
 
 

 
 

 
 

  برعایة وزارة الشباب والریاضة والهیئة المصریة العامة للتنشیط السیاحي

 أهم بطوالت السیدات والرجال لالسكواش ...
 تحت سفح االهرامات

علي دلیل خیر یعتبر رجال العالم بطولة من اعلي لتصبح للسیدات العالم لبطولة المالیة الجائزة قیمة زیادة " العرب: عز                      هشام
 دعم المرأة والمساواة وذلك من اهم مقومات نجاح أي مجتمع متحضر"

 
تلك خالل من مصر في االسكواش معرفه مشوار بدا حیث تحقیقه اجل من سعینا حلم البطولة تلك كانت "لقد منسي:                      عمرو

 البطولة والتي أخرجت جیل كامل من االبطال العالمیین وأصبحت دافع لظهور ابطال جدد في تلك اللعبة"
 

  
بطوالت أهم من أثنین تفاصیل عن الیوم IEVENTS CIBوشركة الدولي التجاري البنك أعلن :2019 سبتمبر                 القاهرة15
الدولیة مصر بي أي "سي و "2020-2019 سیدات العالم بطولة بي أي "سي وهما "OWest" برعایة العالم في                    االسكواش
الفترة في الجیزة أهرامات سفح تحت اقامتهم المقرر ومن صحفي. مؤتمر خالل رجال، البالتینیة، "2019 لالسكواش                  المفتوحة

 من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019، تحت رعایة وزارة الشباب والریاضة والهیئة المصریة العامة للتنشیط السیاحي.
 

CIB قام بحضور المؤتمر كل من  األستاذ / هشام عز العرب، رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي 
 والسید حسین أباظة، الرئیس التنفیذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB و  األستاذ لیي بیتشیل، رئیس العملیات

 باالتحاد الدولي لمحترفي االسكواش، واألستاذ عاصم خلیفة، رئیس االتحاد المصري لالسكواش واألستاذ عمرو منسي، مدیر
 البطولة والمؤسس والرئیس التنفیذي لشركة IEVENTS. بجانب أبطال مصر لالسكواش، علي فرج المصنف األول عالمیًا ورنیم
 الولیلي المصنفة األولي عالمیا. باإلضافة إلى عدد كبیر من الشخصیات البارزة مثل الكابتن أحمد حسام میدو والكابتن حازم امام

 والكابتن كریم درویش والفنان احمد حاتم.
 

و48 سیدات العالم بطولة في العبه 64 منهم دولة 20 من العالمیین اإلسكواش العبي أفضل من العب 112 البطولتین                     تشهد
سیدات لالسكواش العالم بطولة بي أي "سي جوائز مجموع إجمالي یصل اللعبة، تاریخ في مرة وألول الرجال. ببطولة                    العب
مصر بي أي سي بطولة” جوائز مجموع یبلغ بینما للرجال، العالم بطولة من أعلي لتصبح دوالر ألف 430 “2020-2019                   

 الدولیة المفتوحة لالسكواش 2019" البالتینیة 185 ألف دوالر.
 

مجرد لیس بي أي سي ”:CIB الدولي التجاري -البنك المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئیس العرب، عز هشام األستاذ /                     صرح
بدعم قمنا لذلك المصري. المجتمع تنمیة اجل من مجهوداته بتعزیز یقوم بدوره والذي المجتمع من یتجزأ ال جزء لكنه                     بنك

 االسكواش نبعا من ثقتنا في ابطال مصر ونطمح في ان تصبح هذه اللعبة لعبه أولمبیة."
علي دلیل خیر یعتبر رجال العالم بطولة من اعلي لتصبح للسیدات العالم لبطولة المالیة الجائزة قیمة زیادة " العرب عز                      أضاف

 دعم المرأة والمساواة وذلك من اهم مقومات نجاح أي مجتمع متحضر."
 

 وأكد األستاذ حسین أباظة، المسئول التنفیذي الرئیسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB:" إن مصر تمر بالعصر
 الذهبي لالسكواش، حیث یستحوذ ابطال مصر على التصنیفات العالمیة للسیدات والرجال والناشئین. لقد قام البنك التجاري

 الدولي باختیار االسكواش كجزء من برنامج الخدمة المجتمعیة للبنك وألننا نسعى ان یستمر استحواذ مصر على اللعبه لمدة 20
 سنة. لذلك وضع البنك خطة مستقبلیة تهدف خلق جیل جدید من االبطال الناشئین بدًء من تعاوننا مع أكادیمیة كریم درویش
 واستكماال بدعم مشوار االبطال الناشئین، وقمنا بعمل بطوالت ذات جوائز مالیة صغیرة لكي یستطیع هؤالء االبطال رفع



 
 

 
 

 
 

 تصنیفاتهم العالمیة. نحن نتشرف بدعم ورعایة ابطال مصر الذین یعدون سفراء لمصر داخلها وخارجها واثبتوا انهم لیسوا
  متفوقین فقط باالسكواش ولكن یتمیزون باالحترافیة والتفاني والتواضع وحب مساعدة الغیر.

 
مصر الي االهرام بطولة برجوع سعادته IEVENTSعن لشركة التنفیذي والمدیر البطولة -مدیر منسي عمرو عبر جانبه                   ومن
اجل من سعینا حلم البطولة تلك كانت لقد وصرح" لالسكواش. المفتوحة الدولیة مصر بي أي سي بطولة اسم تحت جدید                      من
العالمیین االبطال من كامل جیل أخرجت والتي البطولة تلك خالل من مصر في االسكواش معرفه مشوار بدأ حیث                    تحقیقه

 وأصبحت دافع لظهور ابطال جدد في تلك اللعبة."
 

والذي السنوات مدار علي مصر في االسكواش لمنصة المستمر دعمه علي الدولي التجاري البنك نشكر ان نود منسي:"                    وأضاف
في المنتظرة االحداث ألهم استضافته خالل من البناءة مسیرته یستكمل هو ها و االعبین من كبیر عدد دعم في كبیر دور له                        كان
المفتوحة الدولیة مصر بي أي سي " و "2020-2019 سیدات لالسكواش العالم بطولة بي أي "سي بطولتي عالمیا                    االسكواش

  لالسكواش 2019".
  

 الجدیر بالذكر انه قام كل من الكابتن احمد حسام میدو والكابتن حازم امام والكابتن كریم درویش والفنان احمد حاتم بالمشاركة في

 اجراء قرعة الدور األول لبطولة "سي أي بي بطولة العالم سیدات 2019-20201" في المؤتمر الصحفي .
 

 -انتهي-
 

 

 


