
 بيان صحفي 

 ٢٠٢٣قطر للتأمين راعيا رسميا لسباق صمله  مجموعة

 2022 نوفمبر  15 الثالثاء ،الدوحة

نوفمبر بالحي الثقافي كتارا، أعلنت اللجنة المنظمة لسباق صمله   13الموافق  ، األحد،يوم أمس أول في مؤتمر صحفي أقيم 

شركة التأمين   ورعاة المسابقة الرسميين وفي مقدمتهم مجموعة قطر للتأمين، لشهر مارس المقبل 2023تفاصيل تنظيم نسخة 

      .الرائدة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

بن إبراهيم السليطي المدير العام   دد. خالسعادة   رئاسةعقد المؤتمر الصحفي الذي استضافته اللجنة المنظمة للسباق ب وقد

  المنظمة لسباق صمله بحضور الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني عضو مجلس واللجنة للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا

 .  للتأمينإدارة مجموعة قطر 

انطالقاً من  "عن سروره برعاية المجموعة للسباق، وتعليقاً على الرعاية قال:   الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثانيوأعرب 

مسؤوليتنا المجتمعية، واهتمام الدولة بتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة األفراد والمجتمعات، ونظراً لما لهذا  

الرعاة  ز من أثر هام وملموس وسط المجتمع القطري. تسعد مجموعة قطر للتأمين بأن تكون أحد الحدث الرياضي الممي

 لسباق صمله في نسخته الخامسة."   الرسميين

 لهذا السباق الشهير إضافة مميزة للبرامج والفعاليات التي تقوم المجموعة مجموعة قطر للتأمينن في دعم أمته لوأكد في ك

على كافة   -عاصمة الرياضة العالمية  -وتجسيداً لقيمها الداعية للمساهمة في ابراز صورة قطر ... والدوحة برعايتها 

 المستويات. 

نتطلع إلى منافسة قوية تسودها الروح  سباق صمله، يعكس عزيمة الشباب القطري في مجابهة أشد المعيقات.  "وأضاف قائالً، 

حرصنا على رعاية هذا    م تحديات سباق صمله في نسخته الخامسة مطلع العام القادم.مواجهته الرياضية ومشاهدة الرياضيين

 السباق، النه ليس ببطولة رياضية وحسب بل لكونه مصدر إلهام وفخر للقطريين وماليين المتابعين في المنطقة." 

بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا على توجيه   دد. خالوفي هذا السياق، حرص سعادة  

، نظراً لما توليه المجموعة من دعم وتشجيع للشباب القطري في  سباق صمله نجاح إلدعمهم   فيمجموعة قطر للتأمين الشكر ل

 .  شتى المجاالت 

م في مسارات صحراوية صعبة ونائية والتي تتطلب من  رياضي يتطلب القدرة على التحمل والتحدي حيث يقا   صمله حدث و

المتسابق مستويات عالية من القدرة والتحمل والمهارات المناسبة للجري والسباحة والرماية والتجديف وقيادة الدراجة  

منطقة  كلم انطالقا من منطقة الذخيرة، وصوال إلى 200ويمتد السباق في نسخته الجديدة على مسافة  الهوائية الجبلية. 

مراحل، إضافة إلى عدد من المعضالت اإلجبارية التي لن   6الشحانية. حيث سيكون المتسابقون على موعد مع تحٍد جديد من 

 يتم اإلفصاح عن مكانها أو طبيعتها.

عاماً، وتنطبق عليهم لوائح   18تقتصر على القطريين ممن تتجاوز أعمارهم  ه يجدر بالذكر أن المشاركة في سباق صمل

السباق واشتراطاته التي من بينها الحصول على موافقة اللجنة المنظمة في فترة فتح التسجيالت التي من المرتقب أن تكون  

 في شهر يناير المقبل.   

المالية بدولة قطر وتتمتع الشررركة بأداء وتاريخ مشرررف وقطر للتأمين هي شررركة مسرراهمة عامة مدرجة في سرروق األوراق  

، وكانت أولى شررركات التأمين الوطنية في دولة 1964سررنة في سرروق التأمين العالمي. وقد تأسررسررت الشررركة عام    ٥٠يتجاوز 

وبفضرل  قطر. وقد أصربحت شرركة قطر للتأمين اليوم من رواد قطاا التأمين في دولة قطر وأول وأفضرل شرركة تأمين رقمية. 

إجمالي األقسرراط المكتتبة وإجمالي األصررول، فرن شررركة قطر للتأمين ترعد كبرت شررركات التأمين في منطقة الشرررق األوسررط 

 مليار لاير قطر. 7.8وشمال أفريقيا. وهي مدرجة في سوق األوراق المالية بدولة قطر برجمالي قيمة سوقية تتجاوز  

 group.com-www.qicللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة  

http://www.qic-group.com/


 

 


