
 

 

 

لالتحاد الدولي لمحترفي االسكواش للعام الثاني على التوالي  العالمية CIBمول العرب يستضيف نهائيات بطولة 

 بالتعاون مع أندية وادي دجلة 

 

 

في   العرب   ف ي ستضي -2020  سبتمبر   24القاهرة  بطولة    مول  لعام    CIBنهائيات  االسكواش  لمحترفي  الدولي  لالتحاد  العالمية 
وستقام في الفترة من    غرب القاهرة،منطقة  ب ضلة  ووجهة التسوق المف   ،أكبر موالت شركة مراكز  حيث يعد  ،الثانيةلجولته    2019/2020

علي فرج ونور الشربيني   العالمي  يشارك في نهائيات البطولة الثنائي المصري ، و”The Park“ كأكتوبر في البار  3سبتمبر حتى    28
 ي النهائيات.  باعتبارهما أهم أبطال العالم المشاركين ف

،  مول العرب. تقام البطولة بالتعاون مع أندية وادي دجلة  في  إستضافتها  ي جرت الثانية على التوالي    تجدر اإلشارة أن بطولة هذا العام هي
الماضي  العام  للبطولة  النهائية  الجولة  أقيمت  البار  أيًضا   حيث  الذيفي  الثافي    يقعوالذي    أفدنة   8على مساحة  يمتد    ك  للمول  المرحلة  نية 

عالمي على    الحاصلة جوائز  يستوعب  س.  ةعدة  اسكواش  ملعب  البارك  مباراة.    1,000يضم  لكل  منطقة خارجية    الباركيُعد  متفرج  أول 
المصرية،  داخلمفتوحة   تعتمد على    ف ي ستضلي   البارك  تم تصميم .  أفدنة  8  ويشغل مساحة  الموالت  أنشطة متنوعة  ركائز أساسية    4عدة 

   اجات أفراد المجتمع، وهذه الركائز هي: الترفيه، واللياقة، واألغذية والمشروبات، والرياضة.      لتلبية كافة احتي 

لشركة مراكز: المنتدب  العضو  باسل رمزي  قال  البطولة  با"  وتعليقا على هذه  العالم  ستضافنا  إننا سعداء  لبطولة  الختامية  الجولة  نهائيات 
باألنشطة  الق  ي ان يكونه  باركلل  رؤيتنا  .لالسكواش  النابض  القاهرةلب  تمكنا من    في غرب  اننا  بالذكر  لتشجيع    الجماهيرجذب  والجدير 

 صديق للبيئة. "     و آمنفي مكان   ة والعالمية في لعبة االسكواشأفضل وأهم المواهب المحلي 
 

الوقائية   البروتوكوالت  وتطبيق  التدابير  كافة  باتخاذ  المول  إدارة  قامت  أخرى،  ناحية  كافة    ة الخاصمن  سيخضع  حيث  كورونا،  جائحة 
النتائج سلبية. وعند الوصول  جميع  حيث يجب أن تكون    لمصر،  الالعبين واإلداريين في البطولة الختبارات الكشف عن الوباء قبل سفرهم

أخرى مرة  لالختبارات  واإلداريون  الالعبون  سيخضع  وسلمصر،  أي تجرى  .  مدار  على  بالفيروس  الخاصة  االختبارات  البطولة  اجراء  ام 
         األربعة مع اتخاذ معايير صارمة في كافة المنشآت واألماكن للمحافظة على سالمة وصحة المشاركين.  

 
ولة  المصنف األول على العالم سابقًا والفائز بالدورة الثالثة والعشرين للبطولة العالمية: "أنا سعيد بإقامة نهائيات بط-يضيف كريم درويش 

  إّن إقامة   سالمة الالعبين والمتفرجين والمنظمين.ضمان  ل   ن مفتوحاكمن الممكن إقامة البطولة إال في م، حيث لم يكن  لباركهذا العام في ا
من االكسجين، بما يعمل على زيادة الحركة والنشاط والتوافق    عاليةوجود تهوية جيدة ومستويات    في أماكن مفتوحة يعني  البطولة   مالعب
   " .ة لالعبيني العصبي واللياق العضل

 
العب    16بين أهم    نافسات أيام من الم  5من  مدار  على  رفين  العالمية لالتحاد الدولي لمحترفي االسكواش المحت   CIBنهائيات بطولة    قامت 

يًضا  والعبة عالميين من بينهم عدد كبير من األبطال المصريين. فباإلضافة للثنائي المصري العالمي علي فراج ونور الشربيني، سيشارك أ
كل من نور الطيب ونوران جوهر وبطل العالم طارق مؤمن، والمتأهل لنهائي بطولة العالم بول كول من نيوزيالندا وكريم عبد الجواد الذي  

 ومواطنه مروان الشوربجي، ودييجو الياس من بيرو وسيمون روزنر من ألمانيا.      ،يدافع عن لقبه العالمي
 

 
  -انتهى-

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 شركة مراكز لالستثمار العقاري:   نبذة عن
 

الموالت   وإدارة  تطوير  في  المتخصصة  الشركات  كبرى  السعودية،  الحكير  فواز  مجموعة  شركات  إحدى  هي  العقاري  لالستثمار  مراكز  شركة 

مصر في  االستخدامات  متعددة  المشروعات  تطوير  شركات  كبرى  من  وتُعد  األوسط،  الشرق  في  بمحف.  التجارية  الشركة  من تتمتع  متميزة  ظة 

أقامت الشركة أبرز مشاريعها مول العرب في منطقة غرب القاهرة، كما تتضمن قائمة .  المشروعات التي تحقق أعلى اإليرادات المتكررة في مصر

ستخدامات  متعدد اال Di5trict الذي يُعد أول أبراج سكنية في مدينة السادس من أكتوبر، باإلضافة إلى مشروع AEON مشروعات الشركة مشروع

ومول المنصورة الذي من   2020افتتاحه عام    تم  الذي   تاون سنتر السالم و،  2019في القطامية الجديدة ومول طنطا والذي تم افتتاحه في سبتمبر  

  :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة. 2021المقرر افتتاحه في 

  www.marakez.net 

 www.fawazalhokair.com 

www.arabiancentres.com 
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