
     

 

 

Press Release 

 

Ambassador Okubo Attends the Inauguration Ceremony of a 

Japanese Funded Project at Dar Al Ajaza Al Islamia Hospital 

 

 

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

Japan supported Dar Al Ajaza Al Islamia Hospital in Beirut, with a grant of 

USD 58,341 to provide an advanced database system. Dar Al Ajaza Al Islamia 

Hospital has played a vital role in providing health care services for the most 

vulnerable and the elderly. This assistance will greatly enhance the hospital’s 

performance, enabling it to manage patients’ medical with more accuracy and 

efficiency.  

On September 2nd 2022, Ambassador Takeshi Okubo attended the inauguration 

ceremony at Dar Al Ajaza Al Islamia Hospital, in the presence of the Hospital’s 

President of the Board of Trustees, Mr. Oussama Choucair.  

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

followed by congratulatory remarks from Ambassador Okubo and Mr. Choucair, 

and a tour in the hospital.  

In his speech, Ambassador Okubo commended the hospital’ long-standing contribution to 

serve the community and reiterated Japan’s keenness on supporting the health sector in 

Lebanon. Mr. Choucair, in return, thanked Japan for its continuous support, highlighting 

that Japan has been among the first to support the hospital during the critical times.  
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 بيان صحفي

 

السفير أوكوبو يحضر حفل تدشين مشروع ممول من اليابان في مستشفى دار العجزة 

 اإلسالمية

 

عبر برنامج المساعدات األهلية لمشاريع األمن البشري، دعمت اليابان مستشفى دار العجزة  

دوالر أميركي، لتزويده بنظام قاعدة بيانات متطور.  58,341اإلسالمية في بيروت، بهبة قدرها 

لعب مستشفى دار العجزة اإلسالمية دوراً حيوياً في توفير خدمات الرعاية الصحية للفئات األكثر 

حرماناً وكبار السن. ستعزز هذه الهبة أداء المستشفى بشكل كبير، مما سيمكنه من إدارة سجالت 

 مرضاه بمزيد من الدقة والكفاءة. 

، حضر السفير تاكيشي أوكوبو حفل تدشين المشروع في دار العجزة اإلسالمية 2022أيلول  2في 

 بحضور رئيس مجلس أمناء المستشفى السيد أسامة شقير.

ستهل الحفل بالنشيدين الياباني واللبناني، من ثم ألقيت كلمات تهنئة من قبل السفير أوكوبو والسيد ا

 المستشفى. شقير، كما تخلل الحفل جولة في

في كلمته، أشاد السفير أوكوبو بمساهمة المستشفى الطويلة في خدمة المجتمع، وكرر حرص 

اليابان على دعم القطاع الصحي في لبنان. بدوره، شكر السيد شقير اليابان على دعمها الدائم، 

 مشيراً الى أنها كانت وما تزال من الدول السباقة في دعم المستشفى خالل األوقات الحرجة. 
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