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 للبطوالت الدولية وأولمبياد باريسراعي أبطال مرص" "بنك القاهرة 

2024 

من أبطال مرص المتمزيين  10أعلن بنك القاهرة رعايته لـ 

بمختلف األنشطة واأللعاب الرياضية استمرارًا لجهود البنك 

المتواصلة لدعم المواهب المرصية في كافة المجاالت 

السيما الرياضية فى ظل اإلنجازات غري المسبوقة الىت حققها 

، 2020طوكيو  أبطالنا الرياضيني فى دورة األلعاب األوليمبية

حيث يستكمل البنك جهوده لمساندتهم استعدادًا للبطوالت 

، فضًال عن استمرار رعاية البنك 2024الدولية وأولمبياد باريس 

لإلتحاد المرصى لكرة السلة للعام الرابع عىل التواىل واإلتحاد 

ير الشباب وا لرياضة واألستاذ طارق فايد رئيس المرصى للبادل فى عامه االول، وذلك بحضور الدكتور أرشف صبحى وز

 مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة

 

فى كلمته، أكد الدكتور أرشف صبحى عىل اهتمام الوزارة برعاية ودعم األبطال الرياضيني، وتوفري كافة متطلباتهم فى 

مثل لمختلف البطوالت الدولية سعيًا ضوء تهيئة األجواء والظروف المحيطة بهم؛ لتحفزيهم عىل الرتكزي، واإلستعداد األ

ير الرياضة الشكر والتقدير لمختلف الكيانات االقتصادية والبنوك  إلستدامة تحقيق اإلنجازات للرياضة المرصية، وقدم وز

ن المرصية الوطنية عىل التعاون المثمر مع الوزارة فى دعم المرشوعات والربامج، ورعاية الالعبني الرياضيني، مشريًا إىل أ

رعاية "بنك القاهرة" لعدد من الالعبني الواعدين ُيضاف إىل برامج الرعاية الىت تسعى وزارة الشباب والرياضة لتوفريها 

ألبطال مرص، الفتًا إىل سياسة الوزارة الرامية إىل اكتشاف الموهوبني فى جميع األلعاب الرياضية عىل مستوى 

عداد حادات الرياضية واللجنة األوليمبية  لمتابعة الخطط التنفيذية إلوالتنسيق الدورى مع اإلتمحافظات الجمهورية، 

 الالعبني وحرص احتياجاتهم ،

 ودمجهم فى برامج رعاية محددة بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص ورجال األعمال والكيانات االقتصادية

 

 



 

 

وأكد األستاذ طارق فايد حرص بنك القاهرة عىل استمرار رعايته 

مختلف المجاالت الرياضية، وذلك تحفزيًا لالعبني ألبطال مرص في 

لتحقيق المزيد من اإلنجازات اليت ترفع اسم مرص عالميًّا في 

مختلف المحافل الدولية، السيما بعد النجاحات اليت حققها أبطال 

مرص عىل المستوى العالمي، موضحًا أن عقد الرعاية يشمل كل 

األجسام المحرتف  من  ممدوح السباعي "بيج رامي" العب كمال

وفريدة عثمان بطلة مرص فى السباحة، ونور الرشبيىن بطلة مرص 

فى األسكواش، وبسنت حميدة بطلة ألعاب القوى،وبطلة 

المصارعة سمر حمزة، وفريال أرشف بطلة مرص فى الكاراتيه، وكل 

لبارالمىب،والبطل ابراهيم من عمر عرص وخالد عرص أبطال مرص فى تنس الطاولة، ورشيف عثمان بطل رفع األثقال ا

 حمدتو العب تنس الطاولة البارالميب

وأشارت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصاالت المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة أن عقد الرعاية لالعبني يمتد 

عىل مدار عامني كاملني من خالل تقديم كافة سبل الدعم لالعبني إلحراز المزيد من البطوالت انطالًقا من دور البنك 

ن أهمية بالغة للشباب المرصي، واليت تسهم في صناعة أجيال جديدة الريادي في دعم الرياضة المرصية، وما تمثله م

من الرياضيني، عرب توفري كافة المقومات واإلمكانيات الالزمة للمواهب الرياضية، فيما يواصل البنك رعايته لإلتحاد 

 المرصى لكرة السلة واإلتحاد المرصى للبادل لمدة عام كامل


