
 

 

 مبدعة لنجم الكرة العالمي إيبي ساند يحمل تصميمه لمسات  
 أول مركز رياضي مستدام في العالم في قلب عقارات جميرا للجولف هابسبورتس  غرين

 
  وتشجيع المشاركة المحلية من عشاق الرياضة؛ وسيتضمن  ،السياحة الرياضية إلى دبيلجذب حركة المركز صمّم

 وخيارات عديدة أخرى ومطاعم ومقاه   حبل انزالق وحديقة للتزلج ومركزاً لألبحاث وفندقاً 
  الكرة الدنماركي الدولي إيبي ساند الذي  نجم، ويستمد تصاميمه من ألف قدم مربع 500المشروع يمتد على مساحة

عقارات ’ حفل توقيع مذكرة التفاهم بـ فياألعمال والتطوير الدنماركي، د بولسن، وزير انضم إلى سعادة ترولز لون
 ‘جميرا للجولف

  عقارات جميرا للجولف’ لمجّمع، ويعد جزءاً من المرحلة األولى 2018عام أواخر المشروع في  استكمالمن المتوقع‘ 
 

‘ عقارات جميرا للجولف’ شركةفريق اإلدارة التنفيذي ل استضاف: 2016نوفمبر  1دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ 
أول مركز رياضي مستدام في  –)ذا هاب( ‘ سبورتس هاب باي ساند غرين’تطوير لالليلة الماضية حفل التوقيع الرسمي 

، إلى حفل الدنماركيسعادة ترولز لوند بولسن، وزير األعمال والتطوير وانضم ‘. عقارات جميرا للجولف’مجّمع قلب بالعالم 
  .الذي قّدم التصميم األولي للمركز كرة القدم الدولي إيبي ساند، نجمالتوقيع بحضور 

 
لدولة اإلمارات العربية  دبي على رأس وفد لتقديم الخبرة الدنماركية في مجال االستدامةويزور سعادة ترولز لوند بولسن 

بوصفها عنصرًا  البيئيةبالممارسات ‘ سبورتس هاب باي ساند غرين’تزام بالالوفد الحكومي الدنماركي  أشاد حيث المتحدة،
 .2021أساسيًا لتحقيق رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 

 
ألف قدم مربع،  500؛ ويمتد على مساحة 2018في أواخر عام ‘ سبورتس هاب غرين’ومن المتوقع استكمال مشروع 

ومطاعم ومقاه فضاًل عن خيارات أخرى متعددة. ويهدف المركز  ومركز لألبحاث وفندقاً حبل انزالق وحديقة للتزلج  وسيضم
وسيشكل الوجهة  رياضة على اختالف الفئات العمرية؛السياحة الرياضية إلى دبي، وتشجيع المشاركة المحلية بال استقطابإلى 

 األولى للتدريبات الرياضية والترفيه في اإلمارة.
 

وحبل  داخلية وخارجية في الهواء الطلق وجدران تسلق ة رياضية حديثة، ومختبرًا للمناخ ومسبحاً أكاديمي‘ هاب ذا’وسيتضمن 
خصصة للموسيقى واأللعاب وقاعة م زًا للتدريب على الفنون القتالية ومنشأة لألبحاث الرياضيةومرك انزالق وحديقة للتزلج

يقع المركز بالقرب بية رياضية يسهل الوصول إليها. و ضاًل عن مرافق طف ركز سبا وعالجات فيزيائية رياضيةوم الرياضية
 ‘.عقارات جميرا للجولف’الحديث في مجّمع ‘ كلوب هاوس’من مدخل نادي 

 
دارة النفايات  على مفاهيم االستدامة، ويتكامل مع نظم  ‘ سبورتس هاب غرين’ويقوم التصميم البيئي لمركز  للطاقة الشمسية، وا 

عادة استخدامها، بحيث يشكل تصميم حديقة التزلج  خزانًا لجمع وتوجيه  –على سبيل المثال  –وحفظ وترشيد استهالك المياه وا 
 مياه األمطار إلى المساحات الخضراء المحيطة.



 

 

قامة فندق مستدام، ومرافق لالجتماعات، وخيارات والمركز مصمم الستيعاب الجماهير الرياضية المحلية والدولية، مع خطط إل
دارة -متنوعة لتناول األطعمة والمشروبات  وتقوم شركة ساند اآلن بمحادثات مع شركات محلية وعالمية مهتمة باستئجار وا 

 المساحات.
 

هرا يضم العديد وقال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لعقارات جميرا للجولف: "أصبحت عقارات جميرا للجولف مجتمعا مزد
سبورتس هاب" هو إنجاز آخر سيرسخ من مكانتها الرائدة بين  غرينر الدوليين، واإلعالن عن مشروع "من األسر والزوا

مجمعات الجولف في المنطقة. ومن خالل تطويرنا للمشروع نثبت التزامنا الحثيث بدعم نجوم الرياضة والناشئين اإلماراتيين 
 بحاجة إليها للنمو والتميز في جميع المستويات." عبر تقديم المنصة التي هم

 
من جهته قال إيبي ساند العب كرة القدم الدنماركي ومؤسس المشروع: "كمقيم في عقارات جميرا للجولف، إنه لشرف عظيم 

الرياضي.  أن يكون لي إسهام مباشر في تطوير هذا المشروع العالي الجودة، وفي نفس الوقت تقديم إطار عمل متفوق للتدريب
ومن خالل "غرين سبورتس هاب" أتطلع إلى تقديم مرافق رياضية متنوعة وواسعة النطاق في دبي، وتشكيل منطقة جذب 
مستدامة، حيوية ومتعددة الوظائف يمكن استخدامها كمورد اجتماعي وتعليمي للزوار المحليين والدوليين على حد سواء. 

 م ألسلوب حياة أكثر صحة واستدامة."وسيكون "غرين سبورت هاب" المجتمع المله
 

ركي لألعمال انم: "بصفتي الوزير الدوالتطويرعمال وفي نفس السياق قال سعادة ترولز لوند بولسن، الوزير الدنماركي لأل
، من دواعي سروري أن أشهد شخصيا ثمرة هذا التعاون بين أكاديمية إيبي ساند الرياضية وعقارات جميرا للجولف، والتطوير

ا يؤكد إلى حد كبير اإلمكانات الهائلة لتشكيل الروابط بين االستدامة والحياة الصحية والتصميم العالي الجودة. وأعتقد أن م
هذا التعاون في تصميم وبناء المجمع الرياضي األكثر استدامة في العالم حتى اآلن هو مثال عظيم على فرص الدمج بين 

ت والرؤى الطموحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة. وآمل استمرار التعاون الوثيق بين المعرفة والخبرة الدنماركية والقدرا
الدنمارك واإلمارات مستقباًل بما يصب في مصلحة األعمال والمجتمع ككل، ولتحقيق األهداف الوطنية االستراتيجية لتمكين 

 بيئة أكثر اخضرارا واستدامة."
 

بالمبادئ والممارسات الصديقة للبيئة، عبر تطويرها حصريًا لمشاريع تسهم بشكل  يذكر أن عقارات جميرا للجولف ملتزمة
 نشط في حماية البيئة.

 
ويأتي هذا اإلعالن في فترة تتوجه فيها جميع أنظار المجتمع الرياضي الدولي نحو عقارات جميرا للجولف لمتابعة استضافتها 

 20-17ئية للبطولة األوروبية "السباق إلى دبي" والمقامة في الفترة من لبطولة موانئ دبي العالمية والتي هي الجولة النها
 .2016ديسمبر 

 
 -انتهى-

 



 

 

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

واحدة من أعرق مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط، وتقدم مجموعة واسعة من ، هي 2009إلى دبي" منذ عام 
منزل مصمم بشكل فردي )القائمة وقيد اإلنشاء( في دولة اإلمارات العربية المتحدة. عقارات  1700المرافق العالمية المستوى و

هي في وضع ممتاز لتوفير تجارب ال تنسى على دقيقة من جزيرة النخلة ومرسى دبي  15جولف التي تقع على ُبعد للجميرا 
ملعبيها المؤهلين الستضافة البطوالت العالمية، النار واألرض، والمنازل الواقعة بالقرب من األماكن السياحية الرئيسية في 

تشكيلة واسعة  دبي. ومن النادي الحديث إلى المطاعم وحمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية، عقارات جميرا للجولف لديها
 من وسائل الترفيه والمرافق الصحية التي من شأنها توفير 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.
 

 ، Facebookأو تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي JumeirahGolfEstates.comروا لمزيد من المعلومات زو 
Twitter،Instagram  

 
 لالستفسارات الصحفية:

 غرايلينغ
 فيكي القصير

Kassir@grayling.com-Vicky.El  
3588 104 52(0 )971+ 

http://www.jumeirahgolfestates.com/
https://www.facebook.com/Jumeirah-Golf-Estates-Golf-Club-131022593605993
http://www.twitter.com/JumeirahGolfEst
https://instagram.com/jge.golfestates/
mailto:%20Vicky.El-Kassir@grayling.com

