
ملعب الجولف في جبل سیفة 
یـمتاز مـلعب الـجولـف فـي جـبل سـیفة ذي الـحفر الـتسعة بـتصمیمھ االسـتثنائـي وفـقاً لـمعایـیر بـي جـي إیـھ 

الـعالـمیة وإطـاللـتھ عـلى جـبال الحجـر. وقـد قـامـت شـركـة ’ھـارادیـن جـولـف‘، والـحائـزة عـلى الـعدیـد مـن 

الـجوائـز، بـتطویـره لـیتماشـى مـع نـمط الـحیاة الـعصرّي، حـیث تـّم الـمزج فـیھ بـین الـتصمیم الحـدیـث وجـوّ 

الـمنطقة الـعاّم لـیضیف نـكھة جـدیـدة عـلى كـّل جـولـة لـعب. وتـقّدم كـّل حـفرة مـن الـحفر تجـربـة مـثیرة لـالعـبین 

مـن مـختلف المسـتویـات فـي كـّل مـّرة یـدخـلون فـیھا الـمیدان األخـضر. كـما تـّم بـناؤه ضـمن مـقایـیس مـالعـب 

الـبطولـة بـطول 7268 یـاردة، بـحیث یـمكن االسـتفادة مـن مـسافـة الـلعب الـكامـلة أو االقـتصار عـلى مـسافـة 

اللعب العادیة للھواة على طول 5686 یاردة. 

وقـد تـّم تـصمیم الـملعب وفـق الـطراز الـعالـمّي الحـدیـث بـحیث یـالئـم مـتطلّبات الـالعـبین لـكّل مسـتوًى مـن 

مسـتویـات الـصعوبـة، ویـتمیز بمجـموعـة مـختارة مـن اإلنـحناءات والـمنعطفات الـفریـدة لـمنح أجـمل اللحـظات. 

ویـعّد الـملعب أول مشـروع یـتم تـطویـره عـلى شـاطـئ البحـر مـن جـانـب شـركـة ’ھـارادیـن‘، حـیث یـترّبـع بـین 

الـوحـدات الـسكنیة بـإطـالالت رائـعة عـلى بحـر الـعرب، وتـتكامـل عـناصـره الـطبیعّیة مـع المشھـد الـكليّ 

الـخالب حـول مـرافـق جـبل سـیفة، وقـد تـّم اسـتخدام األشـجار والـنباتـات لینسجـم الـملعب مـع مـشاھـد الـطبیعة 

الـخّالبـة حـولـھ. ویـتولـى إدارتـھ وتـشغیلھ بـاقـة مـن خـبراء ریـاضـة الـجولـف الـمتخصصین لیحـظى العـبو 

الجولف بتجربة ترفیھّیة شّیقة.  

ریاضة ’فوت جولف‘    
تـمّثل ریـاضـة ’فـوت جـولـف‘ وسـیلة جـدیـدة لـالسـتمتاع بـالـوقـت عـلى مـلعب الـجولـف بـاسـتخدام كـرة الـقدم، وتـتمّ 

مـمارسـتھا مـثل لـعبة الـجولـف الـتقلیدیـة، حـیث یـقوم الـالعـبون بـركـل كـرة الـقدم مـن نـقطة اإلنـطالق إلـى حـفرة 

بـقیاس 21 بـوصـة. وھـي ریـاضـة شـّیقة تجـمع بـین فـخامـة الـجولـف والـشغف والحـماسـة الـتي تـمتاز بـھا كـرة 

الـقدم. ویـرّحـب مـلعب الـجولـف بـجبل سـیفة بجـمیع العـبي الـجولـف لتجـربـة ھـذه الـظاھـرة الجـدیـدة وقـضاء 

أجمل اللحظات. 

متجر الجولف 
حـرصـت شـركـة مـوریـا عـلى تـعزیـز تجـربـة العـبي الـجولـف فـي جـبل سـیفة مـن خـالل متجـر الـجولـف 

الـمتخصص والـذي یـقع عـلى الـمرسـى وعـلى بـعد دقـائـق قـلیلة مـن الـملعب. وتـشمل المجـموعـة الـھائـلة مـن 

الـمنتجات مـضارب الـجولـف عـالـیة األداء، والـمعّدات الـخاصـة بـالـالعـبین الـمبتدئـین والـمحترفـین، إضـافـة إلـى 



كـّل مـا یـحتاجـھ عـشاق الـجولـف لـممارسـة ھـذه الـریـاضـة الـرائـعة. كـما یـقّدم المتجـر كـذلـك تـشكیلة واسـعة مـن 
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