
       

 

 

 

 

  
 2021 تموز 19 اإلثنين التاريخ:

 حدالمعلومات الواردة في التقرير عن يومي السبت واأل
 19:30: التقرير وقت صدور     467 تقرير رقم:

 

 
 

 عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال 
 

 
 في مختلف المحافظات حسب المستشفيات:   19-على كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيد يوميا  الطالع ل

 PC-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRMعبر الكومبيوتر: 

 Mobile-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRM :عبر الهاتف
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 ساعة المنصرمة  48توّزع الحاالت حسب البلدات خالل الـ 
 

وت  94 بعبدا  108 المت    76 الشوف  10 كرسوان  29  بير

ن المريسة  2 الشياح  8 برج حّمود 8 ةالناعم 2 كسليك ال 1  عي 

 ة الروش 4 الجناح  4 سن الفيل  6 شحيم  1 ذوق مكايل  2

ن  3 عانوت 1 ذوق مصبح  5  ء الحمرا  9 االوزاع   1 جديدة المي 

ية  3 برجا 2 أدونيس   2 ن التينة   1  حسن ئ  ب 16 البوشر  عي 

ي  8 الدورة   1 جدرا 1 ساحل علما 1  المصيطبة  1 الغبئ 

ن الرمانة   4 الروضة   1 جون 1 عجلتون  4  مارالياس 2 عي 

ية  3 نيحا  1 السهيلة   2  تلة الخياط  2 فرن الشباك 1 سد البوشر

 الظريف  3 حارة حريك  11 ة السبتي 1 قيد التحقق  1 جعيتا  2

ن ال 1  المزرعة   5 الليلك   5 الدكوانة  6 عاليه  42 معاملتي 

اجنة  13 أنطلياس 3 شويفات العمروسية    2 غوسطا  2  حيدر  برج أبر   3 برج الئر

 الفوقا ةالبسط 1 المريجة   1 جل الديب  1 ح  السلم    5 درعون  1

 الطريق الجديدة  7 تحويطة الغدير 5 الزلقا  2 شويفات القبة    1 عشقوت 1

 راس النبع   7 بعبدا 1 بياقوت  1 خلدة   2 فيطرون 1

 التحتا ةالبسط 1 الحازمية   2 الضبية  4 شويفات االمراء    4 فقرا 1

 الجرس   1 مار تقال   1 المنصورية   6   عرمون   7 حراجل 1

فية   14 الحدث 20 الديشونية  1 بشامون    8 فاريا 1  األشر

 العدلية 2 كفر شيما 1 الفنار 3 بسوس    1 قيد التحقق   1

 قيد التحقق  29 وادي شحرور العليا  1 روميه  2 عاليه    2 جبيل  8

 عكار 2 قيد التحقق  5 بقنايا 1 شمون  قئر   1 جبيل 2

 العبدة 2 صيدا  39 بصاليم 2 بحمدون الضيعة    1 بالط   2

ي  1 هاللية ال 3 نابيه 1 صوفر    1 عمشيت  1  برسر

ي  1 مية ومية  1 المطيلب 1 شارون    1 كفر ساال 1  برسر

ن الحلوة  6 قرنة شهوان 1 قيد التحقق   6 غرزوز  2  ة الضني  ة المني 6 عي 

 سئ  الضنية  2 غازية  2 الربوة  1 صور  96 طرابلس  21

 بقرصونة  1 زرارية ال 4 مزرعة يشوع  1 صور  28 الزيتون  4

 بخعون  3 عدلون 2 زكريت  1 جل البحر الشمال   2 الحدادين  1

 زحلة  7 نصارية أ 2 بكفيا 1 الرشيدية  5 باب الرمل   1

 الميدان  1 غسانية ال 3 بيت شباب 1 برج الشمال   6 القبة  1

 حوش االمراء  1 رصفندال 3 العطشانة  1 جويا 1 الزاهرية  1

 مجدل عنجر 1 بيسارية  2 قرنة الحمرا  1 يانوح  2 قيد التحقق  10

 قيد التحقق   4 عنقون  2 بعبدات 1 باريش  3 مدينة الجديدة  3

 البقاع الغرب    5 قيد التحقق  9 بيت مري  1 قانا  3 الكورة  1

ن  1  مشغرة  1 مرجعيون  5 ضهر الصوان   4 معركة  2 ضهر العي 

ن  1 زغرتا 7  مرج  ال 4 كفر كال  1 الخنشارة  1 صديقي 

ن بعال 3 زغرتا  1  بعلبك  3 حوال  2 قيد التحقق  1 عي 

 بعلبك 2 ميس الجبل  2 بنت جبيل  13 بازورية ال 3 كفر دالقوس  1

   بدنايل  1 حاصبّيا  1 بنت جبيل 1 حناوي  1 حرف   3

ن قنيا  1 عيناتا  4 طئ  دّبه  1 مجدلّيا  1  جزين  4 عي 

 جزين  1 النبطية  11 رميش  1 طورا 5 كفر زينا 1

ون  4 ن  1 دير قانون النهر 3 البي  ن قانا 2 تبني   كفر جرة  1 عي 

ون  2 ن الفوقا 1 عيتا الجبل   1 رصيفا 2 البئ   عرمت   1 حومي 

 سجد  1 حاروف   1 شقرا   3 طئ  فلسيه 2 كفر عبيدا  1

ا  1
َ
ن  1 بدياس 1 شك    جبشيت 1 كوني 

   عدشيت الشقيف  4 فرون 1 عباسية  ال 8 لتحقق قيد ا 72

   عَبا 1   برج رَحال 6  

   كفر صئ   1   ناقورة 7  

       قيد التحقق   1  
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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  14عدد الحاالت اإليجابية خالل الـ  
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 صحة العامة   

 

  

 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 14نسبة الوفيات خالل الـ 
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المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
صحة     

 العامة
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 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 التراكمية حسب األقضية توّزع حاالت الشفاء 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ  
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المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
  

 صحة العامة  

 

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


 

 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا 
 

         
 

        
 
 
 
 

 اللقاح المضاد لفيروس كورونا   للتسجيل على منصةالحملة الوطنية للتوعية 
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المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
  

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

 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 

 
 

 توّزع الحاالت حسب الفئة العمرية
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 وزارة الصحة العامة 
 

ذكر   ، حيثجرعة، عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية  129,600، تضم 19-شحنة جديدة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيدلبنان  يتلقأعلن وزير الصحة العامة عن  -
دراسات  ، خاصة وأن ال اللقاحات اآلمنة والفعالة في مختلف أنحاء لبنان بأقصى سرعة ممكنة  تأمينالمحليين والدوليين لضمان    ءشركا العن كثب مع  بأن الوزارة تتعاون  

عزيز  بت  الوزارة  الشحنة الجديدة من اللقاح وصلت في الوقت المناسب بالتزامن مع استمرار  وأنفاعلية لقاح أسترازينيكا ضد متحور دلتا الجديد،  قد أظهرت  حديثة  ال
 . تطعيم أكبر عدد ممكن من السكان لتمكينهم من اكتساب المناعة والسيطرة على الجائحة جهود

 
أظهرت النتائج وجود حيث  تموز الحالي،    14و  12لرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين    PCRصات  استكمال فحوعن  أفادت وزارة الصحة العامة   -

 ت التالية:  توزعت على الرحال   حالة إيجابية 124
 

12/7/2021  13/7/2021 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من   عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 
 1 418 القطرية  الدوحة   A3  946 2 أثينا 

 3 406 األثيوبية  أديس أبابا   2 828 التركية  اسطنبول
 1 828 التركية  اسطنبول  1 957 اإلماراتية دبي 

 1 135 العراقية  البصرة   MEA  262 6 الرنكا
 2 131 العراقية  بغداد  MEA  311 1 عمان 
 TO 3330 1 أورلي  2 131 العراقية  بغداد

 SV  641 1 جدة  1 416 القطرية  الدوحة
 MEA  252 1 أثينا   1 824 التركية  اسطنبول

 G9 385 1 الشارقة   SV  641 1 جدة
 MEA 427 1 دبي   UBD  705 1 أربيل

 FZ 157 2 دبي   MEA  266 2 اسطنبول
 MEA 333 2 البصرة   G9 385 3 الشارقة 
 4 139 العراقية  النجف   AIR FRANCE 564 1 باريس
 4 1311 العراقية  بغداد   CY  120 2 الرنكا
 MEA  262 2 الرنكا  EY  535 2 بو ظبي 
 3 953 اإلماراتية دبي   MEA  323 2 بغداد
 2 301 العراقية  بغداد   1 301 العراقية  بغداد

 VY 7620 1 برشلونة   MEA  268 1 اسطنبول
 1 830 التركية  اسطنبول  2 826 التركية  اسطنبول
 MEA 268 1 إسطنبول  34  المجموع

 MEA 419 1 أبو ظبي  14/7/2021

 MEA 429 1 دبي   الحاالت عدد  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

 SK 2967 1 ستوكهولم  1 406 األثيوبية  أديس أبابا 
 38  المجموع  RJ 407 3 عمان 
      5 501 الكويتية الكويت 
     1 957 اإلماراتية دبي  
      1 131 العراقية  بغداد
      MEA 252 6 أثينا 

      MEA 266 2 إسطنبول
      G9 385 3 الشارقة 
      SV 643 1 الرياض

      MEA 427 1 دبي 
      4 139 العراقية  النجف 
      MEA 323 4 بغداد
      MEA 1429 1 دبي 

      3 953 اإلماراتية دبي  
      MEA 212 1 باريس
      PEGASUS 1824 1 انطاليا
      RJ 403 1 عمان 

      HV 6307 1 أمستردام 
      G9 387 1 الشارقة 
      1 301 العراقية  بغداد

      MEA 1423 1 الرياض
      FZ 159 1 دبي 

      MEA 268 1 إسطنبول
      MEA 576 5 ابيدجان 
      PEGASUS 862 1 إسطنبول

      MEA 429 1 دبي 
      52  المجموع

 
 

 

 الصليب األحمر اللبناني 
الحاالت التي تم نقلها إلى  

 المستشفيات 
   PCRدد فحوصات  ع

 إلى المستشفيات  التي تم نقلها
عدد األشخاص الذين تم نقلهم  

 إلى مراكز التلقيح  
 عدد المستفيدين  
 من حلقات التوعية 

عدد المستفيدين من المنصات  
 االلكترونية 

29,787 
 حالة جديدة(  18)

97,265 
 

3,103 
 شخصاً جديداً(  13)

148,423 
6,336 

 مستفيدين جدد(  6)



 األجهزة األمنية والعسكرية             
 ساعة المنصرمة   48اإلجراءات التي تم التبليغ عنها خالل الـ  الجهة 

 الجيش 
 
 
 

 

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

 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -
،  ي مدن  /12/  ة، / خدمة فعلي9/  إيجابية:  ةحال  /26/  وجود  ، حيث تبيّنلعناصر من الجيش   PCRفحص    /263/اإلفادة عن إجراء   -

 متقاعد  /5/

المديرية العامة لقوى األمن  
 الداخلي 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 .  2021/ 14/1محضراً مكتوباً بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة منذ   51,374تسطير   -

العامة    مجموع   توّزع - التعبئة  لقرارات  التي تم تسطيرها بحق المخالفين  النحو    8/3/2021منذ  المحاضر  المناطق على  حسب 
 التالي: 

 2020/ 3/ 8مجموع المحاضر منذ  

 54305 بيروت

 68405 جبل لبنان

 27728 البقاع 

 21177 الشمال 

 21213 الجنوب 

 192828 المجموع 
 

 لمديرية العامة لألمن العام ا

 
 اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات والحاالت في الحجر المنزلي.  -
 متابعة اإلجراءات المعتمدة على الحدود الجوية والبرية والبحرية بالتعاون مع فرق وزارة الصحة العامة.   -

 اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات.   - المديرية العامة ألمن الدولة 
 اإلفادة عن حمالت التطعيم التي يتم تنفيذها في مختلف المناطق اللبنانية عبر وزارة الصحة العامة.   -

 

 ساعة الماضية(   48مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  
 الرحالت المغادرة  الرحالت القادمة 

 164 عدد الرحالت  160 عدد الرحالت 

 17239 عدد المغادرين 28494 الوافدين عدد 
 

 ساعة الماضية(  48المرافئ )خالل الـ  

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المرفأ
 السفن المغادرة السفن القادمة 

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 بيروت

    مواد كيميائية إيطاليا 1

    مستوعبات  ليماسول 1

    فارغة  اإلسكندرية  1

 فارغة  أوكرانيا 1    شكا

 طرابلس 

 ترانزيت  مرسين 1 فول طرطوس  1

 مستوعبات  مرسين 1 مستوعبات  بور سعيد 1

 فارغة  تركيا 1 شاحنات وبضائع  تركيا 1

 مستوعبات  التفيا 1   

 جبيل
 فارغة  روسيا 1 بنزين  بيروت 1

      

 6 7 المجموع

 
 قرارات / إجراءات عامة

 التوصيات التالية: 15/07/2021تاريخ الذي عقد بصدر عن اجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا  -
راء فحص الـ  وزارة الصحة العامة، وزارة األشغال العامة والنقل، بالتنسيق مع الجامعة اللبنانية والصليب األحمر اللبناني العمل على وضع نقاط إلج .1

PCR  ن لوافدين إلى لبنان عبر المرافئ البحرية على أن تستوفى كلفة إجراء هذا الفحص من قبل وزارة الصحة بصورة مماثلة لتلك امعتمدة للوافديل
 عبر مطار رفيق الحريري الدولي. 

ت المختصة في الدول والشركات والمنظمات  المديرية العامة للطيران المدني إبالغ الجها  –وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة األشغال العامة والنقل  .2
المتعلق بإعتماد شهادة التلقيح اإللكترونية التي تحتوي على   08/07/2021تاريخ    55الدولية المعنية بالطيران مضمون تعميم وزيرالصحة العامة رقم  

QR code      .كشهادة تلقيح رسمية دون الحاجة لتصديقها 
ال سيما البند الثالث منها، وبعد تتبع بعض الحاالت اإليجابية والمخالطين لهم من قبل وحدة    2021/ 07/07تاريخ    1069بناء على توصيات اللجنة رقم   .3

  اتخاذ الجائحة في المجتمع مستقبالً:    النتشارلفيروس كورونا، ومنعاً    انتشارالترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة خاصةً في األماكن التي تُعد بؤر  
بإرشادات وزارة الصحة العامة لجهة إغالق المكان وتعقيمه على أن يتم حجر الموظفين المخالطين لمدة   وااللتزام االنتشارزمة تجاه أماكن التدابير الال
 لمعاودة عملهم.   السلبي PCRصدور نتائج فحص الـ   وانتظارسبعة أيام 

 
 :صدر عن المديرية العامة للطيران المدني البيان التالي -

سلبي من إحدى المختبرات المعتمدة في البلدان القادمين منها باستثناء من هم دون    PCRعلى جميع الراغبين بالقدوم إلى لبنان أن يكون لديهم فحص   .1
 ساعة كحد أقصى.  96سنة وذلك خالل   12الـ 

المتحدة، الهند، ماالوي، أثيوبيا، زامبيا، ليبيريا، كينيا، غامبيا أو   على جميع الراغبين بالقدوم إلى لبنان من المملكة المتحدة، البرازيل، اإلمارات العربية .2
لياٍل في أحد الفنادق المعتمدة على أن تتولى الباصات التابعة للفنادق عملية نقل    3أيام/    4سيراليون أن يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة  

 ( 07/2021/ 13تاريخ    2/ 30)تم تعديل الئحة الفنادق المعتمدة في التعميم رقم  مدة إقامتهم.    آخر خالل   PCRالمسافرين، كما يخضع المسافر لفحص  
 سنة وقوات اليونيفيل.  12باستثناء من هم دون  PCRخضوع جميع القادمين إلى مطار رفيق الحريري الدولي لفحص  .3

 : االستثناءات
يوماً تسبق تاريخ سفرهم إلى   90اعفاء القادمين إلى لبنان والذين تلقوا لقاح كورونا في فترة ال تقل عن أسبوعين أو أصيبوا بفيروس كورونا ضمن مدة   .1

 في المطار.  PCRالدول القادمين منها على أن يخضعوا لفحص  من PCRلبنان من إجراء فحص 
 في المطار على ان يلتزموا بالحجر لحين مغادرتهم.   PCRساعة من إجراء فحص  48زيد عن يسمح لطواقم الطائرات القادمة لمدة ال ت .2
ين قبل سفرهم إلى  يستثنى من الحجر الفندقي: البعثات الدبلوماسية الوطنية واألجنبية وعائالتهم، الركاب الذين تلقوا اللقاح خالل فترة ال تقل عن أسبوع .3

سنة(، الركاب الذين غادروا لبنان وعادوا في فترة أسبوع على أن يخضعوا لفحص   18الركاب القاصرون )تحت    لبنان، الركاب العابرون إلى سوريا،
 لدى وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي.  PCRالـ 
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 ساعة المنصرمة  24خالل الـ  لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامةا
 القضاء التي لم تحدد مكان  المختبرات

 المختبرات / المستشفيات 
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد

 القضاء مكان 

 5 حرب مستشفن راغب 

ات العائلة  4 مختئر
 3 ريري الجامع  رفيق الح مستشفن 
فية سان   مستشفن   3 جوزيف األشر
فية  سان جورج مستشفن   3 األشر
 3 السيدة جبيل  مستشفن 
ات   CEMA 1مختئر
 1 حمود  مستشفن 

 

 السكن التي لم تحدد مكان  المختبرات

 المختبرات / المستشفيات 
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد

 السكن مكان 

 5 ب حرب راغ مستشفن 

فية  مستشفن   4 سان جوزيف األشر

ات العائلة  4 مختئر

 3 رفيق الحريري الجامع   مستشفن 

فية  رج جو سان   مستشفن   3 األشر

 3 جبيل يدة  الس مستشفن 

ات السالم   2 مختئر

  الفرنس  
 2 المستشفن اللبنابن

ات   CEMA 1مختئر

 1 حمود  مستشفن 

ق ات المرسر  1 مختئر
 

 رقم الهاتفالتي لم تحدد  المختبرات

 المختبرات / المستشفيات 
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد

 رقم الهاتف

 6 اصد المق مستشفن 

 2 حدث ج الجور سان   مستشفن 
 1 بلفو مستشفن 
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 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة لا
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