
     

 

 

Press Release 

 

Ambassador Okubo Attends the Inauguration Ceremony of a 

Japanese Funded Project at the Baakleen Medical Center 

 

Through the Grant Assistance for Grass-roots Human Security Program (GGP), Japan 

supported the Baakleen Medical Center with a grant of USD 88,318 to equip the 

Center’s polyclinics with specialized medical equipment. This Center is the only 

polyclinic that can provide essential healthcare services in Baakleen, Chouf District in 

Mount Lebanon. This assistance will help more than 9,000 patients per year to 

receive a wider range of medical and healthcare services, a higher quality of medical 

consultations, and diagnostic testing at affordable cost. 

On August 24 2022, Ambassador Takeshi Okubo attended the project completion 

ceremony at the Baakleen Medical Center, in the presence of the Center’s Manager 

Mr. Akram Abou Ayash.  

The ceremony opened with the national anthems of Japan and Lebanon, followed by a 

tour of the equipped facility, and included congratulatory remarks from Ambassador 

Okubo and Mr. Abou Ayash. 

In his speech, Ambassador Okubo said the Japanese Government decided to support this vital 

project as it falls within the framework of its vision to make comprehensive medical services 

accessible to all patients, in particular to those most in need of assistance.  As for Mr. Abou Ayash, 

he thanked the Japanese Government for its generous grant, stressing that Japan had supported 

the center during the previous years with several projects that have significantly enhanced the 

Center’s healthcare services.   
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 بيان صحفي

 

مشروع ممول من اليابان في مركز بعقلين الطبي تدشينالسفير أوكوبو يحضر حفل   

 

قدرها  بهبةدعمت اليابان مركز بعقلين الطبي  ،عبر برنامج المساعدات األهلية لمشاريع األمن البشري

يتضمن هذا المركز   .متخصصةدوالر أمريكي لتزويد عيادات المركز بمعدات طبية  88,318

الشوف في قضاء   المستوصف الوحيد الذي يمكنه تقديم خدمات الرعاية الصحية األساسية في بعقلين،

مريض سنويًا في الحصول على مجموعة أوسع من  9000ستساعد هذه الهبة  أكثر من  في جبل لبنان.

واالختبارات التشخيصية بتكلفة  الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وجودة أعلى من االستشارات الطبية

 متدنية.

 بحضور، في مركز بعقلين الطبي تدشين المشروع، حضر السفير تاكيشي أوكوبو حفل 2022 آب 24في 

 السيد أكرم أبو عياش. ير المركزمد

تهنئة من  تلتها كلمات، العياداتبجولة في  من ثمو، يلبنانالو ييابانال ينالوطني ينالنشيدبالحفل  استهل

 السيد أبو عياش.و  السفير أوكوبو

قال السفير أوكوبو  أن حكومة اليابان قد قررت  دعم هذا المشروع الحيوي ألنه يندرج في في كلمته 

ال سيما أولئك الذين هم في أمس ، إطار رؤيتها لجعل الخدمات الطبية الشاملة في متناول جميع المرضى

السيد أبو عياش الحكومة اليابانية على الهبة السخية التي قدمتها، مؤكداً  بدوره شكر. الحاجة إلى المساعدة

عدة مشاريع عززت بشكل كبير خدمات الرعاية عبر أن اليابان قد دعمت المركز خالل السنوات الماضية 

 الصحية في المركز.

 24  2022آب،  

 سفارة اليابان في لبنان


