شراكة استراتيجية بين قطر للتأمين وبطولة البنك التجاري "قطر ماسترز للجولف"

أعلنتتمجموعةعتترجللتتمجنل تت م جوان تتتجد تت ج شتتم رجان تت م جانمافتت نجقتتتجمنل تترجان تتم جا و تت ج
وشتتتتعفرجأقم ،تتتتف جعتتتت جشتتتتما فجاال تتتت ماد و رجمتتتتوجةلةنتتتترجانبنتتتتتجان وتتتتف ج للتتتتمجمف تتتت م ج
نلوةنتتتت جن كتتتتة جةتتتت نتجشتتتتم رجان تتتت م جانم تتتتع رجنبلةنتتتترجانوةنتتتت جا ونتتتتنجقتتتتتجانعنل تتتتر ج
ج
ودف ختتتتمجموعةعتتتترجللتتتتمجنل تتتت م جوشتتتتم فجان فة تتتت جج جللتتتتمجةعتتتتفينجان تتتت م ج جو أن تتتتف
ة عمجه هجانبلةنرجنلسنرجانحفي،رجع مجعلنجان ةانت
متتت جبفنبتتت جلتتتتفرجانستتت جعبتتت وج،ة تتتت جانعتتتاججانع حتتت لجانم تتتتعتجنعوعةعتتترجللتتتمجنل تتتت م ج
م ل تتتفجعلتتتتنجهتتت هجان تتتتما رجاال تتت ماد و رتج ةنتتتتف نفجشتتتم رجان تتتت م جانم تتتع رجنبلةنتتتترجانبنتتتتتج
ان وتتتف ج للتتتمجمف تتت م جنلوةنتتت جهتتت اجان تتتفو جق تتت جةمهنتتتمجانعوعةعتتترجمتتتمنجأ تتتم جعلتتتنج
ان زام تتتتفجانعستتتت عمجةتتتت عمجانف فن تتتتفرجانم،فاتتتت رجانعحل ر و،ستتتت جانعوعةعتتتترجوشتتتتم فجان فة تتتت جج
جاء تتتفاجهتتت هجان تتتما رجمتتتمنجأ تتتم جود ز،تتتزجواتتتوجللتتتمج
جللتتتمجةعتتتفينجان تتت م ججو أن تتتف
ان ونتجوانع ف رجانف فنرجقتجدح قجانمؤ،رجانةطن رجن ونرجللمج2030
وام تتت اياسجنس ف تتترجان تتتم رجان تتتتجدم تتتزجعلتتتنجأهع تتترجدم تتت كجمكفن تتتفجعلتتتنج ف طتتترجانعستتت ون رج
االب عفع تتتتترجنل تتتتتم فرج جد تتتتت وجموعةعتتتتترجللتتتتتمجنل تتتتت م ججيعع تتتتتفجانكفمتتتتت جنكفقتتتتترجاالن تتتتتل ج
وانعبفي ارجانم،فا .
جوأاتتتتفمجانعتتتتاجلتتتتففاسج ج دةاصتتتت جانعوعةعتتتترجا تتتت ماد و فجان ة تتتت رج تتتتف جيونتتتترجللتتتتم ج
ء تتنجنوح تمجانعوعةعتترجءفن تتفجقتتتجد ت اجشتتم فد فجان فة تترجقتتتجبع تتوجأنحتتفاجان تتفنم جوااتتفقرج
انتتتتنجام ا تتتتفجن تتتتم فد فجان فة تتتترجقتتتتتجمنل تتتترجان تتتتم جا و تتتت جوشتتتتعفرجأقم ،تتتتفجم تتتت جععتتتتف ج
وانكة،تتتمجووبتتتةيجقتتتماجن تتتفجقتتتتجاةمتتتف ارجقتتتا جانعوعةعتتترجدع لتتتتجأ،اتتتفجشتتتم رجدفة تتترجةعتتتفينج
ان تتت م جوهتتتتجشتتتم رجللتتتمجةعتتتفينجان تتت م جوشتتتم رجأن تتتف جانعخ نتتترجقتتتتجاعتتتفينجان تتت م ج
وان م ج
ج
عتتتفجد بتتتمجشتتتم رجللتتتمجةعتتتفينجان تتت م جشتتتم رجم خننتتترجقتتتتجععل تتتفرجاعتتتفينجان تتت م جذارج
موعةعتتترجم نةعتتترجمتتت جان مل تتترجان م ن تتترجد تتتع جان تتتف ارجواةصتتتفةفرجوان عل تتتفرجانبحم،تتترج
وانل تتتتما جوانز اعتتتترجوأنتتتتةااجأ تتتتم جمتتتت جا ععتتتتفر جو ،تتتتوجم تتتتمجللتتتتمجةعتتتتفينجان تتتت م جقتتتتتج
ةممتتتةيا جود تتت وج تتت مفد فجمتتت ج تتتارجقموع تتتفجقتتتتج تتتنمفقة نجو ،تتتة ،كجوننتتت جويةتتتت جمتتتوج
وبتتتةيجشتتتم رج تتت مفرجقتتتتجان وءتتتر جوةفاتتت جمتتتفجد ع تتتوجةتتت جمتتت جاتتتعف جان تتتم رجا وجوهتتتتج
موعةعتتترجللتتتمجنل تتت م جقتتتا جشتتتم رجللتتتمجةعتتتفينجان تتت م جدستتت ف جمتتت جوبتتتةيجلفعتتت نج أ ج
مفن رجلة،رجوم زا ،نجنلعوعةعر ج
ج
وأواتتتتسجانستتتت جعبتتتت وجانعتتتتاج ا جقتتتتتجعتتتتفوج 2017جءنتتتت رجشتتتتم رجللتتتتمجةعتتتتفينجان تتتت م ج
بتتتففزنجأقاتتت جصتتتف رج تتتن ار جصتتتكةوجعتتت جذنتتتتجان تتتفوجوذنتتتتج تتتارجانحفتتت جانستتتنة جن ة ،تتتوج
بتتتةافزجان تتتم جا و تتت جنلستتتن ارجوان تتتموأجواننتتتكةو ج عتتتفجأءتتتم رجان تتتم رجأ،اتتتفجعتتت ياج
متتت جانوتتتةافزجا تتتم جةعتتتفجقتتتتجذنتتتتجبتتتففزنج أ تتتمجن تتتفطجةصتتت ا ارجاال تتتف جقتتتتجمنل تتترج
ان تتتم جا و تتت جوشتتتعفرجأقم ،تتتف جوبتتتففزنج أعلتتتنجم تتت الرج تتتن ارج أ جانعتتتفرجان وتتت جقتتتتج
انعنل تتتر جوأونتتتنجشتتتم فرجان تتت م جقتتتتجمنل تتترجان تتتم جا و تتت جان تتتتجد تتتةوجةاصتتت ا ج تتتن ارج
أ ةا ج أ جانعفرجانع ةمرجةفن وال جا مم،كت ج
ج
ج

جان تتتتجد تتت جان ننتتتمجا تتتمجننعتتتةجانعوعةعتتتر جقتتتتج
ج عتتتفج  ،تتتوجانع تتتمجانمف ستتتتجن تتتم رجأن تتتف
شتتتف اجال،تتتم جود تتتةوجان تتتم رج ة تتت ،مج تتت مفد فجانف فنتتترجااتتتفقرجانتتتنجطتتتم جموعةعتتترج ب تتتمنجمتتت ج
انحلتتتتةرجانخفن تتتترجمتتتت جانعختتتتفطمجد تتتتع جدمل تتتترجان تتتتف ارجواةصتتتتفةفرجان عل تتتتفرجانبحم،تتتتترج
وانل تتتتما جود تتتتةوجشتتتتم رجأن تتتتف جانعخ نتتتترجة عل فد تتتتفجمتتتت ج تتتتارجمكفدب تتتتفجانعةبتتتتةينجقتتتتتج
ننتتت جو تتتنمفقة نجوشتتتنم ف جناتتتعف جد تتت ،مج تتت مفرجي،نفم ك تتترجوقة ،تتترجن عاف تتتفجمتتتوجءمصتتت فج
ان افمجعلنجد ،مجل عرجمافقرج لعفجأمك ج
وأاتتتفمججانعتتتاجلتتتففاسجةنتتتف نفججشتتتم رجان تتت م جانمافتتت نجقتتتتجمنل تتترجان تتتم جا و تتت جوشتتتعفرج
أقم ،تتتف جقتتتا جشتتتم رجللتتتمجنل تتت م جدلتتتم جموعةعتتترجم كفملتتترجوم نتتترجمتتت جمن وتتتفرجان مل تتترج
ان م ن تتتترجنصشتتتتخفلجيم تتتت جانستتتت ف ارجوانعنتتتتف رجوانستتتتفمجوان ختتتتةرجوانحتتتتةايلجان خنتتتت ر ج
ااتتتتتفقرجانتتتتتنجان مل تتتتترجان م ن تتتتترجنلعختتتتتفطمجان وف ،تتتتترجيم تتتتت جانلفلتتتتترجوان عل تتتتتفرجانبحم،تتتتترج
وان ل تتتتما جوان تتتتف ارجوان وتتتتف نجوان تتتت م جانلبتتتتتجوانعحم تتتتفر جو،ةبتتتت جنتتتت  ،فجقم،تتتتقجمتتتت ج
انخبتتتتمااجوانع خننتتتت جقتتتتتجموتتتتفرجان تتتت م جا جءلتتتتةرجان مل تتتترجان م ن تتتترجان تتتتتجدلمء تتتتفج
شتتتم رجللتتتمجنل تتت م جدبتتتم جدم تتتزجان تتتم رجعلتتتنجان عتتتااجوانلم ،تتترجانعن و تتترجان تتتتجد ب تتتفج
ان م رجدوفهجدحة ،جانعخفطم ج
و،تتت مجأ جشتتتم رجللتتتمجنل تتت م ج فنتتتمجلتتت جد ستتتمجعتتتفو 1964جود تتت جأونتتتنجشتتتم فرجان تتت م ج
انعحل تتترج قتتتتجيونتتترجللتتتم جولتتت جأصتتتبحمجشتتتم رجللتتتمجنل تتت م جان تتتةوجأءتتت ج وايجللتتتفاجان تتت م ج
قتتتجيونتترجللتتم ج وق عتتفج ،لتتقجة ح تتقجا ةتتف جو تتعلرجانستتة جقتتا جشتتم رجللتتمجنل ت م جد ت ج
بتتتم جشتتتم فرجان تتت م جقتتتتجمنل تتترجان تتتم جا و تتت جوشتتتعفرجأقم ،تتتف جوةفاتتت جمتتتفجءنتتتلمج
عل تتت جانعوعةعتتترجمتتت جدنتتتن ج  A/Stableجمتتت جو فنتتترجان نتتتن جان فنع تتترج تتت فن ا يج نتتت ج
جااتتتفقرجانتتتنجدنتتتن ج  Aجي (Excellentجمتتت ج A.M. Bestجقتتتا جذنتتتتج ،تتتز ج
ةتتتة
م جلةنجانعوعةعرجوأياف فجانعس او ج
ج
ج

