للعام الثاني ع التوالي حققت مبادرة كيو.ال.ام بيوم الصحة العالمي نجاحا كبيرا بتقديم فحوصات طبية مجانية
لجميع املواطنين واملقيمين في دولة قطر
12000شخص استفادو من املبادره التي أطلقتها كيو ال ام لتأمينات الحياه والتأمين الصحي
نجحتتتي يتتتم ات اي لتأمينتتتات الحيتتتاه والتتتتأمين الصتتتحي متنحتتتي مبتتتاجان ه تتت حم تتتات بيتتت مجانيتتتت
يتتتم
لجميتتتل المتتتما نين والم يمتتتين تتتي جولتتت تتت متتتا إن المبتتتاجان ال بيتتت المجانيتتت التتتتي نحمت تتتا تتت
تتتي
يتتت
إت إي متتتل مفتمتتتي م تتت مي الفتتت مات ال بيتتت تتتان ل تتتا اى تتت ومتتتم الجم تتتما الم تتتت
المبتتتاجان نجا تتتا ا بيتتت ا ا ومتتتم الصتتت ي الصتتتحي واستتتت بي اوتتت اجا ا بيتتت ن متتتن المتتت ا ين متتتن مفتمتتتي
الجن تتتيات لفستتتتناجن متتتن الفتتت مات ال بيتتت الم متتت مالمجتتتان متتتالتصامن متتتل اليتتتمي ال تتتالمي لمصتتتح وإن
ه ص تتص ال تتاص الصتتحي وا تتاجن التتموي الصتتحي متتتين النتتا هتصتت ا ااتت ا المبتتاجان التتتي هح تتي متتتا
تتتي النحتتت ال بتتتي المجتتتاني وبتتت مفتمتتتي الم ا تتتص والم ت تتتنيات
تتتاا ا ثتتت متتتن  12 000تتتف
ال ا تتت ن تتتم التتتتأمين ال بتتتي
يتتتم ات اي لتأمينتتتات الحيتتتان والتتتتأمين الصتتتحي ال تتت
التتت نحمتتتت تتت
والمممم تتت ماللامتتتو لمجمموتتت تتت لمتتتتأمين يتتت ان الم ا تتتص والم ت تتتنيات التتتتي تتتاا ي تتتي اتتت ه
المبتتتاجاه ه تتت م إلتتتم ه ص تتتص م تتت وليت ا اال تماويتتت تتتي ال تتتاص الصتتتحي نبتتتا ا إلتتتم نتتت متتتل تتت ات
يم إت إي لتأمينات الحياه والتأمين الصحي
التأمين ال امم ي ال ول و ي م مت
تتتي يتتتم إت إي لتأمينتتتات الحيتتتان والتتتتأمين الصتتتحي ومتتتم هتتتم ي اا تتتم م تتتتم ات ال وا تتت الصتتتحي
لممتتتما نين والم يمتتتين متتتا ان تتتا ه تتت م جا متتتا م تتتلو تتتات تتتي هح يتتتل ان تتت تتت الم نيتتت  2030تتتي
المجتتتتات الصتتتتحي والتتتتتي ه تب اتتتتا متتتتن اىولم تتتت مالن تتتتب لمجمموتتتت تتتت لمتتتتتأمين ولتتتت ل هتتتتأهي اتتتت ه
المبتتتاجاه مت تتت اتتت مات تتتحي مجانيتتت لممتتتما نين والم يمتتتين ومتتتم تتت ستتتما ومتتتالتصامن متتتل اليتتتمي
ال تتتالمي لمصتتتتح وبتتتت  11م ا تتتص وم ت تتتتنيات تتتتحي اا تتت واتتتتي م تتتتص ال تتتا ي ال بتتتتي تتتتااص
تتتااص تتتااص الل تتتاااتك وم تتتص إ ميتتتي
تتتل م تتتيمي
اللنانتتت النصتتت ك وم تتتص ال بيتتت ال بتتتي
ال بتتتي تتتااص الجص تتتت ن ال ميتتت ك و مجمتتتل الصتتتتنا ال بتتتي تتتااص اللنانتتتت النصتتت ك وم تتتص ن تتتتي
تتت ص ال تتتانك وم تتتص ال ميتتتل ال بتتتي ال ص ص تتت ك وم تتتص
الثالتتت
ال ميتتتل ال بتتتي ال تتتل التتت ا
تتتااص ال تتتفي ال تتتفتك وم تتتص استتتت
مفنتتتي ال بتتتي تتتااص الموتتت ك وم تتتص استتتت ال بتتتي متتتف
متتتف لم نا تتت تتتا اص الج استتتي ال تتتانك وم تتتص استتتت ال بتتتي اللتتتان المن تتت الصتتتناوي الفتتتماك
ال املك
وم ت نم است ال ل ال ا
يتتتتم إت إي لتأمينتتتتات الحيتتتتان
متتتت اوت م تتتت
وم تتتت ه المناستتتتب تتتت ال تتتتي ا متتتت محمتتتت اميتتتت
والتتتتأمين الصتتتحي" إن المبتتتاجان التتتتي ا م نااتتتا هم تتت جواا ا م متتتا ا تتتي إ صتتتات التمويتتت الصتتتحي لمفتمتتتي
تتتفا وتتتن الم تتتاام تتتي
تتت ا ل المجتمتتتل المحمتتتي اا تتت ىولتتتت التتت ن ال تمت تتتمن متتتتأمين تتتحي
ا تتتتتاجن التتتتتموي الصتتتتتحي ىاميتتتتت ال يتتتتتاي مالنحم تتتتتات ال بيتتتتت المبلتتتتت ن م تتتتتي ا ا إلتتتتتم ان الم تتتتت ولي
اإل تماوي ه مج مالننل ومم الجميل
واضتتتا ناراياااااوراالوايااارتيفواي نليااااتويشركشيااااإو إااارأموأيااااوياويووي أكينااااإواي ياااا وااي اااأكياواي ااا يو
تتتا فا "نأمتتتو متتتن اتتتفت م تتتاا ت تتتي اتتت ا الحتتت ان ص تتت وا متتتن ووتتتي محتتتالت الصتتتحي و تفتتت ون
الف تتمات ال تتت وا التتتتي حتتت جاا اى بتتتا لمنتتتل ظ تتتما امتتت ا نمتتت الحيتتتان مثتتتو ااهنتتتاص ضتتتل التتت ي

وستتل التتت ي وغي اتتا وه تتتصا النحم تتات ال بيتتت المجانيتتت ااميتت اتتت ه الف تتمه التتتتي هتتملي المص تتت متتتن
الت يص ومم منل االم ا وه او ا اج المجتمل ومم التمتل مأسممب ياه حي و ات"
يتتتم ات اي " ان المبتتتاجان لتتت هلتتتن لتتت ا ا
تتتي تتت
ومتتتن انبتتت تتتات ال تتتي بيتتت وب الف تتت متتت
تتت متتتن المتتتما نين والم يمتتتين
يتتتم إت إي متتتو تتتممي ميتتتل متتتن تتتي ومتتتم اا
ومتتتم ومتتتف تتت
تتتفا وتتتن إجاا تتتا ىاميتتت
ممتتتا تتت ان تتت مجمموتتت تتت لمتتتتأمين الماضتتتح لتتت وااا تتتي المجتمتتتل
الحيان الصحي لمجميل

