
     

 

 

 

Press Release 

Japan Supports the Lebanese Hospital Geitaoui University Medical 

Center through the Provision of Medical Equipment 

 

 

 

 

 

Japan will extend a grant to the Lebanese Hospital Geitaoui University Medical Center to provide 

it with specialized medical equipment, through the Grant Assistance for Grassroots Human 

Security Program (GGP). On January 20th 2023, Ambassador MAGOSHI Masayuki signed a grant 

contract with Sis Hadia Abi Chebli, Director of the Lebanese Hospital Geitaoui University Medical 

Center. 

The hospital, located in Ashrafieh, and which was greatly damaged by the Beirut port explosion 

in 2020, plays a pivotal role in the Lebanese healthcare sector. Considering the significant number 

of patients who rely on this hospital, as well as the increasing demand for efficient and sustainable 

medical services, Japan has decided to support the hospital through the provision of an advanced 

ultrasound machine that can carry out more accurate examinations for various diseases. This 

assistance will help more than 2,000 patients annually access essential medical services at 

affordable rates.   

At the signing ceremony, Ambassador MAGOSHI said that Japan will spare no efforts to help 

Lebanon, and stressed the importance of this project. As for Sis Abi Chebli, she explained how 

the hospital was affected by the latest economic and security developments in the country and 

thanked Japan for allowing the hospital to keep its historical and humanitarian role.  
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 سفارة اليابان في لبنان
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 بيان صحفي

 من خالل توفير المعدات الطبية الجامعي الجعيتاوياللبناني مستشفى ال اليابان تدعم

 

 

 

 

 

 

 

 
برنامج ، من خالل له متخصصةطبية معدات  توفيرل الجامعي مستشفى اللبناني الجعيتاويال إلى هبةستقدم اليابان 

السفير ماغوشي ماسايوكي عقد  ، وقع2023كانون الثاني  20(. في GGP) المساعدات األهلية لمشاريع األمن البشري

 .الجامعي اللبناني الجعيتاويمستشفى الهادية أبي شبلي، مديرة  األختمع  الهبة

، دورا محوريا 2020المستشفى، الواقع في األشرفية، والذي تضرر بشكل كبير من انفجار مرفأ بيروت في عام  يؤدي

، فضال عن الذين يعتمدون على هذا المستشفى لعدد الكبير من المرضىل ونظرا   في قطاع الرعاية الصحية اللبناني.

جهاز موجات فوق صوتية من خالل توفير  هخدمات الطبية الفعالة والمستدامة، قررت اليابان دعمالطلب المتزايد على ال

 مريض سنويا 2000كثر من أل الهبةهذه  تيحستإجراء فحوصات أكثر دقة لمختلف األمراض.  من خالله متقدم يمكن

  .  مقبولةاألساسية بأسعار  الخدمات الطبيةالوصول إلى 

 د على أهمية هذا المشروع. أمالمساعدة لبنان، وشد جهد توفر أيالسفير ماغوشي إن اليابان لن في حفل التوقيع، قال 

شكرت آخر التطورات االقتصادية واألمنية في البالد، وجراء شبلي، فقد أوضحت كيف تأثر المستشفى أبي  األخت

  بالحفاظ على دوره التاريخي واإلنساني. هاليابان على السماح ل

 


