أقامت قطر للتأمين ورشة عمل لموظفيها حول مفهوم الصحه والعافيه
الدوحة العاشر من يونيو :2018 ،
استضااا م موعو ااة قطاار لأتاا مين برنامواااا العيًااا حااوم مومااوم ا عيااا العااي والعا ياا لعوظويمااا كعاااا
تضااعن البرناااامر ر ً اااا مااو ً ا لأتركيااا أاااف العا ياا والعاااي بياااليما الو ااد وال و ااا  ،معاااا ر اااا
الوكر والععر بين اليا رين حوم مختأف معا سات العي والعا ي باليياه اليومي
وت اولاام العباااا ه التااا نوقياام ااا م و شاااة الععاا أاااف مختأاااف ا رالعااي و العا ياااة التااا تأبااا
احتيا اااات يااا اليوم حياااا ا مع ظااال ال ااااان يوكااارو لااااا حاااوم بعااااح الووانااا التاااا تااا ت تياااام
شاااعا العا ياااة مظااا ال ظاااام القااالاد والأياقاااة البدنياااة ولكااان نطاااا العا ياااة روسااا ورشاااع بكظيااار ،ولكااا
إلاااف مااال كيااف تاااغ ر بعااح التقييااارات ااا
ييااعروا بياااك يااد و احااا تامااا ييتااام معظااال ا شااخا
حياااتمل اليوميااة أاايمل و أااف ااايتمل و االا ماان شاا ن نيااوعمل أاااف باالم مااو وا يااة ت ا حيااااتمل
اااد العوتعااا حاااوم موماااوم العا يااا يعكااان ا نب ااا
ااا م اااتون الاااو
اليومياااة بطريلاااة ر ضااا كعاااا ا
موتع سري التواوب يتومل ا عي العي
اااالل الوضاااالة نادااا روم داااي العوعو اااة
و ااا معاااره حديظااا ااان ااالا الو شااا  ،ااار ال ااايد أ
والاااردي الت ويااال للطااار لأتااا مين قااااد ً" :با تبا ناااا موعو اااة تااا مين اداااد ااا م طلاااة اليااار ا وساااا
ااا ًما مااان م اااغوليت ا ا تعا ياااة لأيااارك والتااا نطعااال مااان
وشاااعام إ ريلياااا  ،عن اااا نعتبااار اااله العباااا
لماااا أااااف تياااوي موظوي ااااا أاااف العاااايج بعاااية يااااد وذلااا ماااان ااا م ماااار مباااا ات العااااية
والعا ياااة ااا مظااا اااله الاااو ش الععااا الععا أاااة كعاااا ا عااا اااله البااارامر ااا مكاااا الععااا يعكااان ر
تأعااا و ً ا ميو يًاااا ااا ياااا كواااام العاااوظوين مااان ااا م و ااايمل اكظااار حاااوم طريلاااة معا ساااة حيااااتمل
اليومي بيك يد " .

