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بملكية  في العالمالتي تم تنظيمها لجولف ا رابطة أول ( EAGL د نادي اإلمارات لجولف الهواة ) عي

مباراة  312| فرق 8| عبين والرعاة  في اإلماراتالاللعب ل تعد انها تكون عامل تغييروهي  الشركة

 | تدار مهنيامعتمدة لدى نادي اإلمارات للجولف  | | بث مباشر

 

في دولة اإلمارات ( EAGL نادي اإلمارات لجولف الهواة ) افتتاح دبي )اإلمارات العربية المتحدة(: تم 

في مجال لعب جولف الهواة التي تملكها شركة  العربية المتحدة، وهي أول بطولة من نوعها في العالم

وهو رجل أعمال بارز مقيم في دبي وهو  بهذا التصور سوديش أغغاروال/  السيد وقد بادر  تجارية، 

يليه الدور نصف الجولة ثمانية فرق في شكل فريق  EAGL العب غولف عاطفي نفسه، سيضم فريق

 النهائي والنهائي.  

االفتتاحية في وقت الحق من هذا العام من  عقد اللعبةإعالن مواعيد الجوالت، ولكن سيتم ولم يتم 

مالعب أيقونية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بدًءا من  5-4في  2022إلى يناير  2021نوفمبر 

 ولف واليخوت.  جنادي دبي كريك لل

فهيم بن سلطان القاسمي،  /الشيخ مويناير بحضور رئيس الضيوف، س 20 بتاريخ EAGL افتتاحتم 

يس اتحاد آسيا والمحيط السيد تيمور حسن، رئ /، وضيف الشرف(EGF) اإلمارات للجولف ناديرئيس 

تحاد الذي ، اال APGC وتتمتع بدعم من EGF وقد تم إقرار البطولة من قبل .(APGC) ولفجالهادئ لل

 .ولف في مناطق آسيا والمحيط الهادئجهيئة وطنية لل 42يمثل 

 

فرق  واالن برزت تسعةفرق. اليتم دعوة الشركات واألفراد لشراء على مدى األشهر القليلة المقبلة، س

أبو ظبي ، جمبو اآلسيوية، نمور دبي، العبي اإلمارات، نيكس اإلنجليزية،  رورز : على الساحة

 ي أول اللعبةف سوف تلعبسيفيس األوروبية، سينغس الهندي، تشويس الكورية وتايمور الباكستانية. 

 .تم شراؤها التي ثمانية فرق االفتتاحية 

 

ة في كل جول مباراةالعقد العبا والعبين محترفين كمدربين. سيتم  24وسيضم كل فريق تشكيلة من 

ط فق ةمفتوح المباراةلعب المباراة. ل فريق لعب في مختلف أشكال العبا مختارا من ك 12من قبل 

نحن   ل في تجمع الالعبينعليهم التسجي يجبأو أفضل. س 14 عددإعاقة مؤشر لالعبين الذين لديهم 



اإلمارات للجولف للهواة هو أكثر شيء مثير يحدث للهواة الغولف، الذي هو أكبر جزء من هذه  نادي

نعلم جميعًا اإلثارة التي تولدها منافسات الجولف الجماعية مثل كأس رايدر وكأس الرؤساء ،  الرياضة

لهندي ا النادياإلنجليزي الممتاز في كرة القدم أو النادي رياضي مثل  ناديوالدراما التي يمكن أن يخلقها 

  ."الممتاز في لعبة الكريكيت

ونحن نهدف إلى توفير تجربة ال تنسى لالعبين والرعاة من خالل التنظيم المهني وخلق مقترحات قيمة 

 .مما سيجعل من هذا الوضع مربحا لجميع أصحاب المصلحة لدينا

لديها القدرة على تنمية اللعبة  EAGL فهيم إنه يعتقد أن الـ /للجولف الشيخوقال رئيس اتحاد اإلمارات  

بشكل كبير في البالد.  "لدينا الكثير من البطوالت الرائعة للمحترفين في اإلمارات، ولكن نادراً ما 

إلى أن  الهواة بطولة سيطمح  EAGL نحصل على شيء يثير حماس الالعبين الهواة. يمكن أن تصبح

 ."جزًءا منها ، وبالتالي العمل بجد أكبر للحصول على أفضل يصبحوا

 دافئن األكثر شهرة من باكستان: "من ، وهو واحد من العبي الغولف المحترفيAPGC وقال حسن من

ً أن نرى بطوالت مثل  القلب زيادة نرى  ,APGC فيواإلمارات للجولف للهواة.  مسابقات ناديحقا

 نوعية الغولف الهواة هو في قلب كل ما نقوم به. نحن سعداء بدعملعبة غولف وتحسين في شعبية 

EAGL"   

ادي ن، وأضاف بريا كومريا، مدير للمسابقاتوسيكون البث المباشر للجوالت أحد المالمح البارزة 

 312على مدى شهرين وتشمل  والعب الذين مجموعه تسع جوالت المسابقاتأبطال أوروبا: "سيضم 

خالل الموسم ساعة  40 الذي يطول الفريق البطل. وسيكون أول مرة البث المباشرمباراة قبل تحديد 

العبي الغولف الهواة تجربة اللعب مثل المحترفين في ملعب للجولف  EAGL االفتتاحي. وسوف يعطي

 ."التي أنشئت مثل البطوالت المهنية

 

طون وضعناها ألولئك الذين يرب وتعليقاً على فرص الرعاية، أضاف أغغاروال: "بالنسبة للفوائد التي

، سيكون هذا اقتراًحا فعااًل للغاية من حيث التكلفة. وتعتبر أيام الشركات في لعبة غولف EAGL مع

واحدة من أكثر الرعاية الفعالة في مجال الرياضة، ونحن نقدم فرصة لالستفادة من حدث لمدة موسم 

حول  مزيد من التفاصيلارين العالقات العامة".  لمن خالل الضيافة والعالمات التجارية والشبكات وتم

، أو االتصال بريا، www.eagl.ae  رة إلمارات للجولف للهواة، يرجى زياا ناديكيفية االرتباط مع 

 + 971506314120رقم ، على الناديمدير 


