
 
 

 حصفي   بالغ
 

ىل  تولف  گ للعرش  ال كأس  منافسات    اجلديدة مدينة  عود ا 
 

 2022غشت    29الرابط، ال ثنني  

 

مساكل  كأس العرش عىل  ل السابعة عرشة    النسخة ولفگلل  ةاملغربي  ةامللكي  اجلامعةنظم  ت ،  صاحب السمو املليك الأمري مولي رش يدرئاسة  ب

 .القادم ش تنرب 10ا ىل  5خالل الفرتة املمتدة من ولف ريزورت گ وملعبان بيتش گملعب مازا

 
، حيث ا ىل الساحة الرايضية الوطنيةمن جديد كأس العرش  منافسات  تعود    ،19بسبب جاحئة كوفيد    دام س نتني  توقف اضطراريبعد  ف

  مكن تستفرصة    املسابقةهذه  كام تعد  ادلفاع عن أألوان أأنديهتم،  من أأجل  يف ا طار فريق واحد  ولف الهواة  گلعبو اللعبات و  ستتظافر هجود

من أأوىل مراحل   تطور الالعبني الوطنينيالوقوف عىل  و تقيمي مس توى اللعب بشلك عام  من   اجلامعة امللكية املغربية للگولف  من خاللها

 .بشلك خاصالتكوين 

 ة امللكي  جلامعةاذلي سطرته االطموح    التطويربرانمج    مثرة  تعتربواليت  مواهب جديدة،    بروزشك    من دون  هذه الس نة  نسخة  عرفس ت

يضع،  ولفگلل  ةاملغربي واذلي  عىل،  رش يدل  السديدة  رؤية ال   بناء  مولي  الأمري  املليك  السمو  ممارسة  صاحب  تطوير  ولف  گالرايضة  ، 

 .رئيس يةال اأأولوايهتمن  ايتس توامل وبلوغ أأعىل  والتكوين

مر  " أأصبحادلوراتعىل  منافسات،  العرش    ت  تتكون    ،راخسارايضيا  موعدا  كأس  منحيث  الفرق  و   أأفضل  ال لعبات  ولف  گلعيب 
اكدمييات أأندية اململكة.  اذلين تكونواالش باب  متثل و  ذه املنافسةه رهاانتأأبرز أأحد هذا الأمر ابلنس بة للجامعة  ويعديف مدارس وأأ اذلي ي

 من أأعىل مس توى  اجلامعيني  لمسؤولنيل كأس العرش أأيضا فرصة  كام تعترب  ولف.  گال   للتكوين يف رايضة  البنيات الأساس يةتشجيع تطوير    يف

داء  فامي خيص، سواء  الهواة  ةرباوالالعبني املغ  اتأأفضل الالعب  لرصد التطور اذلي يعرفه مس توى طار امجلاعي  اللعب  الفردي أأو    الأ  يف ا 
 .ولفگ لل  ة املغربي   ةامللكي   جلامعة ا   ة يف ي لجنة الرايض ال رئيس    ، يوحض جليل بنعزوز " .الفرق

 
 حامل اللقبخالفة  عىل الظفر ابلكأس و فريقا    12أأفضل  تنافس  ت س    فريقا،  17يف البداية  للمشاركة  عدد الفرق املسجةل    وصلبعد أأن  و 

 .ابدلار البيضاءولف گابمل اندي 

 
بدخولنا  . 2019 س نة حققتهاذلي الغايل   اللقبعن  مفعمة حبامس كبري من أأجل أأن تدافعابدلار البيضاء  ولف گابمل اندي مجيع مكوانت "

د  ي م   يرصح  "للمرة الثانية عىل التوايل العرشكأس والظفر بالفوز حتقيق سوى  هدف   لنا منكون ي ن، ل اللقبحامل  ةبصفغامر املنافسة 

 .ابدلار البيضاء ولف  گ ابمل  اندي  فريق    معيد  ، بنيس 

 
 



 
حداهثامنذ  أأجواء ميزيها التنافس  يف جترى منافساهتا كام أأن ، ولفگلل ةاملغربي ةامللكي جلامعةا أأجندة  مضن ابرزاكأس العرش حداث   تعترب، ا 

 الأندية املشاركة. خمتلف من قبل وذكل وروح الفريق والود  املتبادل والاحرتام الرشيف

 

 :   ولف گلل ة املغربي   ة امللكي  اجلامعة  خبصوص 

مارس    12يف    ت تأأسس، اليت  ولفگلل  ةاملغربي  ةامللكي  جلامعةاتعترب    ،2018منذ يناير    صاحب السمو املليك الأمري مولي رش يدرئاسة  ب

عىل.  أأشاكهلمجيع    يف ولف،  گالرايضة  ممارسة  من أأجل  لجميع  ال ماكنية ل توفري    تس هتدف  ةرايضي  مجعية،  1960 حترص  الامتثال    ويه 

 .ولفگللفريقي  ولف والاحتاد ال  گاحلركة الرايضية ادلولية، ول س امي الاحتاد ادلويل لل املنصوص علهيا من قبل يةلقواعد الأخالقل

 :يف هماهما  تمتثلو 

 ولف گال رايضة تعزيز وتطوير ممارسة     •

 املسابقات   تس يريو تنظمي     •

 ولف گ الرايضة   ممارسة  وضع أأنظمة    •

 ولف گ الهمن  خمتلف  يف    حرتافية ضامن الا و التكوين     •

 الالعبني احملرتفني مواكبة     •

 مس توى من أأعىل  ولف گ لعيب ال  ال رشاف عىل    •

 
 :  كأس العرش   خبصوص 

 

يف مرحةل التصفيات   فامي بيهناتنافس ت  واليت، اململكة عىل صعيد رايضة الگولف أأرىق أأنديةلك س نة ولف للگعرش ال كأس منافسات مع جت

باليقاعدة  ب تبلغا ىل    الس توك  اليت    أأن  الهنائية  باملراحل  باليقاعدة  جترى  وهكذا  املاتش  عىل   ولفگلل  ةاملغربي  ةامللكي  جلامعةارص  حت. 

رشاك مجيع  جراء  ماكنولف يف املغرب من خالل تغيري گالأأندية ا   .ةجديد لك نسخة يف املسابقة ا 

 

دار السالم  املليك لف مساكل الگو  عىلحيث جرت منافساهتا   2004 نونرب من س نة 18ا ىل ولف للگعرش ال كأس ل تعود النسخة الأوىل 

  ولف گل ا يشهده  اذلي ابت    الهائل  التوسعوهو ما يدل عىل  ،  اكبري   اديزات  املسابقةيف هذه    هافرق ب  شاركتعدد الأندية اليت    شهدوقد  ابلرابط.  

 .اثنيةمن هجة الراييض الكبري  احلدث أأصبح حيظى به هذاالاهامتم املزتايد اذلي عىل و  من هجة، املغريب

 


