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  قرهكوزيان هاورد لمؤسسة المؤهل المركز يفتتح الياباني السفير

 حمود برج في االطفال لرعاية

 

 مؤسسة" مركز اوتسوكا، سيئتشي  السيد لبنان، في الياباني السفير افتتح - ٤١٣٢ لاألو   كانون ١٣  بيروت

 منحة اليابانية الحكومة متقد  .  حمود برج في  مؤخرا  تأهيله  تم الذي" االطفال لرعاية قرهكوزيان هاورد

  (ultrasound) الصوتية فوق الموجات جهاز توفيرلو جديدة أسنان عيادة إلنشاء ا  دوالر ٠٢٢١١ من

 (GGP) .البشري األمن للمشاريع األهلية المساعدات منح خالل من الصحية الرعاية لمركز الطاقة ومولد

 األساسية الصحية الرعاية خدمات لتوفير قرهكزيان هاورد مؤسسة رعمليقد   اليابان أن الياباني السفير ذكر

 المهم من: "خدماتهم جودة على دوأك   الماضي آب في قرهكزيان مركزأنه عالج أسنانه في  وأضاف. للناس

 ."المجتمع في للمحتاجين جيدة صحية خدمات تتوفر أن

 تم. وسوريا ولبنان أرمينيا في تعمل إجتماعية، طبية شبكة هي االطفال لرعاية قرهكوزيان هاورد مؤسسة

 لخدمة ليةاألو   الصحية للرعاية كمركز تعمل الحين ذلك ومنذ ٣٤٢٣  عام في لبنان في فرعها تأسيس

 مراكز تهتم . بها المحيطة والمناطق حمود برج في واألعراق واألديان الخلفيات جميع من المحتاجين

 والنفسية واإلجتماعية الصحية الخدمات تقديم خالل من والطفل األم بتنمية قرهكوزيان هاورد مؤسسة

 في الضعيفة المضيفة المجتمعات حاجات تزايد إلى باإلضافة سوريا، من الالجئين عدد تزايد إن .والتربوية

 .واالجتماعية الطبية الخدمات في ماسة حاجات دول   ،المنطقة

 تأثيرا   المشروع هذا لدى: "يقول األطفال لرعاية قرهكزيان هاورد مركز مدير اوهانيان، سيروب السيد

 والنساء لألطفال تسمح الصوتية فوق الموجات جهاز وتوفير جديدة أسنان عيادة إنشاء  إن .لمرضانا هائال  

 يصل كي المرضى عالج على قدرتنا ستتزايد أيضا، كما .أفضل وتشخيصا   عالجا   يتلقون أن السن وكبار

 توفير خالل من لنا، سمح الياباني الشعب كرم إن. اشهري   اإضافي   مريضا ٣٥١ عن يقل ال ما إلى العدد

 .المجتمع في للمحتاجين الطبية خدماتنا وجودة قدرتنا تعزيز ومتطورة جديدة معدات

في لبنان ما  البشري األمن للمشاريع األهلية المساعدات منحلقد قدمت الحكومة اليابانية من خالل برنامج 

سات غير حكومية وبلدي ات  ٣٤٤١أميركيا  منذ العام   مليون دوالرا   ٣٤٢١يزيد عن  وقامت بتنفيذها مؤس 

سات طبية  .ومدارس ومؤس 


