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أجندة الفعاليات الرياضية
أبوظبي 2017

تابعونا

@Abudhabisc

Abu Dhabi SC
@abudhabisc

ADSC ADSC

ADSC ADSCg+

مجلس أبوظبي الرياضي هو الجهة الحكومية المعنية بالرياضة والرياضيين والمشرفة والمسؤولة في الوقت 
ذاته عن تطوير الرياضة في إمارة أبوظبي برؤيته المستقبلية الساعية إلى جعل الرياضة أسلوبًا للحياة وخطواته 
الحثيثة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة  وجعلها منارة وقبلة للزوار والسياح القادمين من مختلف بقاع 

العالم  باعتبار الرياضة عنصرًا فاعاًل في تنمية الموارد االقتصادية والسياحية واالجتماعية.
زايد آل نهيان رئيس  2011 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن  )4( لسنة  التأسيس رقم  وجاء قانون 
الدولة »حفظه اهلل« بصفته حاكمًا إلمارة أبوظبي بشأن مجلس أبوظبي الرياضي، بمثابة التكريم الحقيقي 
لشريحة الرياضة والرياضيين ووسامًا ثمينًا  لدعم الطاقات والقدرات الشبابية وحثها على تقديم أقصى ما لديها 

من عطاء في ساحات التنافس اإلقليمية والدولية والقارية.
وتأسس مجلس أبوظبي الرياضي بناًء على قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي رقم 16 لسنة 2006.
حيث  الشبابية،  واألنشطة  الرياضة  قطاع  لتطوير  الرشيدة  القيادة  رؤية  مع  انسجامًا  المجلس  تأسيس  ويأتي 
يهدف إلى تنمية قطاع الرياضة من خالل تطوير األندية والجمعيات الرياضية في اإلمارة عبر توفير بيئة رياضية 
متكاملة والعمل على تحفيز المجتمع نحو ممارسة رياضية واسعة بمختلف العابها، إلى جانب دعم الرياضيين 

في تحقيق تطلعاتهم.
كما يستضيف المجلس ويدعم العديد من األحداث الرياضية الدولية، وتشمل: بطولة أبوظبي HSBC للجولف، 
وبطولتي  للترايثلون،  الدولي  االتحاد  بطوالت  وسلسلة   ،1 للفورموال  الكبرى  للطيران  االتحاد  جائزة  وسباق 
أبوظبي وغاري بالير الخيرية للجولف، وسباق ريد ُبل الجوي، وبطولة مبادلة العالمية للتنس، كما ستستضيف 
أبوظبي في عامي 2017 و2018 كأس العالم لألندية، ونهائيات كأس آسيا لكرة القدم »اإلمارات 2019«، 

إضافًة إلى فعالية االتحاد الدولي للدراجات الهوائية - طواف أبوظبي. 
أبرزها  االيجابية  الجوانب  من  كبيرة  مجموعة  توفر  الرياضية  األحداث  بأن  الرياضي  أبوظبي  مجلس  ويؤمن 
تشجيع المجتمع على ممارسة اكبر للرياضة وتأثيره على الصحة العامة، واكتشاف المواهب الرياضية الوطنية.
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5-20 يناير 2017 
كأس رئيس الدولة للبولو

نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو

1 يناير 2017 
تدرب في ياس 

حلبة مرسى ياس 

فعالية التحدي للجولف
ياس لينك – نادي الجولف

 

1 - 6 يناير
مهرجان ليوا الرياضي- تل مرعب

ليوا

2-7 يناير 2017 
مهرجان شتاء العين للشطرنج

نادي العين للثقافة والشطرنج

3 يناير 2017 
تدرب في ياس 

حلبة مرسى ياس 

 

4 يناير 2017 
تدرب في ياس

حلبة مرسى ياس 

 

5-7 يناير 2017 
النسخة الثالثة لكاس فاطمة بنت مبارك للتزلج االستعراضي

صالة التزلج - مدينة زايد الرياضية

6 يناير 2017 
فعالية طيران االتحاد المفتوحة للجولف

ياس لينك – نادي الجولف
 

بطولة اإلمارات روتكس ماكس للكارتينج الجولة 6
حلبة العين للكارتينج

7يناير 2017 
7 - 9 يناير

بطولة فلج هزاع للشطرنج 
نادي العين للثقافة والشطرنج 

 

البطولة الدولية للشباب للتنس
مدينة زايد الرياضية

بطولة اإلمارات روتكس ماكس للكارتينج الجولة 7
حلبة العين للكارتينج
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10 يناير 2017 

فعاليات منتصف األسبوع للجولف 
ياس لينك – نادي الجولف

11-14 يناير 2017 
النسخة األولى لبطولة الشراع الدولية للخيول

منتجع الفرسان الرياضي الدولي

13 يناير 2017 
 

13-14 يناير 
سباق اإلمارات للدراجات المائية 

كورنيش أبوظبي 

الجولة الثانية لدوري ايبيك للجودو
اتحاد اإلمارات للمصارعة و الجودو و الكيك بوكسينغ

 

سباق الخيول السريعة
نادي العين للفروسية و الرماية و الجولف

مسيرة ليوا الصحراوية
ليوا

سباق الجري 5 و 10 كلم
مدينة زايد الرياضية

بطولة أودي للجولف
ياس لينك – نادي الجولف

سلسلة سباقات أيرن مان الفردية 
حلبة العين للكارتينج 

13-14 يناير 2017 
بطولة أبوظبي جراند سالم للجوجيتسو 

صالة آيبيك ارينا

12 - 14 يناير 2017
بطولة اإلمارات للدراجات المائية

المرفأ – المنطقة الغربية
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19-21 يناير 2017 
كأس رئيس الدولة للقدرة 

بوذيب

14 يناير 2017 

سباق القوارب الشراعية 22قدم 
نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

فعالية الجولف 
نادي شاطئ السعديات للجولف

بطولة اإلمارات الفردية للشطرنج
السريع للرجال 

نادي أبوظبي للشطرنج 

فعالية الجولف 
ياس لينك – نادي الجولف

سباق كأس الريف للقدرة 
قرية اإلمارات العالمية  

15 يناير 2017 

سباق الخيول السريعة السابع
نادي أبوظبي للفروسية

 

15-16 يناير 
بطولة المالكمة المحلية للناشئين  والشباب

اتحاد اإلمارات للمالكمة 

16 - 20 يناير 2017 

بطولة اإلمارات الوطنية لجمال 
الخيول العربية

نادي أبوظبي للفروسية 

17 يناير 2017 

فعاليات منتصف األسبوع 
ياس لينك – نادي الجولف

 

19 يناير 2017 
 

19-20 يناير 
تحديات ياس السوبر – الجولة االولى 

حلبة مرسى ياس

البطولة الكبرى للسيارات
منتجع الفرسان الرياضي الدولي

15 - 27 يناير 
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

ميدان الفالح – أبوظبي
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19 - 22 يناير 2017 

بطولة أبوظبي
اتش اس بي سي للجولف
أبوظبي  نادي  ملعب  على  األوروبية  الجولة  بطوالت  أكبر  تقام 
الرياضي،  أبوظبي  مجلس  بنتظيم  أبوظبي  العاصمة  في  للجولف 
الجولف  رياضة  وجمهور  لالعبي  المفضلة  الفعاليات  إحدى  وهي 
الجولف  نجوم  من  كوكبة  بمشاركة  تحظى  حيث  العالم،  حول 
العالميين، ويتابعها نحو 400 مليون مشاهد عبر شاشات التلفزيون 

من مختلف أنحاء العالم.
بينهم دستن  البطولة ومن  المشاركون في هذه  النجوم  ويتأهب 
مارتن  ستنسون،  هنريك  ماكلروي،  روري  فاولر،  ريكي  جونسون، 

كيمر، وداني ويليت للفوز بـكأس »الصقر المجنح«.

 www.abudhabigolfchampionship.com

adgolfchamp

ADGolfChamps 
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20 يناير 2017 
 

بطولة الكاتا للجودو 
اتحاد اإلمارات للجودو و المصارعة والكيك بوكسنج

تحدي ليوا للدراجات الهوائية 
ليوا 

تحديات ياس لينك الثنائية للجولف
ياس لينك – نادي الجولف

 

الجائزة الكبرى المفتوحة
حلبة العين للكارتينج

21 يناير 2017 

سباق القوارب الشراعية 60 قدم 
نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 

 

الجولة االولى لدوري ايبيك للمصارعة
اتحاد اإلمارات للجودو و المصارعة والكيك بوكسنج

منافسات قفز الحواجز 
نادي أبوظبي للفروسية 

22 يناير 2017 

سباق الخيول السريعة الثامن 
نادي أبوظبي للفروسية

 

25-27 يناير 2017 
بطولة الهيلي للشطرنج الخاطف 

نادي العين للثقافة والشطرنج 

27 يناير 2017 

27-28 يناير
بطولة التنس االرضي 

نادي أبوظبي الرياضي 
 

سباق الخيول السريعة 
نادي العين للفروسية والرماية والجولف

موسم االستعراض الحر للسيارات 
نادي الغربية الرياضي

 

فعالية التسلق إلى أبوظبي 
ابراج االتحاد 

دورة جاليك لكرة قدم
نادي العين للفروسية و الرمايه و الجولف 

جولة تحدي في الجولف
ياس لينك - نادي الجولف 

سباق الدراجات الهوائية
كورنيش أبوظبي 



اير
ين

2
0

1
7

15   14   

28 يناير 2017 

البطولة المفتوحة للصغار
نادي العين للفروسية و الرماية و الجولف 

سباق القوارب الشراعية - 22 قدم
كورنيش أبوظبي

سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد
آل نهيان للشباب والناشئين للقدرة

قرية اإلمارات العالمية

29 يناير 2017 

البطولة الدولية للهواة والمحترفين للجولف
نادي العين للفروسية والرماية والجولف 

سباق الخيول السريعة التاسع 
نادي أبوظبي للفروسية

بطولة البادل تنس 
نادي أبوظبي الرياضي 

29 يناير - 4 فبراير

كأس أبوظبي للتنس
نادي أبوظبي الرياضي

28-29 يناير 2017
بطولة أبوظبي انفيتيشنال للجولف

نادي شاطئ السعديات للجولف
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 بطولة غاري بالير
الخيرية

تس��تضيف العاصم��ة أبوظب��ي بطول��ة غ��اري بالير 
الخيري��ة للجول��ف، في نادي ش��اطىء الس��عديات 
للجولف، ويش��ارك في البطولة أبرز العبي الجولف 
العالميي��ن باإلضافة إلى أيقون��ة الجولف العالمي 
الشهير »غاري بالير«، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي 

الرياضي.
وته��دف البطول��ة لجم��ع التبرع��ات لصال��ح الفقراء 
والمحتاجي��ن عل��ى مس��توى العالم حيث أس��همت 
هذه البط��والت الخيرية وعلى مدى 30 عامًا بجمع 
أكثر من 60 ملي��ون دوالر تم توزيعها على األطفال 
الفقراء والمحتاجين، ما ساعد على تغيير حياتهم إلى 

االفضل.

5 - 6 فبراير 2017
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11-12 فبراير 2017  
  )U12( بطولة أبوظبي لهوكي الجليد

صالة التزلج - مدينة زايد الرياضية

1 فبراير 2017 
1-2 فبراير 

البطولة الدولية للهواة والمحترفين للجولف
نادي العين للفروسية و الرماية و الجولف 

2-4 فبراير 
كأس العالم لقفز الحواجز 

نادي العين للفروسية و الرماية و الجولف 

1-4 فبراير 
بطولة التنس االرضي

نادي أبوظبي الرياضي   

3 فبراير 2017 
كأس اإلمارات للجودو

اتحاد اإلمارات للمصارعة والجودو والكيك بوكسينغ

بطولة التنس للمدارس 
نادي أبوظبي الرياضي

بطولة طيران االتحاد للجولف
ياس لينك – نادي الجولف

Heat-2 سباق اإلمارات للدراجات المائية 
كورنيش أبوظبي

سباق أبوظبي للدراجات الهوائية 
أبوظبي

بطولة الرجبي للسيدات  
نادي العين للفروسية والرماية والجولف

4 فبراير 2017 
بطولة سبينيس للجولف

ياس لينك – نادي الجولف
 

بطولة اإلمارات للقدرة
قرية اإلمارات العالمية

بطولة الجولف أوميغا  
ياس لينك – نادي الجولف

5 فبراير 2017 
سباق الخيول السريعة العاشر

نادي أبوظبي للفروسية
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11-14 فبراير 2017   
بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية 

نادي أبوظبي للفروسية
7 فبراير 2017 

بطولة منتصف االسبوع للجولف
ياس لينك – نادي الجولف

8 فبراير 2017 
البطولة الدولية الودية الثالثة 

تحت 17 سنة لكرة القدم
نادي الظفرة الرياضي

سباق القدرة للسيارات 
منتجع الفرسان الرياضي الدولي 

9 فبراير 2017 
سلسلة سباقات ياس 

حلبة مرسى ياس

10 فبراير 2017 

سباق الخيول السريعة 
نادي العين للفروسية و الرماية و الجولف 

يوم االمل للبولو 
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو

بطولة اودي للجولف 
ياس لينك – نادي الجولف

بطوالت العين للرجبي الرجال
نادي العين للفروسية و الرماية و الجولف 

11 فبراير 2017 

سباق القوارب الشراعية 60 قدم
كورنيش أبوظبي

بطولة الجولف 
ياس لينك – نادي الجولف

بطولة الجولف
نادي شاطئ السعديات للجولف

الجولة الثانية لدوري ايبيك للمصارعة
اتحاد اإلمارات للمصارعة والجودو والكيك بوكسنج
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Redbullairrace

Red Bull Air Race

@redbullairrace

Red Bull Air Race

 Social links

سباق ريد بل الجوي
 

على  التاسعة  بنسخته  ال��ج��وي  ب��ل  ري��د  سباق  يقام 
الرياضي،  أبوظبي  مجلس  بتنظيم  أبوظبي  كورنيش 
والمليئة  المشوقة  السباقات  م��ن  سلسلة  ويضم 
منصة  الحدث  يشكل  كما  المغامرة،  وروح  ب��اإلث��ارة 
الجوية  السباقات  عشاق  من  الكثير  ينتظرها  مثالية 
سعيدة  أوقات  لقضاء  الصبر  بفارغ  المغامرات  ومحبي 
أبوظبي  كورنيش  وسيكون  والمرح،  المتعة  ملؤها 
لفعاليات  مسرحًا  كم   8 إلى  يصل  الذي  امتداده  على 

البطولة.  

10 – 11 فبراير 2017
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15 فبراير 2017 

15-18 فبراير 
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز للخيول

CSIO5فئة
نادي العين للفروسية و الرماية و الجولف 

15-18 فبراير 
بطولة العين لقفز الحواجز الدولية للخيول

 CS12 فئة
نادي العين للفروسية و الرماية و الجولف 

12 فبراير 2017 

سباق الخيول السريعة الحادي عشر
نادي أبوظبي للفروسية

14 فبراير 2017 

سباقات الخيول العربية االصيلة
نادي الغربية الرياضي

فعاليات السعديات للجولف 
ياس لينك – نادي الجولف

11 فبراير 2017   

كأس رئيس الدولة للقدرة  
قرية اإلمارات العالمية
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16 فبراير 2017 

سباق اليوم الرياضي الوطني للقوارب 
الشراعية 22 قدم

كورنيش أبوظبي

كأس غنتوت السلفر لقفز الحواجز 
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو 

16-20 فبراير 
مهرجان شكرًا خليفة الثالث للشطرنج

نادي العين للثقافة والشطرنج

16-17 فبراير 
سباق اإلمارات للقوارب الخشبية السريعة 

)Heat 2(
كورنيش أبوظبي

17 فبراير 2017 

سباق أبوظبي للكايت سيرف
كورنيش أبوظبي

بطولة البادل  تنس
نادي أبوظبي الرياضي

تدرب في ياس 
حلبة مرسى ياس

18 فبراير 2017 

فعاليات ياس لينك للجولف 
ياس لينك – نادي الجولف

منافسات قفز الحواجز
نادي أبوظبي للفروسية

الجري في أبوظبي 10-5-3 كلم 
أبوظبي 

19 فبراير 2017 

19-21 فبراير 
كأس العالم لرماية المعاقين

نادي العين للفروسية و الرماية و الجولف 

21 فبراير 2017 

تدرب في ياس 
حلبة مرسى ياس

23 فبراير 2017 

طواف أبوظبي المجتمعي 
حلبة مرسى ياس

23-24 فبراير 
تحديات ياس السوبر

حلبة مرسى ياس

16 فبراير 2017   

اليوم الرياضي الوطني
مدينة زايد الرياضية - أبوظبي



29   28   

اير
فبر

2
0

1
7

Abu DhabiTour

Abu_Dhabi_Tour

Abu Dhabi Tour

Abu Dhabi Tour

 Social links

طواف أبوظبي
 

ضمن  األولى  هي  أبوظبي  طواف  من  الثالثة  النسخة  ستكون 
للجولة  الترقية  بعد  الهوائية  للدراجات  الدولي  االتحاد  سباقات 
أبوظبي  إلى  العالم  وف��رق  دراج��ي  نخبة  وسيعود  العالمية، 
بتنظيم من مجلس  يقام  الذي  الطواف  بلقب  والفوز  للمشاركة 

4 مراحل. أبوظبي الرياضي، حيث يقام السباق على 

23 – 26 فبراير 2017
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24 فبراير 2017 

24-25 فبراير 
بطولة الجوجيتسو للصغار

صالة آيبيك ارينا

24-25 فبراير 
البطولة الرابعة ألكاديمية فاطمة بنت مبارك 

لقفز الحواجز 
نادي أبوظبي للفروسية

موسم االستعراض الحر للسيارات
نادي الغربية الرياضي

البطولة التأهيلية لألولمبياد المدرسي
كورنيش أبوظبي

سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد 
آل نهيان  للقدرة- للسيدات

قرية اإلمارات العالمية

سباقات التحدي للسيارات 
منتجع الفرسان الرياضي الدولي 

Stat Pack Medal فعاليات الجولف
ياس لينك – نادي الجولف

سلسلة بطوالت جامعة نيويورك للترايثلون
جامعة نيويورك  - أبوظبي

بطولة الرجبي للرجال
نادي العين للفروسية و الرماية و الجولف 

بطولة اإلمارات روتكس بوكس للكارتينج 10 
حلبة العين للكارتينج

25 فبراير 2017 

الجولة الثالثة لدوري آيبيك للمصارعة
اتحاد اإلمارات للمصارعة والجودو والكيك بوكسينغ

 3km 5km 10km الجري في العين
وادي أدفانشر 

سباق كأس الشيخ محمد بن منصور 
بن زايد آل نهيان للقدرة

قرية اإلمارات العالمية  

بطولة اإلمارات روتكس بوكس للكارتينج 11 
حلبة العين للكارتينج

26 فبراير 2017 

سباق الخيول السريعة الثاني عشر
نادي أبوظبي للفروسية

تدرب في ياس  
حلبة مرسى ياس

الجولة األولى للرياضات المائية 
منتجع الفرسان الرياضي الدولي 

27 فبراير 2017 

البطولة الدولية االولى لكرة القدم
لذوي االحتياجات الخاصة

نادي ضباط القوات المسلحة

بطولة الظفرة الدولية للناشئين
نادي الظفرة الرياضي

بطولة كأس اإلمارات للقوس والسهم
مدينة زايد الرياضية
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المواقع  أكثر  ياس  جزيرة  في   ،2017 لموسم  للترايثلون  الدولي  االتحاد 
الرياضية في العاصمة أبوظبي شهرًة، ما يشكل عالمًة فارقة في مسيرة 
الحدث، وسيحظى الرياضيون المحترفين والهواة المشاركين بفرصة فريدة 
الميداليات  العالم والحائزين على  أبطال  ألمع  إلى جنب مع  للتنافس جنبًا 
األولمبية في منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث يصل عدد 
البطوالت  في  يشارك  فيما   ،65 إلى  المشاركين  المحترفين  الرياضيين 

المجتمعية.  السباقات  3000 في مختلف فئات  المجتمعية أكثر من 

3 – 4 مارس 2017

 البطولة العالمية للترايثلون - جولة أبوظبي
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1 مارس 2017
بطولة الفرسان للرماية

منتجع الفرسان الرياضي الدولي

1-5 مارس
البطواة الدولية االولى لكرة القدم لذوي 

االحتياجات الخاصة 
نادي ضباط القوات المسلحة

3 مارس 2017
3-4 مارس

كأس رئيس الدولة الجولة الثالثة للجوجيتسو 
صالة آيبيك ارينا

3-5 مارس
بطولة العين للهواة للشطرنج 

نادي العين للثقافة والشطرنج

بطولة أودي للجولف 
ياس لينك - نادي الجولف

سلسلة سباقات أيرن مان الفردية
حلبة العين للكارتينج

7 مارس 2017
سباق الخيول العربية االصيلة

نادي العين للفروسية والرماية والجولف

أمسية الدراجات الهوائية  
حلبة مرسى ياس

فعاليات جولف منتصف االسبوع 
ياس لينك - نادي الجولف

5 مارس 2017
سباق الخيول السريعة الثالث عشر

نادي أبوظبي للفروسية

5-7 مارس
بطولة أبوظبي الدوليـة لقفز الحواجز

نادي أبوظبي للفروسية

6 مارس 2017
6-7 مارس

 سباق بوذيب للقدرة
بوذيب

8 مارس 2017
8-11 مارس

 سباق تويوتا TRD الثاني 
حلبة مرسى ياس

10 مارس 2017
سباق الخيول السريعة

نادي العين للفروسية والرماية والجولف

بطولة طيران االتحاد المفتوحة للجولف
ياس لينك - نادي الجولف

10-11 مارس
 بطولة الجولف لألندية 

نادي العين للفروسية والرماية والجولف

10-14 مارس
 مهرجان البيت متوحد الثالث للشطرنج 

نادي العين للثقافة والشطرنج

فعالية الجري
مدينة زايد الرياضية

10-14 مارس
بطولة التنس 

نادي أبوظبي الرياضي
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11 مارس 2017   

كأس العالم للسباحة – 10 كم 
قصر اإلمارات - أبوظبي

15 مارس 2017
فعاليات صباحية للجولف للسيدات 

 ياس لينك - نادي الجولف

15-18 مارس
بطولة التنس 

نادي أبوظبي الرياضي

15-21 مارس
بطولة التنس المفتوحة

نادي أبوظبي الرياضي

11 مارس 2017
سباق القوارب الشراعية 60 قدم 

كورنيش أبوظبي 

مهرجان أبوظبي للسباحة
قصر اإلمارات

مهرجان االلعاب الشاطئية
كونيش أبوظبي

بطولة سبينيس للجولف
 ياس لينك - نادي الجولف

بطولة الجولف  
نادي شاطئ السعديات للجولف

12 مارس 2017
سباق الخيول السريعة الرابع عشر

نادي أبوظبي للفروسية

14 مارس 2017
فعاليات الجولف – منتصف االسبوع   

ياس لينك - نادي الجولف

بطولة التنس المفتوحة
ياس لينك - نادي الجولف

16 مارس 2017
16-17 مارس

منافسات دوري قفز الحواجز 
نادي أبوظبي للفروسية

الجائزة الكبرى للسيارات
منتجع الفرسان الرياضي الدولي
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22 مارس 2017
 ماراثون زايد الخيري

 حلبة مرسى ياس

17 مارس 2017
بطولة الجولف 

ياس لينك - نادي الجولف 

دوري الرجبي للرجال
نادي العين للفروسية والرماية والجولف

بطولة السكواش السنوية 
نادي أبوظبي للفروسية

كاس أبوظبي للبادل - تنس  
نادي أبوظبي الرياضي

17-18 مارس
سباق اإلمارات للدراجات المائية

كورنيش أبوظبي

سباق العين للدراجات الهوائية 
العين

بطولة التنس للمدارس 
نادي أبوظبي الرياضي

موسم االستعراض الحر للسيارات 
نادي الغربية الرياضي

تحديات روتكس ماكس الجولة 12  
حلبة العين للكارتينج

مهرجان أبوظبي للداراجات الهوائية 
أبوظبي

19 مارس 2017
سباق الخيول السريعة الـ 15

نادي أبوظبي للفروسية

18 مارس 2017
سباق الخيول السريعة

نادي العين للفروسية والرماية والجولف 

منافسات قفز الحواجز
نادي أبوظبي للفروسية

يوم البولو البريطاني – أبوظبي
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو



41   40   

س
مار

2
0

1
7 27  مارس 2017

سباق الوثبة للداراجات الهوائية
مضمار الوثبة

25  مارس 2017
بطولة الفرق الرباعية للجولف

ياس لينك - نادي الجولف

29  مارس 2017
أكواثلون أبوظبي للصغار

أبوظبي 

24  مارس 2017
24-25 مارس

بطولة الجولف المفتوحة للرجال
نادي العين للفروسية والرماية والجولف  

نهائي دوري ايبيك للجودو
اتحاد اإلمارات للمصارعة و الجودو و الكيك بوكسينغ

24 ، 30 مارس

الدوري المجتمعي للرجبي للرجال
نادي العين للفروسية والرماية والجولف   

كأس كايب فليبيس للجولف
ياس لينك - نادي الجولف 

سباق الغربية للدراجات الهوائية 
نادي الغربية الرياضي 

سباق مهرجان أبوظبي للقدرة
قرية اإلمارات العالمية

الجائزة الكبرى للكارتينج  
حلبة العين للكارتينج

23  مارس 2017
سباق مهرجان أبوظبي للقدرة للسيدات

قرية اإلمارات العالمية

سباق مهرجان أبوظبي للقدرة لمالك 
االسطبالت الخاصة )للمواطنين(

قرية اإلمارات العالمية

30  مارس 2017
30-31 مارس

منافسات دوري قفز الحواجز
نادي أبوظبي للفروسية

تحدي سوبر ياس – الجولة الثالثة
حلبة مرسى ياس

سلسلة سباقات ياس الجولة الخامسة 
)TRD 86 CUP(

حلبة مرسى ياس
 

31  مارس 2017

دوري المدن العمالية الرياضي
إيكاد -  أبوظبي

22 مارس 2017

22-28 مارس
بطولة التنس المفتوحة 

نادي أبوظبي للفروسية

22-24 مارس
البطولة الوطنية لجمعية 
اإلمارات للخيول العربية 

نادي أبوظبي للفروسية

22-28 مارس
دورة كأس زايد الدولية )17( 

للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم 
نادي الوحدة  الرياضي
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1 أبريل 2017 
فعالية سبنيس للجولف

ياس لينك - نادي الجولف

4 أبريل 2017 
4-8 أبريل 

بطولة كأس االتحاد اآلسيوي للشراع 
الحديث للشباب

كورنيش أبوظبي

5 أبريل 2017 
5-6 أبريل 

بطولة هوكي الجليد تحت 15 سنة 
حلبة العين للتزلج على الجليد

بطولة ياس لينكس لألساتذة للجولف
ياس لينك - نادي الجولف

7 أبريل 2017 
موسم االستعراض الحر للسيارات

نادي الغربية الرياضي

ترايثلون جامعة نيويورك
جامعة نيويورك  - أبوظبي

بطولة طيران االتحاد المفتوحة للجولف 
ياس لينك - نادي الجولف

دوري المدن العمالية الرياضي
إيكاد -  أبوظبي

سباق العين للدراجات الهوائية
العين

مبارة خيرية للبولو لصالح أطفال التوحد
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو

7-8 أبريل 
بطولة اإلمارات روتكس ماكس للكارتينج

حلبة العين للكارتينج

8 أبريل 2017 
منافسات قفز الحواجز

نادي أبوظبي للفروسية

10 - 19أبريل 2017 

دوري أبطال آسيا للسيدات للشطرنج 
نادي العين للثقافة والشطرنج
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11 أبريل 2017 

بطولة منتصف األسبوع للجولف
ياس لينك - نادي الجولف

12 أبريل 2017 
12-14 أبريل 

سلسلة سباقات ياس – الجولة الرابعة
حلبة مرسى ياس

13 - 14 أبريل 2017 

بطولة قفز الحواجز – الكأس الذهبي
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو

14 أبريل 2017 

بطولة التجديف االولمبي
كورنيش أبوظبي

بطولة التنس المفتوحة
نادي أبوظبي الرياضي

سباق الوثبة الليلي للدراجات الهوائية
مضمار الوثبة

بطولة اودي 
ياس لينك - نادي الجولف

سلسلة سباقات ايرن مان الفردية للكارتينج 
حلية العين للكارتينج

15 أبريل 2017 

نهائي بطولة السعديات للجولف
نادي شاطئ السعديات للجولف

15-16 أبريل 
سلسلة سباقات ياس – الجولة 4

حلبة مرسى ياس

بطولة ياس لينكس المفتوحة 
للسيدات للجولف

حلبة مرسى ياس

14 - 23 أبريل 2017 

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
صالة آيبيك ارينا 
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20 أبريل 2017 
20-21 أبريل 

تحدي سوبر ياس – الجولة الرابعة
حلبة مرسى ياس

20-28 أبريل 
مهرجان الغربية للرياضات المائية

المرفأ - المنطقة الغربية

20-22 أبريل 
بطولة الريجاتا

نادي الغربية الرياضي

21 أبريل 2017 
3km 5km فعالية مجتمعية للجري لمسافة

أبوظبي  

بطولة التجديف التراثي
نادي الغربية الرياضي

21-23 أبريل 
مهرجان ربيع العين للشطرنج

نادي العين للثقافة والشطرنج

22 أبريل 2017 
بطوله نادي ياس لنك آر دي تو

ياس لينك – نادي الجولف

22-23 أبريل 
بطولة أبوظبي لهوكي الجليد

تحت 9 سنوات
مدينة زايد الرياضية

23 أبريل 2017 
يوم القديس جورج للجولف

ياس لينك – نادي الجولف

25 أبريل 2017 
بطولة منتصف األسبوع للجولف

ياس لينك – نادي الجولف

26 أبريل 2017 
بطولة ياس لينكس المفتوحة للصغار 

للجولف
ياس لينك – نادي الجولف

27 أبريل 2017 
سباق البوانيش الشراعية

نادي الغربية الرياضي
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 بطولة أبوظبي العالمية
 للغطس العالي

27 - 29 ابريل 2017  

في  العالي  للغطس  العالمية  أبوظبي  بطولة  تقام 
الدولي  االتحاد  إشراف  تحت  بأبوظبي   المارية  جزيرة 
بالتعاون  الرياضي  أبوظبي  مجلس  وبتنظيم  للسباحة 

مع اتحاد اإلمارات للسباحة.
ويأتي تنظيم البطولة تماشيا مع خطط مجلس أبوظبي 
والفعاليات  ال��ب��ط��والت  أه��م  الستضافة  ال��ري��اض��ي  
كعاصمة  أبوظبي  مكانة  لتعزيز  العالمية  الرياضية 
مثيرة  منافسات  البطولة  وتتضمن  للرياضة،  عالمية 
 20 علو  ومن  للرجال  مترا   27 علو  من  للرجال  للغطس 

للسيدات. مترا 
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28 أبريل 2017 
نهائي دوري آيبيك للجودو

اتحاد اإلمارات للمصارعة والجودو والكيك بوكسينغ

رحلة ركوب خيل في الصحراء
نادي أبوظبي للفروسية

سباق القوارب الشراعية 22 قدم 
نادي الغربية الرياضي

سباق أبوظبي للدراجات الهوائية
أبوظبي

الجائزة الكبرى للكارتينج
حلية العين للكارتينج

29 أبريل 2017 
تحدي الجولف

ياس لينك – نادي الجولف

29 أبريل 2017 
سباق القوارب الشراعية 60 قدم

نادي الغربية الرياضي
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4 مايو 2017
 نهائي دوري آيبيك للمصارعة

اتحاد اإلمارات للمصارعة والجودو والكيك بوكسينغ

5 مايو 2017
بطولة طيران االتحاد المفتوحة للجولف

ياس لينك – نادي الجولف

  دوري المدن العمالية الرياضي
إيكاد -  أبوظبي

5-10 مايو
 مهرجان الجيمي للشطرنج

نادي العين للثقافة والشطرنج

12 مايو 2017
   فعالية المشي

أبوظبي مول

  فعالية الجري
دلما مول

12-13 مايو
 بطولة ياس لينك للجولف المفتوحة - للرجال

ياس لينك – نادي الجولف

12-20 مايو
 بطولة أبوظبي للتنس

نادي أبوظبي الرياضي

16 مايو 2017
 بطولة منتصف االسبوع للجولف

ياس لينك – نادي الجولف

17 مايو 2017
 بطولة أبوظبي المفتوحة للسكواش

نادي أبوظبي الرياضي

 بطولة البادل تنس - الرمضانية
نادي أبوظبي الرياضي

19 مايو 2017

نهائي بطولة الجولف للفرق الرباعية
ياس لينك – نادي الجولف

5-6 مايو 2017   
كأس رئيس الدولة للمبارزة 

اتحاد اإلمارات للمبارزة 



55   54   

يو
ما

2
0

1
7

30 مايو 2017
فعالية منتصف االسبوع للجولف 

ياس لينك – نادي الجولف

رمضان
2-27 رمضان

بطولة العين الرمضانية للرماية 
نادي العين للفروسية والرماية والجولف

رمضان

 بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك
 الرمضانية للدوائر الحكومية

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية

الجائزة الكبرى للكارتينج
حلبة العين للكارتينج

مهرجان أبوظبي الرياضي
أبوظبي

 البطولة الرمضانية لهوكي الجليد
صالة التزلج - مدينة زايد الرياضية

24 مايو 2017
نهائي فعالية السيدات للجولف

ياس لينك – نادي الجولف 

26 مايو 2017
بطولة االودي للجولف 

ياس لينك – نادي الجولف

26-31 مايو 2017
بطولة التنس

نادي أبوظبي الرياضي

26-28 مايو
بطولة الفوعة للشطرنج
نادي العين للثقافة والشطرنج

27 مايو 2017
 فعالية سبينيس للجولف

ياس لينك – نادي الجولف

19 مايو 2017

كأس رئيس الدولة للجودو 
اتحاد اإلمارات للمصارعة والجودو والكيك بوكسينغ
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1-3 يونيو 2017

بطولة أبوظبي الرمضانية للشطرنج
 نادي أبوظبي للشطرنج

  بطولة التنس
 نادي أبوظبي الرياضي

9-11 يونيو 2017
  بطولة المسعودي للشطرنج

نادي العين للثقافة والشطرنج

16 يونيو 2017
 فعالية المشي

أبوظبي مول

 فعالية الجري
دلما مول

17 يونيو 2017
بطولة البادل - تنس - الرمضانية

 نادي أبوظبي الرياضي
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7-17 يوليو 2017
مهرجان رمضان العين للشطرنج 

نادي العين للثقافة والشطرنج

28-30 يوليو 2017
بطولة زاخر للشطرنج السريع 

نادي العين للثقافة والشطرنج

29 يوليو 2017

البطولة الوطنية للرياضات المائية الجولة 3
منتجع الفرسان الرياضي الدولي

21 يوليو 2017
البطولة الوطنية للرياضات المائية الجولة 2  

منتجع الفرسان الرياضي الدولي
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28 أغسطس 2017
   يوم المرأه الرياضي الثالث

 اكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية

25-27 أغسطس 2017
 مهرجان صيف العين

نادي العين للثقافة والشطرنج

1-9 أغسطس 2017
كأس رئيس الدولة للشطرنج 

نادي أبوظبي للشطرنج

17 أغسطس 2017
  بطولة - للسكواش داخلية

نادي أبوظبي الرياضي

14-23 أغسطس 2017
مهرجان أبوظبي الدولي الـ 24 للشطرنج

نادي أبوظبي للشطرنج

15 أغسطس 2017
الجري في عالم فراري

عالم فراري - أبوظبي
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1 سبتمبر 2017
بطولة الرماية بالبندقية لمسافة 300 متر 

منتجع الفرسان الراضي الدولي

9 سبتمبر 2017
سباق البوانيش الشراعية 

كورنيش أبوظبي 

29 سبتمبر 2017
سباق أبوظبي للدراجات الهوائية 

أبوظبي

30 سبتمبر 2017
سباق القوارب الشراعية 43 قدم

كورنيش أبوظبي 

أبوظبي أكواثلون للصغار
أبوظبي

8 سبتمبر 2017
بطولة الصيف المفتوحة للجولف  

نادي العين للفروسية و الرماية و الجولف

8-24 أغسطس
بطولة الخليج العربي للشطرنج 

نادي العين للثقافة والشطرنج
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1 أكتوبر 2017
1-31 أكتوبر

بطولة رماية القوس بالسهم للصغار 
منتجع الفرسان الرياضي الدولي

1-7 أكتوبر
بطولة جبل حفيت الدولية الخامسة

نادي العين للثقافة والشطرنج

7 أكتوبر 2017
سباق البوانيش الشراعية 

كورنيش أبوظبي 

13 أكتوبر 2017
فعالية الجري  
مدينة زايد الرياضية

سباق العين للدراجات الهوائية  
العين

فعالية الجري  
العين

13-15 أكتوبر
مهرجان خريف العين للشطرنج

نادي العين للثقافة والشطرنج

14 أكتوبر 2017
سباق القوارب الشراعية 43 قدم

كورنيش أبوظبي 

16 أكتوبر 2017
كأس السوبر لهوكي الجليد  

صالة التزلج - مدية زايد الرياضية

سباق الوثبة للدراجات الهوائية  
مضمار الوثبة

17 أكتوبر 2017
بطولة السكواش المفتوحة  

نادي أبوظبي الرياضي

بطولة البادل تنس  
نادي أبوظبي الرياضي

10 أكتوبر 2017

بطولة االتحاد الدولي لهوكي الجليد للفتيات 
صالة التزلج - مدية زايد الرياضية



67   66   

وبر
كت

أ
2

0
1

7
بطولة أبوظبي جراند سالم  للجودو

صالة آيبيك ارينا

19-21 أكتوبر 262017-28 أكتوبر 2017
بطولة اإلمارات ريجاتا

كورنيش أبوظبي 

20-30 أكتوبر 2017
البطولة الدولية الكبرى للرماية

منتجع الفرسان الرياضي الدولي 

27 أكتوبر 2017
27-28 أكتوبر

البطولة المفتوحة للجولف
نادي العين للفروسية والرماية والجولف 

الجري الليلي   
نادي الغربية الرياضي

28 أكتوبر 2017

  سباق البوانيش الشراعية
كورنيش أبوظبي
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بطولة فاطمة بنت مبارك 

للجولف للسيدات
للسيدات  للجولف  مبارك  بنت  فاطمة  بطولة  تقام 
بمشاركة 126 العبة من نجمات الجولف في العالم 
بين  بالتعاون  للجولف،  السعديات  شاطئ  بنادي 
بنت  فاطمة  وأكاديمية  الرياضي  أبوظبي  مجلس 

مبارك للرياضة النسائية.
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9 نوفمبر 2017
9-11 نوفمبر

سباق أبوظبي لليخوت 
كورنيش أبوظبي

9-12 نوفمبر
بطولة الطوية للشطرنج االعتيادي 

نادي العين للثقافة والشطرنج
23 نوفمبر 2017

  الجائزة الكبرى للسيارات
منتجع الفرسان الرياضي الدولي 

17 نوفمبر 2017
ماراثون سترايديرز 

أبوظبي

17-20 نوفمبر
كأس رئيس الدولة لهوكي الجليد 

صالة التزلج - مدية زايد الرياضية

18 نوفمبر 2017
مهرجان أبوظبي لأللعاب الشاطئية  

كورنيش أبوظبي 

13 نوفمبر 2017
  سباق الوثبة لدراجات الهوائية

مضمار الوثبة

11 نوفمبر 2017
  بطولة لي مريديان للسباحة

لي مريديان  - أبوظبي

  فعالية الجري
أبوظبي

  بطولة الجولف المفتوحة لسيدات
نادي العين للفروسية والرماية والجولف

20-21 نوفمبر 2017
بطولة مدن العالم الثانية على كأس الشيخ زايد

نادي العين للثقافة والشطرنج

4 نوفمبر 2017
سباق القوارب الشراعية 43 قدم 

كورنيش أبوظبي

3 نوفمبر 2017
نهائي البطوالت المائية 
منتجع الفرسان الرياضي الدولي

سباق الدراجات الهوائية  
نادي الغربية الرياضي

2-8 نوفمبر 2017
الجائزة العالمية الكبرى للرماية

 نادي العين للفروسية، والرماية و الجولف

24 نوفمبر 2017
فعالية الجري على الشاطئ

كورنيش أبوظبي

  سباق أبوظبي للدراجات الهوائية
أبوظبي

7 - 8 نوفمبر 2017
مؤتمر أبوظبي الدولي الـ 4 لرياضة المرأة

اكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
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نوفمبر 2017
بطولة العالم لزوارق اإلكس كات

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

نوفمبر 2017
 بطولة العالم للزوارق االسريعة

الفئة األولى
 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

29-31 نوفمبر 2017
 Gazelles رالي أبوظبي

أبوظبي

27-28 نوفمبر 2017
دورة أبوظبي للتزلج على الجليد تحت سن 15 

صالة التزلج - مدية زايد الرياضية

25 نوفمبر 2017
 أبوظبي أكواثلون لليافعين

أبوظبي
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23 - 26 نوفمبر 2017

جائزة االتحاد للطيران الكبرى 
للفورمال 1 

الكبرى  للطيران  االتحاد  جائزة  سباق  سنويًا  أبوظبي  تستضيف 
األكبر في  العالمي  الرياضي  الحدث  يعد  والذي   ،1 للفورموال 
عام،  كل  من  نوفمبر  في  منافساته  وتقام  األوسط،  الشرق 
إضافة إلى أنه السباق الوحيد للفورموال 1 للسيارات الذي يقام 
ليتيح لعشاق سباقات السيارات  تجربة سباق نهاري-  نهارا وليال 

ليلي وسط اجواء ساحرة.
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6 - 16 ديسمبر 2017

كأس العالم لألندية
تستضيف العاصمة أبوظبي - للمرة الثالثة في تاريخها - منافسات 
كأس العالم لألندية – أبوظبي 2017 لكرة القدم، بأشرف االتحاد 
هذا  استضافت  قد  أبوظبي  وكانت  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي 
اإلسباني  برشلونة  بها  وفاز   2010 و   2009 عامي  الهام  الحدث 

وانتر ميالن اإليطالي على التوالي.
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1-31 ديسمبر 2017

بطولة الرماية 
منتجع الفرسان الرياضي الدولي 

1-2 ديسمبر
بطولة العيد الوطني للشطرنج

نادي أبوظبي الرياضي 

1-7 ديسمبر
Gazelles رالي أبوظبي

أبوظبي

15 ديسمبر 2017
 فعالية جري ل 3 و 5 و 10 كلم

أبوظبي

16 ديسمبر 2017
16-23 أكتوبر

بطولة العين كالسيك الدولية الخامسة 
نادي العين للثقافة والشطرنج

8 ديسمبر 2017
سباق الدراجات الهوائية  

المنطقة الغربية 

اكواثلون فئة 5 نجوم  
أبوظبي

2 ديسمبر 2017
بطولة اليوم الوطني للجولف

نادي العين للفروسية والرماية والجولف

2-3 ديسمبر
مهرجان 2 ديسمبر السنوي للشطرنج 

نادي العين للثقافة والشطرنج 

2-5 ديسمبر
كأس رئيس الدولة لهوكي الجليد 

صالة التزلج - مدية زايد الرياضية

4 ديسمبر 2017
سباق الوثبة للدراجات الهوائية

مضمار الوثبة
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29 - 31 ديسمبر 2017

بطولة مبادلة العالمية للتنس
تقام في مركز التنس بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي بمشاركة ستة 
2016 شهدت  بأن بطولة  العالميين، علما  التنس  من افضل نجوم 
إلى  إضافة  آندي موراي  البريطاني  عالميا  أول  المصنف  مشاركة 
التشيكي  و  راونيتش  ميلوتش  والكندي  نادال  رافايل  االسباني 
توماس بيرديتش والفرنسي جو ولفريد تسونجا والبلجيكي الشاب 

ديفيد جوفان.
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