
 لتوعاةيبعيضياجلسيط نجليرناهي090999يقاعةتبيع تيبيجلريا يارع األ

اوم  أقيمت اجلبطوجلة .اجلسيط نميض لتوعية بجلبطوجلة جللروجلف اخصص دخله   أول جلريا لعب األمنظّم 

في إط ر االحتف ل بشهي اجلتوعية بميضي سيط ن اجلثدي واجلبيوست ت . أقيمت  3152نوفمبي  51اجلرمعة 

اجلمتخصصة في إدارة بطوالت  Troon Golfريا  جللروجلف، بدعم من شيكة جلاألاجلبطوجلة في ن دي 

 51منح ملعب أجليريا  )من خالل  وقد س هم اجلن دي في اجلتبيع ت اجلخ صة ب جلبطوجلة ،ومالعب اجلروجلف

 حفية( جلليع ة على مدار اجليوم.  

ط ن األطف ل جلمستشفى سي تنحم   ،جنيه 01.111 بلغت حرم اجلتبيع ت اجلتي تمكنت اجلبطوجلة من جمعه 

وجمعية أصدق ء اجلمعهد اجلقومي جلألورام. حضي ف علي ت اجلبطوجلة مرموعة من أطف ل مستشفى ( 15215)

قواعد خالجله شيح و سيط ن األطف ل، واستمتعوا ب جلعيض اجلذي قدمه اجلالعب اجلمحتيف وال المبيت

 مش رك في اجلبطوجلة.        اوم ً ممتع ً مع اجلضيوف واجلفياق اجل ى األطف لقض اجللعبة وأهم مه راته ، كم 

في اجلبطوجلة: كوك  كوال، إراكسون، أم ك، جيانت ثورنتون، اجلمتطورة  اجلمش ركينومن بين اجليع ة 

وسوداك اجلشيكة اجلم جلكة واجلمطورة جلمشيوع  ، موف ، دراكسل، كيادي أجياكولADESجلخدم ت اجلبتيول 

 راتش رد م ك وغييه.    اجليع ة األفياد ومن بين . ون دي األجلريا  أجلريا 

 

اجلع م من نوفمبي(  51من اجلمقير أن تق م اجلبطوجلة بشكل سنوي، حيث من اجلمتوقع إق مته  في نفس اجلموعد)

 اجلق دم.      

 

 نبذة عن ملعب األلجريا 

، وهو ااض ً أول فى مصي  حفية( من طياز مالعب جياج نورم ن 51ملعب األجلريا  هو أول ملعب جوجلف دوجلي )

في مصي. اقع ملعب األجلريا  في غيب اجلق هية، داخل مشيوع أجلريا  اجلسكني  Troon Golfشيكة  مدار من مشيوع

اجلف ئز بعدد من اجلروائز اجلع جلمية. اتمتع أجلريا  بتصميم مبتكي أخذ في اعتب ره تفضيالت ونمط حي ة األسي اجلصغيية 

خلفية س حية  خضياء متسعة، وهو م  اشكل واألطف ل، واتضمن وحدات سكنية حداثة وسط طبيعة خالبة ومس ح ت

جلوحدات اجلمشيوع اجلمتنوعة اجلتي تتأجلف من فيالت راقية ووحدات ت ون ه وس، إجلى ج نب مرموعة من اجلمنشآت اجلمتميزة 

 اك دامية اجلروجلف.    ومنه  اجلكلوب ه وس

 

 


