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Press  

 2020أبریل  20بیجي، العراق في  

 

في  عیادة بیجيیفتتحون  وشركاؤھا ومنظمة اللیونز األلمانیة سیمنس
 التي أعید تأھیلھا  العراق

 
 العراقیة تُعید تجدید مركز التوحید الطبي بمحافظة صالح الدینوزارة الصحة  •

 دعم إعادة تأھیل العیادة من أجل لطاقة لمنظمة اللیونز األلمانیة متطورة ل تجھیزاتمعدات طبیة وقدم تسیمنس  •

 مریض سنویاً   15000الستقبال المرضى بطاقة استیعابیة تصل إلى  بالفعل العیادة مفتوحة •

 

مكتب المحافظ وزارة الصحة العراقیة وكل من لمكافحة واحتواء وباء كورونا، قامت سیمنس و یةالعالمالجھود  استمرارمع 

  .الصحة في محافظة صالح الدین ومنظمة اللیونز األلمانیة، بإعادة افتتاح عیادة بیجي الصحیة ودائرة

 

، من قبل مركز التوحید الذي دمره مقاتلو الدولة اإلسالمیةبإصالح وإعادة تأھیل العراقیة وزارة الصحة  د قیامبع تم االفتتاح

كم  200لحة ألھالي المحافظة التي تبعد حوالي توفیر خدمات الرعایة الصحیة المُ بھدف  حیث تم تجدید وتجھیز العیادة بالكامل

 العاصمة بغداد.   يشمال

 

 اللیونز ناديبالشراكة مع  التأھیلعملیة إعادة  بالكامل تتولىي التسیمنس لمنظمة اللیونز األلمانیة قدمت  وفي إطار ھذه المبادرة،

، ومركز لعالج األسنان ومعدات معملیة متطورة Xالتي تضمنت جھاز رقمي ألشعة معدات وتجھیزات العیادة ، في األردن عمان

ً في استقبال  ، باإلضافة لمحول كھربائي ومعدات أخرى.التخصصیة لیل الدماتحلمن بینھا جھاز  ھذا وقد بدأت العیادة فعلیا

  مریض سنویاً.   15000بطاقة استیعابیة تصل إلى  أوائل ھذا العام المرضى

 

إّن سیمنس : "الرئیس التنفیذي لشركة سینمس العراق - مصعب الخطیب الھام، یقول السید/ المجتمعي وتعلیقاً على ھذا اإلنجاز

منا بتحسین البنیة التحتیة شھادة فعلیة على اھتماة ھذه العیاد مثل، وتُ امدینة بیجي ومواطنیھة وممتدة مع تتمتع بعالقات قوی

طاقة كھربائیة یُعتمد علیھا حتى تقدیم خدمات  وفیرفي البالد بالتعاون مع شركائنا العراقیین والدولیین، بدایة من ت ساسیةاأل

     ."للعراقیین صحیة فائقة الجودة

 

ألطقم التشغیل والرعایة سیمنس أیضاً  قدمت لعام الماضي،ا عیادة بیجيمن قبل  والتجھیزات المطلوبة معداتلل ھاوبعد توفیر

بمراقبة  منظمة لیونز األلمانیة وستقوم .المساعدة المعدات المتطورة ونظم الدعمھذه تدریباً متخصصاً على تشغیل الطبیة بالعیادة 

  استخدام المعدات لمدة ثالث سنوات. 
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على  تؤكدالصحیة  بیجي منظمة اللیونز األلمانیة: "إّن عیادةرئیس المجلس السابق ل –راینیكي ولف رودیجر  /دكتوریضیف ال

إعادة في وزارة الصحة العراقیة وسیمنس و في عماناللیونز  نادي التزامنا تجاه الشعب العراقي، حیث نفخر بشراكتنا معمدى 

. لقد سعدنا باستكمال تلك حافظةلمجتمع العراقي في تلك المصالح أفراد اتلك المنشأة الصحیة الھامة ل استعادة خدماتتأھیل و

نلتزم بدورنا في المساعدة على ادارتھا وتشغیلھا بسالسة، من أجل توفیر أفضل مستویات ذكیة في موعدھا المحدد، كما العیادة ال

  .أھالي المقاطعة"كل الرعایة الصحیة ل

 

عاماً، وذلك منذ أن قامت الشركة بتسلیم وتركیب توربینات تولید الطاقة  20لي ااإلشارة أن سیمنس تعمل في بیجي منذ حوتجدر 

كبرى مصافي النفط في البالد ومصنع الخرسانة وآالف لعدت على توفیر امدادات الطاقة بمحطة إنتاج الطاقة بالمدینة، والتي سا

ة الھامة. وبعد تعرض محطة تولید الطاقة في بیجي للدمار، وقعت سیمنس وأوراسكوم العراقی حافظةالمالمنازل في ھذه 

في شمال العراق، حیث  2وبیجي  1لإلنشاءات اتفاقیة مع وزارة الكھرباء العراقیة في سبتمبر، بھدف إعادة بناء محطتي بیجي 

 ً ، وھو ما یمثل خطوة محوریة في إطار یجاواتج .61عند استكمالھما تبلغ قدرات تولید الطاقة االجمالیة للمحطتین معا

والتي تتضمن إعادة تأھیل وبناء قطاع الطاقة العراقي، وھو ما  من سیمنس، استراتیجیة خارطة الطریق لقطاع الطاقة العراقي

 میجاوات من الطاقة لشبكة الكھرباء العراقیة.      700ساھم فعلیاً حتى اآلن في إضافة أكثر من 

 

 
 اإلعالمیة  لالستفسارات

 العالقات اإلعالمیة، سیمنس
  2019 411 56 971+: تفھا -ة محمد سیرجی

 

 sergie@siemens.com-mohammed.alyبرید الكتروني: 

 

 www.twitter.com/siemens_press  تابعونا على تویتر: 

 
ھي شركة عالمیة رائدة في مجال التكنولوجیا، حیث أصبح اسمھا مرادفاً للتمیز  (برلین ومیونخ) Siemens AGشركة سیمنس أیھ جي 

عاماً. تمارس الشركة نشاطھا حول العالم، حیث تركز على توفیر  170الھندسي واالبتكار والجودة واالعتمادیة والتمیز العالمي ألكثر من 

م الطاقة الموزعة والمیكنة اآللیة والرقمنة لكل من العملیات التصنیعیة حلول تولید وتوزیع الطاقة والبنیة التحتیة الذكیة للمباني ونظ

والصناعات التحویلیة. في الوقت نفسھ تعد سیمنس للنقل ذات اإلدارة المستقلة، من كبرى الشركات الموفرة لحلول النقل الذكیة للسكك 

بإعادة تشكیل سوق االنتقاالت والمسافرین العالمي وكذلك خدمات الحدیدیة والطرق البریة، حیث تقوم سیمنس من خالل تلك الشركة التابعة 

الشحن. ونظراً المتالكھا غالبیة أسھم في شركتي سیمنس ھیلثینیرز وسیمنس جامیسا للطاقة المتجددة والمدرجتین في البورصة، تُعتبر 

میة، باإلضافة لحلول تولید طاقة الریاح الصدیقة للبیئة سیمنس من الشركات الرائدة عالمیاً في توفیر حلول تكنولوجیا الرعایة الصحیة الرق

، وصل إجمالي 2019سبتمبر  30والمنتھیة في  2019من خالل مزارع الریاح التي تقام على الیابسة وداخل المیاه. وخالل السنة المالیة 

، بلغ عدد موظفي شركة سیمنس 2019سبتمبر  ملیار یورو. ومع نھایة 5.6ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلھا  86.8عائدات الشركة إلى 

 www.siemens.comألف موظف في جمیع أنحاء العالم. لمزید من المعلومات حول الشركة، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني  385نحو 
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