خبر صحفي
النواوي وعدد من موظفي المصرية لالتصاالت يشاركون في رسم البسمة على وجوه األطفال
بمستشفى 75375
تحت شعار "علشان بلدنا علشان والدنا"  ..الشركة تتحمل ثمن مكالمات الخط الساخن
للمستشفى من أي خط أرضي

القاهرة في  41يوليو : 4141
قام المهندس محمد النواوي العضو المنتدب والرريس التنفسر ي للمصررة لتصصرا  ،وعرد مرق قسرا ا
وموظفي الشرك بزةارة لمستشفى  75375لعتج سرطان األطفال ،وذلك بهدف إ خال البهجر والسررور ورسر
البسم على وجوه األطفال ومشاركته فرحته بشهر رمضان الكرة  ،حسث قام الوفد بتوزةع الهداةا على األطفال
والمساهم في إضفاء أجواء رمضانس ممسزة مق ختل مشاركته في صزةسق الغرف بالزةن الرمضانس  ،ةأصي ذلرك
انطتقا مق إةمان الشرك الراسخ بالدور الهام ال ي صلعبه المسئولس المجتمعس للشرركا والمسسسرا الوطنسر فري
في ع ه ا الصرح العمتق.
النهوض بمصرنا الغالس  ،وصأكسدا على ور المصرة لتصصا
قرر أن صتحمر ثمرق مكالمرا الطرا السراخق للمستشرفي مرق أي
وقال النواوي أن المصرة لتصصا
خا أرضي على الرق  75075صحت شعار " علشان بلدنا علشان و نا " ،مسكدا على أن ه ه المساهم البسسط
على استمرار عمها له ا المشروع العظس  ،مق ختل صطوةر خردما
صأصي في إطار حرص المصرة لتصصا
واتنترنررت وص رردة الرردع الت نرري ،وأعرررب النررواوي عررق إعجابرره الشرردةد بالتجرب ر الناجح ر وات ارة
ا صصررا
المتمسزة له ا الصرح العمتق في مصر والتكنولوجسا الحدةث والم اةس العالمس واألسالسب العتجس الحدةث التري
وضعت المستشفي في مصاف أكبر مستشفسا عتج السرطان علي مستوى العال .
مق جانبه أعررب الردكتور شررةأ أبوالنجرا مردةر عرام المستشرفى عرق برالس سرعا صه بزةرارة وفرد المصررة
لتصصا  ،مشسدا بسرع استجاب الشرك لشكوى والد أحرد األطفرال مرق محافظر الشررقس  ،الر ي اصصر برالكول
سنتر الطاص بالمستشفى وطالت مدة المكالم بشك ل ةستطع معهرا صحمر صكرالسأ ا صصرال ،إذ قامرت المستشرفى
باعتبارهرا شرررةك
علرى الفرور فري البحرث عرق حر سررةع وجر ري للمشركل  ،وصر ا صصرال بالمصررة لتصصرا
من عام  ،0000والتي قرر صحم صكالسأ مكالما الطا الساخق مق أي
للمستشفى في ع خدما ا صصا
خا أرضي إلى جانب خدما أخرى لدع المستشفى صكنولوجسا لت دة أفض مستوي خدم للمرضى.
كانت وما صزال واحدة مق الكسانا التري صحررص علرى ص ردة
وأضاف أبو النجا أن المصرة لتصصا
الدع للمستشفي وذلك كونها أحرد الكسانرا الوطنسر التري صرسمق بالردور الهرام الر ي صلعبره المسرئولس المجتمعسر فري
صح سق النمو والت دم وا ز هار للمجتمع المصري.

# End #
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