
  
بنك بروة يحتفل باليوم الوطني للرياضة

 

 قام بنك بروة، أسرع البنوك ا#توافقة مع الشريعة ا&س(مية نمواً في قطر، – 2011 فبراير 18الدوحة – 
 بتنظيم ا)حتفال باليوم الوطني للرياضة في دولة قطر من خ(ل دعوة ا#وظف$ وعائ(تهم وأصدقائهم ل(شتراك في
 السباق الذي نظمه مصرف قطر ا#ركزي، ثم بعد ذلك ا)شتراك في فعاليات دورة كرة القدم وحفل تتويج الفائزين

 فبراير.14ببطولة الكريكيت التي نظمها بنك بروة في نادي قطر الرياضي يوم الث(ثاء 

 وقد جاءت استجابة بنك بروة ل'ع(ن عن اليوم الرياضي للدولة من خ(ل تنظيم مجموعة من النشاطات الرياضية
 الترفيهية تهدف إلى جمع موظفي مجموعة بنك بروة وعائ(تهم وأفراد ا#جتمع القطري ل(حتفال بهذه ا#ناسبة

.ا#تميزة في جو ترفيهي حافل بالنشاط

 وقد كانت بداية فعاليات اليوم الرياضي مبشرة إذا فاز السيد كيث برادلي، مدير القطاع ا#صرفي في بنك بروة
 با#ركز ا%ول في سباق ا#صرف ا#ركزي كما جاء السيد أمجد يونس، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بروة

.با#ركز الخامس في نفس السباق في فئتهما

 2012 يناير 12واستمرت النشاطات بعد ذلك لتشمل مباريات كرة قدم في إطار دورة كان بنك بروة أطلقها في 
 يشارك فيها جميع موظفي بنك بروة وأبنائهم تحت سن الثامنة عشرة عامـاً، وقد كانت ا#باراة النهائية ب$ فريقي

، حيث حقق فريق برشلونة الفوز بلقب البطولة، وجاء فريق العمليات وا&سناد العمليات وا&سناد "برشلونة و  " " " 
 ثانيـاً وفريق ليفربول في ا#ركز الثالث. وقد حصل على جائزة أفضل حارس مرمى السيد عبد ا� درويش من

 فريق ليفربول و ذهبت جائزة أفضل )عب للسيد عنتباوي من فريق برشلونة، وقد قام بتوزيع الجوائز للفرق
 وال(عب$ كل من السيد كيث برادلي والسيد أمجد يونس والسيد إص(ح عاصم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة

ا%ولى للتمويل.

 و&تاحة ا#جال للجميع كي يمارسوا نشاطاتهم ا#فضلة ذلك اليوم، فقد تم تنظيم مباريات كرة قدم أخرى ب$ فرق
 تضم ا#وظف$ وأو)دهم، ثم ت( ذلك حفل توزيع جوائز بطولة مجموعة بنك بروة السنوية ا%ولى للكريكيت التي جرت

فهود الباكستان على2012 يناير 24 و22مبارياتها ب$ يومي   ) ب$ مجموعة من ست فرق، وقد حصل فريق  ) 
ملوك آسيا في ا#رتبة الثانية.  )كأس البطولة بينما جاء فريق  )

يقدم اليوم الوطني:وقد علق السيد كيث برادلي مدير القطاع ا#صرفي في بنك بروة على هذه ا#ناسبة قائ(ً  “ 
 للرياضة فرصة متميزة لنا لكي نقوم ببناء روح العمل الجماعي لدى الفريق من جهة، ولكي نسهم في تحس$

 حياة جميع أفراد ا#جتمع من جهة أخرى من خ(ل ترويج ا%نشطة الرياضية ونمط الحياة الصحي. إن من أهم
 فوائد الرياضة هي تحفيز القدرات البشرية وقد كان اليوم مثا)ً عن التزام بنك بروة بتمك$ ودعم ا#وظف$ وجميع

"العم(ء في قطر على حد سواء لكي يطمحوا ويحققوا ا#زيد في جميع نواحي حياتهم وعملهم

ً رئيسيـاً من مبادرات البنك ا)جتماعية منذ تأسيسه، إذ قام بنك  كان التزام بنك بروة بدعم الرياضة في قطر جزءا
 بروة بإط(ق أول بطولة رمضانية لكرة القدم في الصا)ت ا#غلقة بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية، وهو حاليـاً

 يقوم برعاية السيد زياد رحيم، رئيس مخاطر ا%سواق في بنك بروة الذي سيقوم با#نافسة في ماراثون دو سابل
  بهدف جمع التبرعات #عالجة ا%طفال من ضحايا أحد ا)لتهابات2012 أبريل 16 إلى 6القاسي في الفترة ب$  

 الخطيرة التي تفتك با%طفال في أفريقيا. وفي إطار دعمه للرياضة أيضـاً، قام بنك بروة برعاية دورة محلية
 ل(سكواش العام ا#اضي وسيستمر في التعاون مع ا)تحاد القطري ل(سكواش لدعم هذه الرياضة التي تحظى

بشعبية واسعة لدى الشباب في قطر.

انتهى


