
 للمرة الثانية على التوالي  

جتمعية  لم برنامج المسؤولية ام راعي التأمين لفعاليات الشباب المبهر إل إكيو 

 في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 

 

عن رعايتها    "كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي "  مين الصحيأالشركة الرائدة في مجال الت  تعلنأ

المبهر  ل الجيل  تكون  وحرصت    2021مهرجان  ان  الداعمين والمشاركين فيأعلى  المهرجان   ول    هذا 

 شراك الجميع" متميزا بتسليط الضوء على دور الشباب في تنمية المجتمع. إالذي يقام تحت شعار " و

العليا للمشاريع واإلرث،    اللجنة  المجتمعية في  المسؤولية  برنامج  المبهر،  عام  م نسخة  تنظيب   قامالجيل 

ديسمبر ، في حديقة األوكسجين بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية    18إلى    14في الفترة من    2021

 .المجتمع

ال حضور  من  وتم  أكثر  عن   300فعالية  فضال  والعالمية،  المحلية  بنسختيه  السفراء،  برنامج  من  شابا 

اإلسه بهدف  المستقبل في قطر،  الشباب وقادة  آخرين من  اجتماعي مستدام،  مشاركين  بناء إرث  ام في 

العالم  إلى شرائح شبابية أوسع في قطر وحول  القطريين والمقيمين من   لتقي او  .والوصول  الشباب من 

أصحاب المواهب الواعدة الذين يتم اختيارهم كسفراء شباب للبرنامج، لتطوير مهاراتهم ليصبحوا قادرين  

 .على نقل قيم ومبادئ الجيل المبهر للشباب في قطر وحول العالم

أهمية المهرجان ودوره  "إن  :  أحمد محمد زبيب نائب الرئيس التنفيذي لشركة كيو إل إم    \ السيد    صرحوقد  

تأثير إيجابيا في حياة االفراد و إتاحة الفرصة لتحاور    له المجتمعي في تطوير الشباب و استثمار كرة القدم  

لشباب المشاركين  ل   ا  إلهام  الشخصيات الشهيرة،ويعد مشاركة بعض    وتقارب الشعوب من مختلف الثقافات

 ."في المهرجان

ستمرار في مشاركة اللجنة العليا للمشاريع واإلرث في  كيو إل إم على اإل زبيب على حرص    أحمد   كما أكد

وذلك ضمن إطار المسؤولية    2022س العالم  أ ستضافة كستعداد قطر إل إ مع    الفعاليات تزامنا    العديد من

 . م إل إلشركة كيو   المجتمعية

من بناء تصور مكنتهم  على الشباب المشاركين فى المهرجان حيث    ة ج الملحوظائوأشاد أحمد زبيب بالنت

التنمية   الفعالةوالمجتمعية  واضح حول كيفية تصميم وإعداد برامج  ،  ترسيخ المبادئ األساسية للمواطنة 

 . تغييرات إيجابية في حياة األفراد إحداث وتعزيز 


