
 

  

 بيان صحفي:

 عقارات جميرا جولف تعلن عن تعيين جوليان سمول مديراً منتدباً لعمليات النادي

 

في منصب المدير  اليها  : أعربت عقارات جميرا جولف عن سعادتها بانضمام السيد جوليان سمول2015أغسطس  12دبي، 

 .2015سبتمبر  27المنتدب لعمليات النادي بدءاً من 

الذي يأتي محمالً بخبرات تناهز الثالثين عاماً بترأس خدمات الضيافة والترفيه في عقارات جميرا جولف، مع وسيقوم جوليان 

 التركيز على التطوير المستمر للمجمع ليواكب السمعة التي حققها كوجهة عالمية للجولف. 

ي" األيقوني في بريطانيا، قبل طعم "ذا سافوالحفالت والمآدب في ممنصب مدير جوليان شغل  في مرحلة مبكرة من مسيرته المهنية،

أن ينضم إلى "ستانهوب" العقارية التي مقرها لندن، ليقود جانب الضيافة والترفيه ضمن مشاريع التجديد الضخمة في "برود غيت" 

 لندن و"ستوكلي بارك" في هيثرو. 

، وأشرف على تطوير أعمال النادي ليصبح ما هو نادي "وينتوورث" في منصب الرئيس التنفيذيإلى انضم جوليان  1996وفي عام 

بطولة احترافية  40عليه اليوم بشهرته العالمية في قطاع أسلوب الحياة. وخالل الفترة التي قضاها مع "وينتوورث" استضاف النادي 

بطولة استضافة  فيخبرة تضع جوليان في موقع ممتاز لدعم عقارات جميرا جولف  وهي-للجولف ضمن بطولة الجولة األوروبية 

 التي هي الجولة النهائية للبطولة األوروبية "السباق إلى دبي". للجولف موانئ دبي العالمية

وإلى جانب دوره كمدير تنفيذي لنادي "وينتوورث" كان جوليان عضوا في مجلس إدارة شركة "وينتوورث" إلدارة العقارات طوال  

 سنوات الماضية. 10الـ 

 حامال معه التنفيذي لشركة عقارات جميرا جولف: "نتطلع إلى العمل مع جوليان الذي يأتي  الرئيس-سف كاظم بهذه المناسبة قال يو

قيادة عمليات نادي عقارات جميرا جولف، وسيركز جوليان على تطوير في روة من المعرفة والخبرة. وسنعمل جنبا إلى جنب ث

 ." عالمي الرفيعللجولف إلى المستوى الالراقي مية ونقل المجمع السكني خدمات الضيافة والترفيه لتحقيق أعلى المعايير العال

ديناميكيات السوق في دبي  تقومتعليقا على تعيينه، قال جوليان سمول: "تمر عقارات جميرا جولف بفترة مثيرة من النمو، حيث 

بتحفيز الطلب على مجمع الجولف السكني. ويسرني االنضمام إلى عقارات جميرا جولف في هذا  2020واقتراب موعد إكسبو 



عضاء النادي والمقيمين إلى تعزيز عروضها الحالية والمستقبلية لترسيخ مكانة المجتمع كوجهة جذابة أل فيه نهدفالذي  الوقت المثير

 ."والضيوف

 حول عقارات جميرا جولف

لمستضيفة لبطولة موانئ دبي العالمية للجولف والتي هي الجولة النهائية للبطولة األوروبية "السباق إلى عقارات جميرا جولف، ا

، هي واحدة من أعرق مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط، وتقدم مجموعة واسعة من المرافق عالمية 2009دبي" منذ عام 

اإلنشاء( في دولة اإلمارات العربية المتحدة. عقارات جميرا جولف التي  منزل مصمم بشكل فردي )القائمة وقيد 1000المستوى و

دقيقة من جزيرة النخلة ومرسى دبي هي في وضع ممتاز لتوفير تجارب ال تنسى على ملعبيها المؤهلين الستضافة  15تقع على ُبعد 

ية الرئيسية في دبي. ومن النادي الحديث إلى البطوالت العالمية، النار واألرض، والمنازل الواقعة بالقرب من األماكن السياح

المطاعم وحمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية، عقارات جميرا للغولف لديها تشكيلة واسعة من وسائل الترفيه والمرافق الصحية 

 التي من شأنها توفير أسلوب حياة مترف.

جديد تحت اسم "األندلس"، والذي سيضم مجموعة من وأعلنت عقارات جميرا جولف مؤخرا عن تطوير مشروع عقاري فاخر 

 الشقق والمنازل الفاخرة إضافة إلى مركز تجاري.
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