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ن خالل اعادة تأھیل عیادة بیجي للرعایة الصحیة م تساعد فيسیمنس 
 متطورة للطاقة الكھربائیة   ضمن تجھیزات طبیة حدیثة ومعدات تتمنحة 

 
    وزارة الصحة العراقیة تُجدد مركز التوحید الطبي في محافظة صالح الدین •

بتجھیزات طبیة حدیثة ومعدات  Stiftung der Deutschen Lions مؤسسة اللیونز األلمانیةلسیمنس تتبرع  •
  مدینة بیجيالتوحید ب عیادةللمساعدة في اعادة تأھیل  متطورة للطاقة الكھربائیة

  قوي تبرعات سیمنس تتضمن جھاز رقمي لألشعة السینیة ومعدات معملیة متطورة ومحول كھربائي •

ً مریض  10000تستوعب التي  ،العیادةافتتاح  •   جارينھایة العام ال ،سنویا
 

 ،مركز التوحید الطبيمبنى ة صالح الدین عن استكمال أعمال ترمیم أعلنت شركة سیمنس ووزارة الصحة العراقیة ودائرة صح

ولت وزارة الصحة تھذا وقد . مدینة بیجيالذي یقع في  لمركزقرب االنتھاء من تركیب معدات سیمنس الطبیة الحدیثة بامع 

 ملحةبھدف توفیر الخدمات الصحیة البالكامل، حیث یجري تجھیزه بتكنولوجیا سیمنس المتطورة،  المركز العراقیة تجدید

 كم عن العاصمة العراقیة بغداد.         200تبعد حوالي  لمنطقة التيمواطني ال

 

وذلك مركز التوحید الطبي في المطلوبة  الكھربائیة تتبرع سیمنس بكافة المعدات الطبیة ومعدات الطاقةوفي إطار تلك المبادرة، 

ھادفة للربح تعمل في ، وھي مؤسسة ألمانیة غیر Stiftung der Deutschen Lions لصالح مؤسسة اللیونز األلمانیة

عملیة اعادة  استكمالمع . وحتى تشغیلھ استكمال اعادة تأھیل المركز األلمانیة العراق. وستتیح تلك التبرعات لمؤسسة اللیونز

التي وفرتھا مریض في العام. وتتضمن المعدات الطبیة الحدیثة  10000 على استیعاب وعالج اً دراقالتأھیل، سیكون المركز 

، ومركز لعالج األسنان، ومعدات معملیة فائقة التطور بما في ذلك معدات تحلیل سینیةال لألشعة رقمي ن جھازسیمنس كل م

    الدم ومحول قوي وكافة المعدات التقنیة المطلوبة لضمان عدم انقطاع التیار الكھربائي بالمركز الطبي المتطور.   

 

جزًء  في بیجي تمثل العیادة الطبیةالرئیس التنفیذي لشركة سیمنس في العراق: "-الخطیبمصعب  السید/یقول  وتعلیقاً على ذلك،

عادة تشغیل وتأھیل إلصحة العراقیة والقیادات المحلیة التعاون مع وزارة الیسعدنا حیث لتزامنا تجاه الشعب العراقي، رئیسیاً من ا

. في الوقت نفسھ تتمتع سیمنس بعالقات ممتدة مع في صالح الدین المجتمع المحليمواطني تلك المنشأة الطبیة الحیویة لصالح 

في إطار ة واالعتمادیة مدینة بیجي ومواطنیھا، كما ندرك مدى أھمیة حصول المواطنین على خدمات رعایة صحیة فائقة الجود

 "  .سعینا المشترك لبناء العراق الجدید

 

Siemens AG 
Communications  
Head: Clarissa Haller 
 

Werner-von-Siemens-Straße 2 
80333 Munich 
Germany 

  



Siemens AG Press Release 

 

Unrestricted Page 2/2 

  ةاللیونز األلمانیمؤسسة ، سیقوم شركائھا المحلیین في العراق ولمركزفي ا وبعد قیام سیمنس بتسلیم وتركیب المعدات الطبیة

Stiftung der Deutschen Lions  بتدریب طاقم العمل بالعیادة على استخدام المعدات الطبیة واألنظمة المساعدة التي

 اح العیادة رسمیاً نھایة العام الجاري.  تقبل افتھا، وذلك تُعد األحدث من نوع

 

عاماً حینما قامت الشركة بتركیب وتسلیم توربینات تولید  20اإلشارة أن سیمنس تعمل في مدینة بیجي العراقیة منذ حوالي تجدر 

تنفیذ بنود ل ومة العراقیة على اتفاقیةالطاقة لمحطة التولید التابعة للمدینة. وفي أبریل من العام الجاري، وقّعت سیمنس والحك

الخطوات التنفیذیة كافة  االتفاقیةتلك  تتضمنالكھربائیة للعراق الجدید، حیث  یمنس لتوفیر الطاقةخارطة الطریق التي وضعتھا س

 إلعادة بناء وتشغیل قطاع الطاقة العراقي.       
#### 

 لالستفسارات اإلعالمیة 
 تمارا حمدان 

 8100 511 56 971+: ت

 tamara.hamdan@siemens.comبرید الكتروني: 

 www.twitter.com/siemens_press   تابعونا على تویتر: 

 

التكنولوجیا، حیث أصبح اسمھا مرادفاً للتمیز ھي شركة عالمیة رائدة في مجال  (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 

لیة والرقمنة لكل من العملیات التصنیعیة حلول تولید وتوزیع الطاقة والبنیة التحتیة الذكیة للمباني ونظم الطاقة الموزعة والمیكنة اآل

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

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

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

ة الریاح الصدیقة للبیئة سیمنس من الشركات الرائدة عالمیاً في توفیر حلول تكنولوجیا الرعایة الصحیة الرقمیة، باإلضافة لحلول تولید طاق

، وصل إجمالي 2018سبتمبر  30والمنتھیة في  2018من خالل مزارع الریاح التي تقام على الیابسة وداخل المیاه. وخالل السنة المالیة 

ة سیمنس ، بلغ عدد موظفي شرك2018ملیار یورو. ومع نھایة سبتمبر  6.1ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلھا  83عائدات الشركة إلى 

 www.siemens.comألف موظف في جمیع أنحاء العالم. لمزید من المعلومات حول الشركة، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني  379نحو 
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