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Jusoor sponsors the Health Care Exhibition in Liwa
Out of its keen interest in contributing to social
responsibility projects on health resources, Jusoor
Foundation marked its inception by sponsoring the
first health care exhibition in liwa on 7 April 2012.
The event which was arranged by Liwa Health
Centre and the Wali of Liwa’s office, was
inaugurated by His Excellency Sayyed Khalid bin Hilal
Al Busaidi – Undersecretary of Ministry of Interior.

Present at the ceremony were Sheikh Hamad AL
Aghbari- Wali of Liwa, the DG of Health Services at
North AL Batinah Governorate, representatives of
the security departments of the governorate, the
whole team of Jusoor Foundation and dignitaries
from Liwa and Sohar wilayets. During the ceremony,
Sheik Hamad Al Aghbari welcomed the guests and
thanked the organisers of the event. A children
musical dance was then carried out before the
ceremony ended with a performance of an Omani
folklore dance performed by Al Mazaria’ musical
band.
Jusoor foundation is particularly keen to extend
bonds of cooperation with community members and
the government sector by establishing projects in
focus areas such as entrepreneurship, education for
work, sport and culture as well as health and
environment.

جسور ترعى المعرض الصحي التوعوي بوالية لوى
 إستهلّت جسور للمسئولية،في إطار إلتزامها باإلرتقاء بالمجتمع المحلي
اإلجتماعية باكورة جدول أعمالها برعاية فعاليات إسبوع المعرض
التوعوي الصحي بوالية لوى والذي نظمته دائرة الخدمات الصحية
بوالية لوى تحت شعار "يدا بيد من أجل تعزيز الوعي الصحي" في
 رعى حفل اإلفتتاح سعادة السيد المهندس خالد.2102 السابع من أبريل
 وتخلل الحفل كلمة ألقاها.بن هالل البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية
سعادة الشيخ حمد األغبري والي لوى ورئيس لجنة الخدمات الصحية
 وقد حضر الحفل أيضا مدير.بالوالية والعديد من اللوحات الفنية المعبرة
عام الخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة والرئيس التنفيذي لجسور
للمسئولية االجتماعية وكافة أعضاء فريق المؤسسة والعديد من شيوخ
.وأعيان الوالية
وتولي جسور للمسئولية اإلجتماعية إهتماما بالغا ً بتعزيز مبدء الوعي
الصحي نظراً ألهمية هذا الجانب لكافة فئات المجتمع ولذلك فقد جعلت
جسور هذا المجال واحداً من المجاالت التي تعنى بترسيخها في المجتمع
المحلي مع غيرها من المجاالت المهمة مثل اإلهتمام بالبيئة والثقافة
.والرياضة والتدريب وريادة األعمال

