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 الفيصل القابضة ترعى سباقات نادي السباق والفروسية

 

إحدى كبرى مجموعات  –أعلنت شركة الفيصل القابضة : 2016 فبراير 24قطر  – الدوحة

لسباق ا نادي ارعاية سباقات الفروسية التي ينظمهعن توقيع اتفاقية  – الشركات الخاصة في قطر، 

 والفروسية في قطر.

الخاص للرياضة و بأهمية دعم القطاع  تأتي هذه الخطوة انطالقاً من إقرار الفيصل القابضةو

، ومن رغبتها في أن تكون داعماً 2030مساهمتها في تحقيق رؤية قطر الوطنية تنمية المجتمع و

 اً لهذه الرؤية، باإلضافة إلى دعم الرياضات والمواهب الوطنية الشاب ة.رئيسي  

مها نادي السباق و الفروسية للموسم ُيذكر أن السباقات التي  تضمنت حتى  2016 / 2015نظ 

 كأسسباق اليوم الوطني وكأس الكرعانة وكأس الغارية وسباق األوكس وداربي قطر و االن

اسية وكأس  ،  خليفة آل ثاني سمو الشيخ عبدهللا بن وجائزة  أم طاقة وكأسالمفير وكأس الجس 

الحول  كأس أمعبدهللا بن حمد العطية وسعادة كاس ومنها الى جانب السباقات التى ستقام قريبا 

 .وكؤوس العديد ووادي السيل وخور العديد

مجلس إدارة الفيصل  عضو -  بن فيصل آل ثاني تركيأّكد سعادة الشيخ وبهذه المناسبة 

ف برعاية مثل هذه الفعالي ات الرياضية والتي تت سم يصل القابضة الف شركة أن -القابضة تتشر 

لرياضة ماً لدعم ابعالقتها الوثيقة بتراثنا القطري وأصالته، كما وتسعى الفيصل القابضة دو

تمع في عكس صورة المجشكالها لما تعود به من فوائد على المجتمع ولمساهمتها أالقطري ة بشتى 

 القطري  المعاصر والمرتبط في الوقت ذاته بإرثه وأصالته.

مدير عام نادى السباق والفروسية عن شكره  ناصر بن شريدة الكعبي السيدعرب ومن جانبه أ 

طنية رها كشركة وخالل دومن  للسباقات التى تقام بالنادي لشركة الفيصل القابضة على دعمها

 .االنشطة الرياضية بالدولةتساهم فى رعاية 



 
 

ة توثيق العالقة االستراتيجي لىسية يهدف من خالل هذه االتفاقية إباق والفروالس كما أن نادي 

الشكل المالئم ه السنوية بعلى تسويق سباقات حرص النادي طارالفيصل القابضة في إو  الناديبين 

 للوصول إلى مستوى عالمي ديالنا ضمن خطةمام ى دفع عجلة السباقات إلى األيسهم فالذى 

ية تحظى به الفروسمن االهتمام الذى جل االستفادة و مستوى السباقات من أسواء في التنظيم أ

 من جانب المسئولين بالدولة.ية القطر

 -انتهى-

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال:

 44350666 974+: الفيصل القابضةشركة 

 مديرة االتصاالت المؤسسية –أروى القسوس 

+97455139539 / pr@alfaisalholding.com 

 

 معلومات للمحّررين:

 حول شركة الفيصل القابضة:

وتعود إحدى أبرز وأكبر مجموعات األعمال متنوعة األنشطة بدولة قطر،  1964شركة الفيصل القابضة التي تأسَّست عام 

تها  لسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني .تعمل الفيصل القابضة عبر مجموعة من الشركات التابعة لها والمتحالفة معها  ملكيَّ

القابضة في  تساهم الفيصلعليم والخدمات.ووالنقل والترفيه والتوالتجارة، د قطاعات مختلفة تشمل العقارات والضيافة على امتدا

وة على استثماراتها الرئيسية في شركة أعمال ش.م.ق، إحدى أكبر الشركات متنوعة األنشطة التجارية نمو دولة قطر، عال

ا، حيث تتوزع أنشطتها في أوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والشرق األقصى  .وأسرعها نمو 

www.alfaisalholding.com 

 حول نادي السباق و الفروسية:

م، ويشغل سعادة الشيخ محمد بن فالح آل ثاني منصب رئيس مجلس إدارة النادي، 1975تأسس نادي السباق والفروسية في عام 

ويشغل السيد حمد بن عبد الرحمن العطية منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة، ويشغل السيد ناصر شريدة الكعبي منصب مدير 

ويقع النادي في منطقة الريان الجديد، ويختص بمهمة تطوير سباقات الخيل المهجنة األصيلة والخيل العربية األصيلة عام النادي، 

 .وتنظيم بطوالت جمال الخيل العربية األصيلة وتشجيع مالكي الخيل على امتالك أفضل الخيول لتطوير إنتاج الخيل
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