
 

Contact us: +971 4 8182000 • jumeirahgolfestates.com • customercare@jumeirahgolfestates.com 

 

 "طواف دبيـ "عقارات جميرا للجولف تعلن عن رعايتها ل
 

 ف الشريك الرسمي لطواف دبياق الذي يقطع عقارات جميرا للجولمشاركة نخبة من راكبي الدراجات العالميين في السب
 

طولة موانئ المستضيفة لبو أرقى مجمعات الجولف السكنية في منطقة الشرق األوسط إحدى تفخر عقارات جميرا للجولف، :2016يناير  21دبي، 

 حدثا   عامها الثالثالتي تعتبر في والهوائية،  للدراجات ةالدولي "دبي طواف"بطولة للدورة القادمة من دبي العالمية للجولف بأن تكون شريكا رسميا 

  في البطولة. دوليا   ونجما   فريقا   16في تقويم سباقات الدراجات، ومن المقرر مشاركة أكثر من  رئيسيا   كالسيكيا  

 

تقسيم السباق مع  ،شهرةاألكثر معالم دبي  معظمجميع القارات الخمس من  المتوافدونالمتسابقون فبراير، سيقطع  6-3بين أربعة أيام  وعلى مدى

للجولف في  ارات جميراعق بقطع. وسيقوم المتسابقون لالرتفاعاتلقيادة المتسلقة األخرى لالقيادة السريعة واثنتان منها ألسلوب ثالث مراحل إلى 

ريثما ، للمشروع 16الـ  المجمعات ، وسيقومون بالمرور عبردلي ويغينزومن بينهم الدراج العالمي برا، فبراير 4سباق يوم المرحلة الثانية من 

للرياضات  نادي دبي الدوليلسباق من لستبدأ المرحلة الثانية والخضراء المطلة على أفق دبي. المساحات المحيطة الهادئة و بالمناظر يستمتعون

 .بعقارات جميرا للجولف قبل الوصول إلى خط النهاية مرورا   يلومترك 188ن والمشارك، ليقطع البحرية في نخلة جميرا

 

حوالي قدر بأن الرياضة لها تأثير اقتصادي مباشر ي  بعن شركة ديلويت  ومن تزايد شعبية األحداث الرياضية في المنطقة، كشف تقرير صدر مؤخرا  

 رئيسي في هذا القطاع. بشكلأحداث مثل طواف دبي  إسهاممع  مليون دوالر في دبي، 421

 

بالمئة من مجموع األثر  30سهم الجولف بحوالي "بينما ي   ولفجنفيذي لشركة عقارات جميرا لليوسف كاظم، الرئيس التقال  بهذه المناسبة

الشراكة مع طواف دبي. وال يقتصر هذا عبر تها في ذلك مساهمرفع بارات جميرا للجولف في دبي، تفخر عقللقطاع الرياضي االقتصادي المباشر 

عقارات جميرا لرئيسي و هدف ط، وهينشصحية وأسلوب حياة حياة الترويج لإنه يساعد على بل ، فحسب الرياضية الحدث على رفع مكانة دبي

 ."للجولف

 

يخ مكانتها كمنصة عالمية نئ دبي بطولة العالمية لسبع سنوات متتالية، ونجحت في ترسبطولة موا استضافت قارات جميرا للجولفع"وأضاف أن 

بما في ذلك فريد ومرافق مجهزة بأحدث المعدات، م أسلوب حياة تقد وهيمن الجماهير الرياضية الدولية كل عام.  اقياسي اوجذبت عدد، للرياضة

طواف دبي فرصة رائعة . وسيتيح حدث كاديمية التنسأن من الطراز العالمي للجولف، ومعهد "يوروبيان تور" الوحيد في الشرق األوسط، وملعبي

 ."رياضي العالميللمجتمع الالموسعة عروضنا للترويج ل

 

نسعى إلى رفع سياحة ركوب  ونحن، سياحة الجولفلرائدة سعيد حارب، األمين العام لمجلس دبي الرياضي: "تعتبر دبي وجهة  من جهته قال سعادة
الرائدة في المدينة. ونحن كجهة منظمة الرياضية عقد مزدوج" بين اثنين من منظمي األحداث " هي دراجات إلى نفس المستوى. وهذه الشراكةال

 ."مستوى مثل عقارات جميرا للجولفدولي في منصة رياضية عالمية ال حدثلطواف دبي فخورون بتقديم 
 

بطولة بالحماس الذي يرافق وهي المكان األمثل لالستمتاع ، ومرسى دبي نخلة جميرادقيقة من  15على بعد تقع ولف جعقارات جميرا لليذكر أن 

 المنازل الراقية.مجمعات من وملعبيها " النار واألرض" طواف دبي هذا العام، على خلفية 
 

. فبراير 4يوم الخميس الموافق  ظهربعد  01:50 الساعةقسم عقارات جميرا للجولف  بقطع المتنافسةللراغبين في حضور الحدث، ستبدأ الفرق 

 الترحيب بالمتسابقين وهم في طريقهم نحو نادي عقارات جميرا للجولف. الفيويمكن للمتفرجين عند مدخل شارع 

 

لالستمتاع بوجبة أو مشروب لذيذ بعد مرور المتسابقين، يمكنكم حجز طاولة في نادي عقارات جميرا للجولف عبر االتصال على الرقم 

، والنادي هو الموقع المثالي لبدء نهاية أسبوع restaurants@jumeirahgolfestates.com+ أو إرسال بريد إلكتروني إلى 71481820009

 لمساحات الخضراء الشاسعة لملعب "األرض".فبراير بفضل إطاللته الباهرة على أفق مدينة دبي وسط ا 4مذهلة يوم الخميس الموافق 
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 -انتهى-

 
 ‘للجولف جميرا عقارات’ حول

 عام منذ "دبي إلى السباق" األوروبية للبطولة النهائية الجولة هي التي- العالمية دبي موانئ لبطولة المستضيفة الجهة هي للجولف جميرا عقارات

 1700 من وأكثر المستوى العالمية المرافق من واسعة مجموعة وتقدم األوسط، الشرق في السكنية الجولف مجمعات أعرق من واحدة وهي -2009

 النخلة جزيرة من دقيقة 15 بعد على للجولف جميرا عقارات وتقع .المتحدة العربية اإلمارات دولة في فردي بشكل مصممة (اإلنشاء وقيد قائم) منزل

 العالمية، البطوالت والستضافة الجولف لعبة لعشاق تنسى ال تجارب لتقديم مؤهالن هماو ،"واألرض النار " جولف ملعبي تضم وهي دبي، ومرسى

 للجولف جميرا عقارات تحفل .دبي في الرئيسية السياحية األماكن أهم من بالقرب تقع التي الراقية المنازل مجمعات للجولف جميرا عقارات تضم كما

 للجولف جميرا عقارات تضم كما الصحية، والمراكز السباحة وبرك المطاعم من العديد جانب إلى ةالعالمي التصاميم ألحدث وفقا   مبني جولف بنادي

  .حياتهم في وتنوعا   تألقا   والزوار القاطنين تمنح والتي واالستجمام، الترفيه مرافق من العديد

 

 إلى باإلضافة الشقق، وتصاميم مساحات من متعددة خيارات يضم والذي األندلس، الجديد مشروعها مؤخرا   للجولف جميرا عقارات أطلقت وقد

 .والفاخرة الحديثة الراحة وسائل من مجموعة   جانب إلى التجارية، والمراكز السكنية المجمعات

 .امانستاغر  و تويترو  فيسبوكمع عقارات جميرا للجولف عبر موقع  للمزيد من المعلومات، والتواصل JumeirahGolfEstates.comيرجى زيارة الموقع 

 

 

 

 لالستفسارات الصحفية:

 غرايلينغ

  Katie.fyfe@grayling.com بريد:

 6891 689 55(0) 971+هاتف: 

http://www.jumeirahgolfestates.com/
https://www.facebook.com/Jumeirah-Golf-Estates-Golf-Club-131022593605993
https://www.facebook.com/Jumeirah-Golf-Estates-Golf-Club-131022593605993
http://www.twitter.com/JumeirahGolfEst
http://www.twitter.com/JumeirahGolfEst
https://instagram.com/jumeirahgolfest/

