• تحت شعار الصحه للجميع
• شهدت إقبال كبير
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شركط QLM
نجحتتتجموجو قتتتلمتأتتت من ختتتشوكةموتتتةم تتت
ين يئتتتفأماتتت مينختتتشوكةمينأوتتت م ينوو
خقتتفك ماح

م تتت لم« كتتت لم لم »منخشوكنتتتاجمينحكتتتاأم ينختتتشوكةمين تتتح ، QLMمين تتت لم

تتتلموان اوتتت منوجو قتتتلمتأتتت من ختتتشوكة،من تتتا مينثانتتت ممق تتتلمينختتت ين ماتتت مخنةتتتك مووتتتاف أم

تتاجمأوكتتلموجانكتتلمنجوكتتنمينوتت يأنكةم ينوقكوتتكةماتت مف نتتلمتأتت ،مينختت منةوخمتتاميحخ تتا موتتانك مين تتانو من

تتحلم

كتتت مينجو تتتلمينوا تتتكلموتتتنمو خ تتت موقتتتفو مين تتتفواجمينأوكتتتل،محكتتت م تتتاةمنمتتتامأو تتتألمي ثتتت مق تتتلمينجومتتت م،محكتتت م تتتمفجم
ينووتتتاف أميتوتتتارام وكتتت يامق تتتلمين تتت كفمين تتتح م يرتتتخقأوجمأقتتتفيفيام وكتتت أموتتتةمينوتتت يج كةموتتتةمو خ تتت مينجنرتتتكاجمن رتتتخ افأم
وةمين فواجمينأوكلمينوقفولموانوجاةمقو مو خ مينو ي زم ينورخ كاجل م
ومتتتالمينونارتتتو م تتت

مينرتتتكفمرتتتان م تتت مينونتتتاق منائتتت مينتتت ئكام ينتتت ئكامينخن كتتتا منوجو قتتتلمتأتتت من ختتتشوكةمتتتتائ ا ممم ةم

ينووتتتتاف أمينختتتت ميأ قنادتتتتامخ تتتت مف ياموموتتتتااماتتتت م ك تتتتا مينخ قكتتتتلمين تتتتحكلمنو خ تتتت م تتتت يئ مينوجخوتتتتنمينوح تتتت ،م ا تتتتلم
نئتتتلمينتتتاكةمرمكخوخ تتت ةموختتتشوكةم تتتح ،ما تتت امقتتتةمينورتتتادولماتتت مزكتتتافأمينتتت ق مين تتتح م دوكتتتلمينقكتتتا موان ح

تتتاجم

ينأوكتتتلمينوو تتت أ،مو تتتك يام نتتتلمأةمينورتتت نكلميرجخواقكتتت مخ تتت فموتتتانن نمق تتتلمينجوكتتتن .دتتتالمينووتتتاف أمأأ قتتتجمخحتتتجم تتت ا م
ين ح من جوكنم م
ي تتتا مينونتتتاق متتتتائ م«نشوتتت موتتتةم تتت

مينو تتتا

مين وكتتت لمينختتت م تتتمفدامدتتتايمينحتتتف مميةمكتتتزفيفم قتتت مينو تتتا كةماتتت م

دتتتالمينووتتتاف لمو حتتتانخم مين تتتحكلم كخ تتتا ةمين أتتت يجمين تتت

كلمينختتت مكحتتتففدامي أوتتتا منونتتتنمةمتتت مأوتتت ي

وثتت مي خ تتتا م تت أمينتتتف م رتت مينتتتف م ك دتتا،محكتتت مخ تتززمين ح
ينوزكفموةمينخ كزمق لمين تاك موةمم يرو ي

منوتتتأمينحكتتتاأم

تتتاجمينأوكتتلمينوجانكتتت مأدوكتتلمدتتتالمين أتت أمينختتت مختتت ن م

م خراقفمأا يفمينوجخونمق لمينخوخنموشر

محكالم ح م ا ا » م

م
اتتت مو ي تتتتزمقوكتتت مينأوكتتتتلمينو جتتتت فأماتتت ماتتتت
ين ح

مأوتتت مدتتتتاو م ينونأقتتتتلمين تتتناقكلم،مي ختتتتا مينو تتتا

تتتتاجم ونمتتتتاممخح كتتتتت مفدتتتت ةم اوتتتتت م خح كتتتت م نرتتتتخ

ين ثااتتتلد مفدتتت ةمث ثكتتت م

نكرتتتخ

م تتتتتا م

أمينف م،مو
وتتتام انتتتجمين ح

تتتاجمينأوكتتت مينوجانكتتت مينختتت م انتتتجموخاحتتت منزيئتتت

واأن م يرخ ا أمأوك مقا م احومين نكرخ

مينو تتتزمينأوتتت ميررتتتك

م احومينو م ر مق يئ م و

تتتاجمينختتت متتتتفومامو تتتزمين وكتتتنمنارتتتناةم–اتتت

يرخ تتتا يجماتتت مأتتت مي رتتتناةم،مي

م تتتتتا ضون

م

م اوتتت م احتتتومرتتت م تتتائ م ،ةتتتائ م تتتلمضم كتتتاخنكةدم ةتتتائ م وتتتفمALTمتكتتتاام

م خ لمينجر م،ميرخ ا أمأوك م،ميرخ ا أميرناةمل م

أوتتتامواننرتتتو ممن ح

نرتتتتخ

منتتتتتاانم

رتتتتخ

ةمقوتتتت م و تتتت

م

تتت لمقافكتتت مم،م

مدتتت مميرخ تتتا أممأوكتتت م

م خ لمينجر ملم م

مين زكزكتتت م،محكتتت ممتتتتف م تتتفواجموجانكتتتلمخ تتتو مق تتتلم

تتت م20م٪مق تتتلم تتتفواجمينوخاو تتتلميوتتتاماتتت مو تتتزمين وكتتتنمن رتتتناةم–م

اتتتت

مينونختتتتزلممتتتتتف ممق تتتتلم تتتتفواجموثتتتت ميرخ تتتتا أموجانكتتتت من رتتتتناةم ير تتتت مين افكتتتت م

تتتت م%20مق تتتتلم تتتتفواجم

ينوخاو لل م
انتتجمين ح

تتاجمينختتت متتتفومامو تتتزممنرتتك مين وكتتتنم-ماتت

مين كتتاةمدتتت ميرخ تتا أمأوكتتت مقتتا م،ميرخ تتتا يجمأتت مين كتتت ةم

،ميرخ تتتا أممي رتتتناةم،مرتتت مينتتتف مين تتت يئ م،ماحتتتومين نرتتتخ
نرتتك مين وكتتتن  -اتتت

مينأ كتتتئمينتتتفيئ

م،مخح كتتت م تتت أمينتتتف م،مو تتت م خ تتتلمينجرتتت لميوتتتاماتتت م

مينثانتتت ماقتتفم تتتو جمق تتتلممير خوتتتا يجمينأوكتتلمينوجانكتتتلمموثتتت مميرخ تتتا أمأوكتتت مم،م

احتتتتومأوتتتت مم،مترتتتتكولميرخ تتتتا أموجانكتتتتلمنأوكتتتت ممينق تتتت م،مرتتتت مينتتتتف مين تتتت يئ م،مي خوتتتتا ميننةتتتت م،ماحتتتتومينرتتتتونم،م
م خ لمينجر م

و

م٪25مق لم فواجمينوخاو ل.

وتتتتامحتتتت وموجوتتتتنمرتتتتالمينأوتتتت ماتتتت متأتتتت موتتتت مق تتتتلمخقتتتتفك مماح
يرخ تتتتتتا يجمي وتتتتتت ي
وتتت ي

تتتتاجموجانكتتتت ممن و تتتتا كةم ينختتتت م تتتتو جمق تتتتلمم

مينج فكتتتتتتلم،م يرخ تتتتتتا يجمي رتتتتتتناةم،م يرخ تتتتتتا يجمي نتتتتتت م ي اةم ينحنجتتتتتت أم،م يررخ تتتتتتا يجم

ميننرتتتا م ينخ نكتتتفم،م يرخ تتتا يجمأتتت مي أ تتتا م،م ين حتتتومينوتتتفن م،م احتتتومينأتتت م،م ينتتت زةم،م و تتت م خ تتتلم

ينجر م،ماحومينر م ين نكرخ
يوتتتاماتتت مو تتتتزمقتتت

م

محكتتتت ميرتتتخ افممينو تتتتا كةموتتتةميرخ تتتا أمأوكتتتت مقتتتا م يرخ تتتتا أمورتتتانلمو نكتتتت م قتتت

يرخ تتتتا أميرتتتتناةم ي تتتت مقافكتتتت م خحانكتتتت م انرتتتتك و
ي رتتتكفمين وتتت ةم ينتتتزك مين رتتت اجمينق تتت

يكفم و خارتتتتك موا نكرتتتتك م تتتت فك ما رتتتت

مأوك تتتت م

م تكتتتتاامثتتتتان م

م ينزكوتتتاجمين وتتتفم ين ةتتتا م يحتتتف مينزكوتتتاجمين وتتتفم احتتتومينرتتت م د وتتت ةم

ين فلمينف تك مضمث ثامك فمينثك نكةمدم احومينو م ك ك كام ينو وكةم نرولمينو خكةمين

ما مينف م

م
وكنوتتاماتت مقكتتافيجمأو نتت متأتت م

مو تتزمأأ تتامينأوتت مم و تتزمينورتتخقو مينأوتت م،ميرتتخ افمينزيئتت كةمموتتةممتكتتاام تت أم

ينتتتف م و تتت م خ تتتلمينجرتتت م احتتتومرتتت مينتتتف م

تتت لم او تتت من تتتف م

نكرتتتخ

م ةتتتائ مين تتتلم يرخ تتتا لمن حتتتوم

يننخائجم م
وتتتتامتتتتتف مو تتتتزممو نكتتتتجمينأوتتتت من زيئتتتت كةمميرخ تتتتا يجمن أتتتت مينوتتتتاأن مم،م يرخ تتتتا يجمين ةتتتتا م،م يرخ تتتتا يجمين تتتتففم
ين تتتتتوا م،م يرخ تتتتتا يجمأوتتتتت ي
وتتت ي

ميننرتتتا م ينخ نكتتتفم،م ي

ميننرتتتتتا م ينخ نكتتتتتفم،م يرخ تتتتتا يجمأتتتتت مي أ تتتتتا م،مي تتتتت لمينو جتتتتتاجماتتتتت

تتت لمين افكتتت مض ايمأ تتت مانتتتلمينأوكتتت دم،م ق وتتتاجمحك كتتتلمضمينتتت زةم،مينأتتت م،ميننتتتو

،مف جتتتلمينحتتت ي أدم،م تتت أمينتتتف م،مخ تتتفيفمينتتتف مين اوتتت
ينف مين

يئ م،م

م٪50م

مين تتتتت خكلم

م فواجم

)، (CBCمين كتتتاخكنكةم،مخح كتتت مينوتتت م،مين نكرتتتخ

م

م،مرتتت م

ااكل م

يرتتتخ افمينزيئتتت كةماتتت مو تتتزموتتتف مينرتتتوا مينأوتتت مق تتتلمح تتت نم مق تتتلمين حتتتومين تتتا مينوجتتتان موتتتةمتوتتت مينأوكتتت م ،رتتت م
ينق تتتت م ي تتتت لم تتتتف مقافكتتتتلم تكتتتتاامينختتتتن ام رتتتت مق تتتت يئ م
تكاام

أمينف ل م

نكرتتتتخ

م و تتتت م خ تتتتلمينجرتتتت م ينأتتتت م ينتتتت زةم م

مينثانتتت م ينمتتت

م تتتانلمتتتتف مو تتتزميرتتتخك مينأوتتت ماتتت مينأ كتتتئمينتتتفيئ

ن زيئتتت كةمينح تتت مق تتتلميرخ تتتا لمأوكتتت مقتتتا مضيايمفقتتتجمينحاجتتت دم
خ و مو نكنام م كاخنكةم حو

مو نكلم

نكرخ

م تكاام

حكتتت متتتتف مو تتتزمأنك كتتتامينأوتتت من زيئتتت كةمق تتتلماح

أمينف م و

م ين كتتتاةم ين تتتان م ينونأقتتت مين تتتناقكلم ين تتت م
تتت أمف م او تتت م رتتت مق تتت يئ م ةتتتائ مين تتتلم
م خ لمينجر ل م

تتتاجموجانكتتت موثتتت مو خ تتت مميررخ تتتا يجم أوكتتت موتتتاأن مم أوكتتت م

يأ تتتتا م أوكتتتت منرتتتتا م رففلم يرخ تتتتا أمينتتتت م ياةم تكتتتتاام تتتت أمينتتتتف م و تتتت م خ تتتتلمينجرتتتت م احتتتتومرتتتت مينتتتتف م
نكرخ

مل م

موكنوتتتامتتتتف موجوتتتنمين تتت امينأوتتت من زيئتتت كةمق تتتلم تتتفواجمخ تتتو ميرخ تتتا أمأوكتتت مقتتتا مم أوكتتت مج فكتتت م أوكتتت ميرتتتناةم
تتتانلمتكتتتاامو تتت يجمينحك كتتت مضف جتتتلمينحتتت ي لم،ميننتتتو
احتتتومينرتتت م ين نكرتتتخ
ي
م

ماقتتتأمينتتتاكةميقوتتتا د ماتتت

مقافك ممخو امنوامأ و مينأوك م تف م انلم

،ممو تتتف مينختتتن ام،و تتت م خ تتتلمينجرتتت مم تتت أمينتتتف مم تتتانلم
م35مقاوتتتام احتتتوممينج تتتفم ةتتتائ مينختتتن ام احتتتومين كتتت ةم

مم25م%منوفأمرو لميكا من فواجميررناةمل م

