
 مصر والیابان توقعان استكمال منحة انشاء مبنى جدید للعیادات الخارجیة لمستشفى أبو الریش لعالج االطفال لتصل إلى 18  ملیون
 دوالر بعد نجاح وزارة االستثمار والتعاون الدولى فى التفاوض مع "جایكا" الیابانیة لزیادتها
 
 د.سحر نصر:المشروع سیخدم 90 الف مریض سنویا..ونتطلع لزیادة االستثمارات الیابانیة فى مصر بعد زیادتها العام المالى<<
  % الماضى بنسبة 74
 
 د.خالد عبد الغفار:هذه المنحة ستساهم فى تقلیل الزحام على المستشفى وتقلیل قوائم االنتظار من االطفال الذین یأتوا من كافة انحاء<<
 الجمهوریة
 
 السفیر الیابانى لدى القاهرة:الیابان تدعم الجهود المصریة لتحقیق الرعایة الصحیة الشاملة من خالل تدریب األطباء وتحسین جودة<<
 المستشفیات
 
 جایكا الیابانیة: محفظة التعاون مع مصر وصلت إلى 2.4 ملیار دوالر فى مجاالت التعلیم والصحة واالثار والرى والطیران المدنى<<
 
 في إطار المتابعة المستمرة من وزارة االستثمار والتعاون الدولي في توفیر الدعم الالزم لتطویر مستشفي ابو الریش لعالج االطفال 
بالمجان نجحت الوزارة  في زیادة الدعم المقدم من الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي " جایكا" إلى المستشفي لیصل إلى 18 ملیون دوالر (
  .(306 ملیون جنیه
 ووقعت مصر والیابان، الیوم االحد 16 یونیو 2019م، استكمال منحة انشاء ملحق للعیادات الخارجیة لمستشفى أبو الریش الجامعى
 لعالج األطفال بالمجان ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، والسفیر ماساكى نوكى، سفیر الیابان لدى
 القاهرة، على الخطابات المتبادلة للمنحة، ووقع الدكتور خالد عبد الغفار، وزیر التعلیم العالى والبحث العلمى، والسید/ أكاهیرو إیواساكى،
 .كبیر ممثلي الوكالة الیابانیة للتعاون الدولى"جایكا" فى مصر، على اتفاق المنحة لتنفیذ المشروع
 ویأتى ذلك استمرارًا لحرص الحكومة المصریة على االهتمام بالخدمات الصحیة التي تقدم للمواطن، واالستفادة من الخبرات الیابانیة
 .لخدمة قطاع الصحة، وذلك في إطار الحرص على  استحداث آلیة جدیدة في بناء ملحق العیادات لتحافظ على سالمة المباني المجاورة
 وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن المنحة تهدف إلى تحسین خدمات الرعایة الطبیة التي تقدم لألطفال المرضى من ذوى األسر محدودة
 الدخل وغیر القادرین، فباإلضافة إلى انشاء الملحق سوف یتم تجهیزه بالمعامل واألدوات الطبیة الالزمة، واالستفادة من الخبرات الیابانیة
 .في تعزیز قدرات الكادر الطبي، موضحة أن المشروع سیخدم حوالي 90 ألف مریض سنویًا
 وأكدت الوزیرة على تقدیر المصریین حكومة وشعبًا لموقف الحكومة الیابانیة الداعم لمصر على كافة المستویات، معربة عن تطلعها أن
 .تشهد العالقات المصریة الیابانیة مزیدًا من آفاق التعاون في المستقبل القریب
 وذكرت الوزیرة أن وزارة االستثمار والتعاون الدولي تتفاوض مع شركاء التنمیة في توفیر تمویالت  تدعم االستثمار  في العنصر
 البشري في مجاالت الصحة والتعلیم ودعم مشروعات الوزارات المعنیة في هذا المجال خاصة في الصحة والتعلیم وفي توجیه القیادة
 السیاسیة بضخ استثمارات مستمرة  تعمل على تحسین مستوي وجودة الخدمات المقدمة المصرین في كافة المجاالت خاصة في الصحة
  .والتعلیم
 وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزیر التعلیم العالى والبحث العلمى، أن زیادة المنحة لمشروع مستشفى أبو الریش لالطفال برعایة وزارة
 االستثمار والتعاون الدولى، یعد مهم نظرا الهمیة المستشفى كمتخصصة فى عالج االطفال، موضحا أن هذه المنحة ستساهم فى تقلیل
 الزحام على المستشفى وتقلیل قوائم االنتظار من االطفال الذین یأتوا من كافة انحاء الجمهوریة إلى المستشفى، وقدم شكره لوزیرة
 .االستثمار والتعاون الدولى وجایكا الیابانیة على دعمها للتعلیم
 وقال السفیر ماساكى نوكى، السفیر الیابانى لدى القاهرة، إن الیابان ملتزمة بتقدیم الدعم الكامل لمشروع مستشفى أبو الریش لالطفال،
 ألنه یساهم فى احداث فرق فى الرعایة الصحیة لألم والطفل"، وأضاف:"زورت مستشفى ابو الریش بعد اسبوعین من استالمى عملى
 كسفیر للیابان وكنت سعیدا جدا"، موضحا أن عام 2019 هو مهم جدا للعالقات المصریة الیابانیة حیث تتولى مصر رئاسة االتحاد
 االفریقى وستستضیف الیابان قمة مجموعة العشرین في نهایة یونیو الجارى، ومؤتمر التیكاد في نهایة أغسطس المقبل، حیث نأمل أن
 .تلعب مصر دوًرا رئیسًیا في كال المؤتمرین، ویعد تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة أحد أهم أولویات جدول األعمال
 وأكد أن مصر تسعى جاهدة لتحسین خدمات الرعایة الصحیة، والیابان تدعم هذه الجهود لتحقیق الرعایة الصحیة الشاملة من خالل
 .تدریب األطباء وتحسین جودة المستشفیات



 من جانبه، أكد السید/ أكاهیرو ایواساكى، كبیر ممثلى الوكالة الیابانیة للتعاون الدولى "جایكا" أن محفظة التعاون مع مصر وصلت إلى
 .2.4 ملیار دوالر فى عدة مشروعات فى مجاالت الطاقة واالثار والتعلیم والصحة والطیران المدنى والرى
 وأوضح أن مستشفى أبو الریش كانت دلیل على التعاون بین مصر والیابان، مشیرا إلى أن المبنى الجدید سیساعد على خفض الضغط
 .على المستشفى وتوفیر خدمة افضل للعیادات الخارجیة
 وعلي جانب اخر دعت د. سحر نصر وزیرة االستثمار والتعاون الدولي، إلى زیادة االستثمارات الیابانیة فى مصر  فى ظل وجود 106
 شركة یابانیة فى مصر، وشهد العام المالى الماضى 2017-2018 زیادة فى االستثمارات الیابانیة بنسبة 74 % عن العام السابق له
2017-2016. 
 
 


