
   

 

№ 04 - May 22nd 2020 

فيما ترزح الفئاا  الاماةاماكار اقرا ار فا ارا 
تاا اا   ااامة اقزماار الااماا،اايااكااياار الاا ااا ة  
 التخبا في قارارا  الاتا،ابائار الا،اامار فاي 
م اجةر  باء ر ر نا  ررر مجلس الا زراء 

  0202أيار  91رالمه اإلنكائي في جلسر 
 من   ن خا ا  عملير تذرر على اقرض.

  مما جاء في بيان الجلسر: 
قاا ا الاالااباانااانااياا ن الااذب الااتاازماا ا بااالااتاا ابااياار 
تض يا  ربيرة   أصابةا ضرر اقتاصاا ب 
بسبب اإلقفاا،  راماا باذلا  الافارة الااابايار 
 التمريضير  الص ير جة ً ا رابايارة خاال، 

 الفترة الماضير. 
ما ي ص، مخيف   ال ياجا ز أن نساتاسالاا 
ااا الاا اار ف االقااتااصااا ياار  لاالاا اقااه. نااتاافااةق
اا أبا اً  للمؤسسا  الاتاجااريار  لاران ال ناتافاةق

لةا المسؤ لير.   إهما، الناس  ع ا ت مق
ال يج ز أن يب ى ال ضه على ما ه  عالاياه. 
من الضر رب أن نتك ق  بفرض الارامااماا  
 الت، يا  المسافاا  الاماتابااعا ة. إذا  صا، 
االنةاياار الصا اي  ال سامات و  ساتارا ن 

 النتيجر رار ير على البل . 
 ناك    زيرة اإلعالا ماناا، عابا  الصاما  
اللبنانيين أالق يستخفق ا بالا بااء   أن يامخاذ ا 
ت ابير ال ماير.  أالب من ال  ى اقمنير أن 
تتك ق  بفرض الت ابيار   إالق فسانارا ن أمااا 
مكرلر ربيرة. إذا اساتامار   االار الافالاتاان  
سن،ي  إقفا، البل  بكرا، رااما،   سانافارض 
إجراءا  غير مسبا قار  تافاا يًاا قب تافالا  
لألم ر.  ايااة الانااس أهاا مان االقاتاصاا   
 اساساً لن يابا اى كايء مان االقاتاصاا  إذا 

 خسرنا  ياة الناس.
 ق  غاابا  الا ارارا  الاتاي تا،اناي الافائاا  
اقر ر تضررا من اقزمر الم،ياكايار   بااء 
ر ر نا عن الجلسر   تضمن  قرارا  ا ا ا 
يت،لق بالاالب  جااء فاياه: الاما افا ار عالاى 
ااالااب  زراة الااتااربااياار  الااتاا،االاايااا الاا،ااالااي  
 بصاا رة اسااتاا اانااائااياار  الاا اااء   رة الاا،اااا 

المت انا  ال ان ير ال،امر في جماياه  0202
فر عةا  البرال ريا الفنير بر، اكرالةا   فق 
ض ابا  استرما، ال،اا الا راساي عان با،ا  

 للمرا ، رافر  االرا يمير  المةنير.

 2222أيار    22إلى    11من  

 قرارات التعبئة العامة والحظر 
 
المت انا  الا اانا يار الا،اامار  0202مجلس ال زراء: ال اء   رة ال،اا  •

اضا اا ب  البرال ريا الفنير. لالاالع على م ررا  مجلس الا زراء: 
 هنا.

مجلس ال زراء: تم ي   الر الت،بئر ال،امر لم اجةر فايار س را ر ناا   •
 اض ا ب هنا. فق إجراءا  المر لر ال ال ر. 

 0202-21-91 أ.ا تااريا  19 زارة ال اخلير  البل يا : ت،ميا رقا  •
 اض ا ب هنا.المت،لق بت  ي  أ قا  فتت  إقفا، المؤسسا . 

  0202-21-00تااريا   1717 زارة ال اخلير  البل يا : ت،ميا رقا  •
 اض ا ب هنا.منه اقامر أب نكااا  صيفير. 

 زارة الص ر ال،امر: بيان بإلزامير التك   بال جار الامانازلاي   ضاه  •
  اض ا ب هنا.الرماما . 

 زارة الص ر: المجلاس الصا اي لالاتاكا   عالاى الاتازاا الاما اتاربايان  •
 اض ا ب هنا. الم يمين. 

اضا اا ب  - زارة الص ر: بيان   ، الفسا  الص ي من اتةاا أ ا    •
   هنا.

 ا ،  91/1/0202تااريا   71ماذرارة  زيار رقاا  زارة الص ر:  •
االبااالغااا  عاان نااتااائااا الااتاا ااالااياا،  االعااالن لاالاارأب الاا،اااا عاان 

 صاار اإلعااالن عاان إصااابااا  راا ر نااا   COVID-91   االصاابااا 
 ب زارة الص ر. 

 (4ديكادا )

 الخا الساخن لر ر نا في  زارة الص ر ال،امر

29/117711    

http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=17544
http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=17544
http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=17552
http://www.interior.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=351
http://www.interior.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=353
https://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/32335/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-
https://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/32562/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-
https://www.moph.gov.lb/userfiles/images/News/20-5-2020/index.jpg
https://www.moph.gov.lb/userfiles/images/News/20-5-2020/index.jpg
https://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/32754/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%25D
https://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/32754/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%25D
https://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/32754/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%25D

