
 

 أخر المستجدات 

ا+قتصاد  2015أكبر جھات التوظيف عالمياً في مليارات درھم حجم قطاع التغليف في ا
مارات  8.4

عرض أفضل سيارة رياضة متعددة ا+ستخدامات في دبي ا
س8مي ينتقل إلى نماذج أعمال ناجحة 

مار في دول مؤتمر الصناعيين يستعرض فرص ا+ستثمستشفيات زليخة تسجل حملة ناجحة للتبرع بالدم 

دولة أفريقية غير عربية  46تجارة ا
مارات تنافس في تطلق عرض الصيف » إعمار للضيافة«التعاون 

  ملياراً صناعة القوارب في ا
مارات  224ألف طن سنوياً  240توقع عقد إنشاء مصنع 
نتاج « الغربية لUنابيب»

  مستشفيات زليخة تسجل حملة ناجحة للتبرع بالدم

info   
  مشاھدة 

  مساًء  2:12 - 2015أغسطس  10ا
ثنين : أخر تحديث 

  تغريد 

  

  أنقذ حياًة ت"قي مشاركًة رائعة من المجتمع المحلي. تبرع بالدم“حملة 

أشاد مستشفى زليخة الشارقة بالنجاح الباھر الذي حققته حملة : 2015أغسطس،  10دبي، ا'مارات العربية المتحدة، 

  .خدمات نقل الدم وا5بحاث بالشارقة، وزارة الصحةالتبرع بالدم التي أطلقھا مؤخراً بالتعاون مع مركز 

يمكن “: وفي ھذا السياق، قال ممثل رفيع المستوى من مركز خدمات نقل الدم وا5بحاث بالشارقة، وزارة الصحة

وبالعمل الوثيق مع مستشفى زليخة . مانح 200لحافلتنا المتنقلة المخصصة للتبرع بالدم جمع الدم من ما يقارب 

  ”.مكننا الوصول إلى ا5شخاص الذين قد = يمتلكون الوقت الكافي للقدوم إلى المركز للتبرع بالدمالشارقة ي

أبدى فريق أطباء المركز اعجابه با'قبال الرائع الذي شھده بنك الدم في المستشفى، ونحن نتطلع إلى “: وأضاف قائ"ً 

  ”.حملة التبرع المقبلة بالمشاركة مع مستشفيات زليخة



نسعى إلى تعزيز الوعي وتشجيع المجتمع “: بھا، قالت زنوبيا شمس، الرئيس التنفيذي لمستشفيات زليخةومن جان

وبعد النجاح الذي حققته حملة التبرع بالدم اليوم، وقد بدأنا . على التبرع بالدم والمساعدة في إنقاذ حياة اEخرين

  .كبر من المتبرعين الراغبين بالتقدمالتخطيط لحملتنا القادمة التي ننتظر منھا الوصول إلى عدد أ

  :التعليق على الصور

  . المانحون يتبرعون بالدم عل متن حافلة مجھزة بالكامل للتبرع بالدم في مستشفى زليخة الشارقة .1

  . التبرع بالدم في مستشفى زليخة الشارقةمشاركة أحد أعضاء فريق مركز التبرع بالدم في حملة  .2

احتفال فريق التسويق في مستشفى زليخة وفريق مركز خدمات نقل الدم وا,بحاث في الشارقة بالنجاح الذي حققته  .3

  . ”أنقذ حياة. تبرع بالدم“حملة 

رابط مختصر 
http://w w w .fbmjo.com/?p=

  
  تغريد 
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