
 في نسختها الثانيه الدولي للكهرمان معرض كتارا  ترعى قطر للتأمين 

جانتتلين جنلر ممتتك جهعتتكتاججاننستت اجاننكه تتاجنع تتم ججمشتتكتهع كج تت جأعلنتتمجموعةعتترجللتتمجنلعتت م  جعتت 

دينتت ججي عبتتمجانع تتم جملع تت ج،جح تت جج2020ينتتكيمج11-8 تت جانرعتتم جمتتكج تت  جهماعتت جانعتت م  جانم تتع ج

ي تتتلجم تتتم جهعتتتكتاجانتتتلين جيانوتتتليمج كنتتت همججيمنصتتترجعكم تتترجن تتتةا جيروتتتكتجانر ممتتتك ج تتت جان تتتكن 

نلر ممتتك جانلب  تت جانوتتمجلتتةجاويهجمتت جهةعتتاج تت جدينتترجللتتمجياوهبتتمجعلتت جمستتعة جانشتتم جاوي تت ج

ضتتكاجان  عتترجمتت جيلتتةجيملتت جمنتت جمستتعة جانع تتكت جان كنع تترجييستت جرشتتر لرجيا تت رجمتت جانع مي

 كنعستتلين رجاوعععكع تتاججللتتمجنلعتت م  جييتت ر جكنتتصجحماتتكجياهلنلتتكزجمتت جانعتت ا جج.وحوتتكتانعستتك  وجيا

ج.جسععم جنلع جاوهشلرجانن ك  رجيانعماث ايانن ك  اجروكهجانعوععع،جي  جمطكتجع ةدلكجانع

هماعتت جانعتتت م  ججنلع تتم جنعوعةعتتترجللتتمجنلعتت م  جأ جررتتة جضتتتع جانمعتتكهججعشتتكتهاجيرعتت وجلتت هجان 

 تتع ك ج  تتاجان ليتتلجمتت جانتت  ج،جي جأهبتتمجم تتم جدينتت جمع صتتهج تت جانر ممتتك جيي تتلجانع تتمانم تتع ج

منتت ججانتتةتفجانرن تترجيانوم  تترجانعع صصتترج عصتتن عجمستتك  وجانر ممتتك جيل ك تتكر ك،ججياوهشتتلاجانر كن تتكا

رج  حوتتكتجيرن  ب تتكجيابعبتتكتااجاننةع تترجيانوتتةد ج،ج كىضتتك رجمنتت جعتتم جيوعتتة جعلتت جنةحتتكاجبكاتتج

جانر ممك جاننكدت ج.

ي تت جلتت اجاىطتتكت،جأعتتم ججانستت لج  تتلجموعتتلجانستتةيل ججهكذتتلجانتتمذ اجانعنر تت  جنل عل تتكاجانعول تترجنشتتمهرج

 تت جنلعتتمهجاننكه تتاجعلتت جانعتتةان جللتتمجنلعتت م  جعتت ج تت كدراجعلتت جحتتمدجانشتتمهاجنع تتلي جانتتلع جيانمعكيتترج

هعتتكجا جججح تتنجهوكحتتكج تت جهستت عاجانستتك  اججال تت عكجنع تتم جهعتتكتاجنعستتك  وجانر ممتتك اننستت اجاننكه تتاج

شتتمهاجللتتمجنلعتت م  جر تتع جهن تتمازج تت جربنتت جمنتت جلتت هجانعبتتكدتااجانعماث تتاجيانن ك  تتاججانعتت جر رتتاجل ع تتكج

يتؤيع تتكجانعنبن تتاجمتت جألتتلا  كجيبلل تتكجاى تتعمار و اج كععبتتكتجلتت هجانعستتكلعاجاهلنلتتكجنعستتلين ع كج تت ج

 .هك اجانعوكالاجانن ك  اج  جدينرجللم

أضتتكاجانستتةيل ججلتتكذنجلجم جانعستتكلعرجيانعشتتكتهاج تت جمنتت جلتت هجانع تتكت جانعتت جر تتة ج  تتكجمل ستترجي

يتت ر جكنتتصججيانوتت جانن تتك  جهعتتكتاجا تتعرعكالجنو ةدهتتكجانعستتععمهجنلعستتكلعاج تت جدعتت جانر كن تتكاجانعماث تترج

هعتتكتاج،جيايعكهتتكجج-حماتتكزجمتت جموعةعتترجللتتمجنلعتت م  جعلتت جدعتت جأهشتتلرجانعل ستتاجان كمتتاجنلوتت جانن تتك  

 تتليتلكجانرب تتمجياننشتتت ج تت جانعوتتتكالاجانن ك  تتاج تتت جانلينتتر،جينو ةدلتتتكجانعب ينتتاج تتت جاح تتك جانعتتتما ج



يانتتت  جيستتتكل ج تتت جانورتتتك جعلتتت ججاحوتتتكتجانر ممتتتك جاننتتتكدتهجيمتتت جانععرتتت جا جر لتتت جلتتت هج ان لتتتم 

ج.ع كت جاالع كهجان كدمرجعل جث ك رجالعنك جمسك وجانر ممك جيلةايرجعع  كجيأهةاع كجيانكعع كان


