
 : كرة الید القطریة واجھة مشرفة فى المحافل الدولیة واالقلیمیة الفضالة
 : نشكر الشركة الرائدة في دعم الریاضة القطریة الشعبي

 یكون لھ مردود كبیر س : رعایة قطر للتأمین لالتحادالمال 
 

 كرة الیدل القطرى تحاداالمجموعة قطر للتأمین ترعى 
 

اتحاد كرة الید عقدًا تكون بموجبھ الشركة راعیًا ألنشطة اتحاد مع  قطر للتأمین ت مجموعةوقّع
قطر للتأمین یوم  مجموعةبمقر تم توقیع العقد و لقد .اعتباًرا من الموسم الحالي عامالید لمدة 

 رناص علي صالحالسید / الید و كرة رئیس اتحاد -أحمد محمد الشعبي السید / بحضور  أمس
محمد /  و السیدالتنفیذي لمجموعة قطر للتأمین  رئیسوال المجموعة رئیسأول  نائب -الفضالة 

 التحاد كرة الید.  أمین السر العام -جابر المال 

التنفیذي  رئیسوال المجموعة رئیسأول  أعــرب عـلـي صـالـح الـفـضـالـة نائبومن جانبھ 
بعد  "  :الـیـد، وقــالعن سعادتھ بـرعـایـة المجموعة التـحـاد كــرة  لمجموعة قطر للتأمین

الل الثالثة أعوام الماضیة وما شھده اتحاد الید من النجاح المبھر لشراكتنا مع اتحاد الید خ
 لمنتخبنا الوطنى 2015ومن أھمھا فضیة بطولة العالم لعام عن نفسھا ث تتحدانجازات مبھرة 

 مجددا التحاد كرة الید ".ة یــســرنــا فـــي قــطــر لـلـتـأمـیـن أن نــكــون رعـــا لذا ،

 ـتـواصـالم عتبر دعـمتلبطوالت المحلیة والدولیة التي تقام في قطر رعایة ا" وأستطرد قائالً : 
 وجزء من برنامج المجموعة فى إبراز الریاضیةالوطنیة قطر للتأمین لكافة األنشطة  من 

ة التي تدعم األنشطكنا من اوائل الشركات السباقة ، والكل یعلم أننا مسئولیتھا االجتماعیة 
من ٪ ٢٫٥ـیـث كــانــت قطر للتأمین أول شركة تخصص ح االجـتـمـاعـیـة والــریــاضــیــة 

 ٢٠٠٨أرباحھا فـي بـدایـة التسعینیات لألنشطة االجتماعیة والریاضیة حتى صـدر قــرار عـام 
لدعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة من أربـاح الشركات المساھمة ٪ ٢٫٥بتخصیص 

 ".والخیریة

التحاد القطري لكرة الید الذي یعتبر واجھة مـشـرفـة نھ مما ال شك فیھ فإن ا" ا: وأضاف قائالً 
لـقـطـر فــي الـمـحـافـل الـخـارجـیـة من خــالل اإلنــجــازات الـتـي حققھا بـدعـم حضرة صاحب 

 امشیر یستحق بجدارة ھذا الدعم،  خلیفة آل ثاني أمیر البالد المفدىحمد بن تمیم بن السمو الشیخ 
طة واألنشإلى أن دعم قطر للتأمین ال یقتصر فقط على كرة الید وإنما یشمل جمیع األلعاب 

 . " الریاضیة



ة مجموع"  أشار الفضالة قائالً: الید ؟ كرة تحاد القـطـر للتأمین  مجموعةرعایة  تجدیدوحول 
ً ولـیـس اتــحــاد معینـ القطریة االتــحــادات العدید منقطر للتأمین تـدعـم   اولـكـن دائــم ا

تساعد فى انتشار العالمة التجاریة الـدولـیـة،  الفعالیاتاالتــحــادات الـتـي تمثل قـطـر في 
 عةمجموار وجـود شعللمجموعة مما یتالئم مع سیاسة المجموعة فى النمو و االنتشار العالمى ف

 ". موعةللمج قویةقطر للتأمین على مـالبـس منتخبات الید في البطوالت العالمیة یمثل دعایة 

 

عن سعادتھ برعایة المجموعة رئیس اتحاد كرة الید ،  –أحمد الشعبي السید / بدوره أعرب 
باألصالة عن نفسي ونیابة عن أعضاء مجلس إدارة " :  فیھا أوضحوألقى كلمة التحاد كرة الید 

قطر للتأمین على ھذه الرعایة الكبیرة  لمجموعةاتحاد كرة الید أتوجھ بخالص الشكر والتقدیر 
 ،م عارعایتھا لالتحاد لمدة تجدید  وفي الواقع المجموعة سبّاقة دائًما في مثل ھذه المبادرات و

دعم ممیز نفتخر بھ ونحن فخورون بوجود مثل ھذه الشركة الوطنیة العمالقة التي تدعم  یعد
 ."وخاصة في المشاركات ذات االھمیة الكبیرة كرة الید دائًما

 

النتائج الممیزة واإلنجازات البارزة خالل السنوات  إن قائالً " وأضاف رئیس اتحاد كرة الید
ومردود وصدى عالمى عزز مكانة الریاضة القطریة األخیرة كان لھا وقع إیجابي على اللعبة 

وبھذه المناسبة أود أن أشیر إلى أنھ سیتم وضع شعار الشركة على مالبس منتخباتنا الوطنیة 
یة الدولواآلسیویة و والشبابیة المحلیةبطولة في المشاركات الخارجیة المقبلة بدایة من ال

باإلضافة إلى تواجد الشعار واللوحات الدعائیة للشركة في جمیع ھذا الموسم المقّررة في 
 ".دولیةالمحلیة أو الأنشطة االتحاد 

قطر للتأمین لالتحاد لیست حصریة وإنما المجال  مجموعةوقال رئیس االتحاد إن رعایة 
مفتوح أمام الشركات والمؤسسات الوطنیة األخرى لدعم االتحاد خصوًصا في ظل أھمیة 

 .الوطنیة نامنتخباتالمشاركات العالمیة ل العدید منالمرحلة المقبلة التي تشھد 

 كــرة الـیـد الشكرل القطرى التحادلأمین السر العام  -المال  محمد جابرالسید / جھ من جانبھ وو
إن ھذا الدعم بالتأكید  عام وأكد قائالً : "قـطـر للتأمین على رعایة أنشطة االتحاد لمدة  لمجموعة

سوف یكون لھ مردود كبیر على االتحاد في الفترة القادمة ونحن إذ نشكر قطر للتأمین على ھـذه 
ع الــشــركــات والـمـؤسـسـات الوطنیة أن تحذو حذوھا الـبـادرة الرائعة فـإنـنـا نـطـالـب جـمـیـ

ر مستوى في دعـم اتحاد الید واالتحادات األخرى ألن ھذه الخطوة من شأنھا أن تساھم في تطو
 م".الریاضة القطریة بشكل عا

وى على المستإن شعار قطر للتأمین سیتم وضعھ في جمیع البطوالت سواء  المال : "وأضاف 
ـل تـحـم مالبسبـاإلضـافـة إلــى ارتــــداء المنتخبات الـوطـنـیـة اري أو الدولي القأو  يالمحل



د ھذا التعاون بین االتحاوإنماء ونسعى الى استمرار بطوالت ھذا الموسم الــشــركــة في شــعــار 
 ."من خالل العالقات المتمیزة بین مسؤولي الجھتین المقبلةوقطر للتأمین في السنوات 

 

 


