
 
Pharco Pharmaceuticals lança o Campeonato de Squash Feminino de Alexandria – que está 

em quinto lugar em termos de pontos – e faz campanha para incluir o squash nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio de 2020 

Presidente da Pharco Pharmaceuticals: "Nossa meta vai além do tratamento e nosso foco é a 
prevenção total das doenças através da promoção dos esportes".  

Presidente do comitê organizador do campeonato: "A escolha da Biblioteca de Alexandria transmite 
uma mensagem positiva para o mundo".  

Alexandria: Sábado, 6 de junho de 2015  

Um jantar foi realizado na cidade histórica de QaitBay, em Alexandria, para comemorar o início da 
primeira edição do Campeonato de Squash Feminino de Alexandria, que terá seis dias de duração e 
do qual participarão 40 jogadoras de todo o mundo, inclusive as líderes egípcias, sob patrocínio da 
Pharco Pharmaceuticals, como parte das atividades sociais que a companhia promove.    

Para ver o release em multimídia, favor clicar em: 

http://www.multivu.com/players/English/7546651-pharco-alexandria-tokyo-olympics/ 

A popular cantora Nesma Mahgoub foi a atração principal do evento que contou com a presença do 
governador de Alexandria, dos chefes das federações egípcias e africanas e 32 importantes 
jogadoras, entre elas a top Nicol David, da Malásia. Entre os convidados estavam o presidente da 
Federação Internacional de Squash, Jahangir Khan, do Paquistão, o presidente do Sporting Club e 
principais patrocinadores.  

No seu discurso de abertura, o presidente da Pharco Pharmaceuticals, patrocinador de nível platina 
do campeonato e líder da campanha para incluir o squash na lista Olímpica dos Jogos de Tóquio 
2020, Dr. Seif el Din Helmy, reforçou a ideia de que a meta da Pharco é erradicar totalmente as 
doenças através da promoção dos esportes e da vida saudável. De acordo com Seif, "ter um sonho" 
é algo humano e, portanto, os jogadores de squash de todo o mundo têm direito de sonhar em obter 
medalhas para seus respectivos países. Seif defendeu a inclusão do squash nos Jogos Olímpicos e 
concluiu seu discurso repetindo o slogan da campanha, "um sonho de ganhar uma medalha" em 
árabe, inglês e japonês.  

Por sua vez, o presidente do comitê organizador do campeonato e organizador do campeonato 
aberto de squash de Gouna durante quatro anos, Amr Mansi, explicou que a biblioteca de Alexandria 
foi escolhida por ser um marco cultural inevitável.  

As rodadas preliminares começaram na sexta-feira nas quadras do Sporting Club. A primeira rodada 
foi realizada na quadra envidraçada no pátio externo da Biblioteca de Alexandria onde as jogadoras 
disputaram prêmios de $100.000.  

A líder egípcia Mohamed el Shorbagy e a jogadora francesa Gautier em terceiro lugar disputaram 
uma partida amigável.  

A Pharco organizou o Campeonato de Squash Pharco Internacional de $10.000 em fevereiro 
passado, que reuniu 17 jogadores egípcios.  

 


