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 البنك العربي المتحد يشارك برشلونة احتفاالته بالثالثية التاريخية
البنك يعتزم إرسال المزيد من الموظفين والعمالء لمتابعة مباريات بطل إسبانيا مباشرة على 

 مدرجات استاد "كامب نو"
  
 2015يونيو  7
  

بتحقيقه ثالثية  2014/2015لموسم لسلسلة من البطوالت الكروية  تُّوج نادي إف سي برشلونة بطال إستثنائياً 
تاريخية، إثر فوزه بلقبي بطولة الدوري اإلسباني، وكأس ملك إسبانيا، باإلضافة إلى لقب دوري أبطال 

 أوروبا.
  

ي برشلونة الفائز ببطولة الدوري والكأس في إسبانيا والذي يرتبط بإتفاقية شراكة مع البنك العرب نوتمك
، من هزيمة نادي يوفنتوس اإليطالي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمسية 2013المتحد منذ العام 

السادس من يونيو، ليحقق ثالثة ألقاب في موسم واحد، في إنجاز لم يحققه سوى القليل من األندية األوروبية 
 الكبرى على مر السنين.

  
حيث قام البنك  .الماضيين الموسمين خاللمناسبات عّدة  في للنادي دعمه المتحد العربي البنك أظهر وقد

"كامب نو". كما بإرسال المئات من عمالئه إلى جناح الشخصيات الهامة التابع للبنك في االستاد اإلسطوري 
يقدم البنك العربي المتحد حزمة من المنتجات التي تحمل شعار برشلونة، وأبرز هذه المنتجات: بطاقة البنك 
العربي المتحد نادي إف سي برشلونة اإلئتمانية، الحاصلة على جائزة أفضل بطاقة إئتمان مشتركة خالل حفل  

 2015" للعام فاينانشال آي بي سيجوائز "ذا بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية" والمقدمة من "
  

العاملين في البنك العربي المتحد  وقال بول تروبريدج، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: "يتقدم جميع
على هذا النجاح المذهل الذي حققه ومشجعي النادي  هبرشلونة وكوادرفريق بالتهاني الحارة إلى العبي 

النادي لهذا الموسم. ويتمتع نادي برشلونة بشعبية جارفة لدى عشاق كرة القدم في اإلمارات العربية المتحدة، 
إذ يضم نادي المعجبين الخاص بالفريق في اإلمارات وحدها أكثر من نصف مليون عضو. كما يجسد أداء 

إليها في البنك مثل التفاني، واإلبتكار، والعمل الجماعي المتميز،  النادي العديد من الصفات التي نطمح
إلى إسبانيا لإلستمتاع  الزمالء العاملين في البنك وعمالئناوالمهارات الفردية. ونتطلع إلى إرسال المزيد من 

 "كامب نو" الرائعة."مشاهدة المباريات من ملعببتجربة 
  

مدير الفني لويس إنريكي بطولة الدوري المحلي في إسبانيا "الليجا" وحقق نادي برشلونة اإلسباني بقيادة ال
بعد انتصاره على أتليتكو بلباو في الـ"كامب نو"،  "كوبا دل ري"، نقطة،  وفاز بكأس ملك إسبانيا 94برصيد 

برلين،  قبل فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا، أهم المسابقات األوروبية، في المباراة النهائية التي أقيمت في
 .2008/2009ليحقق الثالثية للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 
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