



استعدادا ً للموسم المقبل

أكاديمية زايد الرياضية تضيف رياضة البادل إلى محفظتها
 األكاديمية تنطلق بموسمها الخامس باسم "أكاديمية مدينة زايد الرياضية" بعد تغيير اسمها من "أكاديمية
سع نطاقها
مدينة زايد الرياضية" لتعكس تو ّ
 تقديم رياضة البادل في دروس خاصة وجماعية ،لتضاف إلى برامج التنس ،والتزلج على الجليد،
وركوب الدراجات
 التزلج الفني العالي يرحب هذا الموسم بنخبة من الرياضيين الطموحين
أبوظبي 8 ،سبتمبر  :2021أعلنت أكاديمية زايد الرياضية التابعة لمدينة زايد الرياضية ،عن اكتمال استعداداتها
شعار واسم جديد لألكاديمية ،وبإضافة رياضة البادل التي تُعد من بين الرياضات
للموسم الخامس بإطالق
ٍ
األسرع نموا ً على مستوى العالم إلى محفظتها من البرامج الرياضية.
وينطلق برنامج رياضة البادل في شهر أكتوبر المقبل ،لتصبح هذه الرياضة رابع خيار ينضم إلى محفظتها من
البرامج الرياضية ،وذلك بهدف تعزيز مستويات اإلقبال على هذه الرياضة محليا ً من خالل الدروس الخاصة
والجماعية ،فضالً عن سلسلة تضم أنشطة جديدة للحصص المجتمعية بشكل أسبوعي .كما من المقرر أن ترحب
األكاديمية بالمجموعة األولى من نخبة المتزلجين الطموحين في مرحلة األداء العالي.
وتوفر أكاديمية زايد الرياضية برامج عالية الجودة للشباب والبالغين من جميع األعمار ومستوى المهارات،
عرفت آنذاك
وذلك بقيادة مدربين معتمدين يتمتعون بخبرات عالية .إذ جرى افتتاح أكاديمية زايد الرياضية التي ُ
باسم أكاديمية مدينة زايد الرياضية في العام  ،2016وتقدم برامجها في ثالثة مواقع مختلفة في مدينة زايد
الرياضية بأبوظبي ،وفي المرفق الرياضي والترفيهي أكتف في جزيرة الماريه ،وفي قصر اإلمارات ،حيث
يعكس االسم والشعار الجديدين األثر الكبير الذي حققته األكاديمية منذ اطالقها وتوسع نطاقها.
وكان قد تم اختيار األكاديمية من بين أفضل  10أكاديميات رياضية على مستوى المنطقة ،كما حصدت جائزتين
فضيتين ضمن جوائز صناعة الرياضة .ولعبت األكاديمية دورا ً أساسيا ً في تقديم برنامج مبادلة للتنس في
المدارس ،الذي فاز بالجائزة الذهبية عن أفضل مشروع لتنمية الشباب لعام .2021
وبهذا الصدد ،قال المدير العام لشركة أبوظبي للترفيه (التي تدير أكاديمية زايد الرياضية) طوني كوريس:
"يواصل فريق العمل جهوده لتوفير برامج رياضية عالية الجودة عبر مرافقنا ،وستساهم إضافة رياضة البادل
والتزلج الفني العالي األداء في االرتقاء بمستوى أداء أكاديمية زايد الرياضية بشك ٍل عام ،حيث يسرنا تحفيز
المواطنين والمقيمين على المشاركة والمساهمة في تعزيز رفاهيتهم من خالل أنشطة رياضات المضرب
المجتمعية الجديدة التي تنطلق هذا الموسم.
وأوضحت األكاديمية أن باب التسجيل للموسم الجديد مفتوح اآلن لرياضات البادل ،والتنس ،والتزلج على
الجليد ،وركوب الدراجات .ويمكن تسجيل االهتمام عبر موقع  ،zayedsportsacademy.aeأو البريد

اإللكتروني  ،academy@zsc.aeأو قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بأكاديمية زايد الرياضية ،ومدينة
زايد الرياضية ،وأكتف.
انتهى-نبذة عن رياضة البادل:
تُعد رياضة البادل الرياضة األسرع نموا ً في العالم ،وقد شهدت نموا ً هائالً في دولة اإلمارات .وباعتبارها رياضة هجينة تجمع بين التنس والسكواش،
ساهمت قواعدها البسيطة وطبيعتها االجتماعية بإكسابها شعبية كبيرة في العالمّ .
وإن الدروس العالية الجودة مع مدرب معتمد دوليا ً متوفرة لألطفال والبالغين
الذين يتمتعون بمستوى مهارات مختلف ،بما في ذلك المبتدئين الجدد .وقد وقّعت ويلسون ،العالمة التجارية للمعدات الرياضية ،على عقد لرعاية قسم
رياضة البادل في أكاديمية زايد الرياضية.
يستطيع الشباب الذين يبلغون  8سنوات وما فوق التسجيل في دروسهم األولى في المرحلة التأسيسية التي تركز على توفير بيئة مرحة تسمح لألطفال بالتعلم
وإدخال الرياضة إلى نمط حياتهم .وابتدا ًء من عمر  12سنة ،يستطيعون التسجيل في دورات المرحلة التطويرية .وفي هذه المرحلة ،يهدف إطار العمل إلى
تشجيع التنسيق أثناء اللعب ،واستيعاب االستراتيجيات ،في ظل تطوير مهارات الالعبين .أ ّما المقيمون البالغون ،فيمكنهم التسجيل في دروس خاصة أو
جماعية مصممة لتناسب قدراتهم وأهدافهم .كما ّ
أن الحصص ستكون متوفرة ستة أيام في األسبوع في أكتف على جزيرة الماريه ،وفي مدينة زايد الرياضية.
نبذة عن أنشطة رياضات المضرب االجتماعية:
هذا الخريف ،تمت إضافة األنشطة االجتماعية لالعبي البادل البالغين ،بصرف النظر عن موقع تدريبهم االعتيادي ،إلى جدول رياضات المضرب في
ص ممت هذه الحصص لتعزيز الشعور باالنتماء إلى المجتمع ،وذلك عبر إتاحة الفرصة للعب في أجواء داعمة .وسيحضر أحد المدربين في
األكاديمية .و ُ
أكاديمية زايد الرياضية يوميا ً لتقديم النصائح والحيَل التي تعزز تجربة الالعبين إلى أقصى حد ممكن .كما يتم التخطيط إلعداد مباريات مسائية مختلطة
للمستويين المبتدئ والمتوسط لرياضت َي البادل والتنس .أ ّما حصص التنس الخاصة بالنساء ،فستجري خالل الصباح.
نبذة عن التزلج الفني:
سيكون التزلج الفني العالي األداء الرياضة الثانية المتوفرة بمستويات تدريب متميزة في أكاديمية زايد الرياضية ،التي تضم قسما ً للتنس ناجحا ً للغاية.
وبهدف مساعدة نخبة الرياضيين الطموحين إلى تحقيق أعلى مستويات اإلنجاز ،تركز دروس مرحلة األداء العالي على التطوير الرياضي من خالل
التدريب المكثف للمهارات التقنية ،والتكتيكية ،والمقومات النفسية ،والجسدية .ومع بداية المرحلة الجديدة ،سيصبح المنهج القائم على معهد التزلج في آسيا
متوفرا ً بدءا ً بمرحلة المبتدئين ووصوالً إلى مرحلة التزلج الحر  ،10إلى جانب مستويات االتحاد الدولي للتزلج للمتزلجين األكثر تنافسية .وسيك ّمل هذا
التقدم برنامج التزلج على الجليد للمبتدئين في المرحلة التأسيسية الذي يشهد إقباالً كبيراً ،كما دروس التزلج الفني في المرحلة التطويرية التي تجري في
مدينة زايد الرياضية.

انتهى-لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
كريستين هيخت
+971 )2( 403 4470
christine.hecht@zsc.ae

نبذة عن أكاديمية زايد الرياضية
تأسست أكاديمية زايد الرياضية (المعروفة سابقا ً باسم أكاديمية مدينة زايد الرياضية) عام  2016من قبل مدينة زايد الرياضية لتوفير التدريب الرياضي
في المجتمع .تدير أكاديمية زايد الرياضية دورات التنس ،والبادل ،والتزلج على الجليد ،وركوب الدراجات في مواقع عديدة ضمن أبوظبي ،بما فيها مدينة
زايد الرياضية ،وأكتف على جزيرة الماريه ،وقصر اإلمارات ،وذلك مرتكزة ً على توفير دروس عالية الجودة .وتجري دورات التدريب بقيادة مدربين

تحول الرياضة إلى ممارسة دائمة .هذا وحصدت أكاديمية زايد الرياضية الكأس الفضية
معتمدين دوليا ً وسط بيئة محترفة ،وآمنة ،ومرحة ،من أجل ضمان ّ
عن جائزة أفضل منظمة رياضية للشباب في المنطقة لعا َمي  2019و 2021من قبل جوائز صناعة الرياضة.
نبذة عن مدينة زايد الرياضية
تم بناء مدينة زايد الرياضية لتحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،فتكون موقعا ً يعكس شغف البالد بالرياضة ،ومنصة لتنمية المواهب
الرياضية الواعدة في البالد واحتضانها .وبعد أربعة عقود من التطور والنمو المستمر ،ما زال هذا المج ّمع الوجهة الترفيهية والرياضية األولى في دولة
اإلمارات العربية المتحدة .هذا المج ّمع ،الذي فاز بجائزة "أفضل مركز رياضي وترفيهي" في حفل جوائز صناعة الرياضة لسبع سنوات على التوالي،
يضم أكثر من  30نوعا ً من الرياضة ،بما فيها كرة القدم ،والبادل ،والتنس ،والبولينج ،والتزلج على الجليد ،ومراكز للياقة البدنية ،إضافة إلى عدد من
المطاعم والمقاهيّ .
إن أكاديمية زايد الرياضية ،المعنية بتوفير تدريب عالي الجودة وبأسعار معقولة من خالل دروس جماعية ،ودورات خاصة ،وبرامج
خاصة للشركات ،مملوكة بالكامل من قبل مدينة زايد الرياضية.
أ ّما مدينة زايد الرياضية ،فتديرها شركة أبوظبي للترفيه ،وهي شركة تابعة لشركة مبادلة ومملوكة بالكامل من قبلها.

