
 للنشر الفوري 

 

 أكتوبر املقبل   30" تعود إلى أبوظبي في 267نزاالت بطولة "يو إف س ي  
 

 تتيح للجمهور فرصة التمتع بمشاهدة أروع النزاالت لدى عودة الفعالية الشهيرة "أسبوع أبوظبي للتحدي"  
 

 

أبوظبي ومؤسسة    -أعلنت دائرة الثقافة والسياحة  :  2021يونيو    xxالس فيغاس وأبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

 للفنون القتالية املختلطة، اليوم عن عودة نزاالت "يو إف س ي" إلى العاصمة اإلماراتية  
ً
"يو إف س ي" الرائدة عامليا

التي ستنطلق يوم  "  267"يو إف س ي  ضمن سلسلة من الفعاليات املشوقة لعشاق فنون القتال، أبرزها بطولة  

 أكتوبر. 30السبت 

 

وستشهد الفترة نفسها عودة "أسبوع أبوظبي للتحدي" ليقدم للجمهور سلسلة من النشاطات املتنوعة في مختلف 

البدنية والكثير غيرها. ويمكن للمشجعين   اللياقة  الفعاليات املخصصة للمشجعين وعروض  أرجاء املدينة مثل 

لتلقي    visitabudhabi.ae  موقع  قة التسجيل عبر " والفعاليات املراف267الراغبين بحضور بطولة "يو إف س ي  

 أحدث املعلومات حول مبيعات التذاكر وأخبار الفعاليات والعروض الخاصة. 

 

الثقافة  بين دائرة  للتحدي" ثمرة شراكة طموحة مدتها خمسة أعوام  الثانية من "أسبوع أبوظبي  وتأتي النسخة 

العام    -سياحة  وال لغاية  العاصمة  في  نزاالتها  بتنظيم  بموجبها  املؤسسة  تقوم  س ي"،  إف  و"يو  .  2023أبوظبي 

واختتمت فعالياتها بنزال "بطولة يو   2019وانطلقت النسخة األولى من "أسبوع أبوظبي للتحدي" في شهر سبتمبر  

 ألف مشجع في جزيرة ياس.  14 : حبيب ضد بويرر" الذي أقيم أمام حشد غفير تضمن أكثر من242إف س ي 

 

الوثيقة مع "يو إف  العاملية، ونجحت بتعزيز عالقتها  للنزاالت الرياضية  تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كعاصمة 

لـ"جزيرة النزال من يو إف س ي"، ظاهرة الرياضات القتالية التي استقطبت   س ي" بعد أن أصبحت املقر الرئيس ي 

النزال من يو إف س ي" على جزيرة ياس بأبوظبي    بطولة باملجمل في "جزيرة  12اهتمام العالم الرياض ي. وانعقدت  

https://visitabudhabi.ae/ar


، حيث أتاحت لنجوم "يو إف س ي" فرصة املشاركة في منافسات رياضية متميزة بكل سالمة  2020منذ شهر يوليو  

 ضمن نموذج "املنطقة اآلمنة" خالل الجائحة.  

 

، ستعود "يو إف س ي" إلى اإل 
ً
 مع عودة أبوظبي الستقبال السياح تدريجيا

ً
مارة لتقدم لعشاق رياضاتها فرصة وتزامنا

التمتع بفعالية حية ومشوقة في "االتحاد أرينا" ومشاهدة شخصياتهم الرياضية املفضلة عن قرب خالل "أسبوع  

 أبوظبي للتحدي". 

 

دانا وايت، رئيس مؤسسة الفنون القتالية املختلطة "يو إف س ي": "تسعدنا العودة إلى أبوظبي    توبهذه املناسبة قال

شه جميع  في  لتنظيم  متحمسون  ونحن  بالحيوية.  ينبض   
ً
مجتمعا تحتضن  ساحرة  مدينة  فأبوظبي  أكتوبر،  ر 

النشاطات والفعاليات التي خططنا لها في اإلمارة، وتقديم مجموعة من األحداث املميزة هذا الصيف. ونتطلع قدما 

 للعودة ومنح جمهورنا املميز األوقات الرائعة التي يستحقها". 

 

  - عادة علي حسن الشيبة، املدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة  من جانبه س 

 على عمق الشراكة  
ً
تأكيدا املقاييس، وتأتي   بكل 

ً
 الفتا

ً
إنجازا أبوظبي  إلى  ’يو إف س ي‘  أبوظبي: "تمثل عودة نزاالت 

فة العديد من أبرز الفعاليات الرياضية. وفي  املتينة التي تجمعنا مع ’يو إف س ي‘، وكذلك جاهزية أبوظبي الستضا

تمكين   على  باستمرار  عملنا  النزال،  جزيرة  فعاليات  من  السابقة  النسخ  حققته  الذي  الواسع  النجاح  أعقاب 

الجمهور من العودة لالستمتاع بهذه األجواء الرياضية املشوقة، ونفخر اليوم بتحقيق هذا الهدف بفضل الجهود 

بذلناه التي  والخاص الحثيثة  العام  والقطاعين  أبوظبي،  في  املعنية  الحكومية  الجهات  مع  والتنسيق  بالتعاون  ا 

 ضمن بيئة آمنة،  
ً
وشركائنا من مؤسسة ’يو إف س ي‘، لنتيح لعشاق هذه الرياضة حضور الفعاليات الحية مجددا

 على رأس قائمة أولوياتنا". 
ً
 ألن سالمتهم تأتي دائما

 

" مباشرة عبر مؤسسات البث الدولية في مختلف أرجاء العالم، إلى دولة اإلمارات  267وسيتم بث بطولة "يو إف س ي  

ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وسيجري عرض محتوى "يو إف س ي" على قناة أبوظبي الرياضية ومنصة 

ة نزاالت "يو إف  "يو إف س ي" عربية، أول خدمة في املنطقة للبث الحي باللغة العربية يمكن االشتراك بها ملشاهد

 س ي". وسيتم اإلعالن عن تفاصيل الفعالية وطرح التذاكر للبيع في الوقت املناسب.  

 -انتهى-

 ملحة حول "يو إف س ي" 

مليون متابع عبر    155مليون مشّجع، و  625"يو إف س ي" هي شركة الفنون القتالية املختلطة األبرز على مستوى العالم، بأكثر من  

أكثر من   بإنتاج  الشركة  تقوم  التواصل االجتماعي.  الحلبات على مستوى    40كافة منصات وسائل  في أشهر   حّية كّل عام 
ً
فعالية

 برامج ’
ّ
دولة حول العالم. ويضم سجل   175مليون أسرة من مستخدمي أجهزة التلفاز في  900يو إف س ي‘ لنحو العالم، كما يتم بث

يمثلون أكثر من   العالم والذين  في  القتالية  توفرها املنظمة    70الشركة أشهر رياضيي الفنون  التي  . تشمل الخدمات الرقمية 
ً
بلدا

 واملتخصصة بالرياضات القتالية. في عام  خدمة ’ يو إف س ي فايت باس‘، وهي خدمة االشتراك الرقم
ً
، قامت  2016ي الرائدة عامليا

’إنديفور‘، الشركة العاملية الرائدة في مجال الرياضات والترفيه واألزياء، باالستحواذ على ’يو إف س ي‘، إلى جانب عدد من املستثمرين  

 لها. للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة  االستراتيجيين مثل ’سيلفر ليك بارتنرز‘ و’كيه كيه آر‘. تتخذ ’يو إف  
ً
س ي‘ من الس فيغاس مقرا



وصفحاتها على ’تويتر‘ و’سناب شات‘    Facebook.com/UFCومتابعة صفحة الشركة على ’فيسبوك‘    UFC.comاملوقع اإللكتروني:  

 @.UFCو’إنستاجرام‘: 

 

 أبوظبي:  –دائرة الثقافة والسياحة  ملحة حول 

الثقافة وال  دائرة  العاصمة    –سياحة  تتولى  تقدم  تغذي  في اإلمارة، كما  والسياحة  الثقافة  لقطاعي  املستدام  النمو  قيادة  أبوظبي 

مكانة   ترسخ  التي  املؤسسات  مع  التعاون  أوسع. ومن خالل  بشكل   
ً
وريادتها عامليا تحقيق طموحاتها  االقتصادي، وتساعدها على 

ة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة إلمكانات اإلمارة، وتنسيق الجهود  أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظوم

 وفرص االستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل األدوات والسياسات واألنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

  

طبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة  أبوظبي حول تراث اإلمارة، ومجتمعها، ومعاملها ال  –وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة  

 اإلمارة كوجهة لألصالة واالبتكار والتجارب املتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، واملبادرات الرائدة، والفكر اإلبداعي. 

 

 


