
 

 

 "طواف دبي"شراكتها مع عقارات جميرا للجولف تعلن عن 
 

 الذي يقطع عقارات جميرا للجولف الشريك الرسمي لطواف دبي مشاركة نخبة من راكبي الدراجات العالميين في السباق
 

كنية في : تفخر عقارات جميرا للجولف، إحدى أرقى مجمعات الجولف الس2017يناير  24، االمارات العربية المتحدة، دبي

للدورة القادمة من بطولة  رسميا   منطقة الشرق األوسط والمستضيفة لبطولة موانئ دبي العالمية للجولف بأن تكون شريكا  

والتي تعتبر في عامها الرابع حدثا  كالسيكيا  رئيسيا  في تقويم سباقات الدراجات،  "طواف دبي" الدولية للدراجات الهوائية،

شغف ومهارة مشاهدة يستمتع الجمهور بلفريقا   16بمشاركة مراحل  ثالثمع  يرفبرا 4يناير إلى  31 ومن المقرر إقامتها بين

 بعض أفضل المتسابقين الدوليين على اإلطالق.  

  

يقطع المتسابقون المتوافدون من جميع القارات الخمس معظم معالم دبي األكثر شهرة، مع تقسيم السباق إلى ثالث مراحل س

أفضل راكبي  الفريق اإلماراتي مع وسيتنافسألسلوب القيادة السريعة واألخرى للقيادة المتسلقة لالرتفاعات.  اثنتان منها

 الدراجات في العالم.

 

 16المرور عبر المجمعات الـ وفبراير،  4وسيقوم المتسابقون بقطع عقارات جميرا للجولف في المرحلة الثانية من سباق يوم 

ن بالمناظر المحيطة الهادئة والمساحات الخضراء المطلة على أفق دبي.  وستبدأ المرحلة الثانية للمشروع، ريثما يستمتعو

كيلومتر مرورا  بعقارات جميرا  188للسباق من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في نخلة جميرا، ليقطع المشاركون 

 للجولف قبل الوصول إلى خط النهاية.

 

ومن تزايد شعبية مليون دوالر في دبي.  421رياضة تأثير اقتصادي مباشر ُيقدر بحوالي للإحدى التقارير بأن ذكرت 

ليس من المستغرب أن تسهم أحداث مثل بطولة موانئ دبي العالمية وطواف دبي بشكل األحداث الرياضية في المنطقة، 

 رئيسي في هذا القطاع.

 

قارات جميرا للجولف: "تعتبر بطولة "طواف دبي" الدولية بهذه المناسبة قال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لشركة ع

للدراجات الهوائية حدثا  مثيرا  في تقويم سباقات الدراجات، وتفخر عقارات جميرا للجولف بالمساهمة في االقتصاد الرياضي 

يساعد على وبل مكانة دبي الرياضية فحسب، لمنطقة من خالل الشراكة مع هذا الحدث. وال يقتصر هذا الحدث على رفع ل

 ، وهو هدف رئيسي لعقارات جميرا للجولف." ط وصحيالترويج ألسلوب حياة نش

 

وأضاف أن "عقارات جميرا للجولف استضافت بطولة موانئ دبي العالمية للجولف لثمان سنوات متتالية، ونجحت في ترسيخ 

اهير الرياضية الدولية. وهي تقدم أسلوب حياة من الجم ةا قياسيأعداد وتجذب في كل عاممكانتها كمنصة عالمية للرياضة، 

فريد ومرافق مجهزة بأحدث المعدات، بما في ذلك معهد "يوروبيان تور" الوحيد في الشرق األوسط، وملعبين من الطراز 

العالمي للجولف، وأكاديمية التنس. وسيتيح حدث طواف دبي فرصة رائعة للترويج لعروضنا الموسعة للمجتمع الرياضي 

 المي."الع

 

عقارات جميرا لهذا التعاون بين لس دبي الرياضي: "نحن سعداء جدا من جهته قال سعادة سعيد حارب، األمين العام لمج

تروج عقارات جميرا للجولف نمط و. الجولف وركوب الدراجاتكامل بين لعبتي الت علىواف دبي. وهو مثال وطللجولف 

 ".طواف دبي نقله إلى جماهير حي والنشط، وهو بالضبط ما نريدالحياة الص

 

دقيقة من نخلة جميرا ومرسى دبي، وهي المكان األمثل لالستمتاع  15يذكر أن عقارات جميرا للجولف تقع على بعد 

 المنازل الراقية. عبيها " النار واألرض" ومجمعاتبالحماس الذي يرافق بطولة طواف دبي هذا العام، على خلفية مل



 

 

بعد ظهر يوم السبت  01:50دث، ستبدأ الفرق المتنافسة بقطع قسم عقارات جميرا للجولف الساعة للراغبين في حضور الح

فبراير. ويمكن للمتفرجين عند مدخل شارع الفي الترحيب بالمتسابقين وهم في طريقهم نحو نادي عقارات جميرا  4الموافق 

 للجولف.

 

مكنكم حجز طاولة في نادي عقارات جميرا للجولف عبر االتصال لالستمتاع بوجبة أو مشروب لذيذ بعد مرور المتسابقين، ي

، restaurants@jumeirahgolfestates.com+ أو إرسال بريد إلكتروني إلى 97148182000على الرقم 

والنادي هو الموقع المثالي لقضاء نهاية أسبوع مذهلة بفضل إطاللته الباهرة على أفق مدينة دبي وسط المساحات الخضراء 

 اسعة لملعب "األرض".الش

 
 # انتهى #

 
 حول عقارات جميرا للجولف

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

مجموعة واسعة من المرافق العالمية المستوى ، هي واحدة من أعرق مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط، وتقدم 2009منذ عام 

جولف التي تقع على ُبعد للمنزل مصمم بشكل فردي )القائمة وقيد اإلنشاء( في دولة اإلمارات العربية المتحدة. عقارات جميرا  1700و

ستضافة البطوالت دقيقة من جزيرة النخلة ومرسى دبي هي في وضع ممتاز لتوفير تجارب ال تنسى على ملعبيها المؤهلين ال 15

العالمية، النار واألرض، والمنازل الواقعة بالقرب من األماكن السياحية الرئيسية في دبي. ومن النادي الحديث إلى المطاعم وحمامات 

ا توفير السباحة ومراكز اللياقة البدنية، عقارات جميرا للجولف لديها تشكيلة واسعة من وسائل الترفيه والمرافق الصحية التي من شأنه

 أسلوب حياة مترف.

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

 والمنازل الفاخرة إضافة إلى مركز تجاري.

،  Facebook،Twitterأو تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي  hGolfEstates.comJumeiraلمزيد من المعلومات زوروا 

Instagram 

 

 لالستفسارات الصحفية:

 غرايلينغ

 فيكي القصير

Kassir@grayling.com-Vicky.El 

 
 

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