبريلأبريل سيواجه الجيل القادم من النجوم البارزين 
يف السباحة أول منافسة من سلسلة تنمية 

هاملتون المائية لهذا العام مع شباب يبلغون 
من العمر ثمان سنوات وينتشرون يف سلسلة 

من السباقات من 100 متر فردي إىل 200 
متر سباحة حرة. هذه السلسلة هي خطوة من 

سلسلة هاميلتون المائية األوىل، وتهدف إىل 
الحصول على المنافسين المستعدين للدورات 

المفتوحة بما يف ذلك بطولة الشرق األوسط 
المفتوحة وبطولة الشباب التي تجذب السباحين 

من جميع أنحاء العالم.

مواهب السباحة يف »مجمع حمدان الرياضي«

سجلت ندى البدوي 
اسمها في كتب التاريخ 
في عام 2016 بعد أن 
أصبحت أول امرأة تمثل 
اإلمارات العربية المتحدة 

في السباحة في 
األلعاب األولمبية لعام 

2016 في ريو دي جانيرو.

إعتمد مايكل فيلبس 
صاحب 23 ميدالية 

ذهبية عىل نظام 
غذايئ يتكون من 

استهالك 12000 سعرة حرارية يف 
اليوم يف ذروة حياته اإلحرتافية. 

النظام الغذايئ االستثنايئ هو ما 
يقرب من ستة أضعاف السعرات 

الحرارية للذكور البالغين العاديين.

صانعة التاريخ

سباق سيجنا للجري المجتمعي
� 2019/04/06
حديقة زعبيل  �

جوائز صناعة الرياضة
� 2019/04/09
فندق وان اند اونلي  �

سباق الصحراوي الليلي يف المرموم
�  2019/04/10
المرموم �

بطولــة فزاع للغوص الحر »الحياري«
� 2019/04/09 - 2019/04/04
مجمع حمدان الرياضي  �

بطولة كأس أمم آسيا  للجمباز االيقاعي 
� 2019/04/07 - 2019/04/04
نادي الوصل الرياضي �

تحدي قرية الثقافة لقوارب التنين
� 2019/04/06 - 2019/04/05
خور ديب  �

 بطولة فزاع الدولية 
الثانية للريشة الطائرة

� 2019/04/07 - 2019/04/02
نادي الشباب العريب �

كأس ديب للبولو 
� 2019/04/12 - 2019/04/02
نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية  �

األلعاب الحكومية
� 2019/04/06 - 2019/04/03
شاطئ كايت بيتش �

ملتقى ديب الدويل ألكاديميات كرة القدم
� 2019/04/30 - 2019/04/01

يحدد الحقا  �

بطولة ديب المفتوحة للشطرنج 2019
� 2019/04/12 - 2019/04/01

نادي ديب للشطرنج والثقافة  �

أبريل2019

أبريل06أبريل04أبريل02أبريل01

أبريل03

أبريل05

أبريل09

أبريل10

للسباحة ية  التطوير هاميلتون  سلسلة 

مجمع حمدان الرياضي 
www.hamiltonaquatics.ae

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

2019 26 أبريل

هل تعلم... 



33  | ياضية في دبي  الر الفعاليات  دليل  32  | ياضية في دبي  الر الفعاليات  دليل 

2019 الشراعية  للسفن  القفال  سباق 

صري بونعري اىل ديب 
www.dimc.ae

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

11 أبريل
152019 أبريل 

يختتم سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 
60 قدماً موسم الرياضات البحرية يف ديب، وهو 
الحدث السنوي الذي يقام يف شهر أبريل ويعد 

كبر وأهم السباقات البحرية يف اإلمارة. أ
جميع أعضاء الطاقم المشاركين يف هذا 

السباق يجب أن يكونوا مواطنين إماراتيين، 
والذين يقودون السفينة الشراعية ذات 60 

قدماً والتي تعد أشهر السفن العربية التقليدية 
المشتقة من التراث المحلي.

يبدأ السباق يف جزيرة صير بونعير، ويتواجد 
خط النهاية هنا يف ديب يف برج العرب، بمشاركة 
كبيرة سنوياً لطواقم تسعى كل منها للحصول 

على فرصة الفوز بالجوائز المالية القيمة.

ملحمة البحر تتواصل يف »الَقفال«
هل تعلم...

كانت بداية السباق السنوي يف أبريل
عام 1991، ليصبح الحدث عنصرًا 

أساسيًا يف تاريخ الرياضات البحرية 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 16 
سنة
� 2019/04/21 - 2019/04/12
نادي ضباط شرطة ديب  �

دوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو 
� 2019/04/19 - 2019/04/14
نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية  �

اليوم العالمي للنشاط البدين
� 2019/04/16
يحدد الحقا  �

سباق ديب الصحراوي للجري 
� 2019/04/12
المرموم  �

دوري كرة القدم للشباب
� 2019/05/18 - 2019/04/13
مدرسة راشد للبنين  �

سلسلة جيانت للدواثلون 
� 2019/04/13
مضمار ديستريكت وان للدراجات الهوائية  �

أبريل14أبريل12أبريل11

أبريل13

أبريل16

سباق القفال 29 للمسافات الطويلة من 
صير بو نعير إىل سواحل ديب

� 2019/04/15 - 2019/04/11
صير بونعير اىل ديب  �

12
أبريل

يمكن أن يصل طول الجمل إىل 7 أقدام 
)عند الحدبة( ويصل وزنه إىل680 كم.

التراثي  المرموم  مهرجان 

نادي ديب لسباقات الهجن 
www.almarmoomfestivals.ae

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

28 مارس
2019 02 أبريل

يعتبر مهرجان المرموم الترايث، أحد أهم 
الفعاليات يف روزنامة األحداث الرياضية يف 

ديب، وهو الذي يقدم للمقيمين والسياح لمحة 
عن التراث والثقافة اإلماراتية حينما ينطلق يف 

موعده السنوي يف شهر مارس 28.
باإلضافة إىل تثقيف الزوار حول أسلوب الحياة 

اإلمارايت، يستضيف المهرجان أيًضا سباقات 
الهجن اليومية المثيرة ذات الجوائز المالية 

الضخمة، ويعتبر سباق الهجن عنصراً مهماً 
يف التراث اإلمارايت، حيث يسعى المهرجان إىل 
رفع الوعي بالقيم والتقاليد المتأصلة بواسطة 
هذه السباقات التي تحظى باهتمام الضيوف 

المحليين والدوليين.

المرموم ... رياضة 
وتراث

أبريل

سباق ويل مان للجري 
�  2019/04/26
ديب �

سلسلة هاميلتون التطويرية للسباحة
�  2019/04/26
مجمع حمدان الرياضي  �

حفل توزيع جوائز الرياضة واللياقة البدنية 
للشباب 
� 2019/04/26
نادي ديب للمرابع العربية  �

بطولة الكارتدروم للقدرة
� 2019/04/27 - 2019/04/26
ديب اوتودروم  �

معرض الشرق األوسط للرياضة واللياقة 
البدنية  
� 2019/04/29 - 2019/04/27
مركز ديب التجاري العالمي  �

سلسلة سوبر سبورت للجري 
� 2019/04/19
مضمار ميدان  �

تحدي الشركات للجري
� 2019/04/20
سبورتس مينيا �

أبطال دو لكرة القدم كأس مدارس و فرجان 
اإلمارات النهايئ اإلمارات

� 2019/04/20
يحدد الحقا  �

أبريل19

أبريل20

أبريل26

أبريل27

سباق سكيتشر للجري 
� 2019/04/26
مجمع حمدان الرياضي  �

أبريل2019

26
أبريل
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مايو

للسنة السابعة على التوايل تتواصل منافسات 
دورة ند الشبا الرياضية الحدث األضخم من نوعه 

خالل شهر رمضان المبارك، والتي تقام تحت 
رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مكتوم، وينظمها مجلس ديب الرياضي تحت شعار 
»قدرات ال حدود لها«

وتتميز الدورة بتنوع المنافسات الرياضية فيها، 

بوجود ألعاب كرة الصاالت، الكرة الطائرة، البادل 
تنس والمبارزة، وشهدت النسخة الماضية إضافة 

ثالثيات كرة السلة والجوجيتسو للمرة األوىل.
كما يقام سنويا سباق الجري لمسافتي 5 كم 
و 10 كم، وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 
كم، وبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، 

إىل جانب تحدي ند الشبا الليلي.

قدرات »ناس« ال حدود لها

سجل للمشاركة يف األحداث 
اليت تريد التنافس فيها عرب زيارة 

www.registration.nasst.ae

انضم أسطورة 
التنس األلماين 

بوريس بيكر إىل 
قائمة طويلة من 

النجوم الذين شاركوا 
يف دورة ند الشبا الرياضية بعد 

ظهور الالعب رقم 1 سابقًا والفائز 
بالغراند سالم ست مرات يف حفل 

االفتتاح يف العام الماضي.

جذب النجوم

كن جزء من التجربة: 

5

تعد كرة الصاالت أحد أكرث المنافسات 
الرياضية الشعبية يف دورة ند الشبا 

الرياضية. إليك كل ما تحتاج إىل معرفته عن 
اللعبة الممتعة المشتقة من كرة القدم:

هل تعلم أن الكرة الطائرة، 
واليت تم اخرتاعها يف عام 

1895، كانت تسمى يف 
األصل »مينتونيت«؟

الكرة الطائرة 
تعد الكرة الطائرة أيًضا واحدة من أكرث الرياضات اليت 
ينتظرها الجميع كل عام يف دورة ند الشبا الرياضية.

تلعب على 
ملعب داخلي 

لكرة قدم 
بمقاسات 

أصغر
الفريق مكون من خمسة 

العيبن بما فيهم حارس المرمى
التبديالت خالل 

المباراة غير محدودة

ياضية  الر الشبا  ند  دورة 

مجمع ند الشبا الرياضي
www.nasst.ae/home

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

 04 مايو
172019 مايو 

مايو

ستتنافس أفضل العبات الجولف يف العالم يف أوميجا 
ديب موناليت كالسيك، حيث سيتم لعب جولتين من 
جوالت الحدث الثالث خالل النهار والليل على ملعب 
فالدو ذو اإلضاءة المذهلة يف نادي اإلمارات للجولف. 
وأصبحت البطولة، المعروفة سابقا باسم أوميغا ديب 

كثر البطوالت المرموقة  ليديز كالسيك، واحدة من أ
التي ينتظرها الجميع يف الجولة األوروبية للسيدات منذ 

إنشائها يف عام 2006.

فازت الصينية شانشان فينغ بلقب البطولة 
أربع مرات، منها الفوز  ثالث مرات متتالية بين 

عامي 2014 و2016.

أفضل العبات 
الجولف تحت 

األضواء

كالسيك اليت  مون  دبي  أوميجا 

نادي االمارات للجولف
www.omegadubaimoonlightclassic.com

01 مايو
032019 مايو 

دورة ند الشبا الرمضانية
� 2019/05/17 - 2019/05/04
مالعب ند الشبا الرياضية �

بطولة فزاع الدولية العاشرة لكرة السلة 
على الكراسي المتحركة 2019

� 2019/05/10 - 2019/05/04
نادي ديب الصحاب الهمم  �

كأس العربية
� 2019/05/04
ذي سفنز  �

أوميجا ديب مون اليت كالسيك
� 2019/05/03 - 2019/05/01
نادي االمارات للجولف �

بطولة دانون الدولية
� 2019/05/31 - 2019/05/01
مدينة ديب الرياضية �

مايو05مايو04مايو03مايو01

مايو10

مايو23

بطولة هاميلتون للسباحة
� 2019/05/04 - 2019/05/03
مجمع حمدان الرياضي  �

مايو2019

01
مايو

بطولة مالعب الرمضانية 
� 2019/06/04 - 2019/05/05

نادي شباب االهلي - ديب �

سباق رمضان الليلي للطريق 
� 2019/05/10

ديب  �

بطولة ديب المفتوحة للغوص
� 2019/05/26 - 2019/05/23

مجمع حمدان الرياضي  �
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يونيو

يونيو2019

2019 لألسكواش  العالمية  للجولة  دبي  العالمينهائيات  اليوغا  يوم 

حديقة زعبيل نادي االمارات للجولف

www.psaworldtour.com
18 يونيو

22 يونيو
 21
يونيو 20192019

سيجتمع أفضل العبي األسكواش مجدداً يف ديب 
لخوض منافسات نهائيات ديب للجولة العالمية 

لألسكواش.
ويضم الحدث الذي يسدل الستار على موسم 

األسكواش للمحترفين لموسم 2019-2018، 

بطولتي الرجال والسيدات.
سواء كنت من عشاق األسكواش أو شخًصا 
جديًدا يف هذه الرياضة، فإن نهائيات ديب للجولة 
العالمية لألسكواش تعد حدثاً رياضياً ال يمكن 

تفويته.

اربط عقلك وجسدك وحيويتك مع الناس يف 
جميع أنحاء العالم، واحتفل بيوم اليوغا العالمي 
حيث يتم تنظيم االحتفاالت يف جميع أنحاء ديب 

بالتماشي مع الحركة العالمية التي تحمل شعار 
األمم المتحدة.

كبر تجمع لالحتفال يف مركز ديب  سيعقد أ
كثر من 15000  التجاري العالمي حيث شارك أ

شخص يف عام 2016.
كما ستعقد التجمعات يف محمية المرموم 
وحديقة زعبيل وبرج بارك ومجمع برهاين يف 

النهضة باإلضافة إىل العديد من المواقع األخرى.

تواجد الالعبان المصريان محمد الشوربجي ونور الشربيني 
في قائمة الفائزين بنهائيات  دبي للجولة العالمية 
لألسكواش للرجال والسيدات في العام الماضي.

العقل والجسد والحيويةاألفضل يف ديب

يوم اليوغا الدويل
�  2019/06/21
حديقة زعبيل  �

بطولة ديب ماستر للكبادي
� 2019/06/26 - 2019/06/21
نادي الوصل الرياضي  �

سباق الجري من أجل المحيطات
� 2019/06/21
جميرا  �

 معسكر المدرسي الصيفي
للتزحلق على الجليد 

� 2019/06/08
سكي ديب  �

بطولة التزحلق الحر الليلي 
� 2019/06/13
سكي ديب  �

  نهائيات ديب للجولة العالمية
 لألسكواش 2019

� 2019/06/22 - 2019/06/18
نادي االمارات للجولف �

عالم ديب للرياضة 2019
� 2018/09/10 - 2018/06/19
مركز ديب التجاري العالمي  �

بطولة هاميلتون الصيفية للسباحة
� 2019/06/22 - 2019/06/21
مجمع حمدان الرياضي  �

يونيو08

يونيو13

يونيو18

يونيو19

يونيو21

يونيو22

يونيو23

يونيو28

بطولة جراند بريكس للتحلق على الجليد 
� 2019/06/22
سكي ديب  �

بطولة ايرون ستار للتراثليون داخل 
الصاالت 
� 2019/06/22
جبل علي  �

بطولة التزحلق الحر الليلي 
� 2019/06/23
سكي ديب  �

بطولة كأس فاست اند فيورس للسباحة
� 2019/06/28
مجمع حمدان الرياضي  �

19
يونيو

يوليو

يوليو2019

مجاين

2019 ياضة  للر دبي  عالم 

مركز ديب التجاري العالمي 
www.dubaisportsworld.ae

يونيو
2019أغسطس

كبر مكان للرياضات  سوف يتالىق عشاق الرياضة يف ديب مرة أخرى يف أ
الداخلية يف اإلمارة للتمتع بثالثة أشهر من النشاط المستمر.

سواء كنت مبتدئ تبحث عن بعض المرح والمتعة أو رياضي محترف 
يتمتع بالروح التنافسية، فإن هناك شئ مالئم للجميع يف عالم ديب 

للرياضة مع مجموعة واسعة من األلعاب الرياضية لالختيار منها مثل كرة 
القدم وكرة الريشة وكرة السلة.

باإلضافة إىل المشاركة يف الفعاليات التي يتم تنظيمها مسبًقا، يمكنك 
أيًضا استئجار ملعب لبعض الوقت مع أصدقائك أو استغالل مهاراتك يف 

كاديميات رياضية معينة. أ

يمكنك إستخدام 
الصالة الرياضية 

مجاناً طوال 
الصيف بينما 

تستطيع 
استئجار 

المالعب بمبلغ 
معقول جداً

»عالم الرياضة« يف شهور 
الصيف

القاعات  تمتد 
في  المكيفة 

دبي  عالم 
متر   25,000 إلى  للرياضة 

موقع  أكبر  وهو   - مربع 
دبي. في  الداخلية  للرياضات 

بطولة الصيفية للياقة البدنية
� 2019/08/31 - 2019/07/01
مركز ديب التجاري العالمي  �

بطولة المدرسية للتزحلق على الجليد
� 2019/09/01 - 2019/07/04
سكي ديب  �

دوري ديب لرمي بالسهام 
�  2019/07/06
وسط المدينة - محمد بن راشد بوليفارد  �

دورة وسط المدينة لريشة الطائرة 
� 2019/07/12 - 2019/07/08
مدرسة ابيليد للتكنولوجيا  �

بطولة التزحلق الحر الليلي 
� 2019/07/12 - 2019/07/11
سكي ديب  �

دوري »سي ام يب« لكرة السلة 
� 2019/11/05 - 2019/07/12
مجمع ديب ستارز الرياضي �

تحدي يل نينج لريشة الطائرة 
� 2019/07/12
مدرسة االتحاد الخاصة  �

دورة وسط المدينة لريشة الطائرة 
� 2018/07/20
مركز ديب التجاري العالمي  �

بطولة التزحلق الحر الليلي 
� 2019/07/26 - 2019/07/25
سكي ديب  �

معسكر »بول ابوف اول« لكرة السلة 
� 2019/07/29 - 2019/07/26
مجمع ديب ستارز الرياضي �

مباراة االستعراضية »بول ابوف اول« 
لكرة السلة 

� 2018/07/29
كاديمية رافلز العالمية � ا

يوليو01

يوليو04

يوليو06

يوليو08

يوليو11
يوليو20

يوليو25يوليو12

يوليو26

يوليو29
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أغسطس2019

أغسطس

ينظم مجلس ديب الرياضي للعام التاسع على التوايل فعاليات الدورة الصيفية 
ألكاديميات كرة القدم 2019، حيث شهدت فعاليات العام الماضي مشاركة 85 

كاديميات كرة القدم من أندية: شباب األهلي ديب والنصر والوصل وحتا  فريق من أ
وعجمان واتحاد كلباء واإلمارات.

تتنافس األندية المشاركة يف فئات عمرية مختلفة، حيث تتراوح المسابقات للفئات  
12 عاًما  و13 عاًما و14 عاًما و16 عاًما و18 عاًما ، وتقام المنافسات لهذه الفئات 

العمرية على مالعب ديب الرياضية، وذلك يف كل من: نادي الوصل  ونادي النصر 
والمركز التجاري العالمي ونادي حتا ونادي شباب األهلي ديب.

أقيمت يف الموسم الماضي عقب كل مباراة مسابقة لركالت الترجيح، فيما بلغ 
عدد الالعبين المشاركين  العبا يف المباريات التي أشرف عليها 80 حكما من اتحاد 

اإلمارات لكرة القدم.

األكاديميات تصقل مهارات 
شباب المستقبل

القدم كرة  ألكاديميات  الصيفية  الدورة 

أندية ديب الرياضية
www.footballacademydubai.com

01 أغسطس 
312019 أغسطس

غزيرة أهداف 

447 
هدفًا سجلت يف 

النسخة الثامنة

393
هدفًا يف النسخة 

السابعة

373
هدفًا يف النسخة 

السادسة

367
هدفًا سجلت يف 
النسخة الخامسة

الدورة الصيفية ألكاديميات كرة القدم
� 2019/08/31 - 2019/08/01
أندية ديب الرياضية �

بطولة ديب الدولية للناشئين يف كرة اليد
� 2019/08/31 - 2019/08/01
يحدد الحقا  �

بطولة ديب الدولية للناشئين يف كرة السلة
� 2019/08/31 - 2019/08/01
يحدد الحقا  �

أغسطس01

أغسطس31أغسطس29أغسطس15

بطولة التزحلق الحر الليلي 
� 2019/08/16 - 2019/08/15
سكي ديب  �

بطولة التزحلق الحر الليلي 
� 2019/08/30 - 2019/08/29
سكي ديب  �

بطولة كرة القدم للسيدات
� 2019/08/31
كوورة دووم - نادي الوصل الرياضي �

15
أغسطس

سبتمرب2019

سبتمبر عاد التحدي األكبر للدراجات يف اإلمارات العربية 
المتحدة! 

سيكون التحدي الرئيسي لهذا العام يف 14 
ديسمبر، حيث يكمل الدراجون مشواراً شاًقا 

بطول 92 كلم.
يسبق الحدث الرئيسي إقامة 4 فعاليات 
إحمائية تمهيداً للموعد األهم، حيث تنطلق 

الجولة األوىل يوم الجمعة 20 سبتمبر من 
مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - مسار 

»ديستريكت ون« بمسافة 32.5 كلم وتعد 
ممتعة للغاية.

يجب أن يكون 
متوسط السرعة 

كبين 26  لدى الرا
كم يف الساعة أو 

كثر من أجل التأهل  أ
كمال  بالنقاط وإ
مسار ال92 كم.

تساوي مسافة 92 
كم تغطية مسافة 
بطول برج خليفة 

110.87 مرة!

تم تأسيس فريق 
اإلمارات للدراجات يف 

عام 2017 مع توقيع 
شركة طريان اإلمارات لتكون 

الراعي األساسي.

هامش السرعة مشوار طويل

جهز دراجتك 
للتحدي

26
km/h

92 سبنيس   –  1 ية  التحضير الجولة 

مضمار القدرة للدراجات الهوائية 
www.cyclechallenge.ae

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

202019 سبتمرب 

سباق ديب للقوارب الشراعية المحلية 
)43 قدم(الجولة األوىل

�  2019/09/21
نادي ديب الدويل للرياضات البحرية  �

بطولة التزحلق الحر الليلي 
� 2019/09/27 - 2019/09/26
سكي ديب  �

منتدى صناعة الرياضة
� 2019/09/17
مالعب جميرا للجولف �

الجولة التحضيرية – سبنيس 92
� 2019/09/20
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

تحدي الثلج
� 2019/09/20
سكي ديب  �

بطولة الكريكيت للشركات
� 2019/09/21 - 2019/09/14
مجمع ستارز الرياضي  �

سباق ديب للقوارب الشراعية المحلية 
)22 قدم( الجولة األوىل

� 2019/09/14
نادي ديب الدويل للرياضات البحرية  �

سباق ايرون ستار للتراثليون
� 2019/09/15
جبل علي  �

بطولة ديب الدولية للشباب للربشة الطائرة 
2019
� 2019/09/15 - 2019/09/11
مالعب ند الشبا الرياضية �

بطولة التزحلق الحر الليلي 
� 2019/09/13 - 2019/09/12
سكي ديب  �

معرض اإلمارات موتورسبورت
� 2019/09/13
ديب اوتودروم  �

سبتمرب11

سبتمرب12

سبتمرب13

سبتمرب15

سبتمرب21سبتمرب17سبتمرب14

سبتمرب26

سبتمرب20
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للسيدات  ياضية  الر لأللعاب  هند  الشيخة  دورة 

تعد دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات، الحدث األول واألكبر من نوعه 

على صعيد دعم رياضة الفتيات يف المنطقة 
والتأكيد على ترسيخ مبدأ تمكين المرأة يف كافة 

المجاالت ومنها الرياضية، والتي تنظمها لجنة 
المرأة والرياضية يف مجلس ديب الرياضي تنفيذاً 

لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، ويل عهد ديب ورئيس مجلس ديب 

الرياضي.
 وتضم الدورة الرياضية باقة متنوعة من 
األلعاب منها الريشة الطائرة والبولينج وكرة 

اليد، ومنذ إطالقها يف عام 2013، نجحت الدورة 
يف تحفيز النساء من الهيئات الحكومية وغير 

الحكومية يف ديب على ممارسة الرياضة وجعل 
النشاط البدين جزًءا من نمط حياتهن اليومي.

تمكين المرأة يف الرياضة

  15 اكتوبر 
302019 اكتوبر 

اكتوبر

بطولة أو يو جي )2019(
� 2019/10/13 - 2019/10/12
فندق بولمان - ديرة سيتي سنتر  �

دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات 2019

� 2019/10/30 - 2019/10/15
ديب - مالعب متعددة  �

سباق ديب لقوارب التجديف المحلية 
الجولة االوىل

� 2019/10/11
الجداف  �

سباق روي نصر التذكاري الترياتلون
� 2019/10/12
فندق ومنتجع جبل علي للجولف  �

اكتوبر01

اكتوبر04

اكتوبر11

اكتوبر12

اكتوبر15

اكتوبر05

برنامج غرس الندية ديب الرياضية 
� 2020/04/30 - 2019/10/01
أندية ديب الرياضية  �

سباق مراس التراماراثون التحضيرية
� 2019/10/04
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

سباق ديب للقوارب الشراعية المحلية  
)43 قدم( الجولة الثانية

� 2019/10/05
نادي ديب الدويل للرياضات البحرية  �

الجولة التحضيرية 2 – سبنيس 92
� 2019/10/11
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

2 ½ Hours20%
هذا هو معدل 

الزيادة في 
المشاركة التي شهدها 

الحدث على مدار 
العامين الماضيين

ينصح البالغين بالتمرين لمدة ال تقل 
عن ساعتين و 30 دقيقة كل أسبوع

ديب - مالعب متعددة 
www.dubaisc.ae/english/shwt

اكتوبر

اكتوبر2019

اكتوبر18اكتوبر16

بطولة ديب الدولية للتحدي للريشة الطائرة 
2019
� 2019/10/20 - 2019/10/16
مالعب ند الشبا الرياضية �

كأس مدرسة جيمس كاراتيه
� 2019/10/17 - 2019/10/16
كاديمية جيمس ويلنجتون � ا

سباق مراس التراماراثون التحضيرية
� 2019/10/18
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

سلسلة 2XU للترياتلون
� 2019/10/18
الممزر  �

بطولة الكارتدروم للتحمل 
� 2019/10/19 - 2019/10/18
ديب كارتدروم  �

مسيرة المشي الوردي 
� 2019/10/18
مدينة ديب الطبية  �

16
اكتوبر
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اكتوبر

العالم  في  رجل  اقوى  بطولة 

فندق باب الشمس 
www.worldsultimatestrongman.com

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

2019 25 اكتوبر

بعد النجاح الذي حققته بطولة أقوى رجل يف 
كبر حدث  كتوبر 2018، يعود أ العالم يف ديب يف أ
للقوة البدنية يف العالم مرة أخرى يف عام 2019.
تجمع اآلالف من المشجعين لمشاهدة أقوى 

رجال العالم وهم يتنافسون ضد بعضهم البعض 
يف سلسلة من التحديات لحصد اللقب النهايئ 

الذي يثبت التفوق العالمي يف القوة والتحمل 
والسرعة. إنهم أقوى البشر، حيث سحبوا 

شاحنات ضخمة وطائرات ورفعوا السيارات 
وجذوع األشجار، وتنافسوا عموماً يف مجموعة من 

المهام الشاقة التي صدمت الجماهير وأبهجتها 
يف آن واحد.

فاز نجم مسلسل »جيم أقوى الرجال يف قلب »المرموم«
اوف ثرونز« هافثور بجورنسون 
المعروف أيضا باسم »الجبل« 

بلقب أقوى رجل يف العالم يف 
ديب يف 2018.

سباق ديب للقوارب الشراعية المحلية 
)43 قدم( الجولة الثالثة

� 2019/10/19
نادي ديب الدويل للرياضات البحرية  �

سباق برج هيلتون ديب ذا ووك
� 2019/10/19
فندق هيلتون - الممشى  �

اكتوبر19 30
اكتوبر

اكتوبر2019

اكتوبر

2019 للياقة  دبي  تحدي 

ديب 
www.dubaifitnesschallenge.com

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

اكتوبر
2019نوفمرب

يدعو سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 
ويل عهد ديب رئيس مجلس ديب الرياضي، جميع 

أفراد المجتمع إىل المشاركة يف »تحدي ديب 
للياقة« الذي يقام للعام الثالث على التوايل.

يتضمن التحدي القيام بالتدريبات بصورة 
يومية، كما يتم إقامة فعاليات رياضية متنوعة 

لجميع أفراد المجتمع وتشجيع جميع 

المؤسسات والهيئات للمشاركة، وذلك ضمن 
مسيرة ديب للتحّول إىل المدينة األكثر نشاطاً يف 

العالم.
التحدي بسيط: ممارسة الرياضة لمدة 30 

دقيقة كل يوم لمدة 30 يوما لمدة شهر، هل أنت 
مستعد للتحدي؟

تحدي ديب للياقة البدنية

القلب هو 
عضلة 

وممارسة 
الرياضة هي 

واحدة من أفضل 
الطرق لتقويتها

نجاح التحدي، ممارسة التمارين 
الرياضية لمدة 30 دقيقة كل يوم 
لمدة 30 يوًما ستؤدي إلى زيادة 

صحتك وسعادتك.

#تحدي_دبي_للياقة

سباق المدينة للسباحة
� 2019/10/27 - 2019/10/27
كايت بيتش  �

كأس القارات لكرة القدم الشاطئية 2019
� 2019/11/06 - 2019/10/30
كايت بيتش  �

ندوة ديب الدولية السادسة عشر لإلبداع 
الرياضي
� 2019/10/30 - 2019/10/30
يحدد الحقا  �

كاس التحدي للتزلج على الجليد
� 2019/11/02 - 2019/10/31
ديب مول  �

بطولة العالم لالصحاب الهمم للتزحلق 
على الجليد 

� 2019/10/25
سكي ديب  �

بطولة أو يو جي )2019(
� 2019/10/26 - 2019/10/25
كسيسلور  � فندق جراند ا

طواف ديب الوردي 2019
� 2019/10/25
جميرا  �

سباق مراس التراماراثون التحضيرية
� 2019/10/25
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

تحدي ديب للياقة 2019
كتوبر - نوفمبر � ا
ديب  �

بطولة اقوى رجل يف العالم 
� 2019/10/25
فندق باب الشمس  �

سباق إكس ديب سبارتن ريس للسيدات 
فقط
� 2019/10/26
مضمار جبل علي  �

اكتوبر27اكتوبر26اكتوبر25

اكتوبر30

اكتوبر31

26
اكتوبر



45  | ياضية في دبي  الر الفعاليات  دليل  44  | ياضية في دبي  الر الفعاليات  دليل 

فيست يوغا 

مدينة ديب لالنرتنيت
www.yogafest.me

 14 نوفمرب 
162019 نوفمرب

نوفمبر

كثر من  حرر ذهنك وجسمك وحيويتك مع أ
100 جلسة يف خمس مناطق مخصصة ل 

فيست«. »يوغا 
التقط حصيرة اليوغا الخاصة بك وتوّجه إىل 

مدينة ديب لإلنترنت يف نوفمبر للمشاركة يف 
الرائعة. المجتمعية  الصحية  الفعالية  هذه 

المعلمين  الذي يجمع  هذا الحدث السنوي، 
والطالب معاً لدعم قضايا نبيلة يف بيئة هادئة، 

رحب بأكثر من 5000 مشارك يف العام 

100 جلسة يوغا لجميع  كثر من  الماضي مع أ
األعمار والقدرات يف األراضي الجميلة يف 

لإلنترنت. مدينة ديب 
يادة الوعي حول كيفية عيش  باإلضافة إىل ز

حياة سعيدة وصحية، تدعم يوغا فيست 
ية لألطفال يف  الخير الجمعيات  مجموعة من 
المنطقة من خالل تبرعات تجمع من رسوم 

الدخول إىل الحدث الهادئ الذي يستمر 
يومين.

انضم إىل »أسعد خمسة كيلومترات على 
األرض« حيث ستغمر باأللوان يف كل كيلومتر 
من السباق الذي ال يتم احتساب الوقت فيه، 

حيث يمكنك المشي أو الجري أو الرقص طوال 
الطريق حتى النهاية!.

هناك أيضا منطقة رغوة إلضافة الكثير من 
المرح لهذا الحدث، بمجرد االنتهاء من السباق 
تستمر الحفلة يف الليل مع إيقاع الموسيقى 

والترفيه طوال الوقت.

حان وقت الراحة

كن سعيداً وابتهج باأللوان

يوغا فيست هي من بنات أفكار 
إيلين كييل اليت أسست الحركة 

يف عام 2010،  مع إرادتها 
لدعم زمالئها من موظفي 

مايكروسوفت لتحقيق توازن مع 
حياتهم العملية.

دبي في  األلوان  سباق 

ديب اوتودروم 
www.thecolorrun.ae

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

092019 نوفمرب

منذ إنشائه يف 
عام 2012 ، شمل 

سباق األلوان ستة 
ماليين مشارك يف 

أكرث من 35 دولة، وجمع تربعات 
بمبلغ 5 ماليين دوالر أمريكي 

قدمت للجمعيات الخريية.

نوفمبر

585,000
US$50m

2,700
US$70.5m

العالمية دبي  موانئ  جولة  بطولة 

مالعب جمريا للجولف
www.dpwtc.com

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

21 نوفمرب
242019 نوفمرب 

يتنافس أفضل 60 العبا يف الجولة األوروبية 
للجولف لمعرفة من سيتوج بطال ل»السباق إىل 

ديب«، وذلك يف بطولة جولة موائن ديب العالمية 
التي تشكل ختام الموسم وتقام يف عقارات 

جميرا للجولف.
تعد هذه البطولة واحدة من 8 أحداث يف 

سلسلة رولكس الحصرية يف الجولة األوروبية، 
وتقدم جوائز مالية بقيمة 8 ماليين دوالر 

أمريكي، إىل جانب 5 ماليين دوالر تقدم ألبطال 
»السباق إىل ديب«، ومن األسماء الالمعة 

التي حصدت اللقب: روري ماكلروي وهنريك 
ستينسون وجون راهم.

سباق نجوم 
الدخول إىل هذا الجولف اىل ديب

الحدث مجاين لجميع األعمار، وتتوفر مرافق 
مناسبة للعائالت تجعله يوًما ممتًعا أثناء 

مشاهدة نجوم الرياضة من الطراز العالمي.

بطولة جولة موانئ ديب العالمية 
هي ختام الموسم يف الجولة 
األوروبية منذ عام 2009 وتعد 

واحدة من أكرب البطوالت يف العالم

الدخول 
مجاين

تاريخ

احتفلت نسخة 2018 
بعقد من اإلثارة حين فاز 

بطل الماسرتز السابق 
داين ويليت باللقب.

متفرج هذا الحدث 
منذ عام 2009

جائزة مالية إضافية تمنح ألفضل 
الالعبين يف »السباق إىل ديب«

قيمة الجائزة المالية اليت 
تمنح للالعبين 

طفل جربوا رياضة الجولف عن طريق 
مبادرة إتحاد اإلمارات للجولف

الذكرى السنوية 
العاشرة

حقائق وأرقام
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نوفمبر

2019 الشاطئية  القدم  لكرة  القارات  كأس 

كايت بيتش 
www.beachsoccer.com

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

 30 اكتوبر
2019 06 نوفمرب 

ينظم مجلس ديب الرياضي للعام التاسع على 
التوايل »كأس القارات للكرة الشاطئية«، التي تعود 
فيها سنوياً أقوى المنتخبات العالمية إىل شواطئ 

ديب الرملية البيضاء الخالبة، ومن المتوقع أن تكون 
كثر شراسة من أي وقت مضى هذه  المنافسة أ

المرة.
ستشارك ثمانية بلدان يف حدث هذا العام، وهو ما 

يمثل نهاية موسم كرة القدم الشاطئية على صعيد 
المنافسات الدولية.

ولدت رياضة الكرة الشاطئية يف البرازيل، وهي 
مليئة بالحيوية والحركة وتوفر لحظات ممتعة 

وشيقة.
من المتوقع أن يقدم الالعبون حركات استعراضية 
ويجدون طرًقا مبتكرة لتسجيل األهداف، مما يجعلها 

لعبة مسلية للغاية لمشاهدتها بطريقة مباشرة.

طالما نقول أن ديب هي مكان مضيف رائع 
بالنسبة لنا من بايق أنحاء العالم. ونحن نتطلع 
إىل أن يتمتع الجمهور بمشاهدة الالعبين على 

الرمال مرة أخرى 
جوان كوسكو ، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة الكرة الشاطئية حول العالم

تعترب روسيا والربازيل أكرث الفرق نجاًحا 
يف تاريخ المسابقة، بعد أن فاز كل 

منهما بالبطولة ثالث مرات.

تستمر مدة المباراة 36 دقيقة 
ويتم تقسيمها إىل ثالث أشواط، 

وتكون مدة كل شوط 12 دقيقة.

قلب الكرة الشاطئية
نوفمبر

الجليد  على  للتزحلق  الهمم  لالصحاب  العالم  بطولة 

سكي ديب 
www.paralympic.org

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

03 نوفمرب
142019 نوفمرب 

سيتواجد أفضل المتزلجين أصحاب الهمم يف سكي ديب، موطن التزلج 
على الجليد يف الشرق األوسط، للتنافس يف الحدث األول لموسم كأس 

العالم لركوب ألواح التزلج على الثلج ألصحاب الهمم، وهي البطولة التي 
أقيمت يف ديب للمرة األوىل من نوعها يف العام الماضي، 

حيث استقبلت اإلمارة ذات الشمس الساطعة 36 رياضًيا من 13 دولة 
من جميع أنحاء العالم للتنافس يف سسباق التعرج القصير الذي يستمر 

يومين.
توقع تحركًا مثيًرا سريًعا على الثلج بينما يمر الرياضيون من خالل 

سلسلة من البوابات يف أسرع وقت ممكن، بينما يتنافسون لحصد النسخة 
الثانية لكأس العالم أللواح التزلج على الثلج ألصحاب الهمم.

ماذا قال الرياضيون

يف عام 2016، 
حطم الفرنيس 
ادمون بالوتزيك 
الرقم القياسي 

العالمي ألقصى 
سرعة سجلت 

عىل الجليد عىل 
اإلطالق، بسرعة 

203 كم يف 
الساعة )126 ميل 

يف الساعة(.

»الثلج هنا تقريبا حقيقي، إنه أمر جنوين 
لكنه جيد حقا! البطولة جيدة ولقد قاموا 

بعمل ممتاز يف الداخل، الجميع سعداء 
هنا، ديب مدينة رائعة وأحب أن أكون هنا.« 

كريس فوس ، الحاصل عىل ميدالية يف 
األلعاب البارالمبية الشتوية.

ديب مدينة 
الرياضات الثلجية
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نوفمبر

بطولة العالم لالصحاب الهمم للتزحلق 
على الجليد 

� 2019/11/14 - 2019/11/03
سكي ديب  �

بطوله دولفين  للسباحة
� 2019/11/09 - 2019/11/08
مجمع حمدان الرياضي  �

بطولة ضمان للتزلج على األلواح
� 2019/11/08
ال مير  �

بطولة ديب لكمال االجسام الشاطئية 
� 2019/11/09 - 2019/11/08
فندق شيراتون جميرا بيتش �

مهرجان المدينة للجري 
� 2019/11/08
ديب فيستسيفال سيتي  �

سباق مراس التراماراثون التحضيرية
� 2019/11/08
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

كتف اليف  سباق األلوان برعاية مبادرة أ
من ضمان

� 2019/11/09
ديب اوتودروم  �

يوجا فيست
� 2019/11/16 - 2019/11/14
مدينة ديب لالنترنيت �

مهرجان الخليج للسيارات
� 2019/11/16 - 2019/11/14
ديب فيستيفال سيتي  �

بطولة االمارات للتزحلق على الجليد
� 2019/11/15
سكي ديب  �

بطولة األلعاب الوردية للسيدات
� 2019/11/01
فندق شيراتون جميرا بيتش �

مهرجان ترايثلون
� 2019/11/01
جبل علي  �

تحدي مرسيدس بنز  2019
� 2019/11/02
كاديمية جيمس و فندق ويستن مينا  � ا

السياحي

مهرجان ديب للسباحة
� 2019/11/02
فندق جميرا بيتش �

سباق ديب لقوارب التجديف المحلية 
المرحلة الثانية

� 2019/11/02
نادي ديب الدويل للرياضات البحرية  �

دوري االكاديميات الرياضية الخاصة لكرة 
القدم
� 2020/03/31 - 2019/11/01
مالعب مدينة ديب الرياضية  �

دورة حمدان بن محمد لأللعاب المدرسية
� 2020/02/29 - 2019/11/01
مدارس ديب  �

الجولة التحضيرية 3– سبنيس 92
� 2019/11/01
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

مؤتمر ميفيت للصحة و اللياقة البدنية
� 2019/11/03 - 2019/11/01
فندق فيرمونت النخلة  �

سباق مراس التراماراثون التحضيرية
� 2019/11/01
القدرة  �

سباق باتل اوف ذي بارز للتحمل 
� 2019/11/02 - 2019/11/01
سيتي ووك  �

نوفمرب01

نوفمرب08نوفمرب02

نوفمرب03

نوفمرب09

نوفمرب14

نوفمرب15

01
نوفمرب

02
نوفمرب

نوفمبر

نوفمرب2019

مسيرة حارب السكري
� 2019/11/23 - 2019/11/22
حديقة زعبيل  �

إكس ديب ترايثلون لالطفال
� 2019/11/22
المير �

بطولة ديب للتايكواندو العاشرة 
� 2019/11/22
جامعة يونيبال  �

 مسيرة المشي لمكافحة السكري 
� 2019/11/22
حديقة زعبيل  �

سباق مراس التراماراثون التحضيرية
� 2019/11/22
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

تحدي الموانع الترفيهية »انفالتاثون«
� 2019/11/22
حديقة الصفا  �

بطولة الوطنية للتزحلق على الجليد
� 2019/11/23
سكي ديب  �

سبينس ديب 92 للدراجات الهوائية
� 2019/11/29 - 2019/11/28
ديب اوتودروم  �

مسيرة اللولو للمشي من أجل الصحة
� 2019/11/29
حديقة زعبيل  �

كأس كبادي
� 2019/11/29
نادي ضباط شرطة ديب  �

سباق مراس التراماراثون التحضيرية
� 2019/11/29
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

سباق اإلمارات السبع للجري
� 2019/11/22 - 2019/11/16
حتا - ديب  �

سباق ديب باركس اند ريزورتس للجري 
الترفيهي 

� 2019/11/16
ديب بارك اند ريزورتس �

بطولة جولة موائن ديب العالمية
� 2019/11/24 - 2019/11/21
مالعب جميرا للجولف �

الجولة التحضيرية 4  - سبينس 92
� 2019/11/22
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

سباق الوحد للجري لبنك اإلمارات ديب 
الوطني
� 2019/11/15
واحة ديب للسيليكون  �

سباق اليوم الوطني للسيارات
� 2019/11/16 - 2019/11/15
ديب اوتودروم  �

سباق ديب للجري للسيدات
� 2019/11/15
ديب فيستيفال سيتي  �

اكس ديب سبارتن ريس
� 2019/11/15
حتا  �

سلسلة 2XU للترياتلون
� 2019/11/15
حتا �

بطولة اإلمارات الوطنية األوىل للجمباز 
اإليقاعي
� 2019/11/15
كاديمية الحبتور للتنس  � ا

سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف
� 2019/11/15
نادي ديب الدويل للرياضات البحرية  �

نوفمرب16

نوفمرب21

نوفمرب29

نوفمرب23

نوفمرب28

نوفمرب22

15
نوفمرب

21
نوفمرب
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ديسمبر

$616,000 

فت للكروس  دبي  بطولة 

ستاد سوق ديب الحرة للتنس
www.dubaicrossfitchampionship.com

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

2019ديسمرب

تعود بطولة ديب الدولية للكروس فت للياقة 
البدنية لسلسلة أخرى من التحديات العصيبة 

التي يتنافس فيها العبو اللياقة البدنية يف 
المنطقة، حيث تجمع المسابقة التي تستمر 

أربعة أيام بين األفراد والفرق مرة أخرى للتنافس 
بروح اللياقة البدنية والقوة.

منذ تدشينه عام 2012، نجح هذا الحدث 
بجذب الرياضيين من أرفع المستويات مما 

جعل التحدي أقوى من أي وقت مضى بين 
أفضل الرياضين على الصعيد الدويل.

أثبت الكروس فت إنها واحدة من أفضل 
الطرق لكسب اللياقة البدنية، من خالل 

التدريبات الفّعالة التي تشملها، وهي: تمارين 
السحب والقرفصاء والضغط ورفع األثقال 

والجمباز والجري والتجديف.

اجمايل مبلغ الجوائز 
المقدمة 

أقوى تحديات »كروس فت«
ديسمبر

المرموم ماراثون  ألترا  مراس 

المرموم 
ultramarathon.ae

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

10 ديسمرب  
142019 ديسمرب

يمتد مراس ألترا ماراثون المرموم على مدى 
خمسة أيام ويقدم ثالث مسافات مرهقة لالختيار 

من بينها، بما يف ذلك أطول سباق صحراوي يف 
العالم والذي تصل مسافته إىل 270 كم. 

ينقسم مسار ألترا ماراثون إىل 5 مراحل 
ويشمل التخييم ليالً، يف حين يضم فئتين أيضا 
لمسافتي 100 كم و 50 كم متواصلة وتشمل 

معسكر لليلة واحدة قبل بدء السباق. 
سيختبر هذا السباق، والذي يقام بين 

المناظر الخالبة لمحمية المرموم، قدرات نخبة 
المتسابقين يف العالم.

تختلف رسوم السباق باختالف اختيار 
المسافة، ولكن يحصل جميع المشاركين على 
تجربة ال تقدر بثمن، إىل جانب ميدالية السباق 

والقمصان والصور والشهادات.

هل تعلم... تعد محمية مرموم أكرب مشروع بييئ وسياحي وترفيهي 
مستدام يف دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتوفر مالذًا للحياة الربية 

األصلية والمهاجرة والمهددة باالنقراض، وتجمع بين التعليم والرياضة 
والوعي البييئ والسياحة والرتفيهي، كما أن المرموم هو الموقع األثري 
الخاص ساروق الحديد، والذي يعود تاريخه إىل أكرث من 3000 سنة حىت 

العصر الحديدي.

يحصل الفائزون يف الفئات 
الفردية للذكور واإلناث 

عىل 6000 دوالر أمريكي 
يف السباق األطول لمسافة 

270 كيلومرًتا، وتبلغ قيمة الجوائز 
األوىل لسباق 100 كم و 50 كم، 

4000 دوالر أمريكي و 3000 دوالر 
أمريكي عىل التوايل.

أطول سباق 
صحراوي يف العالم
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ديسمبر

تعود نسخة 2019 من كأس بولو الشاطئ ديب 
بقوة للسنة الخامسة على التوايل، ويقام الحدث 

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، ويل عهد ديب ورئيس مجلس 

ديب الرياضي.
ستقام المنافسات يف ساحة مخصصة يف 

سكاي دايف ديب مما يجعل جو الحدث فريًدا 
ومميًزا بحق.

نظًرا لكونه ينجح بجذب أجود الخيول وأفضل 
العبي البولو يف المنطقة، فمن المؤكد أن الحدث 

سيكون مشهداً ال تريد أن تفوته.

يعود الفضل إىل كل 
من راشد الحبتور وسام 

كاتيال يف صنع رياضة 
البولو الشاطئية يف ديب 

ونشرها على نطاق 
واسع يف عام 2004

نجوم البولو على رمال الشاطئ

الشاطئية للبولو  دبي  كاس 

سكاي دايف
www.beachpolocup.com

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

12 ديسمرب
2019 13 ديسمرب 

7min

7min

7min

7min

تعرف عىل 
أساسيات البولو 

الشاطئية
تتكون رياضة البولو 

الشاطئية من أربع 
فرتات من اللعب مدتها سبع دقائق 

تدعى - تشاكرز

ديسمبر

بعد النجاح الباهر الذي حققته النسخة الثانية 
يف العام الماضي، يعود ترايثلون ديب للسيدات 

إىل “دانة الدنيا” للمرة الثالثة يف شهر ديسمبر.
تقام هذه الفعالية بتنظيم قبل لجنة المرأة 

والرياضة يف مجلس ديب الرياضي، ويستضيفه 
نادي ديب للسيدات وتضم المنافسات 

مجموعة صعبة من األلعاب الرياضية المتتالية 
بداية بالسباحة ثم ركوب الدراجات الهوائية 

والجري.
من أجل تعزيز رياضة الترياثلون بين النساء، 

يتضمن الحدث ثالث مسارات مختلفة، يمكن 
للمشاركات الدخول إليها كأفراد أو كفرق.

تنافس السيدات يف أقوى الرياضات
تأيت كلمة “الترياتلون” من 

 ”treis“ الكلمة اليونانية
، والتي تعني ثالثة ، و 

“athlos” ، والتي تعني 
المنافسة.

ثالثة أطوال مختلفة للمسار:

سوبر سربنت

سبرنت

أولمبي

1.5KM

750M

400M

40KM

20KM

10KM

10KM

5KM

2.5KM

تحتفل سباعيات ديب للرجبي بنسختها الخمسين يف 2019

للرجبي دبي  لسباعيات  اإلمارات  طيران  بطولة 

ملعب ذا سيفزن
www.dubairugby7s.com

 05 ديسمرب
072019 ديسمرب

شاهد أفضل نجوم الرجبي يف العالم يخوضون 
المنافسة يف نمط السباعيات السريع والشديد 
يف واحدة من أفضل األحداث الرياضية حضوراً 

جماهيريا سنوياً.
سباعيات طيران اإلمارات للرجبي هي بطولة 

تستمر يومين وتستمر أيضاً بمباريات الهواة 
الجارية طوال عطلة نهاية األسبوع، الدخول مجاين 
لألطفال األقل من 12 عاًما، وهناك مجموعة من 
األنشطة لجميع أفراد العائلة لالستمتاع بوقتهم 

سواء كانوا يحبون الرجبي أو ال.

تقام سباعيات الرجبي بين فريقين مكونين 
من سبعة العبين وتنقسم المباراة إىل 
شوطين ومدة كل شوط سبع دقائق، 

باإلضافة إىل المباراة النهائية التي تبلغ مدة 
كل شوط فيها عشر دقائق.

هل تعلم...

للسيدات  دبي  ترايثلون 

نادي ديب للسيدات
www.dubaisc.ae

قم بالمسح باستخدام 
تطبيق البوابة الرياضية 

 للحصول على تجربة
الواقع المعزز.

132019 ديسمرب
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ديسمبر

جونز النغ السيل سلسلة الترياتلون
� 2019/12/07 - 2019/12/07
مالعب جميرا للجولف �

 

المرموم التراماراثون 
� 2019/12/14 - 2019/12/10
المرموم  �

سباق ديب داش للجري التتابع
� 2019/12/04 - 2019/12/04
حديقة زعبيل  �

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب 
للرجبي
� 2019/12/07 - 2019/12/05
ذي سفنز  �

بطوله ديب الدولية الرابعة للجمباز اإليقاعي
� 2019/12/08 - 2019/12/05
مدرسة كوليجيت االمريكية  �

مهرجان اإلمارات للسيارات والدراجات 
النارية
� 2019/12/07 - 2019/12/05
ديب فيستيفال سيتي  �

بطولة ديب الدولية للجيوجيتسو 
� 2019/12/06 - 2019/12/05
نادي الوصل الرياضي  �

ديب كريك ستريدرز نصف ماراثون
� 2019/12/06 - 2019/12/06
نادي خور ديب للجولف واليخوت �

معرض ديب لكمال االجسام واللياقة البدنية
� 2019/12/07 - 2019/12/06
مركز ديب التجاري العالمي  �

تحدي الوحل من دو
� 2019/12/07 - 2019/12/06
مجمع حمدان الرياضي  �

كأس السير وينستون تشرشل للبولو
� 2019/12/13 - 2019/12/06
نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية �

بطولة ديب للكروس فيت
ديسمبر �
ستاد سوق ديب الحرة للتنس �

ديسمرب04

ديسمرب06

ديسمرب05

ديسمرب07

ديسمرب10

04
ديسمرب

07
ديسمرب

ديسمبر

كاس ديب للبولو الشاطئية
� 2019/12/13 - 2019/12/12
سكاي دايف �

تراثليون ديب للسيدات 
� 2019/12/13 - 2019/12/13
نادي ديب للسيدات �

سباق هيلو كيتي للجري
� 2019/12/13 - 2019/12/13
حديقة زعبيل  �

سباق ديب للمسافات الطويلة للسفن 
الشراعية المحلية 60 قدم الجولة األوىل

� 2019/12/14 - 2019/12/14
نادي ديب الدويل للرياضات البحرية  �

بطولة كأس أمم آسيا  للجمباز االيقاعي 
� 2019/12/17 - 2019/12/14
نادي الوصل الرياضي  �

مؤتمر ديب الرياضي الدويل الرابع عشر
� 2019/12/28 - 2019/12/27
مدينة جميرا  �

 

ديسمرب12

ديسمرب13

ديسمرب14

ديسمرب27

ديسمرب2019

13
ديسمرب

27
ديسمرب
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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
� 2020/01/07
فندق مينا السالم �

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 مي دان  �

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 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 �

أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
� 2020/01/26 - 2020/01/22
نادي االمارات للجولف �

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
� 2020/01/24
شارع 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
سباق ويلمان للجري

� 2020/02/02 - 2020/02/01
مضمار ميدان  �

سباق برج الماس للجري العامودي
� 2020/02/01
برج الماس - أبراج بحيرات جميرا  �

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
� 2020/02/05
مركز ديب المايل العالمي  �

طواف اإلمارات الدويل للدراجات الهوائية
� 2020/02/10 - 2020/02/06
ديب - أبوظبي �

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 �

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
فند ق ميديا وان  �

بطولة سوق ديب الحرة المفتوحة للتنس
� 2020/02/29 - 2020/02/15
ستاد سوق ديب الحرة للتنس �

مسيرة ديب للمشي 24 ساعة
� 2020/02/22 - 2020/02/21
شاطئ سنست �

سباق شاطئ ديب للجري )بيتش رن(
� 2020/02/21
شاطئ سنست �

بطولة كارتدروم للتحمل
� 2020/02/22 - 2020/02/21
ديب كارتدروم  �

2020
سباق ساوكوين تايم ترايل للجري

� 2020/02/28
مجمع حمدان الرياضي  �

 بطولة فزاع الدولية للقوس
 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 الشراعية 
� 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
واجهة جبل علي المائية �

اليوم البريطاين للبولو
� 2020/03/27
نادي ومنتجع بولو الحبتور  �

كأس ديب العالمي
� 2020/03/28
مضمار ميدان  �

ٔابريل
األلعاب الحكومية 

� 2020/04/07 - 2020/04/04
كايت بيتش �

كأس اإلمارات الدويل للجمباز اإليقاعي
� 2020/04/04 - 2020/04/02
كاديمية الحبتور للتنس  � نادي ا

كأس ديب الدويل السوبر لكرة القدم
� 2020/04/10 - 2020/04/07
مالعب ذا سفنز  �

أوميجا ديب مون اليت كالسيك للغولف

أبريل �

نادي االمارات للغولف �

بطولة فزاع الدولية األوىل للريشة الطائرة 

ديب 2020

� 2020/04/14 - 2020/04/08

نادي ديب الصحاب الهمم �

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 16 
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  �
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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(
مايو �
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 �

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
ديب �

سباق طريق ديب الصحراوي للجري
� 2020/06/14
مالعب ذا سفنز  �

اليوم العالمي لليوغا
� 2020/06/20
حديقة برج خليفة  �

ٔاغـسـطـس
الدورة الصيفية ألكاديميات كرة القدم

� 2020/08/31 - 2020/08/01
ديب �

سـبـتـمـبـر
الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 1

� 2020/09/05
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

معرض اإلمارات للسيارات
� 2020/09/12
ديب اوتودروم �

تحدي الثلج 
� 2020/09/19
سكي ديب - مول االمارات  �

سباق برج هيلتون للجري العامودي
� 2020/09/27
فندق هيلتون - الممشى  �

ٔاكـتـوبـر
برنامج غرس

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

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 2
� 2020/10/03
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات

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

تحدي الصحراء 
� 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
ديب �

تحدي ديب للياقة البدنية
كتوبر - نوفمبر � ا
ديب  �

تحدي ديب للياقة البدنية
كتوبر - نوفمبر � أ
ديب �

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 3
� 2020/10/24
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

2020
ندوة ديب الدولية لإلبداع الرياضي

� 2020/10/29
ديب �

نـوفـمـبـر
دوري االكاديميات الرياضية الخاصة لكرة 

القدم
� 2019/03/31 - 2020/11/01
مدينة ديب الرياضية  �

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

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
� 2020/11/16 - 2020/11/13
مالعب جميرا للجولف  �

بطولة العالم للكاراتيه
نوفمبر �
مجمع حمدان الرياضي  �

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 االتحاد 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
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 الشاطئية
� 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
� 2021/01/05
فندق مينا السالم �

حفل تكريم الفائزين يف جائزة 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 لكرة السلة
� 2021/01/22 - 2021/01/15
نادي شباب األهلي - ديب  �

 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
� 2021/01/24 - 2021/01/20
نادي االمارات للجولف �

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
� 2021/01/29
أم سقيم  �

فبراير
سباق بلومبيرغ سكوير التتابع

� 2021/02/03
مركز ديب المايل العالمي  �

بطولة الرجل الحديدي للترايثلون 70.3
� 2021/02/05
شاطئ أم سقيم �

مسيرة ديب للمشي 24 ساعة
فبراير �
شاطئ سنست  �

كأس جوليوس باير الذهبي للبولو 
� 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  �

طواف االمارات 
� 2021/03/02 - 2021/02/24
سكاي دايف �

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 
� 2021/03/20 - 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  �

ٔابريل
كأس اإلمارات الدويل  للجمباز اإليقاعي

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

األلعاب الحكومية 
� 2021/04/06 - 2021/04/03
كايت بيتش �

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 16 
سنة
� 2021/04/15 - 2021/04/06
نادي ضباط شرطة ديب  �

حفل جوائز الصناعة الرياضية
� 2021/04/08
ديب �

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  �

أوميجا ديب مون اليت كالسيك للغولف
أبريل �
نادي االمارات للغولف �

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(

مايو �
نادي ديب الدويل للرياضات البحرية �

سباق رن ذا تراك للجري
� 2021/05/18
ديب اوتودروم �

2021
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
ديب �

سباق طريق ديب الصحراوي للجري
� 2021/06/12
مالعب ذا سفنز  �

اليوم العالمي لليوغا �
� 2021/06/18
حديقة برج خليفة  �

ٔاغـسـطـس

الدورة الصيفية ألكاديميات كرة القدم
� 2021/08/31 - 2021/08/01
ديب �

سـبـتـمـبـر
الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 1

� 2021/09/03
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

تحدي الثلج 
� 2021/09/19
سكي ديب - مول االمارات  �

معرض اإلمارات للسيارات
� 2021/09/10
ديب اوتودروم �

سباق برج هيلتون للجري العامودي
� 2021/09/24
فندق هيلتون - الممشى  �

ٔاكـتـوبـر
تحدي ديب للياقة البدنية

كتوبر - نوفمبر � أ
ديب �

برنامج غرس
� 2019/04/30 - 2021/10/01
أندية ديب الرياضية  �

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 2
� 2021/10/01
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

دورة الشيخة هند لأللعاب الرياضية 
للسيدات

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

تحدي الصحراء 
� 2021/10/15
ديب �

سلسلة سباقات 2XU للترايثلون
� 2021/10/17
الممزر  �

بطولة األلعاب الوردية للسيدات
� 2021/10/22
ديب �

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 3
� 2021/10/22
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

ندوة ديب الدولية لإلبداع الرياضي
� 2021/10/26
ديب �

نـوفـمـبـر
دوري االكاديميات الرياضية الخاصة لكرة 

القدم
� 2019/03/31 - 2021/11/01
مدينة ديب الرياضية  �

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

مهرجان ديب للتراثليون
� 2021/11/06
جبل علي  �

سباق سبارتن ريس )أكس ديب(
� 2021/11/06
ديب �

سباق جري األلوان
� 2021/11/06
ديب اوتودروم �

بطولة جولة موائن ديب العالمية
� 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
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 
� 2021/12/11 - 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
� 2022/01/04
فندق مينا السالم �

حفل تكريم الفائزين يف جائزة 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 لكرة السلة
� 2022/01/22 - 2022/01/14
نادي شباب األهلي - ديب  �

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

كأس األساتذة للبولو 
� 2022/02/11 - 2022/02/04
نادي ومنتجع بولو الحبتور  �

مسيرة ديب للمشي 24 ساعة
فبراير �
شاطئ سنست  �

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 �

طواف اإلمارات الدويل للدراجات الهوائية
� 2022/03/01 - 2022/02/24
سكاي دايف  �

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  �

ٔابريل
بطولة النخبة لقفز الخيول 

� 2022/04/01
نادي ديب لسباقات الهجن  �

األلعاب الحكومية 
� 2022/04/05 - 2022/04/02
كايت بيتش �

كأس ديب للبولو 
� 2022/04/12 - 2022/04/05
نادي ومنتجع بولو الحبتور  �

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 16 
سنة
� 2022/04/16 - 2022/04/07
نادي ضباط شرطة ديب  �

بطولة توتش 6 للرجبي
� 2022/07/15 - 2022/04/15
مدينة ديب الرياضية  �

أوميجا ديب مون اليت كالسيك للغولف
أبريل �
نادي االمارات للغولف �

أبطال دو لكرة القدم كأس مدارس و فرجان 
اإلمارات الجولة النهائية

� 2022/04/22
حلبة التزلج - ديب مول  �

2022
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
مايو - أغـسـطـس �
مركز ديب التجاري العالمي  �

سباق قوارب القفال   
)صير بو نعير اىل برج العرب(

مايو �
نادي ديب الدويل للرياضات البحرية �

يـونـيـو
سباق طريق ديب الصحراوي للجري

� 2022/06/03
مالعب ذا سفنز  �

اليوم العالمي لليوغا
� 2022/06/20
حديقة برج خليفة  �

يوليو
معسكر النادي الهندي  الصيفي لألطفال

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

ٔاغـسـطـس
الدورة الصيفية ألكاديميات كرة القدم

� 2022/08/30 - 2022/08/01
أندية ديب الرياضية  �

سـبـتـمـبـر
الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 1

� 2022/09/02
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

معرض اإلمارات للسيارات
� 2022/09/09
ديب اوتودروم �

تحدي الثلج
� 2022/09/20
سكي ديب - مول االمارات  �

سباق برج هيلتون للجري العامودي
� 2022/09/23
فندق هيلتون - الممشى  �

ٔاكـتـوبـر
تحدي ديب للياقة البدنية

كتوبر - نوفمبر � أ
ديب �

برنامج غرس
� 2022/04/30 - 2022/10/01
أندية ديب الرياضية  �

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 2
� 2022/10/07
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

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
ديب �

تحدي الصحراء
� 2022/10/21
ديب �

بطولة األلعاب الوردية للسيدات
� 2022/10/21
ديب �

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 3
� 2022/10/25 - 2022/10/28
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

ندوة ديب الدولية لإلبداع الرياضي
� 2022/10/26
ديب �

نـوفـمـبـر
دوري االكاديميات الرياضية الخاصة لكرة 

القدم
� 2022/03/31 - 2022/11/01
ديب �

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

 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
� 2022/11/15 - 2022/11/12
مالعب جميرا للجولف  �

ترايثلون ديب للسيدات
� 2022/11/14
نادي ديب للسيدات  �

الجولة  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 االتحاد للجري
� 2022/11/28
واحة ديب للسيليكون  �

ديـسـمـبـر

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

تحدي الوحل من دو
� 2022/12/10 - 2022/12/09
مجمع حمدان الرياضي  �

بطولة الحبتور الدولية للسيدات 
� 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
ملتقى االبداع الرياضي

� 2023/01/10

فندق مينا السالم �

حفل تكريم الفائزين جائزة 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  �

 

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

كأس األساتذة للبولو 
� 2023/02/10 - 2023/02/03
نادي ومنتجع بولو الحبتور  �

مسيرة ديب للمشي 24 ساعة
فبراير �
شاطئ سنست  �

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 �

طواف االمارات 
� 2023/03/03 - 2023/02/26
سكاي دايف  �

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
� 2023/03/10 - 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  �

ٔابريل
األلعاب الحكومية 

� 2021/04/06 - 2022/04/03
كايت بيتش �

كأس ديب للبولو 
� 2023/04/11 - 2023/04/04
نادي ومنتجع بولو الحبتور  �

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 16 
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  �

أوميجا ديب مون اليت كالسيك للغولف
أبريل �
نادي االمارات للغولف �

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
مايو - أغـسـطـس �
مركز ديب التجاري العالمي  �

2023

سباق قوارب القفال   
)صير بو نعير اىل برج العرب(

مايو �
نادي ديب الدويل للرياضات البحرية �

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  �

يوليو
معسكر النادي الهندي  الصيفي لألطفال

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

الدوري الصيفي لرمي السهام
� 2023/07/08
مالعب متعددة  �

ٔاغـسـطـس
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 �

تحدي الثلج
� 2023/10/20
سكي ديب - مول االمارات  �

سباق برج هيلتون للجري العامودي
� 2023/09/23 - 2023/09/22
فندق هيلتون - الممشى  �

ٔاكـتـوبـر
تحدي ديب للياقة البدنية

كتوبر - نوفمبر � أ
ديب �

برنامج غرس
� 2023/04/30 - 2023/10/01
أندية ديب الرياضية  �

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 2
� 2023/10/06
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

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
ديب �

تحدي الصحراء
� 2023/10/20
ديب �

بطولة األلعاب الوردية للسيدات
� 2023/10/20
ديب �

الجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 3
� 2023/10/28 - 2023/10/27
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

ندوة ديب الدولية لإلبداع الرياضي
� 2023/10/25
ديب �

نـوفـمـبـر
دوري االكاديميات الرياضية الخاصة لكرة 

القدم
� 2023/03/31 - 2023/11/01
ديب �

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

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
� 2023/11/14 - 2023/11/11
مالعب جميرا للجولف  �

ترايثلون ديب للسيدات
� 2023/11/13
نادي ديب للسيدات  �

الجولة  التحضيرية للدراجات الهوائية 4
� 2023/11/20
مضمار القدرة للدراجات الهوائية  �

سباق الجري للسيدات
� 2023/11/27
مراسي - الخليج التجاري  �

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب 
للرجبي
� 2023/11/27 - 2023/11/26
مالعب ذا سفنز  �

سباق االتحاد للجري
� 2023/11/27
واحة ديب للسيليكون  �

ديـسـمـبـر
سباق ذا داش لجري التتابع

� 2023/12/02 - 2023/12/01
ديب �

تحدي الوحل من دو
� 2023/12/10 - 2023/12/09
مجمع حمدان الرياضي  �

بطولة الحبتور الدولية للسيدات 
� 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  �

 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
� 2024/01/28 - 2024/01/24
نادي االمارات للجولف  �

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
� 2024/01/26
شارع ام سقيم  �

كأس  مكالرين للبولو 
� 2024/01/26
نادي ومنتجع الحبتور للبولو �

فبراير
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  �

مسيرة ديب للمشي 24 ساعة
فبراير �
شاطئ سنست  �

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  �

طواف االمارات 
فبراير - مارس �
 ديب  �

مارس
مهرجان ديب الدويل الثالث للطائرات الورقية

� 2024/03/08
شاطئ سنست - جميرا  �

دورة ناس الرياضية 
� 2024/03/30 - 2024/03/13
مجمع ناس الرياضي  �

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 �

ٔابريل
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 �

األلعاب الحكومية
أبريل �
كايت بيتش �

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 16 
سنة
� 2024/04/19 - 2024/04/10
نادي ضباط شرطة ديب �

أوميجا ديب مون اليت كالسيك للغولف
أبريل �
نادي االمارات للغولف �

اليوم العالمي للنشاط البدين
� 2024/04/16
ديب  �

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  �

2024

يـونـيـو
عالم ديب للرياضة

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

اليوم العالمي لليوجا 
� 2024/06/20
حديقة برج خليفة  �

ٔاغـسـطـس
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 �

ٔاكـتـوبـر
تحدي ديب للياقة البدنية

كتوبر - نوفمبر � أ
ديب �

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  �

بطولة األلعاب الوردية للسيدات
� 2024/10/25
ديب �

تحدي الصحراء 
� 2024/10/18
ديب  �

بطولة أو يو جي 
� 2024/10/26 - 2024/10/25
كسيسلور  � فندق جراند ا

تحدي الصحراء 
� 2024/10/18
ديب  �

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
ديب  �

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  - سبينيس 92 
� 2024/11/22
 مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية  �

سباق االتحاد 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
نادي 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
� 2024/12/28 - 2024/12/27
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 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  �

 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
� 2025/01/26 - 2025/01/22
نادي 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  �

مسيرة ديب للمشي 24 ساعة
فبراير �
شاطئ سنست  �

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
� 2025/02/05
مركز ديب المايل العالمي  �

كأس األساتذة للبولو 
� 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  �

طواف االمارات
فبراير �
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
دورة ناس الرياضية 

� 2025/03/21 - 2025/03/03
مجمع ناس الرياضي  �

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 �

ٔابريل
ملتقى ديب الدويل ألكاديميات كرة القدم

� 2025/04/30 - 2025/04/01
ديب  �

األلعاب الحكومية
أبريل �
كايت بيتش �

مهرجان المرموم للهجن 
� 2025/04/14 - 2025/04/02
نادي ديب لسباقات الهجن �

أوميجا ديب مون اليت كالسيك للغولف
أبريل �
نادي االمارات للغولف �

كأس ديب  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 16 
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 �

مايو
بطولة دانون الدولية

� 2025/05/31 - 2025/05/01
ديب  �

سباق الجري من أجل الحياة
� 2025/05/04
ديب اوتودروم  �

يـونـيـو
عالم ديب للرياضة

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

اليوم العالمي لليوجا 
� 2025/06/20
حديقة برج خليفة  �

2025
ٔاغـسـطـس

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  �

ٔاكـتـوبـر
تحدي ديب للياقة البدنية

كتوبر - نوفمبر � أ
ديب �

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 
� 2025/10/25 - 2025/10/24
كسيسلور  � فندق جراند ا

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
ديب  �

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  �

سباق االتحاد للجري 
� 2025/11/21
واحة ديب للسيلكون  �

الجولة التحضيرية 4 - سبنيس 92 
� 2025/11/28
مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية  �

ديـسـمـبـر
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  �
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يناير
سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات

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

معرض الشرق األوسط لرياضات التحدي
� 2026/01/10 - 2026/01/09
ديب  �

حفل تكريم الفائزين 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  �

أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
� 2026/01/25 - 2026/01/21
نادي االمارات للجولف  �

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
� 2026/02/04
مركز ديب المايل العالمي  �

بطولة الدوري العالمي الممتاز كاراتيه1 ديب 
� 2026/02/18 - 2026/02/11
نادي الوصل الرياضي  �

مسيرة ديب للمشي 24 ساعة
فبراير �
شاطئ سنست  �

طواف االمارات
فبراير - مارس �
ديب  �

كأس األساتذة للبولو 
� 2026/02/11 - 2026/02/04
نادي ومنتجع الحبتور للبولو �

مسيرة ديب العطاء من أجل التعليم 
� 2026/02/13
حديقة خور ديب  �

بطوالت سوق ديب الحرة للتنس

� 2026/02/27 - 2026/02/16

ستاد سوق ديب الحرة للتنس  �

دورة ناس الرياضية 

� 2025/03/08 - 2025/02/20

مجمع ناس الرياضي  �

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 
� 2026/03/28
مضمار ميدان  �

اليوم البريطاين للبولو 
� 2026/03/27
نادي ومنتجع الحبتور للبولو �

ٔابريل
ملتقى ديب الدويل ألكاديميات كرة القدم

� 2026/04/30 - 2026/04/01
ديب  �

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 16 
سنة
� 2026/04/19 - 2026/04/10
ديب �

أوميجا ديب مون اليت كالسيك للغولف
أبريل �
نادي االمارات للغولف �

األلعاب الحكومية

أبريل �

كايت بيتش �

اليوم العالمي للنشاط البدين

� 2026/04/16

ديب �

مهرجان المرموم للهجن 

� 2026/04/14 - 2026/04/02

نادي ديب لسباقات الهجن �

كأس ديب للبولو

� 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  �

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
� 2026/01/23
شارع ام سقيم  �

كأس فضي مكالرين 
� 2026/01/23
نادي ومنتجع الحبتور للبولو �

فبراير
دورة ديب لأللعاب المدرسية للطالبات

� 2026/05/31 - 2026/02/01
مدارس ديب  �

2026
سباق الجري من أجل الحياة

� 2026/05/03

ديب اوتودروم  �

يـونـيـو
عالم ديب للرياضة 

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

اليوم العالمي لليوجا 
� 2026/06/20
حديقة برج خليفة  �

ٔاغـسـطـس
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  �

ٔاكـتـوبـر
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 ديب للياقة البدنية
كتوبر - نوفمبر � أ
ديب �

تحدي الصحراء 
� 2026/10/16
ديب  �

بطولة األلعاب الوردية للسيدات
� 2026/10/23
ديب �

بطولة أو يو جي 
� 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
ديب  �

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
 بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب 

للرجبي
� 2026/12/05 - 2026/12/03
مالعب ذا سفنز  �

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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2027
يناير

ملتقى االبداع الرياضي
� 2027/01/12
فندق مينا السالم �

حفل تكريم الفائزين يف جائزة 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 �

 

أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
� 2027/01/31 - 2027/01/25
نادي 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 االمارات
� 2027/02/12 - 2027/02/08
سكاي دايف  �

دورة ناس الرياضية 
� 2027/02/22 - 2027/02/08
مجمع ناس الرياضي  �

سباق بلومبيرغ سكوير التتابع
� 2027/02/08
مركز ديب المايل العالمي  �

مسيرة المشي 24 ساعة
فبراير �
شاطئ سنست �

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  �

ٔابريل
بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 16 

سنة
� 2027/04/19 - 2027/04/12
نادي ضباط شرطة ديب  �

أوميجا ديب مون اليت كالسيك للغولف
أبريل �
نادي االمارات للغولف �

األلعاب الحكومية
أبريل �
كايت بيتش �

سباق االمارات لجري األطفال
� 2027/04/29
حديقة خور ديب  �

مايو
سباق وينجز فور اليف للجري

� 2027/05/06
ديب اوتودروم �

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  �

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
� 2027/31/9
فندق هيلتون - الممشى  �

ٔاكـتـوبـر
تحدي ديب للياقة البدنية

كتوبر - نوفمبر � أ
ديب �

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
ديب �

ندوة ديب الدولية لإلبداع الرياضي
� 2027/10/31
ديب �

نـوفـمـبـر
كأس القارات لكرة القدم الشاطئية

� 2027/11/13 - 2027/11/09
ديب  �

سباق سبارتن ريس )أكس ديب(
� 2027/11/11
حتا  �

بطولة جولة موائن ديب العالمية
� 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
ديب �

ديـسـمـبـر

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب 
للرجبي
� 2027/12/02 - 2027/12/01
مالعب ذا سفنز  �

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 الثاين والعشرين
� 2027/12/28 - 2027/12/27
مدينة جميرا  �

2028
يناير

ملتقى االبداع الرياضي
� 2028/01/11
فندق مينا السالم �

حفل تكريم الفائزين يف جائزة 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 �

 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
� 2028/01/30 - 2028/01/26
نادي 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 االمارات
فبراير �
سكاي دايف  �

مسيرة ديب للمشي 24 ساعة
فبراير �
شاطئ سنست  �

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  �

ٔابريل
بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 17 

سنة
� 2028/04/18 - 2028/04/11
نادي ضباط شرطة ديب  �

األلعاب الحكومية
أبريل �
كايت بيتش �

أوميجا ديب مون اليت كالسيك للغولف
أبريل �
نادي االمارات للغولف �

سباق االمارات لجري األطفال
� 2028/04/28
حديقة خور ديب  �

مايو
سباق وينجز فور اليف للجري

� 2028/05/05
ديب اوتودروم �

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  �

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  �

ٔاكـتـوبـر
تحدي ديب للياقة البدنية

كتوبر - نوفمبر � أ
ديب �

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
ديب �

ندوة ديب الدولية لإلبداع الرياضي
� 2028/10/30
ديب �

نـوفـمـبـر

كأس القارات لكرة القدم الشاطئية
� 2028/11/12 - 2028/11/08
ديب  �

سباق سبارتن ريس )أكس ديب(
� 2028/11/10
حتا  �

بطولة جولة موائن ديب العالمية
� 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
ديب �

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب 
للرجبي
� 2028/12/01 - 2028/11/30
مالعب ذا سفنز  �

ديـسـمـبـر
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 
والعشرين

� 2028/12/28 - 2028/12/27
مدينة جميرا  �
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2029
يناير

ملتقى االبداع الرياضي 
� 2029/01/09
فندق مينا السالم �

حفل تكريم الفائزين 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  �

 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
� 2029/01/28 - 2029/01/24
نادي االمارات للجولف �

ماراثون ستاندرد تشارترد ديب
� 2029/01/26
أم سقيم  �

فبراير
مسيرة ديب للمشي 24 ساعة

فبراير �
شاطئ سنست  �

سباق برج الماس للجري العامودي
� 2029/02/03
برج الماس - أبراج بحيرات جميرا  �

طواف االمارات
� 2029/02/10 - 2029/02/06
سكاي دايف  �

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  �

ٔابريل
أوميجا ديب مون اليت كالسيك للغولف

أبريل �
نادي االمارات للغولف �

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 16 
سنة
� 2029/04/16 - 2029/04/09
نادي ضباط شرطة ديب  �

األلعاب الحكومية
أبريل �
كايت بيتش �

سباق االمارات لجري األطفال
� 2029/04/26
حديقة خور ديب  �

مايو
سباق وينجز فور اليف للجري

� 2029/05/03
ديب اوتودروم �

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  �

يوليو
دوري السوبر لرمي السهام

� 2029/07/05
مكجتيغانز - مركز ديب التجاري العالمي �

دوري األساتذة لرمي السهام
� 2029/07/25
مالعب متعددة  �

ٔاغـسـطـس
 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  �

ٔاكـتـوبـر
تحدي ديب للياقة البدنية

كتوبر - نوفمبر � أ
ديب �

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
ديب �

ندوة ديب الدولية الرابعة عشر لإلبداع 
الرياضي
� 2029/10/28
ديب �

نـوفـمـبـر
كأس القارات لكرة القدم الشاطئية

� 2029/11/10 - 2029/11/06
ديب  �

سباق سبارتن ريس )أكس ديب(
� 2029/11/10
حتا  �

بطولة جولة موائن ديب العالمية
� 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
ديب �

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب 
للرجبي
� 2029/11/30 - 2029/11/28
مالعب ذا سفنز  �

ديـسـمـبـر
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 الرابع 
والعشرين

� 2029/12/27 - 2029/12/26
مدينة جميرا  �

2030
يناير

دورة ناس الرياضية 
� 2030/01/20 - 2030/01/06
مجمع ناس الرياضي  �

ملتقى االبداع الرياضي 
� 2030/01/08
فندق مينا السالم �

حفل تكريم الفائزين 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 �

 أوميغا ديب ديزيرت كالسيك
� 2030/01/27 - 2030/01/23
نادي 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 االمارات
� 2030/02/09 - 2030/02/05
سكاي دايف  �

مسيرة ديب للمشي 24 ساعة
فبراير �
شاطئ سنست  �

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  �

ٔابريل

بطولة حمدان الدولية للشباب تحت 16 
سنة
� 2030/04/16 - 2030/04/09
نادي ضباط شرطة ديب  �

األلعاب الحكومية
أبريل �
كايت بيتش �

أوميجا ديب مون اليت كالسيك للغولف
أبريل �
نادي االمارات للغولف �

سباق االمارات لجري األطفال
� 2030/04/26
حديقة خور ديب  �

مايو
سباق وينجز فور اليف للجري

� 2030/05/03
ديب اوتودروم �

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  �

ٔاغـسـطـس
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  �

ٔاكـتـوبـر
تحدي ديب للياقة البدنية

كتوبر - نوفمبر � أ
ديب �

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
ديب �

ندوة ديب الدولية  لإلبداع الرياضي
� 2030/10/28
ديب �

نـوفـمـبـر
كأس القارات لكرة القدم الشاطئية

� 2030/11/09 - 2030/11/05
ديب  �

سباق سبارتن ريس )أكس ديب(
� 2030/11/08
حتا  �

بطولة جولة موائن ديب العالمية
� 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
ديب �

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات ديب 
للرجبي
� 2030/11/30 - 2030/11/28
مالعب ذا سفنز  �

ديـسـمـبـر
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 الخامس 
والعشرين

� 2030/12/27 - 2030/12/26
مدينة جميرا  �


