
       

 

 

 

 

  
 19:30وقت صدور التقرير:  397تقرير رقم:  2021 نيسان 24 السبت التاريخ:

 

 
 

 ساعة المنصرمة(  24عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال )خالل الـ 
 

 
 
 

 حافظات حسب المستشفيات: في مختلف الم  19-على كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيد يوميا  الطالع ل
 PC-ancyHospitalsOccup-https://bit.ly/DRMعبر الكومبيوتر: 

 Mobile-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRM :عبر الهاتف

 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@ئل التواصل االجتماعي ر وساأو عب

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-HospitalsOccupancy-PC&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C2b4fae1fa3bc48ff35a808d865128401%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637370477480870999&sdata=qm%2BlN1g5CifpAEHIJ0kiFz41OaHsWSW2hh0GN6kTKQc%3D&reserved=0
https://bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-Mobile
http://drm.pcm.gov.lb/


 ساعة المنصرمة  24توّزع الحاالت حسب البلدات خالل الـ 

 

 106 كسروان  60 صيدا  24 عكار  163 المتن  232 بعبدا  90 بيروت

 7 صربا 3 الوسطاني 1 شيخ طابا 17 برج حّمود  11 الشياح 3 عين المريسة 

 2 كسليك 5 صيدا  القديمة  1 ب برج العر  3 سن الفيل  14 الجناح 5 رأس بيروت 

 20 ذوق مكايل 3 عين الحلوة  1 مزرعة بلده  3 جديدة المتن  8 االوزاعي  1 المنارة  

 1 حارة المير   1 مجدليون 2 تكريت  1 راس الجديدة 4 بئر حسن 1 قريطم 

 1 غدير 2 عبرا   1 بينو  3 البوشرية 1 المدينة الرياضية  2 الروشه 

 8 ذوق مصبح  2 قرية  1 الحيصا 3   ورةالد 12 الغبيري  4 الحمرا  

 3 أدونيس 1 عين الدلب  1 العبودية 1 الروضة  12 عين الرمانة   1 عين التينة  

 8 حارة صخر  4 غازية  4 نهر البارد  1 سد البوشرية  2 فرن الشباك  3 المصيطبة 

 3 ساحل علما 1 مغدوشة  1 برقايل 2 السبتيه 1 تحويطة النهر  2 مار الياس 

 1 كفر ياسين 1 درب السيم  1 مشمش  2 دير مار روكز  28 حارة حريك  1 تلة الخياط 

 1 طبرجا 1 أرزي  1 عمارة البيكات  14 الدكوانة  6 الليلكي  1 الظريف 

 4 الصفرا   2 مزرعة كفر بدَه  2 الريحانية  5 أنطلياس  39 برج البراجنة  2 المزرعة 

 3 البوار 5 ايب  رخ 7 قيد التحقق   3 جل الديب  16 المريجة   3 برج أبي حيدر 

 2 العقيبة  5 عدلون 12 المنيه الضنيه  3 النقاش  13 بعبدا 6 البسطا الفوقا 

 3 عجلتون 1 لوبية 2 المنيه  3 الزلقا  6 الحازمية  12 الطريق الجديدة 

 7 بلونة 2 صرفند 1 بيت الفقس  3 بياقوت 1 اليرزة  1 رأس النبع 

 5 السهيلة   1 تفاحتا  1 دبعل   10 الضبية 37 الحدث 1 البسطا التحتا

 2 داريا  3 سكسكية  2 كفر حبو 6 مزرعة دير عوكر  1 كفر شيما 1 الجميزة 

 1 عين الريحانة  1 مروانية  2 الروضه  8 المنصورية   1 وادي شحرور العليا 16 األشرفية 

 7 غزير  1 بنعفول  4 بخعون 9 الفنار  1 بسابا   24 قيد التحقق 

 1 برج الفتوح  2 كفر حتَا  63 زحلة  7 عين سعادة 1 الهاللية  87 الشوف  

 1 بيادر برج الفتوح  2 كفر ملكي   1 مار مخايل  2 روميه  5 راس المتن  2 الدامور 

 1 بطحا 11 قيد التحقق  2 الراسية  5 بصاليم  1 شويت 1 السعديات

 2 غدراس  91 صور  1 البربارة   2 الرابيه  1 مزرعة المعيصرة  1 الناعمه 

 1 قطين   11 صور  4 المعلقة   3 شهوان قرنة  1 القصيبة  3 شحيم 

 1 درعون  2 البصَ  3 كرك نوح   4 الربوة  2 القلعة   1 مزبود

 1 الحياطة  3 الرشيدية 1 حوش االمراء  2 بيت الشعّار  1 الخريبة 1 داريا

 4 يحشوش 7 برج الشمالي  1 أراضي  1 ديك المحدي  1 فالوغا 2 عانوت

 1 ريفون  1 باتوليه  1 فرزل   3 عين عار  1 جوار الحوز  2 سبلين 

 1 عشقوت  1 دير قانون العين  2 نبي ايال 1 مزرعة يشوع  1 كفر سلوان  10 برجا

 1 فيطرون  3 دبعال  2 أبلح 1 زكريت  3 قيد التحقق  4 الجية

 1 حراجل  2 عيتيت 2 كسارا 1 بكفيا 96 عاليه  1 وادي الزينة 

 1 يافار 4 يانوح   2 شتورا 2 بيت شباب 6 العمروسية    3 علمان

 37 جبيل 6 بافليه 1 جالال 1 عين علق  10 حي السلم    1 الوردانيه 

 8 جبيل 3 باريش 1 مكسة  1 العطشانة  1 القبة    1 المغيرية 

 5 مستيتا  2 قانا  3 تعلبايا  2 قرنة الحمرا  4 خلدة    3 السمقانية 

 2 بالط  5 معركة  7 سعدنايل 3 برمانا  4 االمراء    1 كفر فاقود 

 5 عمشيت 1 حميري   3 قب الياس  1 جورة البلوط  2 دير قوبل    2 كفر حيم

 4 حاالت 2 بازورية  10 بر الياس  1 مار شعيا 10 عرمون   1 مجدل المعوش 

 1 فيدار 2 حناوي  3 عنجر 1 بعبدات 2 بعورته    2 دميت

 1 جدايل 1 طير دبّه  1 مجدل عنجر  5 بيت مري  11 بشامون   3 بريح

 1 نهر ابراهيم  8 شهابية 3 رياق 1 مونتفردي لا 1 بليبل   1 الورهانية

 4 البربارة  1 رمادية  3 علي النهري  1 خلة المتين  2 حومال    1 عين زحلتا

 1 عبيدات 3 طورا  2 رعيت  1 عين الصفصاف  1 بسوس    1 بعقلين 

 1 بجه 2 دير قانون النهر  1 عين كفر زبد 2 المروج  14 عاليه    4 عينبال 

 1 الرويس  1 صريفا  1 دلهميه   1 عينطورة   2 عين الرمانة   1 عثرين

 1 مجدل العاقورة  2 حلوسية  1 كفر زبد  1 العفص   3 غابون   1 غريفة 

 1 العاقورة  1 بدياس 1 قيد التحقق   2 بتغرين 3 كيفون    2 الجاهلية

 1 قيد التحقق  1 عباسية  40 البقاع الغربي  1 دوار   1 بيصور  1 حصروت 

 29 طرابلس  3 جبال البطم 9 مشغرة  1 كنتا سب 3 مجدليّا   1 بطمة 

 3 الزيتون 1 برج رَحال  1 عين التينة 3 قيد التحقق  2 دفون    1 الجديدة

 2 باب الرمل   1 زبقين  1 عيتنيت 78 بعلبك  2 بنيه    9 بقعاتا 

 5 القبة  4 قليلة  1 صغبين 10 بعلبك 1 عبيه    4 نيحا  

 1 1ميناء طرابلس   1 منصوري   1 لوسيا  1 دورس  1 كفر متى    2 عين وزين 

 2 البداوي 2 مجدل زون  1 منصورة  1 عدّوس  3 شاناي   1 بعدران 

 16 قيد التحقق  4 قيد التحقق   1 عميق   1 مقنة  3 مجدل بعنا    1 الخريبة  

 16 الكورة  124 النبطية  2 جب جنين 1 سعيدي 1 بتاتر   1 عّماطور 

 1 أميون 22 نبطية التحتا 3 الال 2 عين السودا 3 قيد التحقق   1 الكحلونية  

 3 كفر عقا  5 نبطية الفوقا 3 كامد اللوز  4 راس بعلبك السهل  30 بنت جبيل  1 حارة جندل 

 1 بزيزا 1 مزرعة كفر جوز  1 تل زنوب  3 فاكهة  3 بنت جبيل 2 المزرعة  

 1 كفر حزير  5 زبدين  6 قرعون  4 عرسال 3 عيناتا   1 بتلون

 1 بدبا  8 كفر رمان 3 سحمر  1 اللبوة 1 عيترون 1 جباع 

 1 بترومين 4 حبوش   2 مرج   1 رسم الحدث  2 رميش  1 الباروك

 2 دده 3 كفر تبنيت 1 يحمر 1 رام   1 رامية   3 قيد التحقق 

 3 ضهر العين  1 كفور  4 قاليا 1 يونين  1 سلطانية   17 زغرتا

 1 تاولة زغرتا الم 1 جباع  13 البترون  20 دير االحمر  6 عيتا الجبل 8 زغرتا

 2 قيد التحقق   2 عين قانا 4 البترون 1 مشيتية 4 برعشيت 1 رشعين 

 18 الهرمل 1 جرجوع 2 شَكا 2 برقا 1 كفرا   1 مجدليّا

 14 هرمل  1 عرب صاليم  1 شبطين  2 يمونة 2 ياطر 1 علما

 3 قصر   2 رومين  1 بجدرفل  1 بدنايل  1 دبل  1 كفر زينا

 1 كنيسة 1 زفتا 1 راشكيدا 1 مصنع 5 قيد التحقق   1 عشاش

 4 راشيّا  1 دير الزهراني  1 بقسميا 3 قصر نبا 14 مرجعيون  3 ياطا رم

 2 عقبة راشيّا 6 شرقية  1 راس نحاش 2 تمنين التحتا  2 إبل السقي  1 قيد التحقق  

 2 ضهر االحمر  9 تول 1 دوما 1 شمسطار  1 خيام  5 جزين

 4 بشري  5 نميرية  1 قيد التحقق  2 طاريا 3 كفر كال  1 شامخة

 2 بشري 3 دوير  21 حاصبيّا  2 سرعين التحتا 1 دير سريان 1 عاريه 

 1 قنات 7 جبشيت 8 حاصبيّا  1 قاالفو  سرعين 1 طيبة   1 قتالة  

 1 حدشيت 3 ميفدون  3 فرديس   1 طليا 3 ميس الجبل  1 ريحان 

 37 قيد التحقق  3 عدشيت الشقيف  2 هبّارية 1 نبي شيت 1 صوانة   1 لويزة  

   2 عبَا 3 ماري  1 حور تعال  2 بليدا  

   2 انصار 2 كفر شوبا 3 بريتال    

   3 زوطر الشرقية  2 خلوات حاصبيّا 1 بوداي    

   2 أرنون 1 كفير الزيت  1 عالق التل     

   3 قعقعية الجسر    1 شليفا    

   5 كفر صير         

   3 يحمر          

   4 صير الغربية         

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع   6 قيد التحقق         
 صحة العامة   



 

 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطةت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 قضية توّزع الحاالت التراكمية حسب األ

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14عدد الحاالت اإليجابية خالل الـ  

 
 

 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  التقريرعلى يمكن االطالع 
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 صحة العامة   

 

  

http://drm.pcm.gov.lb/


 وفاة الت الوزع حات

 
 
 
 
 
 

 
   نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 

 الفئة العمرية  ة حسب الوفا توزع حاالت 

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 

 
 

 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

صحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة ال :المرجع
صحة     

 العامة
 

 

http://drm.pcm.gov.lb/


 الت الشفاء ع حاتوزّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التراكمية حسب األقضية توّزع حاالت الشفاء 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ  

 
 

 
 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 صحة العامة   

 

http://drm.pcm.gov.lb/


 متابعة طلبات تنقل المواطنين خالل فترة اإلغالق الكامل وفق آلية طلب األذونات  

  

 
 غالق العام: طلب إذن انتقال األشخاص غير المشمولين باستثناءات اإل - 2021/ 1/ 11تاريخ /م ص 26القرار رقم 

 1120أو إرسال رسالة نصية على  COVID.PCM.GOV.LBعبر الموقع االلكتروني 
 

 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا  

 
 

 فيروس كورونا )أسئلة وأجوبة(ة حول اللقاح المضاد ل الحملة الوطنية للتوعي
 

 

 

 

 

 http://drm.pcm.gov.lbسمية الصادرة على الرابط: عاميم الر وكافة الت يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

http://drm.pcm.gov.lb/


 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية 
 

 
 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر 

 
 

 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

http://drm.pcm.gov.lb/


 .لوزراء الصحة العرب 55الـ دعوة للمشاركة في الدورة وزير الصحة العامة   تسلم -
 

 

 

 األجهزة األمنية والعسكرية 
 ساعة المنصرمة   24اإلجراءات التي تم التبليغ عنها خالل الـ  الجهة 

 . CIMICنية عبر مكتب التعاون العسكري المدني ألف ليرة لبنانية( ومساعدات غذائية في كافة المناطق اللبنا  400توزيع مساعدات اجتماعية )  - الجيش 
 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -
   ائية.ير الوق تفريق التجمعات وتوجيه المواطنين لضرورة االلتزام بالتداب  -

المديرية العامة  
لقوى األمن  

 الداخلي 

 .  1/2021/ 14اإلغالق منذ  محضراً بحق المخالفين لقرارات 46,115تسطير   -

 ساعة المنصرمة حسب المناطق على النحو التالي:  24توّزعت المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة خالل الـ  -

 ساعة المنصرمة   24عدد محاضر الضبط خالل الـ 
مجموع المحاضر منذ  

 0 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة لقرار التعبئة العامة  3/2020/ 8

 7 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد اجتماعي(

 53185 بيروت 11 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 66246 جبل لبنان 0 محاضر عدلية )تكرار مخالفة قرار التعبئة( 

 18 المجموع 
 26457 البقاع 

 20865 الشمال 

 20811 الجنوب  الجنوب  الشمال  البقاع  جبل لبنان بيروت

 187564 المجموع  0 0 0 0 18
 

كورونا  المصابة بفيروسنسبة إشغال مراكز العزل للحاالت   
 

 
 .IsolationCentersProfiles-http://bit.ly/DRM للمزيد من المعلومات حول توّزع مراكز العزل ونسبة إشغالها، الدخول على الرابط التالي: 

 

المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلديات، برنامج : تم تجهيز هذه  مالحظة
ن  نان، نقابة االختصاصيياألمم المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لب

 في العمل االجتماعي. 

   ساعة المنصرمة 24خالل الـ  اإلجراءات قيد التنفيذ
 العامة الصحةوزارة 

 الصليب األحمر اللبناني 

عدد الحاالت  
التي تم نقلها إلى  

 المستشفيات 

27,741 
ة  حال 89)

 جديدة(

عدد مراكز اإلسعاف  
 التي تستجيب 

48 
عدد فحوصات  

PCR  تم نقلها  تي  ال 

91,791 
فحصاً   161)

 جديداً(

عدد المستفيدين من حمالت  
 إجراءات الوقاية متابعة 

241,227 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 
147,291 

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة  

 محلية 
8,915 

عدد المسعفين  
 المدّربين 

1498 
عدد المتطوعين المدربين  

 PCRلى نقل فحوصات ع
166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر 
 الصحي 

8,920 
عدد متطوعي  
ر  الصليب االحم

 المدربين على التوعية 
550 

  عدد المدربين على
  إقامة حمالت 

 توعية 
321 

عدد المتطوعين الجامعيين  
المدربين على اجراءات  

 الوقاية في الشركات 
1025 

عدد المرافق  
 ها التي تّم تعقيم

1,274 
عدد الملصقات  

والمنشورات التي تم  
 توزيعها

1,274,023 
عدد المعدات التي  

 تم توزيعها 
318,848 

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

6,224 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-IsolationCentersProfiles&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7Ca34067a41ce648b7c42e08d8692b5702%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637374982152143161&sdata=d7x638EWp6e3MFnbVDAgA13QBVBHYmvQ8kglsrra3II%3D&reserved=0


المديرية العامة  
 لألمن العام 

 اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات والحاالت في الحجر المنزلي.  -
 رية والبحرية بالتعاون مع فرق وزارة الصحة العامة.  ة على الحدود الجوية والبمتابعة اإلجراءات المعتمد  -

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

 
 

 

ن  تسيير دوريات في مختلف المحافظات وإقامة نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة لمتابعة تنفيذ قرار اإلغالق العام وتحرير مخالفات بحق المخالفي -
 نبيه المواطنين لاللتزام بالتدابير الوقائية.  بالتعاون مع البلديات وت 

حاصبيا والذي شكر المساعدات الطبية التي تقدمه  مكتب قائمقام    القطاع الشرقي  قائد  زيارة وفد من قوات الطوارئ الدولية برئاسةفادة عن  اإل -
 لقضائي حاصبيا ومرجعيون.  اليونيفيل

 ساعة المنصرمة: 48تي جاءت على النحو التالي خالل الـ في المحافظات ال بقرار التعبئة العامة  مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

 جبل لبنان بعلبك الهرمل  النبطية  البقاع  عكار  الشمال  الجنوب  بيروت

30% 25% 15% 10% 20% 20% 10% 20% 
         

 

 ساعة الماضية(   24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  
 الرحالت المغادرة  الرحالت القادمة 

 39 عدد الرحالت  42 عدد الرحالت 

 2945 عدد الوافدين  3381 عدد الوافدين 
 

 ساعة الماضية(  24المرافئ )خالل الـ  

 رة المغادالسفن  السفن القادمة  المرفأ 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 ن وديزل بنزي عمشيت  1    بيروت 

 طرابلس 

 شاحنات  تاسومو  1 شاحنات  تاسوكو  2

 مستوعبات  طرطوس  1 مستوعبات  ليماصول  1

 فارغة االسكندرون  1 بصل  اإلسكندرية  1

    سيارات مستعملة  بيروت  1 صور

    بنزين ومازوت  بيروت  1 جبيل 

 4 6 المجموع 
 

 وزارة األشغال العامة والنقل

 

 قرارات / إجراءات عامة 
 لتالية: التوصيات ا  2021نيسان  14صدر عن اجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا بتاريخ  -

والطرقات م ▪ الشوارع  إلى  والولوج  الخروج  منع  توقيت  بتطبيق  والتشدد  االلتزام  الساعة  التأكيد على  الساعة    21:30ن  القطاعات  5:00لغاية  فتح  وحظر 
ً ذ المتواضمن كافة المحافظات وتقييم تطبيق نتائج هذا اإلجراء، وفي حال تعذر التنفيالمدة وذلك    االقتصادية الغير مستثناة خالل هذه  زن إعادة النظر به وفقا

 . لمقتضيات الصحة العامة
شعبية التي يسمح لها بإستئناف نشاطها خارج توقيت منع الخروج والولوج الى الوقائية لفيروس كورونا في األسواق ال التشدد في تطبيق التدابير واإلجراءات   ▪

 . الشوارع والطرقات
لكمامة  مربع مع إلزامية وضع ا  متر  16األطفال داخل المجمعات التجارية  بقدرة إستيعابية طفل واحد /    عابأللالسماح بفتح المساحات الداخلية المخصصة   ▪

 . نتين من العمر والتقيد بالتدابير واإلجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونالمن هم فوق الس
دابير الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا والتي جرى عرضها من قبل القيمين على  التت والسماح بإقامة ماراتون بيروت  الدولي مع التقيد بكافة اإلجراءا ▪

 . تنظيمه
 

حول اإلجراءات المتعلّقة بالركاب القادمين   2021نيسان  15بتاريخ    2/ 15ر عن المديرية العامة للطيران المدني في وزارة األشغال العامة والنقل التعميم رقم دص -
،  2021/ 17/4ت، ابتداء من  ورجبه من جميع شركات الطيران وشركات الخدمات األرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيإلى لبنان، طلب بمو

ادمين في الدول الق  PCRيوماً من إجراء فحص   15فترة ال تقل عن   COVID-19إعفاء الركاب القادمين إلى لبنان والذين مّر على تلقّيهم الجرعة الثانية من لقاح 
. ويطبّق هذا التعميم على الركاب الذين تلقّوا  2/ 7ميم رقم  عتعند وصولهم إلى المطار في بيروت وفق اآللية المحددة في ال  PCRلى أن يخضعوا لفحص  منها، ع

   .لندا، دول أوروبا، مصر، الجزائر، المغرب وتونسالجرعة الثانية من اللقاح في لبنان أو في إحدى الدول التالية: الواليات المتحدة األميركية، كندا، استراليا، نيوز
 

  2021ايار    5في  و تالميذ شهادة الثانوية العامة  ل  2021  نيسان  21من    بدءاً م المدمج بدوامي قبل الظهر وبعده  التعلّ   ىلأعلن وزير التربية والتعليم العالي العودة ا -
المواد  ، وسيتم تحديد 2021تموز  26نوية العامة بجميع فروعها يوم االثنين في رسمية للشهادة الثاجراء االمتحانات الكما تقرر إ للشهادات المتوسطة والروضات.

 . ة لكل فرع من الفروع العامة والمواد االختياريةالمطلوب 
 

سمية لصفوف شهادة الثانوية العامة  المتعلّق بإجراء االمتحانات الر  2021نيسان    15بتاريخ    2021/م/ 112صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي القرار رقم   -
  http://drm.pcm.gov.lb: القرارى كامل لالطالع عل.  2021-2020بفروعها األربعة للعام الدراسي 

 

حول الشروط والتعليمات المتعلّقة بالترخيص للهيئات والجمعيات الخيرية    2021نيسان    12بتاريخ    2021/أ م/ 23صدر عن وزارة الداخلية والبلديات المذكرة رقم   -
المبار رمضان  شهر  خالل  الطعام  استنابتوزيع  إلىك  الوقائية  داً  واإلجراءات  التدابير  متابعة  لجنة  توصيات  من  األول  بتاريخ    البند  الصادرة  كورونا  لفيروس 

 . تضمنت المذكرة ما يلي: 7/4/2021
 التعليمات والشروط التي تطبق على الهيئات والجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع وجبات اإلفطار على الصائمين.  ▪
 م.  إذن خاص من وزارة الداخلية والبلديات لتوزيع الطعا والجمعيات الخيرية علىآلية استحصال الهيئات  ▪
 ضبط بحق المخالفين.  تشدد المديرية العامة لألمن الداخلي بمراقبة تقيّد الهيئات والجمعيات األهلية بالشروط والتعليمات الصادرة في القرار وتنظيم محاضر   ▪

 

م تمديد التعبئة العامة في مواجهة فيروس  وتنفيذاً لمرسو  2021/ 10/4إلحاقاً للبيان المعّمم بتاريخ    4/2021/ 12تاريخ  بيان صادر عن غرفة العمليات الوطنية ب -
الشوارع والطرقات ومستند التجّول  المتعلّق بإضافة القطاعات التالية التي يسمح لها بالعمل خالل مّدة حظر الخروج والولوج إلى  ،  2021/ 30/9كورونا لغاية  

 مع بطاقة الهوية الشخصية(:  ملين فيها )إذن عمل الشركة من المنصة للعا
)الكمامات،  مصانع م ▪ الوقاية الشخصية  أنواعها، مصانع األدوية والمستلزمات PPEsعدات  الغذائية على  المواد  المالية، مصانع  الوساطة  ، ...(، شركات 

المستثناة، صناعة  وزيع األوكسجين، صناعة المالبس الطبيةالطبية، مراكز تعبئة وت للقطاعات  )ألبسة،    والصناعية  أحذية طبية، األلبسة واألحذية والجلود 
اآلالت  صناعة  والتنظيف،  التعقيم  مواد  مصانع  التعقيم   ، والمعدات  ، كمامات(،  مواد  موزعو  التدوير،  إعادة  مصانع  والكهربائية،  اإللكترونية  والتجهيزات 

نقل األمنية وشركات  الشركات  انترنت، مولدات كهربائية، كاباألموال، عناصر صيانة )مصاعد، أجهزة    والتنظيف،  الت، آالت ومعدات المصانع( طبية، 
 وشركات االنترنت.  

 

ً   سؤاالً   51وزارة اإلعالم عبر موقعها اإللكتروني، الئحة جديدة تتضمن    نشرت - وزارتي الصحة العامة واإلعالم  بين  وضعت بالتعاون    حول لقاح كورونا  وجوابا
 . تتضمن الالئحة: الصحة العالمية واليونيسف  تيومنظم

 احات المضادة لكورونا، ومدى فاعليتها، وعوارضها الجانبية، والوقت الذي تستلزمه كي تؤمن حماية لمتلقي اللقاح. معلومات عامة حول اللق ▪
 .  على أنه آمن وفعال وال يتسبب بتخثرات دموية والتأكيد "أسترازينيكا"لقاح معلومات حول  ▪
   المتحول. 19-فيروس كوفيدفاعليتها ضد الطفرات الجديدة من وبين اللقاحات،  معلومات حول االختالف ▪
 . شراء اللقاحات وتخزينها وتوزيعها والرقابة على جودتهاآلية   لمعلومات حو ▪

http://drm.pcm.gov.lb/
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اللقاح وتأثير  مكانية حصول الحاالت الخاصة كالنساء الحوامل والمرضعات والذين يعانون من أمراض مزمنة على اللقاح المضاد لكورونا،  معلومات حول إ ▪
 . الخصوبةو الحمل على

 
 /https://corona.ministryinfo.gov.lbعلى الرابط:  األسئلة واألجوبة كافة يمكن إيجاد : مالحظة           

 

بئة العامة في مواجهة فيروس كورونا لغاية  سنداً لمرسوم تمديد التع  4/2021/ 10بتاريخ    في السراي الكبير  بيان صادر عن غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث -
من انتشار الفيروس، وبناًء على نسب انتشار الوباء المرتفعة في المحافظات عامة،    الواقع الوبائي واإلجراءات الواجب اتخاذها للحد  ، وبعد تقييم30/09/2021

 : ألخذ العلم
 حق المخالفينالتشديد على إلزامية وضع الكمامة تحت طائلة تسطير محاضر ضبط ب ▪
شهر من الساعة التاسعة والنصف مساًء وحتى ولمدة    4/2021/ 12من نهار اإلثنين الواقع بتاريخ    اعتبارا منع الخروج و الولوج إلى الشوارع والطرقات   ▪

وفقاً للشروط    2/2021/ 6خ  /م ص تاري96بموجب القرار    استثناؤهم من كل يوم حيث يحصر التجول خالل هذه المدة باألشخاص الذين تّم    الخامسة فجراً 
وذلك   covid.pcm.gov.lbعلى إذن تنقل من خالل الرابط  الخاضعين لقرار اإلغالق بعد حصولهم االستثناءالمحددة في متنه ولألشخاص الذين ال يشملهم 

 شرة، الصيدليات، محطات المحروقات وأسواق الخضار والفواكه واألسماك الفنادق، المستشفيات وخدماتها المبا: للفئات التالية
لإلجراءات المشّددة   اتخاذهايروس كورونا مع ضرورة  بالتدابير واإلجراءات الوقائية لف  االلتزامن مغبّة عدم  الطلب من المرجعيات الدينية الوطنية التحذير م ▪

 االستيعابية قدرتها   % من30في دور العبادة أثناء إقامة الصلوات بنسبة 
بعد إبرازهم المستندات الالزمة )تذكرة   رع والطرقاتخالل توقيت حظر الخروج والولوج إلى الشوامن وإلى مطار بيروت الدولي    باالنتقال يسمح لألشخاص  ▪

 بطاقة صعود إلى الطائرة، ....(.  سفر، 
الخيم واإل  ▪ الوالئم،  إقامة  للهيئا يمنع  الرمضانية مع السماح  بتوزيع الطعام والمأكوالت بعد استحصالها على اذن من وزارة  فطارات  الخيرية  ت والجمعيات 

 الداخلية والبلديات 
مذكورة في الجدول    لشوارع والطرقات وتوقيت عملها ومستند التجّول للعاملين فيهاالخروج والولوج إلى ا لتي يسمح لها بالعمل خالل مدة حظر  إن القطاعات ا ▪

 (http://drm.pcm.gov.lbبالتفصيل على الرابط:  البيانن االطالع على  يمكالمرفق بالبيان. )
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 ساعة المنصرمة   24خالل الـ  قبل وزارة الصحة العامةلمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من ا
 ساعة المنصرمة(   24المختبرات التي لم تحدد القضاء )خالل الـ  

 المختبرات / المستشفيات 
عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد  

 القضاء

 14 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

ات األمن العام  12 مختبر

 2 مستشفى الجعيتاوي 

 1 مستشفى بعلبك الحكوم  

 1 مستشفى الوردية 

ات واكيم  1 مختبر

 1 مستشفى راغب حرب 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ساعة المنصرمة(  24)خالل الـ  التي لم تحدد مكان السكن المختبرات

 المختبرات / المستشفيات 
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد

 مكان السكن 

 14 يري الجامع  مستشفى رفيق الحر 

ات األمن العام  12 مختبر

ات   INOVIE 6مختبر

 5 مستشفى حمود 

ات السالم  4 مختبر

 النبطية الحكوم  
 3 مستشفى

 2 مستشفى القلب األقدس 

فية  –مستشفى سان جوزف   2 األشر

 2 مستشفى الجعيتاوي 

ى وزينمستشفى ع  2 ي 

 2 مستشفى راغب حرب 

 1 الحكوم  مستشفى بعلبك 

 1 مستشفى الوردية 

  وبولس
ات عقيف   1 مختبر

ات واكيم  1 مختبر

 1 مستشفى شحال 

ات سان ميشال   1 مختبر

 1 مختبرات العائلة 

 1 مستشفى اهدن الحكومي 
 

 مة(ساعة المنصر  24لمختبرات التي لم تحدد رقم الهاتف )خالل الـ ا

 المختبرات / المستشفيات 
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد

 رقم الهاتف

 1 دار األمل مستشفى 

 

 مات الصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلو  :المرجع
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 PCR وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـ لمختبرات المعتمدة من قبلالمحّدثة لالئحة ال
 PCR-RT الـ ريقةبط المخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمؤھلة   الحكوميةالمختبرات 

 المختبر  الموقع

 RHUH الحريري الجامعي مستشفى رفيق   بيروت

 HALBA Governmental Hospital مستشفى حلبا الحكومي  حلبا

 TRIPOLI Governmental Hospital لحكومي مستشفى طرابلس ا  طرابلس 

 BATROUN Governmental Hospital مستشفى البترون الحكومي  البترون

 Ftouh Kesserwan Gov. Hospital ستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار( م كسروان 

 Sebline Governmental Hospital سبلين الحكومي  مستشفى سبلين

 Saida Governmental Hospital صيدا الحكومي  مستشفى صيدا 

 NABIH BERRI Gov. Hospital بّري الحكومي الجامعي نبيه مستشفى  النبطية

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي  تبنينفى مستش تبنين 

 BINT JBEIL Governmental Hospital مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي  مستشفى الهرمل 

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي   الرئيس الياس الهراويمستشفى  زحلة 

 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي  بعبدا

 

 PCR-RT الـ بطريقةروس كورونا المخبري لفي التشخيص إلجراءالمختبرات الخاصة المؤھلة  
 المختبر  الموقع

 AUBMC األميركية مستشفى الجامعة  بيروت

 Hôtel Dieu de France جامعي مستشفى أوتيل ديو ال بيروت

مختبرات رودولف ميريو )الجامعة   بيروت
 المتحف( – اليسوعية

Laboratoires Rodolphe Mérieux (Université Saint-

Joseph) 

 George-Saint UMC Hospital تشفى القديس جاورجيوس الجامعي مس بيروت

 General Makassed Hospital مستشفى المقاصد بيروت

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي  تبيرو

 CHU - Geitawi Libanais Hospital الجامعي  الجعيتاويمستشفى اللبناني  بيروت

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire يةالوردمستشفى  بيروت

 Clemenceau Medical Center (CMC) مركز كليمونصو الطبي بيروت

 Doctors’ Center ز األطباء مركمختبر  بيروت

 Fontana Laboratories مختبر فونتانا )الحمرا(  بيروت

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت

 CEMA مختبر سيما  بيروت

 Ghorra-Jabre Laboratories مختبرات جبر وغّرة األشرفية 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مارك  مختبر السان األشرفية 

 PHD PHDمختبر  بيروت

 Saint Joseph Medical Center مختبر مركز مار يوسف الطبي بيروت

 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء  بيروت

 Bey Lab – Furn El Shubbek مختبر باي الب  فرن الشباك 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثةالمختبرات   الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل  الغبيري 

 Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

دياغنوستك   اشيونالنمختبر  حارة حريك 
 كومباني سيرفس

National Diagnostic Services Company (NDSC) 

مركز   -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 
 الطبية  التحاليل

Center Diagnostic Medical 

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر  الجناح

 Mount Lebanon Hospital مستشفى جبل لبنان بعبدا

 Hadath – George-Saint Hôpital مستشفى السان جورج الحدث  بعبدا

 Laboratory Al Hadi مختبر الهادي  بعبدا

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا

الجزئيّة   اإلحياءمختبر علم  الحدث 
 في الجامعة اللبنانية

Molecular Biology and Cancer immunology Laboratory in 

LU 

مختبر سان ميشال للتحاليل   الضبية
 الطبية 

Saint-Michel Lab 

 Sacré - Coeur Hôpital مستشفى قلب يسوع  الحازمية

 Clinigene مختبر كلينيجان الحازمية

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال المتن 

 Life for Trans medical مختبر ترانسميديكال فور اليف المتن 

 Hopital St. Joseph )مركز ريموند وعايدة نجار ) مستشفى مار يوسف لمتن ا

 Haroun Hospital مستشفى هارون الزلقا 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي  بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  صوريةالمن

 Haykal Albert Hôpital مستشفى هيكل  الكورة 

 University of Balamand ة البلمندمختبر جامع الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) االستشفائي مركز الشمال   زغرتا

 Saydet Zghorta University Medical Center معي الطبياالمركز الج –سيدة زغرتا  زغرتا

 Family Medical Center – Zghorta المركز العائلي الطبي  زغرتا



 Mazloum Hospital ظلوممستشفى الم  طرابلس 

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس 

 Nini Hospital النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE ة اللبنانية ، الجامعوالبيئةمختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Islamic Charitable Hospital المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 

 Dar El Chifaa Hospital ءمختبر مستشفى دار الشفا طرابلس 

 Secours des Dame-Notre – CHU مستشفى سيدة المعونات الجامعي  جبيل

 Boulos & Akiki Lab عقيقي وبولسمختبر  جبيل

 Wakim Centre Médical يممختبر واك جونية 

 Elite Medical Center مختبر إيليت الطبي جعيتا

 Hospital Wzein Ain وزين  عبنمستشفى  الشوف 

 Eva Lab مختبر إيفا الب  عرمون 

 UMC Hospital Hammoud مستشفى حمود الجامعي  صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) الكريم مختبر  صيدا 

 Al Labib Medical Center ب الطبيلبي مركز صيدا 

 Lebanese Diagnostic Centerمختبر الـ   صور 

 Family Medical Laboratories مختبر العائلة  الغازية

 Hospital Harb Ragheb Sheikh مستشفى الشيخ راغب حرب  النبطيّة

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ النبطية

 Al Salam Laboratories سالممختبر ال النبطية

 Hopital Du Secours Populaire مختبر مستشفى النجدة الشعبية النبطية

 Jabal Amel Hospital عامل  مستشفى جبل صور 

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) للتشخيص الطبي  مختبر المشرق صور 

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمةمستشفى  بعلبك

 Hospital University Dar Al Amal شفى دار األمل الجامعي مست بعلبك

 Medical Care Laboratories - Baalbek مختبرات العناية الطبية  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Labweh مختبرات العناية الطبية  اللبوة 

 Tal Chiha Hospital مستشفى تل شيحا  زحلة 

 Hospital General Khoury مستشفى خوري  زحلة 

 MCC (Center Care Medical) مختبر ميديكال كير سنتر  زحلة 

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة 

 Hopital Reyak مستشفى رياق  رياق

 العسكرية  المستشفيات مختبرات 
 Hôpital Central Militaire المستشفى العسكري المركزي في بيروت  بيروت

 Drive-Thruبطريقة  "   األنفية"المسحات   عينات  ألخذبرات المؤھلة المخت
تريتمانت سنتر  دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت

 حمراء( )ال
Medical Diagnostic Treatment Center (MDTC) 

 ALS CIC SAL Med-Lab الجفينور – لحمراء ب امختبر ميد ال بيروت

 Itani Medical Laboratories مختبرات عيتاني  بيروت

 Sakiet Al Janzir Laboratories مختبر ساقية الجنزير  بيروت

 ABC Laboratories مختبر أ ب سي  األشرفيّة 

 Mouawad Medical Laboratory مختبرات معّو ض الطبية  الشياح

 Rihan Medical Center مختبرات الشياح )د. فؤاد ريحان( الشياح

 United Healthcare Center ة الصحيةمختبرات المتحدة للرعاي الشياح

 Al Naqaa Medical Center مختبر النقاء الطبي األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard ار البولفمختبرات  بدارو

 CHU Al Yussef مركز اليوسف االستشفائي التعليمي  حلبا

 Hopital El Koura مستشفى الكورة  الكورة 

 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي كسروان 

 Lab Expert مختبر إكسبرت الب  المنصوريّة

 Saint Elie Laborator مختبر سانت ايلي انطلياس 

 BMP Laboratory مختبر ب م پ  ذوق مصبح 

 Laboratoire Dr. Elie Taleb مختبر الدكتور إيلي طالب  جونية 

 MEMER Leb للتحاليل الطبية األوسط مختبرات الشرق  جونية 

 Family Clinic مختبر فاميلي كلينيك صيدا 

 First Lab الب مختبر فيرست   العاقبية

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية  جنينجب 

 ADC مختبر مركز التشخيص الطبي  جب جنين

 LAB Life مختبر اليف الب  بعلبك

 Beqaa Medical Lab مختبر مركز البقاع الطبي زحلة 

 Laboratoires Saint George مختبرات السان جورج ة زحل

 Araibi Medical Laboratories الطبّيّةمختبرات العريبي  رياق

  مختبر مستشفى البقاع  لبقاع ا
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