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PRESS RELEASE 

 

February 16, 2015 

      

Celebrating the Opening Ceremony for the MRI Unit and X-Ray Department at the First 

University Hospital in Nablus 

 

On Monday February 16, 2015, Mr. Junya Matsuura, Japan’s Ambassador for Palestinian 

Affairs and Representative of Japan to the PA, participated in the opening ceremony for the MRI Unit / 

X-Rays Department at An Najah National University Hospital in Nablus. Dr. Jawad Awad, Minister of 

Health and Prof. Salim Al Haj Yehya, CEO of An Najah National University Hospital and Dean of 

Medicine and Health Sciences attended the opening ceremony, with the attendance of high officials from 

the PA and local institutions. 

 

Under the project for Development of Medical Equipment in Palestine financed with the 

counterpart fund of Japan’s non-project grant aid of 2007, Ministry of Health has procured MRI system 

for An Najah University Hospital for the amount of NIS 6,157,642. This MRI system will cover the 

northern districts of west bank and will be able to provide a wide spectrum of diagnostics for Palestinian 

patients and will help students, professors and doctors in the Medicine and Health Sciences Faculty to 

make useful researches and to teach medicine. Another MRI system has been procured and installed in 

Alia Governmental Hospital in Hebron under the same project, in addition to other highly updated 

medical equipment that have been installed in different West Bank Governmental Hospitals to improve 

the quality of medical checkups and to increase the cost effectiveness including the reduction of the 

government’s referral payment and its running costs. 

 

Mr. Matsuura in his speech stated “We are pleased to contribute to enhance the quality of 

medical systems and to improve the health care services for Palestinian People”. He also emphasized 

Japan’s firm commitment of supporting Palestinian people from human security perspective as well as the 

importance of implementing social and economic development projects needed for Palestinian 

communities. 

 

The Government of Japan has extended its official development assistance since 1993 for 

around USD 1.6 billion to the Palestinian people, ranging from economic and social development to 

humanitarian assistance. 

(End) 
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Dr. Jawad Awwad, Minister of Health & Ambassador Junya Matsuura During Opening of MRI & 

X-Ray Department at Al-Najah University  

 

 

Picture of MRI & X-Ray Machine Donated by Japan 
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 بيان صحفي

 

16/2/2015 

  االحتفال بافتتاح وحدة الرنين المغناطيسي وقسم األشعة

 في أول مستشفى جامعي في نابلس

 

حفل في شارك السيد جونيا ماتسوورا، سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية، 

والذي حضره كل من  ،وقسم األشعة في مستشفى جامعة النجاح الوطنية في نابلس يافتتاح وحدة الرنين المغناطيس

عواد والبروفوسير سليم الحاج يحيى، المدير التنفيذي لمستشفى جامعة النجاح معالي وزير الصحة الدكتور جواد 

الوطنية وعميد كلية الطب وعلوم الصحة، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات السلطة الفلسطينية والمؤسسات 

 المحلية.

 6,157,642قامت وزارة الصحة بشراء جهاز الرنين المغناطيسي لمستشفى جامعة النجاح بقيمة 

لمنحة المشترك لصندوق الالممول عن طريق وتحت اطار مشروع تطوير األجهزة الطبية في فلسطين ، دوالر

. حيث سيغطي هذا الجهاز المناطق الشمالية من الضفة الغربية وسيوفر مجاال واسعا للتشخيص 2007لعام اليابانية 

اث ة الطب والعلوم الصحية لعمل األبحألطباء في كليساعدالطالب واألساتذة وا، كما سيالدقيق للمرضى الفلسطينيين

األهلي في الخليل تحت اطار المشروع نفسه،  شفى عالياتم شراء جهازا أخرا مماثال لمستكما والمفيدة وتعليم الطب. 

التي تم تركيها في مختلف المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية وذلك بهدف طبية الجهزة األ أحدث الى جانب

بما في ذلك الحد من تكاليف التحويالت الطبية  من حيث التكلفة،فعالية التحسين نوعية الفحوصات الطبية وزيادة 

 .التي تتحملها السلطة الفلسطينية والتكاليف التشغيلية

نحن سعداء لمشاركتنا بتحسين جودة النظام الطبي وتطوير خدمات  وقال السيد ماتسوورا في كلمته "

الشعب الفلسطيني من منظور  الرعاية الصحية للشعب الفلسطيني". كما أعرب أيضا عن عزم حكومة اليابان بدعم

ت ، وأكد على أهمية تنفيذ المشاريع التنموية االقتصادية االجتماعية والتي تحتاجها المجتمعااألمن اإلنساني

 الفلسطينية. 

مليار دوالر  1.6لتصل الى  1993قدمت اليابان مساعداتها الرسمية للتنمية  للشعب الفلسطيني منذ عام 

  .انسانيةلتنمية االقتصادية واالجتماعية ومساعدات والني تشمل مساعدات لتقريبا، 


