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ALDAR’S YAS LINKS GOLF COURSE TO HOST MULTI YEAR TRAINING 
PROGRAMME FOR SPECIAL OLYMPICS UAE GOLFERS 

 
• Aldar to continue its ongoing support for Special Olympics UAE athletes  

• Yas Links to host dedicated training and development programme for Special Olympics UAE 

golfers ahead of Berlin 2023 

 

Abu Dhabi, UAE – 21 January 2022: Aldar Properties (‘Aldar’) has announced that Yas Links Abu Dhabi,  a 

world top 50 golf course and host of the 2022 Abu Dhabi HSBC Championship will become home to the 

training and development of Special Olympics UAE (SO UAE) golf team members ahead of the Berlin 2023 

Summer Games. 

The partnership was celebrated on the Yas Links Abu Dhabi Golf Course, with an event attended by the 

2021 Ryder Cup Captain and Special Olympics Ireland team ambassador Padraig Harrington, who provided 

some expert tips and advice to the SO UAE athletes. Earlier in the day, Jonathan Emery, Chief Executive 

Officer at Aldar Development was joined by Ali Saif bin Summaidaa, Special Olympic UAE golfer and 

Thomas Nesbitt, Cranleigh Abu Dhabi Golf Scholar in the annual Pro-Am event that takes place in the lead 

up to the Abu Dhabi HSBC Championship.  

Aldar has been a partner of the Special Olympics since 2019 and its premium golf course Yas Links Abu 

Dhabi will work with the SO UAE golf team to deliver a comprehensive training programme. The support 

centres around recruitment into the programme, engaging members of the community, hosting 

development and training sessions for athletes, and supporting their preparations for the competitions. 

Additionally, all SO UAE athletes that have or will compete in the games will receive free membership to 

the Yas Links Academy, which offers access to the driving range, practice facilities, par 3 course, gym, and 

pools. 

Commenting on the partnership, Salwa Al Maflahi, Director of Sustainability and CSR at Aldar said: 

“Special Olympics represents everything that is good about sport and community, and we are proud to 

support the athletes in their preparation for the Berlin 2023 Summer Games. Diversity, equality, and 

inclusion are key pillars of our social responsibility strategy, while golf is close to our hearts due to the 

range of world-class courses we have developed in Abu Dhabi. With this in mind, support of the Special 

Olympics UAE golfers is a natural fit for Aldar and we look forward to a long and wholesome 

partnership.”   

Talal Al Hashemi, National Director of Special Olympics UAE said: "We are proud of Special Olympics 

UAE’s multi-year collaboration with Yas Links Abu Dhabi, an Aldar property located on Yas Island. 

Today, Aldar has taken new steps to empower Special Olympics athletes in sport, through its 

commitment to support a golf development program ahead of the 2023 Special Olympics World Games 

in Berlin. This new Special Olympics UAE program will enable more athletes to acquire new skills in golf, 
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and participate in world-class golf tournaments, such as the HSBC Abu Dhabi Golf Tournament which 

has welcomed Special Olympics golf athletes in recent years. Such unique and inclusive experiences 

make a world of difference to people of determination, and we thank Aldar and Yas Links Abu Dhabi 

for playing an important role in making them possible." 

Through this partnership, Aldar reinforces the UAE’s competitive position on the global sports stage. It 

also contributes to the company’s ongoing efforts to promote an active lifestyle across its portfolio of 

retail spaces, residential communities, and schools. 

-ENDS- 

 

For further information, please contact: 

Media 

Obaid Al Yammahi 

Aldar Properties 

+971 2 810 5555 

 

Sarah Abdelbary  

Brunswick  

+971 2 234 4600 

ALDAR@brunswickgroup.com 

About Aldar 

Aldar Properties PJSC is the leading real estate developer and manager in the UAE with a diversified and sustainable operating 
model centered around two core businesses: Aldar Development and Aldar Investment. 

Aldar Development is a master developer of integrated, liveable, and thriving communities across Abu Dhabi’s most desirable 
destinations, including Yas Island, Saadiyat Island, Al Raha, and Reem Island. It is responsible for developing Aldar’s c. 65 million 
sqm land bank and includes three businesses: Aldar Projects, which manages Aldar's fee-based development management 
business, including AED 45 billion of government housing and infrastructure projects; Aldar Ventures, which incubates and 
nurtures new business opportunities and innovation areas; and Aldar Egypt, the platform focused on developing mixed-use 
communities in Egypt.  

Aldar Investment houses Aldar’s core asset management business comprising an AED 16 billion portfolio of investment grade and 
income-generating real estate assets diversified across retail, residential and commercial segments. It also manages three core 
platforms: Aldar Education, Aldar Estates and Aldar Hospitality and Leisure. Aldar Education includes Aldar’s entire educational 
portfolio, including Aldar Academies, the leading education group in Abu Dhabi, with 20 schools, over 24,000 students and a 
growing network of 3,000 educators from over 100 nationalities, offering a wide range of curriculum and ancillary services such 
as a Teacher Training Academy. 

Aldar Estates consolidates Aldar’s Retail Operations alongside existing Residential and Commercial real estate operations within 
Provis and will further include Community Management under one integrated property management platform. Aldar Hospitality 
and Leisure looks after Aldar’s portfolio of hotel and leisure assets, which are anchored around Yas Island and Saadiyat. It includes 
Aldar’s portfolio of 10 hotels, comprising over 2,900 hotel keys and managing operations across golf courses, beach clubs and 
marinas. 

Aldar’s shares are traded on the Abu Dhabi Securities Exchange (Stock quote: ALDAR:UH), and is a profitable, cash generative 
business that provides recurring revenues, and benefits from a diverse and supportive shareholder base. Aldar operates according 
to high standards of corporate governance and is committed to operating a long term and sustainable business in order to provide 
ongoing value for its shareholders.  
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Aldar is driven by a vision to be a leading real estate developer and manager in the region by playing a key role in the development 
of quality, comfortable, desirable destinations that people can live in, work at and visit. 

For more information on Aldar please visit www.aldar.com or follow us on: 

      

الوطني لألولمبياد الخاص   الفريقلالعبي يستضيف برنامجًا تدريبيًا  للدارلينكس ياس  ملعب 
 ولفجلل

 
 األولمبياد الخاص اإلماراتي العبيالدار تواصل دعمها المستمر ل •
  ولفجالوطني لألولمبياد الخاص لل   الفريقلالعبي    اً مخصص  اً تدريب  اً ستضيف برنامجسي  للجولف  ياس لينكسملعب   •

 2023برلين الخاص ولمبياد األ  استعدادًا للمشاركة في
 

أحد أبوظبي،  : أعلنت شركة الدار العقارية )"الدار"( أن ملعب ياس لينكس  2022يناير    21،  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
العالم و   50أفضل   برنامجًا تدريبيًا   سيستضيف،  2022"  إتش إس بي سي"  أبوظبيبطولة  الذي سيحتضن  ملعًبا للجولف في 

دورة األلعاب العالمية الصيفية لألولمبياد الخاص  في  لمشاركته    استعداداً   ولفجالوطني لألولمبياد الخاص لل  فريقلل  مخصصاً 
 . 2023برلين 

، كابتن  بادريغ هارينجتون ولف اإليرلندي جالعب البحضور  للجولف أبوظبي ياس لينكسفي ملعب  وجرى اإلعالن عن الشراكة
قدم بعض النصائح والمشورة إلى العبي  ، والذي  اإليرلندي وسفير فريق األولمبياد الخاص،  2021  بطولة كأس رايدر األوروبية

نجم األولمبياد الخاص    ،علي سيف بن صميدةو   جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير،و   ،اإلماراتي  الفريق الوطني
بطولة الهواة والمحترفين  للجولف في ولف في كرانلي أبوظبي جمتخصص رياضة ال وتوماس نيسبيت،  ،والعب الجولفاإلماراتي 

 ."إتش إس بي سي"طولة أبوظبي بقام في الفترة التي تسبق التي ت   آم(-)برو

مع    ،2019عام  ومنذ   شراكة  الدار  الخاصادخلت  لينكس    عملسيو   ،ألولمبياد  ياس  للجولف ملعب  فريق  حاليًا    أبوظبي  مع 
مشاركة الدار حول  الذي تقّدمه  دعم  ال  ويرتكز.  ألعضاء الفريق  للجولف لتقديم برنامج تدريبي شاملاإلماراتي  األولمبياد الخاص  

للرياضيين، ودعم استعداداتهم للمسابقات. باإلضافة إلى ذلك،    وإقامة دورات التدريب والتطوير،  البرنامجودمجهم في  الالعبين  
على عضوية مجانية في    المنافسات  فيسيشاركون  شاركوا أو    الذين  أعضاء فريق األولمبيات الخاص اإلماراتيسيحصل جميع  

http://www.aldar.com/
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إلى   الوصول  توفر  والتي  لينكس،  ياس  الضربات أكاديمية  "واستعمال    ،التدريب  ومرافق  مسار  ألعاب    ،"Par3ملعب  وصالة 
 سباحة.الوحمامات  ،رياضية

  تعكس ":  العقاريةسلوى المفلحي، مدير إدارة االستدامة والمسؤولية االجتماعية المؤسسية في الدار  قالت  على الشراكة،    وتعليقاً 
دورة األلعاب العالمية الصيفية ل  استعداداتهمالرياضة والمجتمع، ونحن فخورون بدعم الرياضيين في  قيم  األولمبياد الخاص  بطولة  

، في  لشركة الدارستراتيجية المسؤولية االجتماعية  إأ سس    يةالتنوع والمساواة والشمول  تمثل ركائز.  2023لألولمبياد الخاص برلين  
وانطالقًا من ذلك،    .عقب تطورينا لمجموعة من المالعب عالمية المستوى في أبوظبيلعبة الجولف  لدينا رابط خاص مع  حين  

 ". مع األولمبياد الخاص اإلماراتيومثمرة  ، ونتطلع إلى شراكة طويلة  فمن الطبيعي أن ندعم العبي الفريق الوطني لألولمبياد الخاص

الذي يمتد مع ياس لينكس أبوظبي  بتعاوننا  : "نحن فخورون  طالل الهاشمي، المدير الوطني لألولمبياد الخاص اإلماراتيقال  
تدريب من خالل التزامها بدعم برنامج    لتمكين رياضيي األولمبياد الخاص جهودها  اليوم  الدار    عززتلقد  عدة سنوات.  على مدار  

من  عددًا أكبر من أفراد الفريق  ن  سيمكّ ، الذي  2023دورة األلعاب العالمية الصيفية لألولمبياد الخاص برلين  ل  استعداداً الجولف  
  بطولة أبوظبي إتش إس بي سي ، مثل  عالمية المستوى اكتساب مهارات جديدة في لعبة الجولف، والمشاركة في بطوالت الجولف  

 الكثير من الفرق تصنع  السنوات األخيرة. مثل هذه التجارب الفريدة والشاملة  خالل  التي استقبلت العبي جولف األولمبياد الخاص  
 ."ذلك الدور الريادي الذي يقومان به في سبيلألصحاب الهمم، ونشكر الدار وياس لينكس أبوظبي على 

 ضمن جهودها، وتأتي  على الساحة الرياضية العالمية  ةاإلمارات التنافسيعلى تعزيز مكانة    الشراكةهذه  وتحرص الدار من خالل  
 التجزئة والمجتمعات السكنية والمدارس.  متاجرالمستمرة لترويج نمط حياة نشط عبر محفظتها من 

 - انتهى –

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 التواصل اإلعالمي: 

 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2 971 + 

 سارة عبدالباري 

 برنزويك غلف 

9638 560 4 971 + 

ALDAR@brunswickgroup.com 
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 حول شركة الدار
تُعتبر شررركة الدار راةد ف  ي مجال تيوير وادار  العقارات  ي دولة اإلماراتح ثيإ ان ا تعتمد نمو ت تشررميل متنوس وممررتدام  

 للتيوير" و"الدار لالمتثمار".تدعمه شركتان أماميتانح وهما "الدار 

تواصرل شرركة "الدار للتيوير" دورها الريادف  ي تيوير مجتمعات متكاملة تُثرف ثيا  المرك ان عبر أكثر الوج ات المرغوبة  

 ي امار  أبوظبيح بما  ي  لك جزير  ياس وجزير  المرعديات وشرايا الراثة وجزير  الريم. كما أن ا تمتلك مثةظة أرا ري  

وثدات أعمالح وهي: الدار للمشراريعح ومرتكون ممرةولة عن ادار  وثد  أعمال  مليون متر مربعح وتشرمل ثالإ   65بممراثة 

مليار درهم من مشررروعات امرركان المواينين والبنية   45ادار  المشررروعات القاةمة على الرمررومح بما  ي  لك مثةظة بقيمة  

ير مجاالت االبتكارو و "الدار مصررر"ح التثتية الرةيمرريةو و"الدار للرياد "ح والتي تتول ى اقتناف  رف األعمال الجديد  وتيو

ف رةيمرية لتيوير مجتمعات متكاملة  ة تركز على المروا العقارية المصررية الواعد  والُمدر  لاربابح باعتبارها مروقا وهي منصر 

 متعدد  االمتخدامات.

مليار درهم من   16مت ا  وت ررم شررركة "الدار لالمررتثمار" وثد  ادار  األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل مثةظة قي

األصرررول العقارية المدر   لايرادات المتكرر   ي قياس التجزةة والمجتمعات المررركنية والتجارية. كما تتول ى ادار  المنصرررات 

ة "الدار للتعليم" مثةظة  الثالثة األمررامرريةح وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار لل رريا ة والتر يه". وتشررمل منصرر 

مدرمرة وأكثر من   20صرول التعليميةح بما  ي  لك أكاديميات الدارح وهي مجموعة تعليمية راةد   ي أبوظبي ت رم مثةظت ا  األ

جنمريةح وهي تعتمد مجموعة وامرعة   100آالف ُمعلم ينتمون الى أكثر من  3ألف يالب باإل را ة الى شربكة متنامية من    24

 ثل أكاديمية تدريب المعلمين.من المناهج التعليمية والخدمات اإل ا ية م

بينما تتول ى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والمركنية  رمن مثةظة شرركة "برو يس" المتخصرصرة  ي ادار   

ة ادارية عقارية متكاملة. وتتول ى شرركة "الدار لل ريا ة والتر يه"  العقاراتح كما تشرمل ك لك ادار  المجتمعات من خالل منصر 

ة اإلشرررراف على مثةظة األصرررول الةندقية والتر ي ية التابعة للدارح المتواجد  بشررركل أمرررامررري  ي جزير  ياس وجزير  م م

غر ة  ندقيةح الى جانب ادار  العمليات   2900 ناداح بإجمالي   10المرررعدياتح بما  ي  لك مثةظة الدار الةندقية التي ت رررم 

 ي.عبر مالعب المولف والنوادف الشايةية والمرام

ف ALDAR:UHأمررر م شرررركة الدار ُمدرجة  ي مررروا أبوظبي لاوراا المالية ارمز التداول   (ح وتثقق أعمال الشرررركة أرباثا

وايرادات متكرر  ممررتقر ح وتمتلك قاعد  وامررعة ومتنوعة من الممرراهمين. وتتبناى الدار أ  ررل معايير الثوكمة المةمررمرريةح 

ف من ا على تثقيق قيمة ُم ا ة لمماهمي ا بشكل ممتمر.وتلتزم بإدار  عمليات ممتدامة على األمد   اليويل ثرصا

تتبناى شررركة الدار رةيةف يموثة ثيإ تمررعى ألن تكون الميور والمدير العقارف األكثر موثوقية  ي المنيقةح وهي ت رريلع 

د  ومريثرة تلبي اثتيراجرات أ راد المجتمع وتتوا ر  ي  را المقومرات واإلمكرانرات  بردور مثورف  ي تيوير وج رات عراليرة الجو 

 الالزمة للعمل والعيش والتر يه.
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