
 

 ار قرية يفاجئ زو   بيلو-كابريرا رافائيلنجم الجولف العالمي 

 مركز ديب المايل العالمي للياقة

 

بيلو، نجم رياضة الجولف العالمي الفائز بالجولة -فاجأ رافائيل كابريرا: 2018نوفمبر  12ديب، 

بية ثالث مرات، عشاق الجولف من مختلف أرجاء إمارة ديب بزيارة قام بها يوم األحد إىل واألور

 قرية مركز ديب المايل العالمي برفقة مدربه العالمي الشهير ديفيد ليدبيتر. 

 
المحاكاة االفتراضي المحترفان إىل القرية لتهنئة الفائزين ببطولة جرت فعالياتها على جهاز وحضر 

ً كبيراً من ف للعبة الجول ً من أبرز األنشطة التي تجذب عددا "إكس جولف"، الذي يعد واحدا

حفر بثالث ضربات. وحصل الفائزون  3للتنافس على الفوز بلعبة من فئة إىل القرية المشاركين 



 

كر لهم فرصة لقاء نخبة من التي ستتيح للجولف"،  العالمية ديب موائن لحضور "بطولة على تذا

نوفمبر  18حتى  15ابعتهم أثناء اللعب. وتعد البطولة التي تقام فعالياتها من نجوم الجولف ومت

واحدة من أبرز الفعاليات على قائمة البطوالت الرياضية التي تحتضنها ديب، وتجمع تحت مظلتها 

ً من أعظم العبي الجولف مثل روري مكلوري  ، وكالهما فازا بلقب  هنريك ستينسونوعددا

 البطولة فيما مضى. 

 
ً للتكنولوجيا وتزخر ب ً بارزا طيف وتجّول كابريرا ومدربه ليدبيتر يف أنحاء القرية التي تمثل مركزا

األنشطة المتنوعة. واستعرض الثنايئ بعضاً من حلول اللياقة المستقبلية المبتكرة وواسع من 

قتاً المهارات التي اشتهرا بها على مستوى العالم على جهاز المحاكاة، وخصصا بعد ذلك و

 اللتقاط الصور مع الفائزين بالبطولة وعشاق لعبة الجولف.

 



 

 نوفمبر 22تجدر اإلشارة إىل أن "قرية مركز ديب المايل العالمي للياقة" تستقبل زوارها حتى 

 9بعد الظهر حتى  3خالل أيام األسبوع، ومن الساعة  مساءً  9 صباحاً وحتى 7من الساعة الجاري 

ً  2 أيام الجمعة، ومن مساءً   أيام السبت. مساءً  9حتى  ظهرا



 

 



 

 -انتهى-

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: 

 www.dubaifitnesschallenge.comالموقع اإللكتروين: 

 www.facebook.com/dubaifitnesschallenge فيسبوك:

 dubaifitnesschallenge@انستغرام: 

 dxbfitchallenge@تويتر: 

 Dubai30x30#الوسم: 

 

أو تفقد   www.dubaifitnesschallenge.com *لالطالع على كافة تفاصيل التحدي أو جدوله اليومي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروين 

 "تطبيق ديب للياقة". 

 

+ أو dfc@bm.com   /7600 450 4 971لمزيد من المعلومات والصور، يرجى التواصل مع: أصداء يب سي دبليو 

mediarelations@dubaitourism.ae. 

 :2018الشركاء لتحدي ديب للياقة 

 

  :هيئة كهرباء ومياه ديب" )ديوا(؛ "شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة" )دو(؛ "مجلس ديب الشركاء االستراتيجيون"

كة بترول اإلمارات الوطنية الرياضي"؛ "دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب"؛ "هيئة المعرفة والتنمية البشرية"؛ "شر

 )إينوك("؛ "بنك اإلمارات ديب الوطني"؛ "هيئة الطرق والمواصالت".

  :شبكة اإلذاعة العربية؛ الشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان(؛ طيران اإلمارات؛ شركة غالنبيا؛ الشركاء الرسميون

دافزا(؛ غرفة تجارة وصناعة ديب؛ دائرة التنمية ميديكلينيك؛ نايكي؛ أبو قوس؛ تكنوجيم؛ المنطقة الحرة بمطار ديب )

 االقتصادية )اقتصادية ديب(؛ هيئة الصحة بديب؛ بلدية ديب؛ واحة ديب للسيليكون. 

  :ديب فستيفال سيتي؛ مركز ديب المايل العالمي؛ مركز ديب للسلع المتعددة؛ إعمار؛ مراس؛ نخيل.شركاء المواقع 

  :تأمين الفعاليات؛ هواوي؛ افكو العالمية لألغذية؛ ماي ديب؛  بيبسيكو. ديكاثالون؛ لجنة الرعاة الداعمون 

 :نون الشريك الرسمي للتجارة االلكترونية 

 

 حول "تحدي ديب للياقة":

تم إطالق مبادرة "تحدي ديب للياقة" لتحفيز كافة المقيمين يف إمارة ديب وزوارها على تعزيز نشاطهم البدين وااللتزام بممارسة 

كتوبر ويستمر حتى  26يوماً. ويضم التحدي الذي ينطلق بتاريخ  30دقيقة يومياً على مدار  30الرياضية لمدة  النشاطات نوفمبر  24أ

، جميع أشكال األنشطة البدنية الرياضية، بدءاً من كريكيت الشاطئ وركوب الدراجات الهوائية وكرة القدم إىل التجذيف على 2018

ماعية والمشي وتمارين اليوغا والكثير غيرها. ويدعو التحدي الجميع للمشاركة فردياً أو برفقة األصدقاء األلواح وقوفاً، واأللعاب الج
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وأفراد العائلة والزمالء لالستمتاع بتجربة طرق جديدة ومشوقة لتحسين لياقتهم البدنية. ويمكن للمشاركين مراقبة مستوى أدائهم عبر 

كثر المدن نشاطاً وصحة وسعادة وذكاء على مستوى العالم.تطبيق "تحدي ديب للياقة" والمساهمة يف   تحويل ديب إىل إحدى أ


