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 لشباب املصري اتحسين حياة ل الرياضة والتعليمتسخير قوة ب

"  حقك تحلم" مجموعةفي شراكة مع رو مليون يو  100تستثمر  مجموعة منصور 

 لكرة القدم

  كرة القدم العامليةفي  تحقيق األهدافل ةاملوجه الرياضة  مفهومطويلة األمد لدعم النمو في  شراكة •

   " في منطقة غرب القاهرةحقك تحلممليون يورو إلنشاء أكاديمية " 30ص يخصت •

 التي تجسد أهداف املجموعة أفضل املواهب  الستقطابيطمح  ةنسائيالقدم الكرة محترف لإطالق فريق  •

 

“أعلنت  :  2021يناير    20  -  القاهرة، األربعاء تحلمأكاديمية  اتفاقية شراكة  اليوم،  (،  Right To Dream" )حقك  توقيع  عن 

بزيادة الفرص واملساواة من خالل حضورها ودفع تحقيق أهدافها  بهدف تعزيز  ،  مجموعة منصور مليون يورو مع    100بقيمة  

 كرة القدم.  

 

تحلم“   مجموعةوتعد   بيئية  من(  Right To Dream)"  حقك  القدم  عاملية  ظومة  كرة  أكاديميات  من  الفرص،  خلق  تستهدف 

األعمال    املحترفينونوادي   رائد  وأسسها  الشريكة،  والجامعات  توماالجتماعي  والكليات  املجموعة  فيرنون   البريطاني  وتعتزم   ،

كيز توسيع نطاق نموذجها األكاديمي ليشمل مصر، من خالل تأسيس منصة الستكشاف املواهب الرياضية وتطويرها، مع التر 

 على املسار التعليمي، باتباع نموذج أكاديمياتها الناجح في غانا والدانمارك.

 

 30الشراكة، وسيخصص  هذه  من أجل    تأسيسه، وهي كيان جديد تم  شركة "مان سبورت"االستثمار من خالل  هذا  ويأتي  

سيتم تخصيص املزيد من االستثمارات لتعزيز أنشطة  كما  غرب القاهرة.  في منطقة  "  حقك تحلم"مليون يورو إلنشاء أكاديمية  

 كاديمية  األ
 
اململكة  في فرص  ال، واستكشاف  ى الدنمارك  الدوري املمتاز في  " ف س ي نوردسجيالند"إ   املحترف  ناديالفي غانا، و   عامليا

 .ةاملجموع فيوالفتيات  املرأة، وبرامج ات واألكاديمي األنديةاملتحدة على مستوى 

 

كأحد   ن توم فيرنو  فيما سيبقى" حقك تحلم" مجموعة علىاملسيطرة األغلبية حصة  "مان سبورت"بموجب الشراكة، ستتولى و 

"،  مجموعة منصور    السيد محمد منصور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "كما خلصت الشراكة إلى تولي    كبار حملة األسهم،

"،  مان كابيتاللطفي منصور، الرئيس التنفيذي لشركة " السيدنجله  سيشغل، بينما "حقك تحلم"رئيس مجلس إدارة منصب 

 مجلس اإلدارة. يةعضو 
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الشراكة، شهدت   تحلم"  مجموعةومع هذه  ال"  حقك  العديد من  السيد محمد وصفي إجراء  يتولى  الجديدة، حيث  تعيينات 

منصب الرئيس الثقافي  بيبا جرينج  ستتولى  مصر، و لألكاديمية الجديدة املزمع افتتاحها في    املنتدب ةعضو مجلس اإلدار منصب  

 ".ف س ي نوردسجيالند"إ فيما سيتولى جان لورسن منصب رئيس مجلس إدارةللمجموعة بشكل دائم، 

 

مجموعة منصور بدوره، قال   إدارة  "السيد محمد منصور، رئيس مجلس  في مجموعة  :  توم فيرنون وفريقه  حقك  "يشكل 

 من أهمية العمل الذي يقومون به واملساهمة في تحسين جودة الحياة للشباب املوهوبين في  "  تحلم
 
مصدر إلهام كبير انطالقا

 بهذا العمل وأنا فخور بهذه الشراكة
 
 كبيرا

 
ونتطلع إلى تحقيق    القارة األفريقية وفي أوروبا واألمريكيتين، ولطاملا أولينا اهتماما

أفريقيا   قارة  في   
 
احتياجا األكثر  املجتمعات  بدعم  ملتزمون  أننا  كما  أهدافها،  الخيرية كامل  واألنشطة  مؤسساتنا  خالل  من 

 ".األخرى 

 

حقك تحلم " لتنفيذه علي   ترعي وزاره التربية و التعليم مفهوم و فكره مشروع " “ التعليموزاره التربية و من  لمسؤو  و قد صرح

و ذلك بالتعاون مع مجموعه منصور و  حيث انه يمهد الطريق لعصر جديد لتطوير التعليم الرياض ي لشبابنا املصريةاالراض ي 

تتماش ي   اجتماعيه  استثماريه  تطورات  احداث  نحو  كبيره  روءيالتي ستتخذ خطوات  وزاره     مع  اهداف  التعليم   التربيةو  و 

 " .في مصرملستقبل التعليم 

 

  ليشكل ة،نسائي القدم الكرة محترف لإطالق فريق في مصر  سيشهد افتتاح األكاديمية الجديدة و 
 
  استقطاب يطمح إلى   نموذجا

النسائية  القدم  كرة  في  املواهب  و أفضل  اللواتي    سيضم،  الالعبات  أهدافهن،  إ  يسعيننخبة  تحقيق  أهداف  ن  يجسد  و لى 

 مع خطط التنمية االجتماعية في مصر واستراتيجية التوعية العامة  و ،  "  حقك تحلم“مجموعة  
 
تعزيز   الرامية إلىذلك تماشيا

 عن تعزيز مشاركة الشباب في تشكيل مستقبل بلدهم واملساهمة في    الدمجاملساواة و 
 
تحقيق مستهدفات في الرياضة، فضال

 . 2030رؤية مصر 

 

حيث    امللعب،داخل وخارج    للشبابلفرص  ا  ة تتيحلمواهب، بل هي منصل  منصة إعدادمجرد  "  حقك تحلم"أكاديميات  تعتبر  ال  و 

 عدسةالتي تأسست في غانا قبل التوسع في أوروبا وأمريكا الشمالية، إلى دمج األشخاص والهدف من خالل    ةكاديمياألتهدف  

ية شخصية للشباب الذين يفتقرون إلى و بجامعات ومؤسسات تعليمية عاملية املستوى وتوفر بيئة تنم ترتبطكما ،  كرة القدم

 التعليم والرياضة. 

 

تنفيذي ملجموعةو  فيرنون، الذي يواصل دوره كرئيس  توم  تحلم"  قال  "على مدار  "حقك   :20   
 
مجموعة    تستخدما،  عاما

من و من خالل الرياضة والتعليم.  األطفال ومجتمعاتهم  حياة    تحسين جودةكرة القدم كوسيلة لتوفير فرص    "  حقك تحلم"

توفير املزيد من الفرص ملزيد من األطفال حول و خطط التوسع العاملية  وتيرة  في تسريع    أن تساعد املجموعةهذه الشراكة    شأن

منصور،   من مجموعة  وبدعم  مل  إرساءإلى    نتطلعالعالم.  امعيار جديد  لتحقيق  فهوم  املوجهة  ألكاديميات  هداف  األ لرياضة 

 األندية والالعبين".



          
 
                                                                                                 

3 
 

 

رؤية إلنشاء سلسلة عاملية من األكاديميات التي تغير بشكل أساس ي الدور الذي تلعبه  من خالل" حقك تحلم“ مجموعةوتعمل 

   140تخرج بالفعل في األكاديمية أكثر من  ، وقداألندية في كرة القدم اليوم
 
 ، طالبا

 
   82 ويدرس بها حاليا

 
 . طالبا

 

لتعليم وتنمية الشخصية ل  مماثلةأهمية  بالالعبين    ةمهار   تحظى: "املجموعةالعاملي في    يالثقاف  الرئيسبيبا جرانج،  وقالت  

حياة الطفل، ومنحهم أفضل دعم ممكن وإعدادهم لى تطوير كل جانب من جوانب  إ"  حقك تحلم"  أكاديمياتتسعى  و   ،والطموح

 ليشقوا طريقهم في العالم". 

 

أن  ، و مستقبل مختلف لكرة القدم العاملية   خلق"  حقك تحلم"مجموعة    : "تستهدفواختتم فيرنون  تشكل نعتقد أنه يمكن 

 املوجهة لتحقيق األهداف، كرة القدم ل أكبرنموذج 
 
  حيث تلعب األندية دورا

 
 من االعتماد على  حيويا

 
في التغيير االجتماعي، بدال

مصر،  األكاديمية في  س  اأسإرساء  وبمجرد    ،أكاديمياتناوهو الدور الذي تؤديه    ،الرياضيون   من قبلالوعي االجتماعي الفردي  

الرياضية املتنامية واإلنجازات  مع شركائنا وفريقنا لبذل املزيد من أجل املواهب  نتطلع  و اململكة املتحدة.    نحوأنظارنا    ستتجه

 .التعليمية لألطفال القادمين من خالل أكاديمياتنا، ملساعدتهم على تحقيق أحالمهم" 

  

 -انتهى-

 

 للتواصل اإلعالمي 

Right To Dream 

 سمر ياسين 

 هيا آند نولتون ستراتيجيز 

 samar.yassin@hkstrategies.comبريد إلكتروني: 

 8944 939 0100 2+هاتف: 

 

Man Capital LLP 

 ديبورا ريليني دي فالدار 

 مجموعة منصور 

 drealini@mancapllp.comبريد إلكتروني: 

 7325 7838 20(0) 44+هاتف: 

 

  Right To Dreamحول 

  هي النظام البيئي العاملي لخلق الفرص ألكاديميات كرة القدم ونوادي كرة القدم املحترفة والكليات والجامعات الشريكة، وتأسست Right To Dreamمجموعة  

 من قبل رائد األعمال االجتماعي البريطاني توم فيرنون.  1999 عام

  2004شهد عام و في أكرا، غانا.  ترابيةب عدد قليل من األوالد على أرض على نطاق صغير كأكاديمية واحدة غير هادفة للربح قامت بتدري  Right To Dreamبدأت 

   ي األكاديميةاملرحلة األولى من النمو، مع إنشاء مسار تعليمي في املدارس داخل الواليات املتحدة األمريكية، مما أتاح لخريج
 
لتلقي منح دراسية كاملة تؤدي   فرصا

، واصل الخريجون او إلى الجامعة.  
 
، مع انتقال آخرين للعمل في  MLS  دوريللعب داخل الواليات املتحدة األمريكية )بطولة دوري كرة القدم املتحدة( أو تاريخيا

 .كبرى  شركات

 

مليون دوالر، وهي مدرسة دولية سكنية بالكامل   2.5املرحلة الثانية من النمو، حيث تم إطالق منشأة جديدة مبنية لهذا الغرض بقيمة   2010شهد عام و 

 اس
 
 كواحدة من أفضل أكاديميات الشباب في العالم.  تمرت في زيادة عروضها للمنح الدراسية لألطفال املوهوبين من جميع أنحاء غرب إفريقيا، ومصنفة حاليا

mailto:samar.yassin@hkstrategies.com
mailto:drealini@mancapllp.com
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، وتأهل ملراحل 12- 2011، وهو الفريق الذي فاز بالدوري في موسم   FC Nordsjællandنادي الدنماركيالعلى   Right To Dream، استحوذت 2015في عام و

الوسيلة املثالية لضمان تطوير الشباب مع امتالك القدرات وقدم الخاص،  ه على الشباب ضمن نموذج النادي  ويركز.  13-2012مجموعات دوري أبطال أوروبا  

 الالزمة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة داخل وخارج امللعب. 

الذي شهد  و ، ه النسائي لكرة القدموالتي أثبتت أنها جزء ال يتجزأ من النجاحات األخيرة لفريق أكاديمية الفتيات الخاصة به،  طلق النادي، أ2017في عام و

 ترقيات متتالية على مدار املوسمين املاضيين، والفوز بالكأس. 

في كرة القدم   اأفريقيالتي تضم العبين من أكثر األندية  و متلك أصغر فريق في أوروبا على مدار املواسم الثالثة املاضية، ي انه،  FC Nordsjællandيمكن اعتبار 

واثنين من كوت ديفوار باإلضافة إلى مدرب غاني ضمن طاقمه  العبين من غانا ليس فقط بسبب ملكيته. يضم الفريق األول للنادي تسعة وذلك األوروبية،  

 )مايكل إ
 
  يسيان( مدعوما

 
 . ببرنامج أكاديمي رائع يمزج بين الشباب الدنماركي والغاني معا

 www.righttodream.com 

 

 نبذة عن مجموعة منصور 

تجاوز  ،  2018وفي العام    ، دولة   100في أكثر من    عمليات   ديها ألف موظف، ول   60أكثر من    ا يعمل به   ة عاملية، عائلي   شركة مجموعة منصور هي 

   60منذ أكثر من  الشركة  مليار دوالر. تأسست    7.5  ها إجمالي إيرادات 
 
 ت ، و عاما

 
شراكات طويلة  لديها  و   ، ناجحة عبر عدد من القطاعات   دير أعماال

 جي وكاتربيلر وماكدونالدز وغيرها الكثير.   جنرال موتورز وبيجو وإم   منها   ، العالمات التجارية الرائدة في العالم أبرز  األجل مع بعض  

" تتبنى مجموعة منصور   النمو طويل األجل  في  القيمة  الصبور فلسفة  املال  في قطاعات ومناطق جغرافية جديدة.    " رأس  ونقوم  للتوسع 

دورات االقتصادية والتفاوض على  في ال   باإلبحار ا هذا النهج  ن قد سمح ل و باستثمارات طويلة األجل في األعمال التجارية والشراكات واألفراد.  

 تحديات االستثمار في مناطق مختلفة على مستوى العالم. 

  نحن نبحث  
 
 عن فرص وشراكات وعالقات جديدة لدفع عجلة النمو عامل دائما

 
 عمل فيها. ن للمجتمعات التي    العطاء ، مع األخذ في االعتبار أهمية  يا

: املنصور للسيارات، مانتراك، شركة املنصور القابضة لالستثمارات املالية، مانفودز،  هي   مجموعة منصور من ست شركات فرعية   تتألف 

والتنمية و  لالستثمار  املغربي  كابيتال.    ، منصور  والبنوك  و ومان  السيارات  العالم:  على مستوى  التالية  القطاعات  عبر  الشركات  هذه  تعمل 

اال  املعلومات واالتصاالت واآلالت واملعدات ووسائل اإلعالم واإلعالن  والعقارات والسلع  والرعاية الصحية وتكنولوجيا  والتعليم  ستهالكية 

 والنفط والغاز والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. 

 

 www.mansourgroup.com 

 

 

http://www.righttodream.com/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.mansourgroup.com&d=DwMFAg&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=mJbPk2yQCE-J1UGshwg29k__fpnKWzcjkqQ1Pw3biGU&m=1xcTaxLXrw4gM9fGqxdjAmVxpYVWLIk6v17h3ZjtphM&s=fFhxQYYFa96_rAmFPL9SS6pN6XkQsrcDsVwuy3cgGiY&e=

