
 

 

 برومیتیون لإلطارات إیجیبت تدعم مستشفى حمیات اإلسكندریة بغرفة عملیات مجهزة بالكامل لدعم
 الرعایة الصحیة لمرضى فیروس كورونا

 

 القاهرة، مصر،
  10 مایو ٢٠٢٠

النقل إطارات صناعة في المتخصص الوحید العالمي المصنع إیجیبت، لإلطارات برومیتیون شركة              أعلنت
مجهزة عملیات غرفة إلعداد طبیة ومعدات صناعي تنفس بجهاز بالتبرع قیامها عن الیوم مصر، في                 الثقیل
ممكنة صحیة رعایة أفضل لتقدیم المبذولة الوطنیة للجهود دعمًا وذلك اإلسكندریة حمیات بمستشفى               بالكامل

 داخل أهم مستشفیات العزل بالبالد في ظل انتشار فیروس كورونا المستجد.

برومیتیون شركة قامت المستشفى، إدارة مع اجتماع في علیه االتفاق تم الذي االحتیاجات تقییم على                 وبناًء
أجهزة صناعي، تنفس جهاز ذلك في بما متطورة، طبیة معدات لتوفیر إسهاماتها بتوجیه إیجیبت                لإلطارات
غرفة لتجهیز الالزمة اللوجستیة العناصر من والعدید الدم، ضغط قیاس شاشات تكییف، وحدات               تعقیم،
برومیتیون مجموعة تبذلها التي الجهود إطار في هذا ویأتي بها. الملحق الجناح إلى باإلضافة متكاملة،                 عملیات

 لإلطارات على الصعید العالمي لدعم العاملین بمجال الرعایة الصحیة في مواجهة فیروس كورونا المستجد.

في راسخ كمستثمر دورنا " إیجیبت: لإلطارات برومیتیون لشركة التنفیذي المدیر دولجیتا، أنطونیو               وقال
هذه في األبیض مصر جیش لدعم المساعدة ید ونمد جهدنا قصارى نبذل أن هو مصر في الصناعة                   مجال
مستشفى بدعم فخورون ونحن األولى. المواجهة صفوف في یقفون الذین هؤالء خاصًة ، العصیبة                األوقات
جائحة تفشي فترة أثناء الصحي والعزل التشخیص في والهام الحیوي لدورها نظرًا باإلسكندریة               الحمیات

 فیروس كورونا المستجد."

نعمل الذي المجتمع تجاه االجتماعیة مسئولیتنا تنمیة على نركز إیجیبت، لإلطارات برومیتیون "في               وأضاف:
١,٢٠٠ عددهم یبلغ الذین موظفینا لكل لتتیح الشركة داخل مبادرة وهي "معًا"، مبادرة أطلقنا فقد ولذلك                  به.
نداء تلبیة اإلسكندریة. حمیات مستشفى مشروع لدعم العمل ساعات من عدد بأجر المساهمة فرصة                فرد،

 الواجب هو ما یجب أن نطمح إلیه جمیعًا لنقدم أقصى دعم لمجتمعنا."

شركة مع بالتعاون سعداء "نحن اإلسكندریة: حمیات لمستشفى العام المدیر البرنس، أمل دكتورة               وقالت
غرفة تكون سوف الصحي. القطاع لدعم الشركة أظهرته الذي واالهتمام إیجیبت لإلطارات              برومیتیون
كورونا، فیروس من المتطورة للحاالت الالزمة الرعایة ستوفر حیث الحالي الوقت في األهمیة شدیدة                العملیات
الشركات من العدید رأیت كلما شخصي بشكل بالفخر أشعر الطویل. المدى على مستدامة فوائد لها ستكون                  كما

 والمؤسسات التي تسعى إلى إحداث تأثیر إیجابي."



 

 نبذة عن مجموعة برومیتیون لإلطارات

األفراد لنقل الثقیل، النقل إطارات تصنیع في المتخصصة الوحیدة الشركة ھي لإلطارات برومیتیون               مجموعة
التجاریة العالمات متعددة منتجات محفظة برومیتیون توفر الوعرة. الطرق وإطارات الزراعیة والمركبات              والبضائع،
وواحد البرازیل في (اثنان مصانع أربعة المجموعة تمتلك وإیركل. ِتجریز فورمیوال، أنتیو، بیریللي، تتضمن                والتي
في واحد تطویر ومركز وتركیا) والبرازیل (ایطالیا والتطویر لألبحاث مراكز وثالثة تركیا) في وواحد مصر                 في
 مصر والذي یمثل قلب ابتكار المنتجات. تضم مجموعة برومیتون أكثر من ٧٠٠٠ موظف في جمیع القارات الخمس.

 


