
 

 

 

 
 2020 العام بطولة جولة موانئ دبي العالمية حتىل تجدد استضافتها عقارات جميرا للجولف

 
ة الختامية البطول جولة موانئ دبي العالمية، بطولة تجديد استضافتهاعن  عقارات جميرا للجولفأعلنت  :8102مايو  82األحد، 

 . في بريطانيا مؤخرا   مؤتمر عالمي عقد، وذلك خالل 2020عام الحتى و  أعوام أخرى ةلثالثللجولة األوروبية 
 أن يتواجد . ومن المقرر2020عام الرسمي للبطولة حتى ال يراعالونها مع التزام موانئ دبي العالمية ك وتتماشى هذه االتفاقية

 نوفمبر. 19-16 في الفتر  ما بينوروبية في عقارات جميرا للجولف للمر  التاسعة هذا العام األفي الجولة  ا  العب 60أفضل 
طولة جولة بستضافة ال وجهةعقارات الجولة األوروبية،  شبكة عضو فيالويعتبر ملعب األرض في عقارات جميرا للجولف، 

 يث يتم تقديمح رولكسفعاليات سلسلة  وهو موقع مثالي لختاملماضية، موانئ دبي العالمية في دبي على مدى السنوات الثماني ا
 .أميركي دوالر ماليين 5 بقيمة دبي إلى سباقلل إضافيةإلى جائز   باإلضافةماليين دوالر أميركي،  8بقيمة  جائز 

عبر  مشاهدي البطولةعدد  وصل، في حين حضور البطولةلدبي متفرج إلى  ألف 62في العام الماضي أكثر من وقد توافد 
 .شخصا   مليون 503 إلى أكثر من التلفاز حول العالم

(، روبرت كاريسن 2009: لي ويستود )الفائزون في الجوالت السابقة كل من أبطال جولة موانئ دبي العالميةوتشمل قائمة 
( 2015ري مكلروي )(، ورو 2014و 2013،, هنرك ستينسون )2012)(، روري مكلروي )2011(، ألفارو كويروس )2010)

 (.2016وهنريك ستينسون )
لطراز من ا هاوس وكلوبجولف سكني فاخر  ومجمعجريج نورمان وهما ملعب األرض والنار  ملعبين من تصميم وقعالمويضم 
 أداء الجولة األوروبية، والذي يضم مرافق تدريب على مستوىلتقييم  في الشرق األوسط أول معهد هذا باإلضافة إلى ،الرفيع

 عالمي للمحترفين والهوا  على حد سواء.
 أصبحت رياضة، مؤخرا   ديلويتشركة وفقا  لتقرير أصدرته ، و عاما   40أكثر من منذ وتمارس رياضة الجولف في دولة اإلمارات 

 .مليون دوالر سنويا   270إلى  نفاق على هذه الرياضةذ وصل اإلإ ات الحيويةقطاعالمن  الجولف في دبي
 

 هذايتضمن  حيث، ا  ترويجي ا  شريك باعتباره من قبل فالكون جولف ا  رسمي ا  دعم "السباق إلى دبي"، تلقى 2017عام البداية  ومنذ
واحد  من ك حول مكانة اإلمار زياد  الوعي ويهدف إلى جدول الجولة األوروبية الدولية ضمن دولة  26بطولة في  47السباق 

 في العالم. والمميز  الرائد  وجهات الجولف
مليون  20 عدد الزوار إلى زياد ل، حيث تبذل اإلمار  كافة الجهود  من ركائز النمو االقتصادي في دبي وتعد السياحة ركنا أساسيا  

قيق هذا في تح في مجال الترفيه واألعمال ة للسياحمفضل كوجهة دبي  مكانة تعزيزساهم سي. و 2020عام البحلول  نسمة سنويا  
  الهدف.



 

 

كل شكيث بيلي، الرئيس التنفيذي للجولة األوروبية، في حديثه لوسائل اإلعالم في بطولة "بي إم دبليو" في وينتورث: "لقد  وقال
سنوات على مدى ال نمو وتطور بطولة جولة موانئ دبي العالميةفي مسير   ةأساسيخطو   عقارات جميرا للجولف المقدم من دعمال

 ".2020عام الحتى  بتجديدهم لهذا الدعمالثماني الماضية، ونحن سعداء 
  ناسب ختامياتلت على تطوير البطولةستساعدنا هذه االتفاقية جولف، و لل وجهة عالميةعقارات جميرا للجولف "تعتبر : أضافو 

  "موسم السباق إلى دبي.و  بطولة رولكس،
روبية حتى مع الجولة األو  تمديد الشراكةسرنا ي"قال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات جميرا للجولف: من جهته، و 
لسياحة  يةبكونها وجهة عالم أصبحت دبي تشتهر ،سنويا  بطولة جولة موانئ دبي العالمية  تنامي شعبيةومع  ،، حيث2020عام ال

 منصة   أيضا   وفرتدبي كمركز عالمي للرياضة العالمية فحسب، بل  تأكيد مكانةقتصر استضافة هذه البطولة على تالجولف. وال 
 ."الجولف في جميع أنحاء اإلمارات رياضة تعزيزإلى جانب العالمي  الجمهوردبي على نجاح قصة  سردل
 
لفائز يج اتستمر لمد  موسم واحد لتتو  ةمنافسوروبية ودبي، فنن السباق إلى دبي هو األجولة ال بينبالروابط العالمية  احتفاال  و 

 ون بالمركز األول في البطولة للمر  الثانية.  تينس، فاز السويدي هنريك س6102. في العام األوروبيةاألول في الجولة بالمركز 
 مارتن كايمر ولوك دونالد.و ، ولي ويستوود، مرات( 3) روري ماكيلرويكل من  6112وشملت قائمة الفائزين السابقين منذ العام 

 
ة رياضة تنامي شعبي "إن: مجموعة موانئ دبي العالميةوالرئيس التنفيذي وقال سعاد  سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدار  

مال الرياضة والتأكيد على مكانة دبي المتميز  كوجهة لألعولف على الصعيد العالمي يأتي متماشيا  مع توجهاتنا الرامية لدعم جال
البطوالت  ولف من خالل استضافةجرائد  لرياضة العلى الخارطة العالمية كوجهة  في االرتقاء بمكانتهالقد نجحت دبي . والسياحة

سياحة الرياضية التعزيز والمساهمة بشكل كبير في ولف العالميين، جالعالمية التي استقطبت مشاركة مجموعة من كبار العبي ال
لتعزيز  ونتطلع قدما   بطولة موانىء دبي العالمية، "السباق إلى دبي"،نهائي رعايتنا نحن نفخر باستمرار في دولة اإلمارات. 

 إسهاماتنا في تطوير الرياضة لتلبية تطلعات األجيال القادمة."
 

د  من أرقى واحوالتي تعتبر أن عقارات جميرا للجولف، القول يسرني "وقال بيتر داوسون، رئيس مجلس إدار  "فالكون جولف": 
إلى لسباق ا البطولة الختامية للجولة األوروبيةعالميةبطولة موانئ دبي الالنهائي لنوادي الجولف في دبي، ستستضيف الموسم 

 "دبي.
لتمتع مكنوا من ايتوالمسافرين ل السياح بينتساهم في زياد  الوعي البطوالت الكبرى خطو  هامة هذه استضافة تشكل ": أضافو 
 ".في اإلمار عب أو مشاهد  الجولف بل
 



 

 

نحن مواقع الجولف في العالم، و  همأتعتبر دبي واحد  من "وقال هالل سعيد المري مدير عام دبي للسياحة والتسويق التجاري: 
الت الجولف استضافة إحدى أكبر بطو  تعتبر ، حيثباستضافة بطولة موانئ دبي العالمية في عقارات جميرا للجولف فخورون جدا  
 ".2020عام المليون زائر بحلول  20 استقطاب تحقيق هدفنا المتمثل فيل هودناخطو  أساسية في إطار جفي العالم 

 
 

 انتهى
  

 الجولة األوروبية
الجولة األوروبية للجولف منظمة عالمية رياضية، تلتزم باالحتفال برياضة الجولف حول العالم، وتمتلك تاريخا حافال انتشرت منه 

 خالله وباتت موجود  في كافة أجزاء العالم.
وتشكل البطوالت المرموقة وأفضل العبو العالم جزءا من هذه الجولة، عبر خلق عرضا رياضيا محترفا لالعبين واألندية والرعا  

 والجمهور.
الجولة األوروبية تاريخ مشرف من اإلنجازات والروح الرياضية التي تقدم اليوم المواهب العالمية والمناظر الطبيعية  وأسست

صلها على المستوى العالمي بواسطة الشريك التلفزيوني، تحتضن الجولة العالم وتجمع البطوالت ذات التقاليد الخالبة. ومع توا
 العريقة مع البطوالت الجديد  في مدن ودول المستقبل.

 تستضيف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا "دول مينا"، خمس بطوالت على روزنامة الجولة األوروبية.
 

 للجولفعقارات جميرا 
، و هي احد  من أرقى مجمعات الجولف السكنية 2009تستضيف عقارات جميرا للجولف بطولة موانئ دبي العالمية منذ عام 

في الشرق األوسط، وتقدم مجموعة واسعة من مرافق الجولف ذات المستوى العالمي والمنازل المصممة بشكل فردي في اإلمارات 
 فقط من موقع دقيقة فقط من نخلة جميرا ودبي مارينا، وعلى بعد دقائق 15العربية المتحد . تقع عقارات جميرا للجولف على بعد 

نار عبي الجولف في ملعبين عالميين ، الالومطار آل مكتوم الدولي. ويتميز المكان بتقديم تجربة ال تنسى ل 2020دبي إكسبو 
 واألرض، والمقيمين يسعو لألفضل ، منازل فاخر  وبيئة سلمية في متناول اليد و من أهم مناطق الجذب في دبي

هكتار من قطعة  375ن مشروع المرحلة األولى من مشروع جميرا للجولف الذي يتكون من وتشكل دورات النار واألرض جزءا م
 منشأ . 1,700تجمعا سكنيا تضم أكثر من  16هكتار وتضم  1,119أصل 

 بطولة جولة موانئ دبي العالمية



 

 

جتماعي من الطراز العالمي وهي ختام السباق إل جولة ى دبي التابعة إلى البطولة جولة موانئ دبي العالمية هي حدث رياضي وا 
العبا في الجولة األوروبية على ملعب األرض في عقارات  60األوروبية. ستحتفل البطولة بعامها التاسع وستكون ضيفة ألفضل 

الى  16جميرا للجولف. تتكون البطولة من أربع جوالت وفي هذا الموسم ستمدد البطولة على مدار أربعة أيام من يوم الخميس 
 نوفمبر. 19حد يوم األ

(, روري 2011(, ألفارو كويروس )2010(, روبرت كاريسن )2009أبطال جولة موانئ دبي العالمية السابقون: لي ويستود )
 (.2016( و هنريك ستينسون )2015(, و روري مكلروي )2014, 2013(, هنرك ستينسون )2012مكلروي )

 
 سلسلة روليكس

,و هي فئة متميز  تشما مجموعة من البطوالت في جدول الجولة األوروبية الدولية. تتألف 2017بدأت سلسلة رولكس في عام ,
فعاليات  سلسلة رولكس في الوقت الحاضر من ثماني بطوالت، ستقام في مجموعة متنوعة من مواقع الجولف في جميع أنحاء 

 ماليين دوالر أمريكي. 7العالم، وستقدم حد أدنى من جوائز بقيمة 
يوليو(,  2 -يونيو  29مايو(. بطولة فرنسا المفتوحة )  28-25: بطولة "بي ام دبليو" )2017ائمة بطوالت رولكس لعام وتشمل ق

يوليو(, بطولة إدار  أصول أبردين االسكتلندية المفتوحة  9-6بطولة سوق دبي الحر  اإليرلندية المفتوحة برعاية مؤسسة روري )
(, بطولة 5-2أكتوبر(، بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة )نوفمبر  15-12يوليو(, بطولة إيطاليا المفتوحة ) 13-16)

نوفمبر( حيث يتوج الالعب الرائد في قائمة  19-16نوفمبر(, بطولة جولة موانئ دبي العالمية ) 12-9تحدي نيدبانك للجولف )
 السباق إلى دبي و الذي تقدمه رولكس.

 
 د أداء الجولة األوروبيةمعه

يسمح معهد أداء الجولة األوروبية العبي الجولف من جميع الفئات لممارسة والتعلم وتحسين استخدام المعرفة واألدوات التي 
وضععا  نخبة من المهنيين واألخصائيين الطبيين في الجولة األوروبية. من خالل عملية معهد االداء التي وضعها فريقنا على 

إلنترنت من المتخصصين، على شبكة اإلنترنت وقنوات وسائل االعالم االجتماعية والمرافق المرخصة، يمكن لجميع شبكة ا
العبي الجولف من المبتدئين إلى المحترفين الحصول على أحدث المعلومات في إعداد البدني والميكانيكا الحيوية والوقاية من 

 اإلصابات ألداء أفضل.


