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 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات 

 بيروت  242 بعبدا 352 المتن 199 الشوف  137 عاليه 207 كسروان  103
شويفات العمروسية   26 صربا 7  عين المريسة 4 الشياح  18 برج حّمود  19 الدامور  5 

حي السلم    50 كسليك 3  الجامعة االميركية 1 الجناح  21 سن الفيل  6 السعديات  1 

خلدة    28 ذوق مكايل  7 وت رأس بير  7 االوزاعي  17 جديدة المتن  8 الناعمه  3   

شويفات االمراء    24 حارة المير   13  المنارة   4 بئر حسن  10 البوشرية 4 شحيم 18 

دير قوبل    1 غدير  3  الروشه 9 المدينة الرياضية 3 الدورة   2 مزبود 1 

عرمون  18 ذوق مصبح 6  الحمرا   17 الغبيري 23 الروضة  3 دلهون  5 

بعورته   1 أدونيس  5  المصيطبة  10 عين الرمانة   14 سد البوشرية 2 كترمايا 5 

بشامون    22 حارة صخر  1  مار الياس  10 فرن الشباك  1 السبتيه 4 سبلين 4 

عين عنوب    1 ساحل علما  1  االونيسكو 1 حارة حريك 79 الدكوانة  22 برجين   1 

عاليه    15 كفر ياسين 3  تلة الخياط  8 الليلكي  4 المكلس  1 برجا 21 

الكحالة    1 طبرجا 1  دار الفتوى  6 برج البراجنة 64 أنطلياس  9 بعاصير  1 

 الظريف  8 المريجة 20 جل الديب  10 الدبية 1 القماطية   1 الصفرا   1

عين الرمانة    1 البوار  10  المزرعة  13 رمل العالي  1 النقاش  5 بنواتي 1 

سوق الغرب    1 العقيبة   2  برج أبي حيدر  9 تحويطة الغدير  8 الزلقا  10 الجية 16 

بيصور   3 عجلتون 3  البسطا الفوقا  7 بعبدا  2 بياقوت 4 جدرا 3 

دوير الرمان    1 بلونة 1  الطريق الجديدة  29 الحازمية   8 الضبية  14 وادي الزينة 4 

سلفايا    1 عين الريحانة   3  الحرش   2 الفياضية  1 مزرعة دير عوكر 2 علمان   3 

بحمدون الضيعة    2 جعيتا 1  راس النبع  8 الحدث  26 المنصورية   12 الرميلة  5 

صوفر    2 عينطورة  1  الباشورة  2 بطشاي 1 الفنار  7 الوردانيه 5 

 البسطا التحتا  7 الجمهور   1 عين سعادة  3 جون 3 قيد التحقق 8 غزير 2

 البطركية 2 كفر شيما 7 روميه  3 المغيرية  1 صيدا 172 برج الفتوح   3

 الجميزة 1 وادي شحرور السفلى  2 بصاليم  2 الزعرورية 1 الوسطاني  1 بيادر برج الفتوح   2

 الرميل 9 بعلشميه  3 نابيه 2 بسابا   1 صيدا  القديمة 24 الكفور   2

 األشرفية  18 قرية   1 المطيلب  2 دير القمر  3 السرايا  4 غدراس  1

 العدلية  2 شويت 1 الربوة  2 السمقانية 2 برامية  2 المعيصرة   1

 قيد التحقق 48 القصيبة   1 بيت الشعّار  4 بريح  2 هاللية  1 عذره والعذر  4

 جبيل  37 عاريا 2 ديك المحدي 2 المطيلة 1 حارة صيدا  9 زيتون  1

 جبيل  3 دليبه 1 ذوق الخراب  1 المغيره   2 مية ومية 8 عشقوت 2

 مستيتا 4 حمانا 1 مار يوسف 1 عين زحلتا 1 عين الحلوة  25 فيطرون 1

 بالط  4 القلعة   1 مزرعة يشوع  2 بعقلين 2 عبرا  4 رعشين  1

 عمشيت 4 الخريبة 1 دير طاميش  2 عثرين  1 قرية   4 ميروبا 1

 حاالت  4 عين الصحة  1 عين الريحانة   1 الغريفة 1 بقسطا 6 حراجل  5

 نهر ابراهيم  1 قرنايل  3 مار بطرس كرم التين 1 الجديدة  1 عين الدلب  1 فاريا 5

 المنصف  1 قيد التحقق 5 المياسة  1 بقعاتا   3 غازية 12 النبطية  109

 إهمج  3 عكار  143 حماليا 1 نيحا  1 مغدوشة 2 نبطية التحتا  11

 جربتا  1 حلبا  4 قرنة الحمرا 1 المزرعة  1 زغدرايا 1 البياضة  1

 عين جرين  1 شيخ محمد 2 برمانا   3 كفر نبرخ  1 خرايب  1 نبطية الفوقا  1

 حصون 1 عدبل 2 جورة البلوط  2 باتر  1 زرارية  1 مزرعة كفر جوز 4

 لحفد  1 كروم عرب  2 بعبدات  4 بيقون 1 عدلون  5 زبدين  4

 فتري  2 جديدة الجومه  1 المونتفردي  1 قيد التحقق 4 انصارية 12 كفر رمان 4

 بنتاعل 1 منيارة 1 المتين 1 البقاع الغربي  58 مزرعة سيناي  2 شوكين 2

 حبوب 1 كرم عصفور  2 المروج  2 مشغرة  1 لوبية 1 حبوش   2

 حصارات   2 مشحا 2 الخنشارة 1 كفريا  1 بابلية 1 كفر تبنيت 5

 العاقورة  1 بقرزال  1 بتغرين  2 ميدون 6 صرفند 14 جباع 1

 جاج 1 دير دلوم  1 دوار  1 جب جنين 6 قعقعية الصنوبر  1 عين قانا  1

 قيد التحقق 1 برج العرب  3 كفر عقاب  1 الال 3 بيسارية  5 عرب صاليم  8

 طرابلس 216 مزرعة بلده 1 بسكنتا 3 كامد اللوز  3 سكسكية  4 رومين  1

 الزيتون 11 مار توما  1 قيد التحقق 3 بعلول 1 مروانية 2 حومين التحتا  1

 باب الرمل   1 تكريت  9 المنيه الضنيه  79 غزة 2 نجارية  1 عزه 1

 التل  8 عيات 1 المنيه 32 سلطان يعقوب التحتا  1 بنعفول  3 زفتا 6

 السويقة   1 عكار العتيقه  7 بحنين  1 خيارة 1 عنقون 3 دير الزهراني 4

 القبة  25 تل عباس الغربي  3 سير الضنية 7 قرعون  9 كفر حتَا   1 شرقية  4

 الزاهرية  2 خريبة الجندي 1 بقاع صفرين 1 مناره  4 كفر ملكي   2 تول 2

 التبانة  4 الحيصا  1 بقرصونة  1 صويري 1 قيد التحقق 9 حاروف 1

 بساتين طرابلس  12 تل كيري  1 طاران  1 سحمر 4 صور 281 دوير   3

1ميناء طرابلس  15 تل معيان 1 حقل العزيمة 1 لبايا  3 صور  49 جبشيت  2  

 القلمون  7 كفر ملكي 1 بيت الفقس  1 مرج  3 البصَ  6 ميفدون 1

 البداوي  29 تل بيره  1 السفيرة 1 يحمر  6 جل البحر الشمالي  1 عدشيت الشقيف 2

 مدينة الجديدة  1 حكر الضاهري 1 بطرماز  1 زاليا 2 الرشيدية 14 عبَا 2

 قيد التحقق 100 قبة شمرا 2 بيت زود  1 قيد التحقق 1 برج الشمالي  31 انصار  9

 الكورة  62 ببنين  5 مراح السريج 2 بعلبك 270 باتوليه 1 زوطر الغربية 1

 أميون 2 المحمرة 2 الحوارة   1 بعلبك  60 سماعية 1 زوطر الشرقية 1

 كفر حزير 1 نهر البارد  3 دبعل   1 مقاصد  1 جويا 7 قصيبة  4

 بصرما 1 العبدة  1 عزقي  1 عين بورضاي 1 دبعال   6 أرنون 1

 عفصديق  2 خان الحيات  1 كفر شالن 2 دورس  12 مجادل 5 قعقعية الجسر  3

 دار بعشتار  1 برقايل  12 بخعون 10 إيعات  2 مزرعة المشرف  1 كفر صير  3

 كوسبا 1 بزال 5 قيد التحقق   14 عدّوس  2 محرونه  1 يحمر 1

 عابا  2 دنبو 5 زحلة 209 مجدلون  1 عيتيت 1 صير الغربية 2

 فيع 1 شان 1 الميدان   2 مقنة 4 وادي جيلو  2 قيد التحقق 10

 كفتون 4 سفينة القيطع  2 مار مخايل 1 سعيدي 1 بياض  1 بنت جبيل  48

 كفر حاتا  1 حرار 3 الراسية 3 كفر دان  1 سلعا   13 بنت جبيل 5

 بتوراتيج  1 بيت أيوب  1 المعلقة   10 حدث بعلبك  9 قانا  7 عيناتا   1

 كفريا  2 جديدة القيطع  1 كرك نوح   4 سيرة هنا 1 معركة  12 عين إبل 1

 دده  8 مشمش  2 سيدة النجاة  1 فاكهة 3 معروب 6 عيترون  1

 أنفه 2 فنيدق 7 حوش االمراء  6 عين 4 صديقين 8 رميش 15

 راس مسقا  6 قبع  1 زحلة أراضي  24 نبي عثمان 1 عين بعال 4 عيتا الشعب 4

 بحصاص  2 مجدال 2 مار الياس  2 راس بعلبك الشرقي 2 جوار النخل 2 رامية  1

 ضهر العين  11 رحبه  1 فرزل   3 اللبوة  19 برغلية  1 تبنين  1

 برسا 2 البيرة   1 نبي ايال  1 توفيقيه  1 بازورية  11 صفد البطيخ  1

 بكفتين  1 عين الزيت  1 حزرتا  6 حربتا  1 حناوي 5 جميجمة  2

 النخلة  5 شدرا 4 أبلح  3 نبحا المحفارة  5 دير كيفا  1 عيتا الجبل 1

 قيد التحقق   6 دوسا  2 قاع الريم  1 شعت 1 طير دبّه 1 شقرا  1

 مرجعيون  21 تليل 1 نيحا  1 يونين 2 شهابية 4 حداثا  3

 جديدة   1 الريحانية   1 كسارا 6 دير االحمر  12 أرزون 1 خربة سلم 2

 بويضة  2 عيدمون 1 شتورا 5 بشوات 1 طورا  2 كفر دونين 2

 دبين 1 القبيات   1 جالال 1 عيناتا   1 دير قانون النهر  6 كونين 1

 خيام   1 وادي خالد  3 تعلبايا  13 يمونة 2 شحور 2 طيري  1

 عديسة 3 أكروم   5 جديتا 7 بدنايل   6 صريفا 7 رشاف 2

 كفر كال 1 كفر تون 1 سعدنايل 13 قصر نبا 5 كنيسة  1 ياطر  2

 طيبة 1 قيد التحقق   15 قب الياس  6 لويزة   1 عباسية  13 دبل   1

 حوال 3 البترون 17 صحرة القش  1 تمنين الفوقا  5 شبريحا  1 زغرتا 43

 مركبا 2 البترون 4 مريجات  1 بيت شاما  4 شعيتية  1 زغرتا  10

 مجدل سلم  1 كفر عبيدا  1 بوارج 2 حوش الرافقة 1 جبال البطم  1 كفر دالقوس  2

 صوانة   3 الهري 2 بر الياس  27 تمنين التحتا  4 برج رَحال 2 رشعين  1

 تولين 2 شَكا 2 عنجر  1 شمسطار  8 زبقين  3 كفر حاتا   1

 حاصبّيا  55 إده   1 مجدل عنجر  6 طاريا  4 قليلة   2 مجدليّا   7

 حاصبيّا  16 أصيا  1 ناصرية  2 سرعين التحتا 1 قاسمية  1 حارة الفوار  1

 مزرعة راس البيدر  1 بجدرفل  2 رياق 13 سرعين الفوقا  7 جبين  1 علما  3

 عين جرفا 5 راس نحاش  2 علي النهري 14 حزين  1 منصوري  5 الخالدية  1

 راشيّا الفخار  2 قيد التحقق   2 حوش الغنم  1 خضر  3 يارين 2 كفر حورا 2

 هبّارية 6 راشّيا 10 تل العمارة 1 سفري  1 علما الشعب  3 حصرون الجديدة  1

 شويّا 2 عقبة راشيّا 1 قوسايا 1 نبي شيت 15 مزرعة الزلوطية  1 بسبعل  2

 عين قنيا 1 عيحا 1 حارة الفيكاني 3 يحفوفا 1 قيد التحقق   24 بشنين  1

 ميمس 2 خربة روحا  2 تربل  2 حور تعال 1 جزين 12 داريا   2

 شبعا 7 بيرة  3 ماسا  3 بريتال  6 جزين  2 أيطو  1

 مرج الزهور   3 عين عرب  1 عين كفر زبد 6 بوداي  23 بكاسين 1 مزيارة  2

 ماري 7 عين عطا  2 كفر زبد 4 فالوي 1 عاريه 1 حميص 1

 خلوات  3 الهرمل  35 قيد التحقق 2 عالق التل  3 كفر فالوس  1 مرياطا  2

   هرمل 30 بشري 1 حام  1 عين المير   1 مزرعة حريقص 1

   قصر  3 الديمان  1 قيد التحقق 18 شواليق   1 قيد التحقق   2

   بوصاوايا  2     وادي بعنقودين 1  

         كفر جرة  1  

         عرمتى  2  

قيد التحقق   40       لويزة   1    
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زارة الصحة العامة المعلومات الصادرة عن و  :المرجع
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 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطةت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14الحاالت اإليجابية خالل الـ   عدد

 
 

 
 

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

  

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
  

 صحة العامة  
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 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 

 
 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 

 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية 

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14لـ نسبة الوفيات خالل ا 
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 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لتراكمية حسب األقضية توّزع حاالت الشفاء ا
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 متابعة طلبات تنقل المواطنين خالل فترة اإلغالق الكامل وفق آلية طلب األذونات  
 

 

  
 ثناءات اإلغالق العام: طلب إذن انتقال األشخاص غير المشمولين باست - 2021/ 1/ 11/م ص تاريخ 26القرار رقم 

 1120أو إرسال رسالة نصية على  CM.GOV.LBCOVID.Pعبر الموقع االلكتروني 
 

 االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا  ّصة المن

 
 

 الحملة الوطنية للتوعية حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا  
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كوفيد اآلن  نشهد وفيات  من  - المزيد 

بين الرضع واألطفال، فهل يمكننا    19

تلك   األقل  على  لهم؟  اللقاح  إعطاء 

  ؟mRNAقاحات التي ليست الل

 

ال يوصى بإعطاء اللقاحات المعتمدة حالياً 

عن   أعمارهم  تقل  الذين    18- 16لألفراد 

لقاح   باستخدام  يوصى  -Pfizerعاًما. 

BioNTech    لألفراد الذين تبلغ أعمارهم

يُنصح   16 وال  كما  فوق،  وما  عاًما 

لقاح   وكذلك   Astrazenecaباستخدام 

لألشخاص الذين تقل ،  Sputnik Vلقاح  

انتظار    18أعمارهم عن   في  وذلك  عاًما 

 نتائج المزيد من الدراسات. 
 

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.lbالصادرة على الرابط:  وكافة التعاميم الرسمية  طالع على التقريراال يمكن

 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
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 نسبة إشغال مراكز العزل للحاالت المصابة بفيروس كورونا                  

 
 الرابط التالي: الدخول على  ّزع مراكز العزل ونسبة إشغالها، علومات حول توللمزيد من الم

 IsolationCentersProfiles-http://bit.ly/DRM . 
 

ات، برنامج األمم المتحدة  تم تجهيز هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلدي: مالحظة
 بة االختصاصيين في العمل االجتماعي.نان، نقااإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لب 

 

 50/30/2021اإلجراءات قيد التنفيذ 
 العامة الصحةوزارة 

 . تحول استيراد اللقاح مع أصحاب المبادرات الفردية والنقابية والمؤسساتية وأكد ضرورة تنظيم شراء اللقاحا  تنسيقيا    اجتماعا  وزير الصحة العامة  عقد   -

 

 لقاحا   32,760ر اليوم وتحتوي على فايزر إلى لبنان عصلشحنة الرابعة من لقاح  العامة عن وصول ا أعلنت وزارة الصحة -
 

،  همواطنا  قد تلقوا اللقاح لتاريخ 46,971الذي أظهر بأن  2021شباط  27لغاية  13رير حملة التلقيح الوطنية من قت الصحة العامة صدر عن وزارة  -

للتلقيح من قبل الوازرة. لمزيد    مع المراكز المعتمدة  ا  مسبقمحدد  منهم بموجب موعد    12,087عبر المنصة و  ا  منهم بموجب موعد محدد مسبق  34,884

 https://moph.gov.lbالمراكز وفق المحافظات، يمكن زيادة موقع الوزارة  ع اللقاحات علىتفاصيل حول توزمن ال
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 والعسكريةاألجهزة األمنية 
 ساعة المنصرمة   24غ عنها خالل الـ اإلجراءات التي تم التبلي الجهة 

 جيش لا
 
 
 

 

ألف ليرة لبنانية( ومساعدات غذائية في كافة المناطق اللبنانية عبر مكتب   400توزيع مساعدات اجتماعية ) -

 . CIMICالتعاون العسكري المدني 
 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -
 ائية.  ابير الوقرة االلتزام بالتدجيه المواطنين لضروتفريق التجمعات وتو -

المديرية العامة  
لقوى األمن  

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

بشكل   - الّداخلي،  األمن  لقوى  العامة  المديرية  باشرت  اإلغالق،  لقيود  التدريجي  التخفيف  تزامنا  مع مرحلة 
فتح أبوابها،   سات التي عاودت نّية للكشف على المؤسّ من قُُطعاتها العمال  اتدورّي ومكثّف، بتوجيه دورّي 

/  2930التزامها باإلجراءات الاّلزمة واآلمنة لمباشرة العمل، بحيث بلغ عدد هذه المؤّسسات /  مدى للتأّكد من  
 أنوأفادت ب   (.ت، شركات صيانة، مصانع، وغيرهااعلى مختلف األراضي اللبنانّية )مصارف، سوبرمارك

ناء الكشف، كالتّأّكد من صّحة تسجيل هذه المؤسسات  راءات الُمناسبة أث لداخلي تقوم باإلجعناصر قوى األمن ا

ما أدرجت وفقا     وإذاالعائدة لهم،   PCR الـملين لديها عبر المنصة الرسمّية، وكذلك من نتائج فحوص  العا

 .فةكا وقائيةلاجراءات اإل لألصول، عبر المنّصة المذكورة. والتّأّكد أيضا  من اتّخاذ المؤسسات 
الى قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية    استنادا   لألمن العام أنه  أعلنت المديرية العامة  -

فيروس   مكورونا"مواجهة  اإلغالق،  "  لقيود  التدريجي  التخفيف  وأفراد    سيسمحراحل  اللبنانيين  بدخول 
ديين بتاريخ  ان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوعائالتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبن 

الساعة    اعتبارا    10/03/2021 الساعة    9:00من   PCR، شرط حيازتهم على فحص  18:00ولغاية 
على الحدود   PCRساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجددا لفحص    96ية ال تزيد مدته عن  نتيجته سلب 

 . من قبل فرق وزارة الصحة العامة
  ساعة المنصرمة 24قرارات التعبئة العامة خالل الـ م تسطيرها بحق المخالفين لاضر التي ت وّزعت المحت  -

 على النحو التالي:  حسب المناطق

مجموع المحاضر منذ   ساعة المنصرمة   24الـ عدد محاضر الضبط خالل 

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

، تباعد  ص مخالفين )منع تجول محاضر خطية بحق أشخا
 ..( اجتماعي.

37 
 بيروت

51806 

 65006 جبل لبنان 57 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 95 المجموع 
 25253 البقاع 

 20625 الشمال 

 20617 الجنوب  الجنوب  الشمال  البقاع  جبل لبنان بيروت

 183307 المجموع  0 11 21 19 35
  

لعامة  رية االمدي 
 لألمن العام

 . الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات والحاالت في الحجر المنزليد دعاإلفادة عن  -
 وعلى الحدود البرية.   اإلجراءات التي تقوم بها الفرق الطبية في مراكز فحص الوافدين في المطار متابعة  -

المديرية العامة  
 ة ألمن الدول

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  اإلغالق العام   قرار لمتابعة تنفيذ  ثابتة ومتحركة  اقبة  وإقامة نقاط مرالمحافظات  ت في مختلف  تسيير دوريا -
 وتحرير مخالفات بحق المخالفين بالتعاون مع البلديات وتنبيه المواطنين لاللتزام بالتدابير الوقائية.  

 اطق اللبنانية. وقطع طرقات وحرق إطارات في مختلف المن اإلفادة عن تجمعات مطلبية   -
ف اإلفادة   - لقاحات  لنقل  العامة  الصحة  مندوبين من وزارة  كورونا من مستشفى رفيق    يروسعن مؤازرة 

 ية الحريري الحكومي إلى مستشفى الوردية في األشرف

  24بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ    م التبليغ عن نسبة االلتزا -
 ساعة المنصرمة: 

 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار ل الشما الجنوب بيروت 

40 % 35 % 35 % 30 % 40 % 40 % 35 % 30 % 
 

 وزارة األشغال العامة والنقل 

 ساعة المنصرمة(  24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت 

 33 عدد الرحالت  35 عدد الرحالت 

  3221 رين عدد المغاد 3674 عدد الوافدين 
 

 المنصرمة(عة سا  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة  السفن القادمة  المرفأ 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 مستوعبات  مرسين 1 سيارات  سكندرية اال 1 بيروت 

 فارغة االسكندرون  1 مواد خطرة  االسكندرون  1 طرابلس 

    شاحنات بضائع  تاسوكو  1 

 فارغة اليونان  1 فيول أويل  بيروت  1 جبيل 

 مستوعبات  روسيا 1    الجية 

    حديد خردة  شكا 1 صيدا 

 4 5 المجموع 
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 قرارات / إجراءات عامة 
ويات والمعاهد  التدريس عن بعد في جميع المدارس والثانحول تعليق أعمال    2021/م/67صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي القرار رقم   -

 . 2021آذار  14لغاية مساء األحد  2021آذار   8را  من صباح االثنين  الرسمية والخاصة اعتبا
 

اجتماعا   - األسمر  محمود  الركن  اللواء  للدفاع  األعلى  للمجلس  العام  األمين  برئاسة  الوقائية  واالجراءات  التدابير  متابعة  لجنة  بتاريخ  عقدت   
يات الوطنية إلدارة الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء خالل  ة الصحة العامة بإيداع غرفة العملزارلو  توصيات صدرت  أحيث    4/3/2021

 2021وكانون الثاني وشباط  2020أسبوع من تاريخه البيانات التالية الخاصة بأشهر كانون األول 
 في العالج  وهاضف عادية( وعدد األيام التي أم)غرات عدد األشخاص وفقا  للفئة العمرية للمصابين بكورونا والذين أدخلوا إلى المستشفي ▪
التي أمضوها في   ▪ للفئة العمرية للمصابين بكورونا والذين أدخلوا إلى المستشفيات )غرف عناية فائقة( وعدد األيام  عدد األشخاص وفقا  

 العالج
 ائقة( ة فنايالعدد اليومي لمصابي كورونا الذين )دخلوا/خرجوا( من المستشفيات )اسّرة عادية / ع ▪
 بكورونا )أسّرة عادية / عناية فائقة( عدد الوفيات نتيجة االصابة  ▪
 العدد اليومي لألشخاص المصابين بكورونا والذين جرى نقلهم إلى داخل المستشفيات من أسّرة عادية إلى العناية الفائقة وبالعكس.  ▪

 
  ا ت مراكز التزلج في منطقتي فاريمنية إجراء الالزم لضبط مخالفا وى األمن القصدر عن غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث بيان تطلب فيه   -

انتشار    وكفرذبيان لجهة التأكد من األذونات واحترام التدابير واإلجراءات الوقائية المعممة  وتسطير محاضر الضبط بحق المخالفين بهدف الحد من
 فيروس كورونا. 

 
  2/2021/ 6/م ص تاريخ  96يانات التنفيذية للقرار رقم  إلحاقا  بالب   2021/ 2/3بتاريخ    لكوارثدارة اصدر بيان عن غرفة العمليات الوطنية إل -

المتعلّق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق، حيث    2/2021/ 28سيما البيان الصادر بتاريخ  
اليها والتي ستكون    على إذن للذهاب  الستحصالالى المواطنين  لمنصة ودون أن يتوجب عيستوجب تسجيلها على ا  الالمؤسسات التي    تعديل تم  

   األنشطة  :شملتوالتي    https://bit.ly/3dUFQ8f المدرجة في الرابط  االلزاميةلجميع التدابير    االمتثالعلى  لقدرتها  عادة الفتح وفقا   إلمؤهلة  

مراكز األسماك،  صيادو  ،  مربو مزارع الحيوانات والنحلسماك، المطاحن،  الخضار والفواكه واأل  (، أسواقالمشاتل،  الحصاد ،  التقليم)  ةيالزراع
محطات  ،  حوادث السيرخبراء  ،  أمين مخزن،  قراءة العدادات والجباية  ، موظفودور الرعاية،  بيع قطع الغيار   ومحالتتصليح السيارات    ومحالت

المنزلي  ، المحروقات  الغاز  توزيع  تأ ،  نقاط  السياراتمكاتب  غير  ،  جير  اليونيفيل    باستثناءالمتحدة    لألممالتابعة    والوكاالتحكومية  الالمنظمات 
  ، إدارة حصر التبغ والتنباك ،  همخارج نطاق بلديات  ونموظفو البلديات المقيم،  المتحدة الحائزين على جواز سفر دبلوماسي  لألمم والعاملين التابعين  

،  اليات نقل النفايات،  العيادات الطبية ،  الصيدليات ،  مصانع نشارة الخشب ،  وسائل نقل المواد الغذائية  ، موزعو الورق،  مستودعات توزيع الورق
الرياضة الخارجية المخصصة لممارسة الرياضات الفردية فقط والتي تمارس في الهواء    ومالعب  مشاتل الزهور،  موزعو مواد التعقيم والتنظيف 

 . http://drm.pcm.gov.lb: يمكن االطالع على النص الكامل للبيان على الرابط مالحظة. ا  مباشر ا  جسدي تتطلب اتصاال    واللطلق ا

 
  2021/ 6/2/م ص تاريخ  96رقم    إلحاقا  بالبيانات التنفيذية للقرار  2021/ 28/2العمليات الوطنية إلدارة الكوارث بتاريخ  صدر بيان عن غرفة   -

 ، تقّرر فيه: بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق   المتعلّق

مع إلزامية ارتداء الكمامة عند التنقل    5:00ولغاية الساعة    20:00أن يبقى حظر الخروج والولوج معموال  به اعتبارا  من الساعة   ▪
 والتجول.  

 الحدائق العامة مغلقة.   وإبقاءتثناء الرياضة الفردية( لتجمعات على الشواطئ واألرصفة )باسنع ام ▪
 واالجتماعية.    منع كافة التجمعات والمناسبات الدينية ▪

لزامية  % من سعة باقي وسائل النقل العامة مع إ50أشخاص مع السائق ضمنا  عند االنتقال بواسطة السيارات العمومية و  3التقيّد بعدد  ▪
 ارتداء الكمامة.  

قل ضمن توقيت حظر  ساعة، حيث يسمح لهم بالتن  24في القطاعات المسموح لها العمل    ون" أعاله العامل1ام البند رقم " يستثنى من أحك ▪
 التجول وفقا  لدوام عملهم.  

ا ▪ عبر  إليها  للذهاب  إذن  على  االستحصال  المواطنين  على  يتوجب  التي  والقطاعات  المؤسسات  االلكترونية  لمنصة  تحديد 

 https://covid.pcm.gpv.lb. 

دون أن يتوجب على المواطنين االستحصال على إذن من    https://bit.ly/3dUFQ8f على المنصةتحديد المؤسسات الواجب تسجيلها   ▪

 المنصة.  
 ة وال يتوجب على المواطنين االستحصال على إذن للذهاب إليها. سسات التي ال يستوجب تسجيلها على المنصتحديد المؤ ▪

 . http://drm.pcm.gov.lbالكامل للبيان على الرابط : يمكن االطالع على النص مالحظة
 
والرياضة   - الشباب  الرياضي  2021/ 1/1التعميم رقم  أصدرت وزيرة  والجمعيات  االتحادات  لكتاب رئاسة مجلس    ة إلى  التنفيذية  للبيانات  إلحاقا 

، حيث  المتعلق بتحديث إستراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق  2/202/ 6/م ص تاريخ  96الوزراء رقم  
تحاد الرياضي الذي تنتمي إليه بطلب الحصول  تحقاقات محلية أو خارجية التقدم من اال طلب من الجمعيات الرياضية التي لديها تدريبات ملحة الس

مة تلك التدريبات، على أن يتضمن الطلب المستند الذي يثبت إقامة االستحقاق، والئحة بأسماء الجهازين  على إذن من وزارة الشباب والرياضة إلقا
ة صباحا لغاية الساعة السابعة مساء، والمكان المنوي  دريب على أن تكون ما بين الساعة التاسعالفني واإلداري للفريق وصفتهم، وموعد وساعات الت

ة إلى مستند تعهد من إدارة النادي بوجوب االمتثال لجميع التدابير اإللزامية الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا المدرجة  إقامة التدريبات فيه، باإلضاف
التالي   الرابط  الـ    https://bit.ly/3dUFQ8fعلى  فحوصات  نتائج  للتمارين     PCRوهي  المخصصة  األمكنة  اكتظاظ  والسيارات  وعدم 
 المخصصة للتنقل. 

 
، وبناء   05/02/2021  بناء  على توصية اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع التدابير واالجراءات الوقائية لفيروس كورونا في اجتماعها بتاريخ -

حول تحديث    6/2/2021/م ص بتاريخ  96القرار رقم  ة العامة ومقتضيات السالمة، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء  على ضرورات المصلح
الجمهورية    ية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق، وذلك استنادا  إلى الموافقة االستثنائية من السيد رئيساستراتيج

 الذي حّدد مراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق على النحو التالي: ووالسيد رئيس مجلس الوزراء 
 

 . 22/02/2021لغاية الساعة الخامسة من صباح االثنين في   08/02/2021تبدأ من اإلثنين في  المرحلة األولى 

 . 03/2021/ 08اعة الخامسة من صباح اإلثنين في  تبدأ من نهاية المرحلة الثانية لغاية الس المرحلة الثانية 

 . 03/2021/ 22تبدأ من نهاية المرحلة الثالثة لغاية الساعة الخامسة من صباح اإلثنين في   المرحلة الثالثة 

 تبدأ من نهاية المرحلة الثالثة.  المرحلة الرابعة 

 http://drm.pcm.gov.lb : يمكن االطالع على النص الكامل للقرار على الموقع االلكترونيمالحظة
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 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، عند الشعور بأية عوارض 

 
 لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة ا

 ساعة المنصرمة  24ب تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ حول المعلومات المطلو 
 ساعة المنصرمة( 24الـ المختبرات التي لم تحدد القضاء )خالل 

 

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

ات    المستشفيات   / المختبر
تحديد    ن دو   عدد الحاالت اإليجابية 

 السكن مكان  
ات   INOVIE 33مختبر

 21 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

 11 مركز األطباء 

 7 (MDTC) المركز الطبر  التشخيص  

ات السالم  7 مختبر

 4 الجعيتاوي  مستشفى 

 4 راغب حرب  مستشفى 

 3 مستشفى الوردية 

 3 مستشفى حمود 

 النبطية الحكوم  
 2 مستشفى

ات العائلة الطبية   2 مختبر

ق ات المشر  2 مختبر

  
 2 مركز الشمال االستشفائ 

 1 المركز الطبر  الحديث 

 1 ستشفى صالح غندورم

 1 الكرنتينا  مستشفى 

فية    - جورجمستشفى سان    1 األشر

ى وزين  1 مستشفى عي 

  وبولس
ات عقيف   1 مختبر

 1 ال شح مستشفى 

ات  1 الكريم  مختبر

 

 ساعة المنصرمة(  24لهاتف )خالل الـ  المختبرات التي لم تحدد رقم  ا
 

ات / المستشفيات   المختبر
دون  عدد الحاالت اإليجابية  

 القضاء تحديد  
 21 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

 3 مستشفى الوردية 

 2 راغب حرب  مستشفى 

ات العائلة الطبية   2 مختبر

  مركز 
 2 الشمال االستشفائ 

 1 الكرنتينا  مستشفى 

في –مستشفى سان جورج   1 ة األشر

ات / المستشفيات   المختبر
عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد  

 رقم الهاتف 
 6 طرابلس الحكوم  مستشفى 

 5 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

 5 راغب حرب  مستشفى 

 2 مستشفى الرسول االعظم

 2 مستشفى فقيه 

 1 ستشفى صالح غندورم

 1 الكرنتينا  مستشفى 

 1 ي العسكر  مستشفى ال

  مستشفى 
 1 النيبى

 1 فية   األشر  -مستشفى سان جورج 

 1 تل شيحا مستشفى 

 1 الياس الهراوي الحكوم   مستشفى 
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 PCR لعامة إلجراء فحوصات الـمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة الالمحّدثة لالئحة ال

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمؤھلة  الحكوميةالمختبرات 
 المختبر  الموقع

 RHUH الحريري الجامعي مستشفى رفيق   بيروت

 HALBA Governmental Hospital مستشفى حلبا الحكومي  حلبا

 TRIPOLI Governmental Hospital مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 BATROUN Governmental Hospital مستشفى البترون الحكومي  البترون

 Ftouh Kesserwan Gov. Hospital مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان 

 Sebline Governmental Hospital سبلين الحكومي  مستشفى سبلين

 Saida Governmental Hospital صيدا الحكومي  مستشفى يدا ص 

 NABIH BERRI Gov. Hospital بّري الحكومي الجامعي نبيه مستشفى  النبطية

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي  تبنينمستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL Governmental Hospital مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل

 BAALBECK Gov. Hospital ى بعلبك الحكومي مستشف 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 يقةبطر المخبري لفيروس كورونا  التشخيص راءإلجالمختبرات الخاصة المؤھلة 
 المختبر  الموقع

 AUBMC األميركية مستشفى الجامعة  بيروت

 Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي  بيروت

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف(  – اليسوعيةمختبرات رودولف ميريو )الجامعة   بيروت

(Université Saint-Joseph) 

 George-Saint UMC Hospital ورجيوس الجامعي مستشفى القديس جا بيروت

 General Makassed Hospital مستشفى المقاصد بيروت

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي  بيروت

 CHU - Geitawi Libanais Hospital الجامعي  الجعيتاويمستشفى اللبناني  بيروت

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire الورديةمستشفى  بيروت

 Clemenceau Medical Center (CMC) مركز كليمونصو الطبي بيروت

 Doctors’ Center مركز األطباء مختبر  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 ار الحوراء مختبر د 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 األعظم  مستشفى الرسول برج البراجنة

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

 National Diagnostic Services Company (NDSC) كومباني سيرفسدياغنوستك  ناشيونالمختبر  حارة حريك 

 Center Diagnostic Medical الطبية لالتحاليمركز   -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر  لجناحا

 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 دابعب

 Molecular Biology and Cancer immunology ختبر علم األحياء الجزئيّة في الجامعة اللبنانية م الحدث 

Laboratory in LU 

 Saint-Michel Lab مختبر سان ميشال للتحاليل الطبية الضبية

 Sacré - Coeur Hôpital مستشفى قلب يسوع  الحازمية

 Clinigene مختبر كلينيجان الحازمية

 Dr. Samir Serhal Hospital ى سرحالمستشف المتن 

 Life for Trans medical مختبر ترانسميديكال فور اليف المتن 

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

 Haroun Hospital مستشفى هارون الزلقا 

  شرق األوسط الصحي ش.م.لمختبر مركز ال بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) تشفى بلفو مس المنصورية

 Haykal Albert Hôpital مستشفى هيكل  الكورة 

 University of Balamand مختبر جامعة البلمند الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) االستشفائي مركز الشمال   زغرتا

 Saydet Zghorta University Medical ركز الجتمعي الطبيالم  –سيدة زغرتا  زغرتا

Center 

 Family Medical Center – Zghorta المركز العائلي الطبي  زغرتا



 Mazloum Hospital مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس 

 Nini Hospital النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE اللبنانيةللدكتوراه، الجامعة المعهد العالي والبيئة، يولوجيا الصحة مختبر ميكروب طرابلس 

 Islamic Charitable المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 

Hospital 

 Dar El Chifaa مختبر مستشفى دار الشفاء طرابلس 

Hospital 

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

 Boulos & Akiki Lab مختبر عقيقي وبولس جبيل

 Wakim Centre Médical واكيممختبر  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) لكريم مختبر ا  صيدا 

 Al Labib Medical Center لبيب الطبي 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 لصبّمختبر ا  النبطية

 Al Salam Laboratories مختبر السالم النبطية

 Hopital Du Secours Populaire مختبر مستشفى النجدة الشعبية النبطية

 Jabal Amel Hospital مستشفى جبل عامل  صور 

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) للتشخيص الطبي  مختبر المشرق صور 

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمةمستشفى  لبكبع

 Hospital University Dar Al Amal مستشفى دار األمل الجامعي  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Baalbek مختبرات العناية الطبية  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Labweh مختبرات العناية الطبية  اللبوة 

 Tal Chiha Hospital شيحا  مستشفى تل زحلة 

 Hospital General Khoury خوري  مستشفى زحلة 

 MCC (Center Care Medical) مختبر ميديكال كير سنتر  زحلة 

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة 

 Hopital Reyak مستشفى رياق  رياق
 

 العسكرية المستشفياتمختبرات 
 Hôpital Central Militaire المركزي في بيروت لعسكري  المستشفى ا  بيروت

 

 Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
 Medical Diagnostic Treatment تريتمانت سنتر )الحمراء(  دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت

Center (MDTC) 

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

 Itani Medical Laboratories اني مختبرات عيت 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 يحان(رمختبرات الشياح )د. فؤاد  الشياح

 United Healthcare Center تبرات المتحدة للرعاية الصحيةمخ الشياح

 Al Naqaa Medical Center مختبر النقاء الطبي األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard مختبرات البولفار  بدارو

 CHU Al Yussef مركز اليوسف االستشفائي التعليمي  حلبا

 Hopital El Koura شفى الكورة مست الكورة 

 Kesserwan Medical Center ركز كسروان الطبيم 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 ليل الطبيةمختبرات الشرق األوسط للتحا جونية 

 Family Clinic مختبر فاميلي كلينيك صيدا 

 First Lab الب مختبر فيرست   العاقبية

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية  جب جنين

 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 زحلة 

 Araibi Medical Laboratories مختبرات العريبي الطبّيّة رياق

  مختبر مستشفى البقاع  البقاع 
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