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"بنك القاهرة" يكرم أبطاله البارالمبيني إبراهيم حمدتو ورش يف
عثمان إلنجازاتهم بدورة األلعاب البارلمبية طوكيو 2020
فايد :أبطالنا البارالمبيني طاقات ملهمة نحرص عىل دعمها دوما بما يرفع اسم
مرص فى أكرب المحافل الدولية

فى إطار حرصه الدائم عىل رعاية ودعم أبطال مرص الرياضيني ،كرم بنك القاهرة بطل مرص البارالمىب رشيف عثمان
لحصوله عىل الميدالية الفضية فى رفع األثقال بدورة األلعاب البارالمبية طوكيو  2020والبطل الملهم إبراهيم
حمدتو العب تنس الطاولة وصاحب المشاركة المتمزية بالبطولة ضمن جهود البنك المتواصلة لمساندة أبطال
مرص الرياضيني ودعم القطاع الرياىض ،فى إطار اتفاقية التعاون بني بنك القاهرة ورشكة روابط الرياضية بإعتبارها

الوكيل والمسوق الحرصي لالعبني.

وأعرب طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن إعزتازه باإلنجاز الرياىض الذى حققه
الالعبني خالل مشاركتهم بالبطولة ،مؤكدا حرص بنك القاهرة عىل رعاية أبطال مرص الباراليمبيني إيمانا بقدراتهم
غري العادية عىل التحدى واإلرصار والعزيمة لتحقيق اإلنجازات الىت ُتضاف إىل سجل الرياضة المرصية ،مؤكدا
إستمرار البنك فى دعم ومساندة الالعبني لتحقيق إنجازات أكرب خالل دورة األلعاب البارالمبية القادمة والمقرر

إقامتها بباريس خالل عام .2024

وتابع فايد أن دعم القطاع الرياىض ومساندة أبطال مرص يعد محورا أساسيا تقوم عليه إسرتاتيجيات العمل بالبنك
لما له من أبعادا تنموية عديدة ،مشريا إىل إستمرار البنك فى القيام بهذا الدور الحيوى لتحقيق مزيدا من اإلنجازات
في إطار توجه البنك لتشجيع الرياضة وتحفزي الشباب وتعميق اإلنتماء.

وفى سياق متصل أوضحت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصاالت المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة أن
دورة األلعاب الباراليمبية تمثل أهمية بالغة ألنها تسلط الضوء لمختلف رشائح المجتمع وخاصة الشباب قدرات غري

عادية لنماذج ملهمة نجحت فى أن تتجاوز كافة التحديات والصعوبات لتحقق إنجازات ومراكز متقدمة بالبطوالت
الدولية ،مشرية إىل أن البنك يقوم برعاية  11بطل أولمىب فى مختلف األلعاب الرياضية ،فضال عن رعاية البطلة نور
الرشبيىن المصنفة األوىل عالميا برياضة األسكواش.

هذا ويحرص بنك القاهرة عىل دعم ومساندة القطاع الرياىض من خالل جهود عديدة أبرزها المشاركة فى

مبادرة دعم األنشطة الشبابية والرياضية الىت تنظمها وزارة الشباب والرياضة المرصية وبالتنسيق مع اتحاد بنوك
مرص ،ورعاية الفعاليات واألحداث الرياضية الىت تسهم فى تشجيع المواطنني عىل ممارسة الرياضة بمختلف
أنواعها ومنها مبادرة "دراجتك صحتك"فضال عن رعاية البنك ألنشطة االتحاد المرصى لكرة السلة والبطوالت

الىت يقيمها اإلتحاد وغريها.

