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 العبونا یستفیدون من التجربة للعام الثاني في "عقارات جمیرا للجولف"

معھد أداء الجولة األوروبیة یجھز منتخبنا الوطني للجولف لكأس 
 آیزنھاور

 یعزز مستویات اللعبةفاھم القاسمي: امتالك الدولة مرفق تعلیمي رائد 

سلطان بن سلیم: دعم الریاضة جزء أساسي من استراتیجیة "موانئ دبي 
 العالمیة"

 
: یستعد منتخبنا الوطني للجولف 2016مایو  29دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 

للمشاركة في بطولة كأس آیزنھاور "بطولة العالم للھواة" التي تقام في المكسیك في شھر 

مقبل، من خالل خوضھ التدریبات في معھد أداء الجولة األوروبیة في عقارات سبتمبر ال

جمیرا للجولف، وذلك ضمن مبادرة موانئ دبي العالمیة لدعم اتحاد اإلمارات للجولف، 

وتعزیز الجھود لتطویر مستویات العبینا ومنحھم المجال لالستفادة من أحدث التطبیقات 

 حد أرقى المرافق التعلیمیة للجولف في العالم.الموجودة في المعھد الذي یعتبر أ

ویتطلع منتخبنا للمشاركة في منافسات كأس آیزنھاور، المسابقة األعرق لفئة الھواة في 

اتحادا وطنیا من حول العالم، وتقام مرة واحدة  125ریاضة الجولف، والتي یشارك فیھا 

إلطالقھ، وحفل  30لذكرى الـكل عامین، وسیكون العام الحالي خاصا مع احتفال الحدث با

على مر تاریخھ مشاركة نخبة من أفضل العبي العالم، ومنھم: روري ماكلروي من إیرلندا 

الشمالیة، حامل لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمیة و"السباق إلى دبي"، واأللماني مارتن 

لى ع 2011و 2010كایمر واالنجلیزي لوك دونالد بطلي "السباق إلى دبي" عامي 

 التوالي.
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وسیتم تقدیم برنامج تدریبي مفصل ومتخصص لمنتخبنا الوطني، من خالل استخدام 

المرافق التعلیمیة والممارسات الممیزة في معھد أداء الجولة األوروبیة، والتي تشمل: تقییم 

أداء الالعبین، تدریبات المیكانیكا الحیویة، الفحص الكامل للجسم، الفحص المخبري 

 للتوازن، العالج الطبیعي، وتحلیل بیانات تسدید الضربات بتقنیة ثالثیة األبعاد.

ویساھم معھد أداء الجولة األوروبیة الموجود في عقارات جمیرا للجولف، في صقل كافة 

مھارات العبي الجولف، من خالل احتوائھ على تدریبات مبتكرة والمعدات الالزمة لذلك، 

 الریاضي لتحقیق مفھوم النھج الشامل للتدریب و التطویر.وكذلك تطبیق الطب 

وثمن سعادة الشیخ فاھم بن سلطان القاسمي، رئیس اتحاد اإلمارات للجولف، ھذه المبادرة 

التي تتواصل للعام الثاني من موانئ دبي العالمیة ومعھد أداء الجولة األوروبیة في عقارات 

المرافق التعلیمیة للجولف في العالم التي جمیرا للجولف، من خالل تسخیر أحد أفضل 

نفتخر بتواجدھا في الدولة، في خدمة المنتخب الوطني، بما یساھم بتعزیز مستویات اللعبة 

في اإلمارات، وقال: ستكون ھذه بدایة االستعدادات لمنتخبنا للمشاركة في بطولة كأس 

في المنافسات ونأمل منھم  آیزنھاور، وسعینا لتوفیر أفضل التحضیرات لالعبینا للمشاركة

بذل أقصى طاقاتھم خالل التحضیرات، واالستفادة من المرافق المذھلة الموجودة في معھد 

األداء األوروبي، وأن یستغلوا الفرصة لتعزیز قدراتھم وتنمیتھا قبل المشاركة في البطولة 

 العالمیة.

یة، أن دعم الفریق وأكد سلطان أحمد بن سلیم، رئیس مجلس إدارة موانئ دبي العالم

الوطني للجولف جزء أساسي من استراتیجیة موانئ دبي العالمیة لدعم الریاضة وتعزیز 

نحن سعداء للغایة بدعم ھذه المبادرة الرائعة للسنة الثانیة، بما   المسؤولیة المجتمعیة، وقال:

ي نمو یساعدنا على الحصول على الفرصة لتطویر المنتخب الوطني للجولف، والمساھمة ف

ریاضة الجولف في المنطقة كونھ من األمور المھمة بالنسبة لنا، وتحدیدا منح العبینا 

المجال الستخدام مرافق معھد أداء الجولة األوروبیة التي تساعدھم على تطویر مھاراتھم 

 والوصول إلى أقصى إمكانیاتھم.
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جولة األوروبیة، وقال: فیما تحدث مارك جریجسون والترز، مدیر التعلیم في معھد أداء ال

نحن متحمسون لنكون جزءا من المبادرة الھادفة إلى دعم اتحاد اإلمارات للجولف، والعمل 

جنبا إلى جنب مع جریج ھولمز المدرب األول لمنتخب اإلمارات للجولف، ودیفید كوندون 

ب مدرب أداء المنتخب، وإتاحة المجال لھما للحصول على واحدة من أفضل مرافق التدری

 في المنطقة.

وتابع: أصبحت عقارات جمیرا للجولف موطن المنتخب الوطني للجولف، و یتطلع فریقنا 

المتخصص قدما إلى تسخیر خبراتھ بخدمة المنتخب قبل المشاركة في كأس آیزنھاور في 

سبتمبر المقبل، وسنعمل مع اتحاد اإلمارات للجولف على إعداد مسار لتطویر الفریق، مع 

 مرة لضمان التقدم في األداء.مراقبة مست

 27وأصبح راشد حمود أول العب من المنتخب یخضع الختبارات األداء، وقال صاحب الـ

عاما: المنتخب محظوظ جداً لحصولھ على ھذه التدریبات ھنا، نحن سعداء جداً بدعم موانئ 

أمل أن دبي العالمیة لنا، أشعر بالفخر لتمثیل الدولة والتواجد في صفوف المنتخب، ون

في ھذه المرافق الموجودة داخل الدولة، وأن نقدم أفضل   نستفید من میزة تدریبنا

 المستویات في منافسات كأس آیزنھاور في شھر سبتمبر المقبل.

یذكر أن ھذه المبادرة تعد جزء من رغبة واسعة لتنمیة لعبة الجولف محلیا من جانب رعاة 

ي العالمیة"، التي ستقام على ملعب األرض في الجولة األوروبیة "بطولة جولة موانئ دب

 نوفمبر المقبل. 20إلى  17عقارات جمیرا للجولف في الفترة من 

سیكون الدخول مجاني العام الحالي إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمیة، للمزید من 

 المعلومات یرجى زیارة الموقع:

www.DPWorldTourChampionship.com 
 

http://www.dpworldtourchampionship.com/

