
 
 

 
 

 

 تقام في االتحاد ارينا بمشاركة نخبة السباحين... 
 2021ديسمبر  والمؤتمر الدولي لأللعاب المائيةأبوظبي تستضيف بطولة العالم للسباحة 

(  25للمسافات القصيرة )  2021بطولة العالم للسباحة الكشف عن الشعار الرسمي ل
ً
 مترا

 
  :2021  ،ابريل، 20أبوظبي اإلمارات العربية المتحدة، 

ملنافسات   أبوظبي  إمارة  استضافة  الرياض ي عن  أبوظبي  بطولة  أعلن مجلس  من  الخامسة عشرة  الدورة 

للسباحة   القصيرة    2021العالم   متر   25)للمسافات 
 
ديسمبر  ا شهر  في  في  (  األولى  الحافلة    مسيرتهاللمرة 

 نخبة الفعاليات الرياضية العاملية.  باحتضان

التي  الحدث العاملي، تم الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة  مع تبقي أقل من ثمانية أشهر على انطالق  و 

 .ات القصيرةفي املساف نخبة سباحي العالمستشهد مشاركة 

 متر   25)  للمسافات القصيرةبطولة العالم للسباحة  أجندة  تتضمن  و 
 
مختلفة للسباحة، وتقام    مسابقة  44(  ا

أ في االتحاد   ،  رينامنافساتها 
 
ت و املنطقة  في  أكبر صالة داخلية متعددة االستخداماتعد  التي  في افتتحت  ، 

 . 2021جزيرة ياس عام 

البطولة   الثالثاء  ديسمبر    16  املوافق   الخميسيوم  من  وتقام منافسات  وستشهد  ،  2021ديسمبر    21إلى 

حيث يتضمن البطولة استعراض مهارات ومواهب السباحين العامليين القادمين من جميع قارات العالم،  

العاملي   جميع  منافسات  الحدث  في  والسيدات  وهي:  للرجال  األربع،  سباحة    الحرة،السباحة  املسابقات 

 افسات الفردي واملتنوع والتتابع. من، مع إقامة  الظهر والفراشةسباحة  الصدر،

املناسبة بهذه  له  تعليق  الرياض ي:  حمد  قال سعادة عارف    وفي  أبوظبي  أمين عام مجلس    نفخر "العواني، 

 متر   25باستضافة بطولة العالم للسباحة )
 
ثمرات   ى حدإ  ، والتي تمثل2021شهر ديسمبر  ( في أبوظبي في  ا

الرش القيادة  لتنمية  دعم  السخي  و يدة  الرياض ي  االقطاع  دعم  في  املباشر  االقتصادية  ملوارد  انعكاسه 

والسياحية والترويجية، إلى جانب الحرص واالهتمام الكبيرين الحتضان نخبة الفعاليات ودورهما في تعزيز  

 " فرص التالقي والتواصل بين شعوب العالم على أرض التسامح والسالم.



 
 

 
 

يعكس املكانة الرائدة ألبوظبي وجهودها الدؤوبة في عودة    إن احتضان حدث عاملي بهذه القيمة "وأضاف:  

ال الكبيرة والتي تجاوزت  التطعيم  الطبيعية من خالل حمالت  في    9ـالحياة  الكبيرة  مليون جرعة وخططها 

 أ(، ما قادها لتكون الوجهة األولى واألكثر  19مكافحة تفش ي فايروس كورونا املستجد ) كوفيد  
 
    " في العالم.  مانا

نا( في جزيرة  في الوجهة الترفيهية العاملية )االتحاد اريبطولة العالم للسباحة  باستضافة    ع: أبوظبي تفخروتاب

دولية بمشاركة  تفوق   ياس،  في يمثلون    ومشارك  متنافس  1000  الـ  مميزة  املوهوبين  السباحين  أفضل 

دورة األلعاب األوملبية في طوكيو،  بعد ختام خصوصا وهي تأتي اء العالم، املسافات القصيرة من جميع أنح

 السباحين للظفر بألقابها".   ولة وطموحاتتشهدها البط ساألمر الذي يؤكد مدى حجم وقوة املنافسات التي  

تعزيز  وأضاف:   في  للسباحة  العالم  أبوظبي"تساهم استضافة بطولة  للعاصمة  املرموقة  العاملية  ، املكانة 

نخبة الفعاليات التي تعكس التزام اإلمارات في دعم الحركة الرياضية العاملية  ودورها الريادي في استقطاب 

لتعزيز التفاعل الرياض ي العاملي بعد أن قطعت وتنمية حضورها في املشهد الرياض ي الدولي والسعي الكبير 

خ  ترسييثة لأبوظبي شوطا كبيرا في مرحلة التعافي التدريجي للعودة للحياة الطبيعية، ما يقود جهودها الحث

 ".واألعمال الرياضة والترفيه  صعيد في العالم على  رائدة مكانتها ال

تواصل أبوظبي تأكيد تفوقها وقدرتها الكبيرة في استضافة الفعاليات العاملية مع ضمان  "وأكمل العواني:  

 متر   25وتعد بطولة العالم للسباحة )  سالمة الجميع،
 
  ا

 
 كبيرا

 
( أحدث إضافة ضمن األجندة التي تشهد توسعا

 الرياضية الكبرى التي استضافتها أبوظبي مؤخر   العديد من الفعاليات  إلى جانب
 
ومن ضمنها  بنجاحات مهمة    ا

وطواف    1فورموال  لجائزة االتحاد الكبرى ل  سباقللجولف و اش اس بي س ي    وبطولة أبوظبييو اف س ي  بطولة  

وبطولة  ، مبي  اإلمارات  الجوجيتسو،  ملحترفي  أ العالم  املائية  ن  نا  لأللعاب  الدولي  املؤتمر  تحتضن  أبوظبي 

البطولة منافسات  مع  حدث  بالتزامن  وهو  ومهم،  ا  مرموق  العامليةفي  الرياضية  خطط  ألجندة  لبحث   ،

 ."ومستجدات تطورات الرياضات املائية 

  25االتحاد الدولي للسباحة: "ستكون بطولة العالم للسباحة فينا )  ، رئيسخوليو ماغليونيمن جهته قال  

 متر 
 
الحدث في أبوظبي،  تنظيم    دنا، ويسع2021ضمن أجندة الفعاليات الرياضية لعام  ( من أبرز األحداث  ا

 التي تعد من أهم الوجهات الرياضية األسرع نمو 
 
 في العالم". ا

كأس العالم للغطس العالي، وكأس العالم للسباحة في املياه  "بعد تنظيم املنافسات السابقة مثل  وأضاف:  

 
 
إقباال أن هناك  نعلم  أبوظبي،  في   كبير   املفتوحة 

 
ا   ا الرياضية ذات  في املجتمع    العاليملستوى  على األنشطة 

 في أبوظبي واإلمارات حدثللجماهير  بأن نقدم    املحلي، كما نفخر 
 
 كبير   ا

 
آخر نتطلع إليه في نهاية عام كبير    ا

 لرياضة". ل



 
 

 
 

لشركة ميرال إلدارة األصول: " نتطلع بحماس كبير  بدوره قال محمد عبد هللا الزعابي، الرئيس التنفيذي  

 متر   25الستضافة بطولة العالم للسباحة )
 
وال شك أن هذا الحدث  ( في جزيرة ياس خالل شهر ديسمبر،  ا

نتوقع حجز  ط الضوء على جزيرة ياس، و ، سيسلالدولي لأللعاب املائية  ؤتمراملالذي يقام إلى جانب تنظيم 

في    وجهات املميزةثر المن أك  عتبر بالتأكيد لتي تا  غرفة فندقية في جميع أنحاء جزيرة ياس  13,000أكثر من  

 املنطقة. 

ا  ووثيقة مع مجلس أبوظبي الرياض ي، وعلى مدار السنوات امل  ةتجمعنا عالقة طويل"وأضاف:   اضية عملنا مع 

العاملية والفعاليات املجتمعية في جزيرة  استضافة وتنظيم العديد من كبرى البطوالت الرياضية  في دعم  

 ياس في سبيل تعزيز ثقافة الصحة وممارسة الرياضة في أبوظبي".

ستضافة الفعاليات  ال شك أن ال : "اإلمارات للسباحة  يس اتحادرئمن جانبه قال سعادة سلطان السماحي  

بطولة  الكبرى  ) مثل  للسباحة  في    25العالم  محوري  دور  ال م(  السباحة  ل  واالزدهار   تقدمتحقيق  رياضة 

أنح في جميع  الدولة،وتطورها  ال  اء  إلى  الوثيقنتطلع  املنظمة    تعاون  للسباحة واللجنة  الدولي  مع االتحاد 

الدولة   املحلية في  الرياضيين  إيجابي على  تأثير  الحدث  لهذا  يكون  أن  الضمان  ،  القادمة  ألشهرعلى مدار 

جاهز الجميع  يكون  أن  سيصطفون   ونأمل  الذين  اإلماراتيين  الرياضيين  أ  لتشجيع  مواجهة  فضل  في 

 ".رالرياضيين في العالم خالل شهر ديسمب

منافسات   أن  بالذكر  للسباحة،  الجدير  العالم  بث  بطولة  مع  ست  التلفزيونية  بالتعاون  الشبكات  شركاء 

 .منطقة، لتصل إلى جمهور عاملي ضخم  211، في أكثر من العاملية

لف  
 
  طسالسباحة والغمثل    ،الرياضاتباإلشراف على تطوير العديد من  وكان االتحاد الدولي للسباحة قد ك

 .2018بالذكرى املئوية لتأسيسه في عام   كما احتفلوكرة املاء، 

 متر   25بطولة العالم األولى للسباحة ) واستضافت 
 
 سباح 313 ( ا

 
   دولة، وشهدت  46من   ا

 
املنافسات اهتماما

 هائلين، حيث  
 
 من    951مشاركة  ب،  2018املنافسات التي استضافتها الصين في عام  حظيت  وتطورا

 
سباحا

 اتحاد 178
 
 وطني  ا

 
 . ا

 متر   25مع إقامة بطولة العالم للسباحة )و 
 
شاهدة عدد من  مثل فرصة رائعة ملفإنها تأوملبياد طوكيو،  ( بعدا

 لوجه في قلب أبوظبي. أبرز الرياضيين وهم 
 
 يتنافسون وجها

فو  ذلك،  جانب  الحإلى  هذا  يقتصر  ملن  حيث  فقط،  السباحة  عشاق  استقطاب  على  أن دث  املقرر  ن 

،  العائليةألنشطة  واة  واملتع الترفيه حيث  "شارع السوق"  مجموعة من الفعاليات الترفيهية من بينها    ضمنتي

 ة واملطاعم واملشروبات التي تقدم خيارات متنوعة للجميع. الثقافي  التجاربإلى جانب 



 
 

 
 

( للسباحة  العالم  بطولة  أقيمت  أن  عام    25وسبق  دبي  في  قائمة  2010متر(  وتضم  التي ،  األخرى  املدن 

  : من  كل  )استضافتها  جانيرو  دي  )و (،  1995ريو  )و (،  2004إنديانابوليس  وإسطنبول    ،(2008مانشستر 

 . (2014، والدوحة )(2012)

 

   –انتهى  -
 

 حول االتحاد الدولي للسباحة:

، وهو الهيئة املنظمة لأللعاب املائية في جميع أنحاء العالم.  1908تأسس االتحاد الدولي للسباحة )فينا( عام  

تمت إضافة جميع املنافسات الخمس التي ينظمها االتحاد الدولي للسباحة، وهي السباحة، والسباحة في  

البر  ضمن  الفنية،  والسباحة  املاء،  وكرة  والغطس،  املفتوحة،  الغطس  املياه  رياضة  ظهرت  األوملبي.  نامج 

اتحاد وطني    209. تضم )فينا(  2013العالي ألول مرة في فعاليات )فينا( في بطولة العالم لأللعاب املائية لعام  

 منتسب عبر القارات الخمس ويقع مقرها الرئيس ي في لوزان.

ى مر السنين، األمر الذي يعزز  عقدت االتحاد الدولي للسباحة )فينا( شراكات مع عالمات تجارية عاملية عل

متر(. وأقيمت فعالية    25القيمة التي تتمتع بها بطولة العالم للسباحة التي ينظمها االتحاد الدولي للسباحة )

 من أكثر من    950منطقة حول العالم، ورحبت بمشاركة قرابة    200رائعة توزعت على أكثر من  
 
  175رياضيا

أيام. تكمل هذه املنافسة ذات املستوى العاملي اتفاقية    6ية على مدار  فعالية رياض  46دولة، يتنافسون في  

بطولة العالم لأللعاب املائية، التي تضم مجتمع ممارس ي األلعاب املائية في تجربة فريدة من نوعها ضمن  

 قطاع األعمال. 

 

 حول مجلس أبوظبي الرياض ي: 

الذي أصدره صاحب السمو الشيخ    2006لسنة    16تأسس مجلس أبوظبي الرياض ي بموجب القرار رقم   

 .محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة



 
 

 
 

 مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الرياضة واألنشطة الشبابية من  
 
ويأتي تأسيس املجلس انسجاما

بيئة بتوفير  اإلمارة  في  الرياضية  واملؤسسات  األندية  تطوير  تحفيز    خالل  على  والعمل  متكاملة،  رياضية 

 .الرياضيين املوهوبين ودعمهم لتحقيق تطلعاتهم

ويدعم مجلس أبوظبي الرياض ي تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العاملية في أبوظبي ومن  

أبوظبي بطولة  بHSBC بينها:  املحترفات،  لتنس  الدولية  أبوظبي  بطولة  اإلمارات،  طواف  طولة  للجولف، 

العالم للترايثلون، قمة القيادات الرياضية العاملية، كأس العالم ملحترفي الجوجيتسو، بطولة جراند سالم  

، ماراثون أدنوك  1للجودو، بطوالت اليو اف س ي العاملية، سباق الجائزة الكبرى لطيران االتحاد للفورموال  

بط للسباحة،  العالم  بطولة  للسبارتن،  العالم  بطولة  من  أبوظبي،  وغيرها  للتنس،  العاملية  مبادلة  ولة 

 الفعاليات املهمة التي ترسخ سمعة ومكانة أبوظبي كوجهة عاملية للرياضة. 

الفرص   من  الكثير  توفر  واملجتمعية  العاملية  الرياضية  الفعاليات  بأن  الرياض ي  أبوظبي  مجلس  ويؤمن 

ملمارسة األنشطة الرياضية وجعل ممارسة الرياضة  االيجابية أبرزها تشجيع كافة شرائح وفئات املجتمع  

إلى ذلك ما توفره من فرص   العامة، إضافة  إيجابي على الصحة  تأثير  اليومية وما يمثله من  نمط الحياة 

عاملية   رياضية  كوجهة  أبوظبي  إمارة  على  الضوء  وتسليط  الواعدة،  الرياضية  املواهب  الكتشاف  مثالية 

 .متميزة

 :فريق سيفين ميديا واالستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع  للمزيد من املعلومات

 زوار ناخش 

 مدير عالقات إعالمية وعامة

00971556072561 

ziwarnakhesh@sevenmedia.ae 
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