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 السراي الحكومي الكبير  -إلدارة الكوارث  العمليات الوطنيةغرفة 
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 : نظرا للحالة الطارئة التي يمر بها لبنان، اقتصر تقرير اليوم على المعطيات األساسية حول عدد اإلصاباتمالحظة

 

 19:30 وقت صدور التقرير: 139تقرير رقم: 2020 آب 4 الثالثاءالتاريخ: 
 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 

 حسب األقضية  النشطةتوّزع الحاالت 
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 التوّزع اليومي لإلصابات حسب المناطق 
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 العدد اليومي لإلصابات منحنى الوبائي حسب ال

   
 
 
  

 توّزع حاالت الشفاء حسب األقضية حسب األقضية   النشطةتوّزع الحاالت اإلجمالية والحاالت 

 مقيم/وافد  العدد  البلدة  القضاء 

 مقيم 1 األشرفية  بيروت

 مقيم 1 عين المريسة 

 مقيم 1 البسطة 

 وافد/مقيم  4 الحمرا

 مقيم 2 المزرعة

 مقيم 8 المصيطبة 

 مقيم 1 الروشة 

 مقيم 1 راس النبع 

 مقيم 2 تلة الخياط 

 مقيم 8 طريق الجديدة 

 مقيم 1 األونيسكو

 مقيم 1 الظريف 

 وافد/مقيم  7 قيد التحقق 

 مقيم 1 بئر حسن  بعبدا

 مقيم 2 برج البراجنة 

 مقيم 1 الشياح 

 مقيم 5 حارة حريك 

 مقيم 3 الجمهور عاريا

 مقيم 5 الجناح 

 مقيم 3 المدينة الرياضية 

 مقيم 1 المريجة 

 مقيم 9 قيد التحقق  

 مقيم 3 انطلياس  المتن 

 مقيم 2 بيت شباب 

 مقيم 1 برمانا 

 مقيم 1 بصاليم 

 مقيم 1 الدورة 

 مقيم 3 الدكوانة 

 مقيم 1 الفنار 

 مقيم 5 جل الديب 

 مقيم 2 جديدة المتن 

 مقيم 1 سن الفيل 

 مقيم 3 الزلقا 

 مقيم 1 قيد التحقق 

 

 مقيم/وافد  العدد  البلدة  القضاء 

 مقيم 1 عين وزين الشوف 

 مقيم 3 بعاصير 

 مقيم 2 برجا

 مقيم 4 البرجين 

 مقيم 2 كفرنيس 

 مقيم 3 الناعمة  

 مقيم 1 السعديات 

 مقيم 4 عرمون  عاليه 

 مقيم 2 بشامون

 مقيم 1 بليبل 

 مقيم 1 الشويفات العمروسية 

 مقيم 1 حي السلم 

 مقيم 1 خلدة  

 وافد  1 قيد التحقق 

 مقيم 1 المعاملتين  كسروان 

 مقيم 1 العقيبة 

 مقيم 1 حاالت  جبيل

 مقيم 1 القلمون طرابلس 

 مقيم 2 الميناء 

 مقيم 4 قيد التحقق 

 مقيم 1 قيد التحقق  الكورة 

 وافد/مقيم  2 إهدن  زغرتا

 مقيم 1 كفرفو

 مقيم 1 فنيدق  عكار 

 مقيم 2 وادي خالد 

 وافد  1 مشغرة البقاع الغربي

 وافد  1 جب جنين

 مقيم 2 دوريس  بعلبك

 مقيم 2 نحلة 

 مقيم 1 الهاللية  صيدا 

 مقيم 2 قيد التحقق 

 مقيم 1 صور الرشيدية  صور 

 مقيم 1 طير دبا 

 مقيم 1 حاصبيا  حاصبيا 

 مقيم 1 قيد التحقق  بنت جبيل

 وافد/مقيم  61  قيد التحقق 

 209 المجموع 
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