"معهد أداء الجولة األوروبية" يتعاون مع "أب آند رننج"
إلطالق مركز متخصص إلعادة التأهيل الرياضي وتحسين األداء
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 15 ،مايو  :2016أعلن "معهد أداء الجولة األوروبية" الواقع في عقارات جميرا
للجولف ،المستضيفة لبطولة موانئ دبي العالمية للجولف والتي هي الجولة النهائية للبطولة األوروبية "السباق إلى دبي"،
عن تعاونه مع "أب آند رننج" إلطالق المركز المتخصص إلعادة التأهيل الرياضي وتحسين األداء .وقد تم تصميم
المركز لترسيخ مكانة أكاديمية الجولف األكثر تطورا وتكامالً في المنطقة ،واعتماد نهج شامل لتطوير أداء لعبة الجولف
واللياقة البدنية لألعضاء والضيوف ومحترفي الجولة األوروبية.
يوفر "معهد أداء الجولة األوروبية" أحدث معدات اللياقة البدنية ،واستوديوهات التدرب على ضربات الجولف ،وخدمات
العالج الطبيعي ،وغيرها .وسيعمل محترفو الجولف ذوي الخبرة العالية جنبا إلى جنب مع متخصصين مؤهلين طبيا
لتوفير برامج القوة والتكييف ،والعالج الطبيعي ،والتدليك الرياضي ،وتدريبات الوقاية من اإلصابات.
ويستضيف المعهد أبطال الجولف على مدار العام ،قبل إقامة بطولة موانئ دبي العالمية في شهر نوفمبر من كل سنة،
وسيوفر خدمات الطب الرياضي الرفيعة المستوى إلى جانب مرافق التدريب العالمية المتواجدة حاليا ،ما يضعه في طليعة
أندية الجولف في المنطقة .ليوفر نهجا شامال للتدريب والطب الرياضي لكل من المبتدئين والمحترفين.
تعليقا على هذه الشراكة قال مارك جريجسون والترز ،مدير التدريب في معهد أداء الجولة األوروبية" :نحن سعداء
بالترحيب بانضمام ’أب آند رننج‘ إلى المعهد .فإلى جانب عملنا مع الرياضيين العالميين نلتزم أيضا برعاية جيل جديد من
العبي الجولف في اإلمارة ،وتوفير عدد من البرامج التدريبية المصممة خصيصا لصقل وتطوير المحترفين القادمين".
وتماشيا مع الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،ونتائج مُلتقى مختبر االبتكار الرياضي ،الذي
نظمه مجلس دبي الرياضي للتوصل إلى سبل جعل الرياضة نشاطا ومحركا رئيسيا لمجتمع سعيد وصحي ،وتعكس
شراكة عقارات جميرا للجولف مع آب أند رننج التزامها المستمر بالصحة العامة ورفاهية المجتمع.
من جهتها قالت الدكتورة آنا زيكرمان ،المؤسس والمدير الطبي لـ آب أند رننج" :توفر هذه الشراكة الرفيعة المستوى مع
معهد أداء الجولة األوروبية فرصة فريدة من نوعها ألطبائنا للعمل جنبا إلى جنب مع نخبة محترفي الجولف الدوليين،
ولتطوير مركز متكامل عالمي المستوى .ونحن سعداء وفخورون بشراكتنا مع معهد أداء الجولة األوروبية هنا في
عقارات جميرا للجولف ونعمل على تقديم الخدمة األكثر شموال وتفصيال في المنطقة لالعبي الجولف من جميع
المستويات.

يرحب معهد أداء الجولة األوروبية الذي تحيط به المساحات الخضراء لملعبي النار واألرض بجميع األعضاء والضيوف
للقاء فريقه الموسع حديثا الذي يشكل جزءاً من مركز إعادة التأهيل واألداء.
للمزيد من المعلومات أو لتأمين حجز مع محترفي الجولف اتصل بـ etpi@jumeirahgolfestates.com
أو على الرقم +971 )0( 4 433 7777

 #انتهى #
حول ’عقارات جميرا للجولف
عقارات جميرا للجولف هي الجهة المستضيفة لبطولة موانئ دبي العالمية -التي هي الجولة النهائية للبطولة األوروبية
"السباق إلى دبي" منذ عام -2009وهي واحدة من أعرق مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط ،وتقدم مجموعة
واسعة من المرافق العالمية المستوى وأكثر من  1700منزل (قائم وقيد اإلنشاء) مصممة بشكل فردي في دولة اإلمارات
العربية المتحدة .وتقع عقارات جميرا للجولف على بعد  15دقيقة من جزيرة النخلة ومرسى دبي ،وهي تضم ملعبي
جولف " النار واألرض" ،وهما مؤهالن لتقديم تجارب ال تنسى لعشاق لعبة الجولف والستضافة البطوالت العالمية ،كما
تضم عقارات جميرا للجولف مجمعات المنازل الراقية التي تقع بالقرب من أهم األماكن السياحية الرئيسية في دبي .تحفل
عقارات جميرا للجولف بنادي جولف مبني وفقا ً ألحدث التصاميم العالمية إلى جانب العديد من المطاعم وبرك السباحة
والمراكز الصحية ،كما تضم عقارات جميرا للجولف العديد من مرافق الترفيه واالستجمام ،والتي تمنح القاطنين والزوار
تألقا ً وتنوعا ً في حياتهم.
وقد أطلقت عقارات جميرا للجولف مؤخراً مشروعها الجديد األندلس ،والذي يضم خيارات متعددة من مساحات وتصاميم
الشقق ،باإلضافة إلى المجمعات السكنية والمراكز التجارية ،إلى جانب مجموعة من وسائل الراحة الحديثة والفاخرة.
يرجى زيارة الموقع  JumeirahGolfEstates.comللمزيد من المعلومات ،والتواصل مع عقارات جميرا للجولف
عبر موقع فيسبوك وتويتر و انستاغرام.
حول ’أب آند رننج‘
’أب آند رننج‘ هو فريق محترف عالي الخبرة من أطباء المجال الرياضي ،والعالج الطبيعي ،وأطباء العظام،
والممرضين ،ومدربي تمارين القوة والتكييف ،والمعالجين بالتدليك ،وأخصائيي التغذية ،ولدينا ثالث عيادات متطورة في
دبي .ونحن نعمل كفريق واحد لمساعدة المرضى والرياضيين من جميع المستويات للتغلب على اإلصابات الحادة
والمزمنة الناجمة عن أنشطة الرياضة واللياقة البدنية .ويعمل نهجنا المتكامل القائم على األدلة على تقديم العالج المناسب
الحتياجاتك .باستخدام مجموعة شاملة من الخدمات ،وهدفنا هو المساعدة على الشفاء وإعادة التأهيل ،والحد من احتمال
عودة اإلصابة ،والمساعدة في تنمية نمط حياة صحي شامل.
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