Lagoona Mall Sponsors 2016 Qatar Total Open
عربي

Doha, Qatar, 1 March 2016: Lagoona Mall, Doha’s premium shopping and lifestyle destination, has
been sponsoring the 2016 Qatar Total Open Tennis Tournament for Women, running from
February 21to 27 at the Khalifa International Tennis and Squash complex.
Following the sponsorship of the 2016 Qatar Exxon Mobil Open, and as part of the company’s long
record of sponsoring various occasions within Qatar’s community, Lagoona Mall is once again one
of the main sponsors of 2016 Qatar Total Open to help promote the growth of sports in the country
and show its commitment in supporting major international sports events in line with Qatar vision
2030.

Meanwhile; Lagoona Mall would like to congratulate Carla Suarez Navarro for earning the premier
position in the Qatar Total Open tournament of 2016.
Mr. Bader Al-Darwish, Chairman and Managing Director of Darwish Holding commented: “This is
one of the many ways that Lagoona Mall gives back to the community. We are proud to participate
in this prominent and esteemed sporting event. Qatar Total Open Tennis Tournament is a world
class championship and Lagoona Mall’s association with it is a perfect fit, and we look forward to
more collaborations in the coming years.”

Organized annually by the Qatar Tennis Federation, the 2016 Qatar Total Open Tennis Tournament
is a highly-awaited fixture on Qatar’s calendar, revered by tennis enthusiasts and sports fans alike,
bringing together some of the most recognized names in the tennis world.

الجونا مول ترعى بطولة قطر توتال المفتوحة لتنس السيدات 2016

الدوحة ،قطر 1 ،مارس  :2016ترعى الجونا مول ،وجهة التسوق الفاخرة في قطر ،بطولة قطر توتال المفتوحة
لتنس السيدات  2016التي أقيمت في الدوحة من  21إلى  27فبراير في مجمع الدوحة الدولي للتنس واإلسكواش.
وبعد رعاية بطولة إكسون موبيل المفتوحة لتنس الرجال  2016التي أقيمت بالدوحة في الشهر المنصرم ،تأتي رعاية
الجونا مول لبطولة السيدات امتداداً اللتزام الشركة بدعم الفعاليات التي تعزز صورة قطر على المسرح العالمي.
يحظى الجونا مول بسجل حافل في رعاية مختلف الفعاليات والمناسبات االجتماعية والثقافية والرياضية في قطر
اء من المرح والنشاط والتآزر تماشياً مع الرؤية الوطنية .2030
لتوفر للمجتمع القطري أجو ً
هذا وتهنىء إدارة الجونا مول الفائزة بالمزكز األول هذا العام "كارال سواريز نافارو" على نصرها الكبير في هذه البطولة
الهامة والتي تحدت فيها أشهر العبات العالم.
وبهذه المناسبة قال السيد بدر الدرويش رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشركة الدرويش القابضة": ،تأتي رعاية
الجونا مول لبطولة قطر توتال المفتوحة لتنس السيدات ضمن جهودنا لمساندة مجتمعنا .ونتشرف بمساهمتنا في إقامة
هذه البطولة وغيرها من األحداث الرياضية الكبيرة في قطر .ومن خالل رعاية هذه البطولة العالمية ،تعكس الجونا
مول مستوى عالمتها التجارية المرموقة ،ونتطلع إلى مزيد من التعاون في مثل هذه الفعاليات باألعوام المقبلة".

تنظم بطولة قطر توتال المفتوحة لتنس السيدات سنوياً من قبل اإلتحاد القطري للتنس وتعتبر من أهم الفعاليات على
أجندة قطر الرياضية .كما تحظى البطولة بمتابعة عالمية وحضور جماهيري حاشد من مختلف الشرائح واألعمار
والجنسيات.
تجمع بطولة قطر توتال المفتوحة لتنس السيدات  2016أسماء المعة في عالم اللعبة .ويشارك في بطولة هذا العام
عدد من الالعبات المصنفات عالمياً.

