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يحوالعنناجًماالمرفأ،مصدرهبيروت،مدينةالعالمفينوويغيرانفجارأكبرضربمساًء،6:07الساعة2020آب4في

مدينةخارجحتىوصلتالنطاقواسعةأضرارفياإلنفجارتسبب.12رقمالعنبرفيمخزنةاألمونيومنتراتمنطنًا2750

،6000منأكثروأصيبشخًصا،220فيهقتل.كيلومتًرا276بعدعلىتقعالتيقبرصجزيرةفيحتىصوتهوُسمع.بيروت

الخاّصةالمدارسفيمؤقتمأوىعنالبحثعلىالعائالتأُجبرت.للمنازلالكاملالدماربسبب300000منأكثرونزح

إعالنوتم.بالميناءطةالمحيالمناطقفيسيماالبيروتلمدينةالتحتيةللبنيةكبيرةأضرارعناإلبالغتم.اإلداريةوالمبانيوالرسمية

يقاربمابعد.19-كوفيدووباءاالقتصاديةلألزمةللغايةالمهمةاآلثارجانبإلىهذايأتي.أسبوعينلمدةالعاصمةفيالطوارئحالة

الحصصيعوتوزالمدمرة،األماكنتأهيلوإعادةالمأوى،إيجادويبقى.حرًجااألرضعلىالوضعيزالالاالنفجار،منيوًماالثمانين

.االستجابةأولوياتمنالحمايةوتأمينالغذائية،

220+
وفاة

6500+
إصابة

30+
مفقود

300000+
نازح

انفجار مرفأ بيروت

تقرير موجز/ تحديث الوضع 
2020تشرين األول  
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الخدمات اإلغاثية بعد انفجار بيروت

باألرقام

ً ،المتضررللمجتمعالفوريةلالحتياجاتاستجابةمخزومي،لمؤسسةاإلغاثةجهودحشدتمبيروت،انفجاربعدمباشرة معتوماشيا

.االنفجاربعدأسابيعسبعةمنألكثرالنافذينالشركاءمعوبالتعاونالمحليةالفاعلةالجهات

األساسيعملاليرتكز.الفوريةواالستجابةالوقايةبرامجفيالجودةعاليةخدماتتوفيرعلىمخزوميمؤسسةعملتتأسيسها،منذ

والنظافة،ذائيةالغغيرالموادالصحية،الرعاية:أساسيةقطاعاتستةعلىالطوارئحاالتوفياإلغاثةأعمالفيالسريعةالستجابتنا

.المتطوعينالشباببمشاركةوذلكوالحماية،المأوى،الغذائي،األمن

الطبيةالعيادةإلىأوبيروتفيالمزرعةفياألوليةالصحيةالرعايةمركزإلىإماالطبيللعالجالجرحىمنكبيرعددتوجيهتم

المتضررينراداألفأنمنللتأكديوميأساسعلىواالجتماعيالنفسيالدعمفرقتوزيعتم.المتضررةالشوارعفيالموجودةالنقالة

.السنوكباراألطفالاحتياجاتتلبيةمعشهدوه،الذياالنفجارعنالناجمةوالصدماتالفجيعةمعيتعاملون

لمساعداتاتوزيععلىوالمتضررةبهالمحيطةوالشوارعاالنفجارموقعفييوميبشكلالمتطوعونعملآب،منالرابعليلةمنذ

.األضراروازالة

نمالمتضررةالمجتمعاتالحتياجاتالقطاعاتمتعددأساسيتقييمإجراءمنميدانيمساح200منأكثرمنمؤلفةفرقأنهتوقد

.واالحتياجاتاألولوياتحسبالالحقةالتدخالتتمتذلك،علىوبناءً .بيروتانفجار

منورالفعلىمخزوميمؤسسةتدّخلتوقد.الطارئةاألزماتجميعفيالحالهوكماوالنظافةالغذاءلسالمةاألولويةإعطاءوتمّ 

وجباتتوزيعتمّ كما.الغذائيةوالحصص،ومكافحتهاالعدوىمنالوقايةومواد،النظافةوموادالغذائية،غيرالموادتوزيعخالل

.المتضررةالعائالتوعلىاإلغاثةنقاطفيوالمتطوعينالمجتمعأفرادعلىالساخنةالغذاء

1100
متطّوع

مشارك

5500
خدمة

صّحية

1353
تقييم 

أثر

500
موقع 

تّم تنظيفه

5040
وجبة ساخنة

تّم توزيعها

950
زيارة

منزلية

175
طن من النفايات

تّم جمعها

1780
أدوات حماية

شخصية

3500
مواد غذائية

عينية

2611
أغراض

لفصل الشتاء
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المتطوعينجميعاستدعاءتملقد.بيروتمرفأانفجاربعدأسابيعسبعةمدىعلىوإغاثيةانسانيةمهماتمخزوميمؤسسةنفذت

وصولسهيللتالمحمولالهاتفخطوطوضعتم.للطوارئساخنةخطوطثالثةعبرونهاًرالياًل كاملزمنيلجدولوفقًاوتوزيعهم

:الخدماتإلىالمتضرريناألفراد

.واالجتماعيالنفسيالدعممكالماتجميعالنفسيةللصحةالساخنالخطتلقى.1

.الطوارئحاالتفياإلغاثةفرقإلىباالنضماممهتمينأفرادمنمكالماتللمتطوعينالساخنالخطتلقى.2

.ملهمعأماكنأومنازلهمداخلاألضرارإلزالةدعمإلىالمحتاجةالمتضررةالعائالتمنالمكالماتجميعالتبرعاتخطتلقى.3

معيشةبناءوأعادواالدماءومسحوااألنقاضنقلوا.االنفجارموقعفيالشوارعإلىمتطوع200خرجالفوضى،هدأتعندما

شمسحرارةتحت.عنهموالتخفيفلآلخريناألملإعادةفيتساعدالفرقكانتوغاضبين،حزينينالناسمعظمكانبينما.الناس

.اإلنفجارنطقةمفيالشوارعمعظمبيروتدمارتنظيفشملولقد.والماءالطعاممنبالتبرعاتأنفسهمالمتطوعونحّصنالصيف،

سليم،البالطزقاقالباشورة،المزرعة،الياس،مارالكرنتينا،الصيفي،الجميزة،أرمينيا،شارعحلو،شارلمحطةيشملوهذا

.هداءالشوساحةمخايلمارالسوديكو،األشرفية،الزيدانية،النبع،رأسالدروز،كركولالغميق،خندقالظريف،المال،سالم،

ومارالشهداءساحةوهياالنفجارمنمتضررةمناطقثالثةفيخيمثالثةداخلللدعمجاهزةاألخرىالفرقكانتاألرضوعلى

العينيةلتبرعاتاوجمعاألرضعلىالسريعةلالستجابةالعملفرقتنسيقهيالخيامفيالفرقمسؤوليةكانت.والكرنتينامخايل

مدارسالداخلأيًضامخزوميمؤسسةفرقعملت.بالمنازلأُلحقالذيالضرروتنظيفالمتضرريناألفرادعلىوتوزيعها

الثالثةفياتالمستشساعدواكما.مغيزلولورالرسمية،المتوسطةواألشرفيةالجميزة،فريرأوروغواي،تويني،جبرانمثلالمدمرة

منطقةفيحالتالمساعدواكما.الطبيجورجيوسالقديسومركزالوردية،الجعيتاوي،مستشفىوهياألشرفية،فيتضرراً األكثر

علىينالنازحلمساعدةفرقفيآخرينشبابمتطوعينفصلتمكما.الواجهاتوترميماألنقاضأكوامإزالةطريقعناالنفجار

المحطمةافذوالنواألبوابعلىالنايلونأغطيةلصقاستغرقبينما.أخرىتدخالتحينإلىخاصةمخازنإلىونقلهاأمتعتهمحزم

.البسطةحديقةذلكفيبماالعامةالحدائقبتنظيفأيًضاالفرققامتوقتهم،معظم

المهمات والتدخالت
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إلقليمياالمستويينعلىشاملةشراكاتيتطلبالناجح،اإلنسانيفالدعم.الشاملالدعممفتاحهياألزمةأثناءالشراكةكانت

فياألزماتبالمتأثريناألشخاصتضعمشتركةوأهدافرؤيةوعلىوالقيم،المبادئعلىمخزوميمؤسسةشراكةبنيت.والوطني

اللبنانيةوالجامعةاليونيسفمعبالتعاونمخزوميمؤسسةعملت.المستدامةالتنميةأهدافمنعشرالسابعللهدفوفقًاالوسط

بيوإلكترامعنوبالتعاوذلك،علىعالوة.األشرفيةفيالرينغبجسرلحقتالتياألضرارتحديدعلىاللبنانياألحمروالصليب

داءشهلعائالتالطارئةالنقديةالمساعدةتقديمتموقد.متضررةأسرة170علىنقديةمساعداتمخزوميمؤسسةوّزعت،أوستراليا

تم(LWR)العالميةاللوثريةللمنظمة"العودةمشروع"خاللومن.بيروتمرفأفيالقمحوإهراءاتالمدنيوالدفاعاإلطفاءفوج

المنازلعلىمنزليّةكهربائيةوأدواتجهاًزا240توزيعوتمالزجاجإلصالحالمنازللفحصمسح1700منأكثرإجراء

تمالثانية،الحقبةخالل.غازفرن48وميكروويف12وغسالة21وتلفزيونجهاز59توزيعتمّ األولى،الحقبةفي.المتضررة

ساعدتكما.يةالعينالغذائيةوالحصصالنظافةأدواتتوفيرفيالعالميةالمنظمةدعموتضّمن.إضافيةمنزليّةأدوات100توزيع

المفوضيةمنبدعممتضررةأسرة292لـالعينيةالمساعداتوشملت.غذائيًاطرًدا250توفيرخاللمنلبنانفيالكويتسفارة

للبنانييناإلىالالجئين،إلىباإلضافة،اإلغاثيةتغطيتهاالمفوضيةوسعتكما.مطبخأواني284ومرتبة1193وبطانية1134

.الطارئةالنقديةوالمساعدةالحاالتإدارةالتوسعهذاشمل.األوضاعمنوالمتثأرينالمتضررين

الشراكة في قلب

األزمة

غيرالصلبلدنامأساةبيروتمرفأانفجاركان

.مستمرةأزمةخضمفيكانلطالماالذي

يفأنفسناوضععلىوالقدرةالدعممعاللطف

بماناعيشنكسب"ألنناحيويًا،أمًراكانمكانهم

."مهنقدبماالحياةنصنعولكنناعليهنحصل

كلبرائعًاأمًرابالمساعدةالقياماختياركان

ذلكشركاؤنافعل،2020آب4بعد.بساطة

ةلمؤسسالسخيالتبرعخاللمن.بالضبط

واساعدوالنقدية،العينيةوالمساعدةمخزومي،

االنفجاربعداألرواحبناءوإعادةإنقاذفي

للجرحىاألملإعطاءخاللمن.المميت

يوماليمكنبيروت،فيالمتأثرةوالمجتمعات

والجميزةناالكرنتيفيشارعكلفيتأثيرهمتتبع

تالعائالحيثوغيرها،مخايلومارواألشرفية

.محتاجة

مخزومي،مؤسسةفيهنامناشخصكلمن

.المستمرالدعمكلعلىنشكرهم

شكر صادق لجميع

شركاؤنا
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اإلستجابة السريعة لمؤسسة مخزومي

علىناءً بطاقتهابكاملتعملفرقهاجميعظلتبيروت،فيمخزوميمؤسسةبمقرلحقتالتيالشديدةالضربةمنالرغمعلى

جنةلدعتاالنفجار،فيهاحصلالتياللحظةفي.مخزوميميالسيدةالمؤسسةورئيسة،مخزوميفؤادالنائبالمؤسس،توجيهات

الستعداداأهبةعلىبيروتوسطفياألزمةإلدارةعملياتغرفةإنشاءتم.العملخطةلوضعطارئةاستشارةإلىوالطوارئالسالمة

منالعديدلتفعيتم.لألزماتاالستجابةلخطةوفقًاوالمتطوعينالموظفينجميعحشدوتم.األسبوعأيامطوالالساعةمدارعلى

الخطالصحية،الرعايةفريقخاللمنالنفسيةالصحةلخدمةالساخنالخط:الطوارئاحتياجاتعلىبناءً الفورعلىالساخنةالخطوط

جاجالزإزالةفيعاجلةمساعدةيطلبونالذينلألشخاصالعامالدعموخطالمتطوعين،وحدةقبلمنالمتطوعينلدعوةالساخن

القطاعاتددةمتعاستجابةتوفيرخاللمنذلكتحققوقد.المجتمعوسالمةالمعاناةرفعهيمخزوميمؤسسةأولويةكانت.والتنظيف

كما.وعيالتطوالعملالحمايةوخدماتالمأوىوتأمينالصحيةوالنظافةالغذائيةغيرالموادوتوزيعالصحيةالرعايةعلىتّركز

.19-كوفيدمرضانتقالمنالحمايةأنشطةاإلغاثةأعمالخاللاستمرت

6

ددةالدوائر المتع/ تقييم احتياجات المناطق 

وقوععدبفوراً آب،شهرمنالخامسمنبدألالحتياجاتسريعتقييمبإجراء.اإلغاثةعمليةمخزوميمؤسسةدعمتهذا،كلضوءفي

آب،شهرمنلثامنافي.الشركاءمعبالتنسيقوالطوارئ،السالمةلجنةقبلمنللتقييمتخطيطهناككاناليوم،ذلكنفسفي.االنفجار

ً برمتهاالعمليةوتمت.الخرائطرسمنظاموفقبيروتتجوبالميدانفيالمسحفرقكانت .إلكترونيا

حتيةالتوالبنيةالماديةواألصولالعائالتعلىالتأثيرتقييم:أهدافبثالثة2020آب30إلىآب5منللتقييماإلجماليةالمدةكانت

الجهاتمعالجهودوحيدبتالتقييمتمّ .متعمقةأخرىعمليةإلجراءالتحليلبياناتواستخدامالمرفأ،انفجاربعدبيروتفيالخدماتوتقديم

تقييمتخراجاستم.األرضعلىالبياناتمنعددبجمعالمساحينفرققامتكما.بيروتفيالدماربناءإلعادةوالدوليةالوطنيةالفاعلة

.وشركائهامخزوميمؤسسةطّورتهاقدكانتأخرىتقييماتمنالمجتمعيةاالحتياجات
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الصّحة

المدربونالممرضيناألطباءقام.الحادثإلىمخزوميلمؤسسةالتابعةالطبيةالفرقانطلقتبيروت،االنفجارضربأنبمجرد

المتضررةوارعوالشاالنفجارمنطقةفيالطرقاتفيالتجولفيوبدأواالنقالة،الطبيةالعيادةفياألولية،اإلسعافاتإجراءاتعلى

ً سبعينبعديعملالطوارئفريقظلّ .المحيطة مفتوًحامزرعةالفياألوليةالصحيةالرعايةمركزظلّ كما.المحزناليوممنيوما

منمتضررينالدعمصندوقإطارفياألخصائيينجميعقبلمنمجانًاالطبيةاالستشاراتتقديمتملقد:الطبيةالخدماتلجميع

معوليةاألالصحيةالرعايةمركزفيالمساعدةطلبمتضررفردلكلواألشعةالمخبريةالفحوصاتإجراءوتم،بيروتانفجار

ارجيةخإحاالتيتلقىاألوليةالصحيةالرعايةمركزكانو.واليونيسفالعامةالصحةوزارةمنبدعماألساسيةاألدويةتأمين

معمباشرالبالتنسيقالصحيةالخدماتجميعإجراءتملقد.الميدانفيتعملأخرىمنظماتمنوذلكوالمصابينللمتضررين

المتحدةلألممالساميةوالمفوضيةالمسيحيينالشبانوجمعيةالعامةالصحةوزارةرئيسيبشكلذلكفيبماالصحيينالشركاء

فيالجئينالكذلكوتخدممستمر،بشكلمخزوميمؤسسةفياإلغاثةوحدةقبلمنتتمّ الداخليةاإلحاالتكانتكما.واليونيسف

.األزمةهذهخضم

تغذيةاراتاستشكانت.األولوياتمنوسالمتهماألطفالصحةوظلت.الروتينيالتلقيحيتوقفلمالطوارئ،حالةمنالرغمعلى

صحيةالالرعايةمركزفيالطبيعيةالرضاعةغرفةفيالحاجةدعتكلماتتموالمرضعاتوالحواملالصغارواألطفالالرضع

الدمويةةواألوعيالقلبأمراضلتشخيصاألشخاصجميعفحصالمعديةغيراألمراضبرنامجواصلقدو.المزرعةفياألولية

لضربةعّرضتقد,األوليةالصحيةللرعايةمخزوميمؤسسةمركزكانو.باالنفجارمباشربشكلالمتأثريناألشخاصذلكفيبما

ً الدوليةاإلغاثةومنظمةالعامةالصحةوزارةوأجرت.االنفجارموجاتجراءشديدة حدوثاألوليةجالنتائأكدت.التحتيةللبنيةتقييما

فرققبلمنرالفوعلىاألضرارمعظممعالتعاملتم.الصحيالمركزفيهيقعالذيبالمبنىلحقتالتيالهيكليةاألضراربعض

وزارةانتوك.أخرىطوابقإلىالفورعلىللعملالمؤهلةغيرالغرفنقلوتم.لـلمؤسسةالتابعةوالصيانةاللوجستيةالخدمات

.صحيةولوازموأدويةطبيةأدواتقّدمتقدواليونيسفالعامةالصحة
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لمؤسسةةالتابعالنقالةالطبيةالعيادةنشرتماالنفجار،منذ

لبالطاوزقاقكالباشورةالتأثرشديدةالمناطقفيمخزومي

موكروالجعيتاويحمودوبرجوالسوديكوالنبعورأس

الصحيالدعملتقديموالمدورمخايلومارالزيتون

ينالمتطوعإيصالهيالرئيسيةمهمتهاكانت.والطوارئ

من،نوالممرضياألطباءذلكفيبماالصحية،الرعايةفي

عالشوارإلىالمزرعةفياألوليةالصحيةالرعايةمركز

ماتخدالفرقوقدمت.محددزمنيلجدولوفقًاالمتضررة

روقوالحبالجروحالعنايةذلكفيبمااألوليةاإلسعافات

رعايةالأنشطةتنفيذوتم.النفسيوالدعمالعامةوالصحة

ملالعلتسهيلوصحيةنظيفةبيئةمراعاةمعالصحية

بماقيموالتعالنظافةألدواتمستمرتوزيعهناككان.الطبي

في.اتوالقفازالكحولية،اليدينومعقماتالكماماتذلكفي

فراداألبتعليمتقومالطبيةالفرقكانتنفسه،الوقت

.اليديننظافةممارساتأفضلالمتضررين

8

ةاإلستجابة السريعة للعيادة الطبية النقال

عامذمنمخزوميلمؤسسةالنقالةالطبيةالعيادةاستخدامتم

المجتمعاتفيالفوريةالطوارئرعايةلتوفير2010

لتسهيهوعادةً الوحدةهذهدوركان.لبنانفيحاجةاألمس

رغيالسنلكباراألوليةالصحيةالرعايةإلىالوصول

مركزنمبالقربيعيشونالالذينأوالتنقل،علىالقادرين

منبالمزيدالقيامعلىالتجاربهذهساعدت.صحيةرعاية

يةالطبالعيادةعملت.لألزماتوالتأهبلهاالمخططاألعمال

قحرائأثناءالطارئةاإلغاثةفيسابقوقتفيالنقالة

.لبنانجبلفيالغابات

دمرةالمالمنازلإلىالمتطوعينبنقلاالنفجاربعدوقامت

اتبالزيارليقومواالمرفأبمنطقةالمحيطةالشوارعفي

عدينالمقلألشخاصيوميبشكلتتمكانتالتيالمنزلية

المنازلمنالخروجمنيتمكنوالمالذينالسنوكبار

.المتضررة
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ةالمواد غير الغذائية والنظاف

ملالعبهدفالمياهأنابيبطالتالتياألضرارلمعرفةاالنفجارمنطقةفيمنزل1300بتقييمشركائهامعمخزوميمؤسسةقامت

.الشركاءمعالتدخالتأجلمن

إلىبحاجةاتوالخزانكثيراً تضررتقدالمياهشبكاتكانتكمااالنفجاربعداألولىاأليامفيصعبًاالمنازلإلىالوصولكان

.االستبدالأواإلصالح

حتياًجاااألكثرالعائالتعلىومكافحتهاالجراثيممنالحمايةوموادالنظافةأدواتمنتشكيلة1780بتوزيعمخزوميمؤسسةقامت

األوليةلصحيةاالرعايةمركزفيالموادهذهمنالمستمرةالتوزيعاتإلىباإلضافة.االنفجارومحيطوالكرنتيناالباشورةمناطقفي

.وغيرهاكانسيال،أريونيسيف،العامة،الصحةوزارةذلكفيبماوالدوليينالمحليينالشركاءمعبالتعاونالتوزيعوتم.المزرعةفي

تقييمعلىبناءً المتضررةالمناطقفياألساسيةواإللكترونياتالمنزليةاألدواتبتوزيعشركائهامعمخزوميمؤسسةقامتكما

.الميدانيونالمساحونأجراهالذيالسريعاألثر

األمن الغذائي

.السريعالميدانياألثرتقييمعلىبناءً الغذاءتوزيععلىمخزوميمؤسسةعملت

المتضررةاألسرعلىلألكلالجاهزةواألغذيةالساخنةالوجباتتوزيعتم:

4590اللبنانياألحمروالصليبالمركزيالمطبخمعبالتعاونوجبة.

المتضررةاألماكنفيأيًضاالعينيةالغذائيةالطرودتوزيعتم:

250بيروتفيالكويتسفارةمنعينيةغذائيةحّصة.

50سليمستوكمنغذائيةحّصة.

مختلفينشركاءبمشاركةالقمحدقيقتوزيعأيًضاتم:

250المزرعةمخبزوألفاجمعيةمنالخبزمنكيس200والطحينمنكيلو.

الدوليةالفاعلةالجهاتمعبالتعاونالعينية،الغذائيةالمساعداتعلىالتركيزوكان.

الحماية

القصفمنبدءاً ،2006عاممنذالسابقة،األزماتخاللاستخدمهاالتيومواردهخبراتهعلىمخزوميمؤسسةفريقبنى

اتمّ فيكنّالهذا.وناكورفيروسجائحةإلىلبنان،جبلفيالغاباتحرائقإلىوالسورية،العراقيةالحربينإلىللبنان،اإلسرائيلي

.االنفجاربعداألمورلمعالجةالجهوزية

حمود،برجيةوبلدالعامةالصحةووزارةالالجئينلشؤونالمتحدةلألممالساميةوالمفوضيةبيروتمحافظمكتبمعوبالتنسيق

تواصلالنحوأساسيبشكلالحمايةأعمالأولويةتوّجهت.الميدانيالمستوىعلىاإلغاثيةأعمالهااالستجابةفرقنّسقت

.واالجتماعيالنفسيالدعمإلىواإلحاالتالنفسيةاألوليةواإلسعافاتالمجتمعيةوالمشاركة

تتمركزتيوالمخزوميلمؤسسةالتابعةاإلغاثةوحدةضمنموجودة,متخصصةتوعيةفرققبلمنالحمايةخدماتتوفيرتملقد

.المزرعةفياألوليةالصحيةالرعايةمركزفيالخدمةهذهتقديمتمّ كما.الحريريمستشفىداخل

ً الحمايةخدماتلتقديمالمتضررةالمناطقفيبجوالتهماالمرحوباصالنقالةالطبيةالعيادةمنكلقامتكما ً أيوتمّ .يوميا تعليمضا

.االنفجاربببسنفسيةبصدمةأصيبواالذيناألطفاللمساعدةوذلكالميدانفييعملخاصفريقخاللمناالجتماعيالتواصل

.70793038الرقمعلىالطوارئلحاالتالساخنالخطتعبئةأيًضاتّمتقدو
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إلىالوصولدعمل.المساعدةعلىللحصولاألهليةلتحديدمنزلإلىمنزلمنتمّ الذيالتقييمإلىمخزوميمؤسسةاستجابةاستندت

والسلطاتبالشركاءاتصالعلىالفرقكانتالمتضررة،المحيطةوالمناطقبيروتفياالنفجارمنطقةفيالمتضررةالمناطق

استخداموتم.يناوالكرنتوالجميزةمخايلوماروالجعيتاويالصيفيمناطقفياإليواءمجالفيالمساعدةلتقديموالمتطوعينالمحلية

على،خزوميملـمؤسسةالتابعالطوارئعملفريقطورهالذيبيروتبانفجارالمتأثرةوللمجتمعاتللمناطقاالحتياجاتتقييم

.التقريرهذافيسابقًاهامناقشتتمتالتيالتدخالتمنالمزيدفيوساعدوشفافًامرنًاالتقييموكان.االنفجارأثرلتقييمكأداةالفور،

,االنفجارحولأسئلةالمساحونتناولحيثمنزل،إلىمنزلمنالزياراتخاللمنأساسيًا،مسًحا1353بإجراءالفرققامت

رشوالفالمنزليةلألجهزةتوزيعاتالمأوىشركاءمساهماتتضمنتولقد.المتعمقةاالستطالعاتمنالمزيدإجراءتموكذلك

.المطبخومستلزمات

والحجارةجاجالزإزالةوتمت.وتنظيفهاوتقييمهاالمتضررةالمناطقفيوالمدارسوالمستشفياتوالمخازنالمنازلزيارةتمتلقد

كما.المكسورالزجاجإلصالحالمساعدةلتلقيالمعاييرمنزل900استوفىوقد.النايلونبأغطيةالفتحاتجميعوتغطيةواأللمنيوم

الفاعلةالجهاتمعالعملالميدانيةالفرقواصلت.األستراليةبيوإلكترامنبمساهمةمشروطة،غيرنقديةمساعدةأسرة170تلقت

بتوصيلقالةالنالطبيةالعيادةقامتكما.المنازلفياألضرارتقييمفياللبناني،األحمرالصليبذلكفيبمااألخرى،المحلية

.المنزليةالزياراتبهدفالمرفأبمنطقةالمحيطةالشوارعفيالمدمرةالمنازلأمامالمتطوعين

المأوى
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سمحمما،التدخالتجميعلمتابعةاإلنفجار،منطقةفييوًماحاضرةمخزوميلمؤسسةالتابعةاإلجتماعيالتواصلوسائلكانت

صفحةإنشاءوتم.بتواصلاألليمللحدثأيًضامصاحبةاإلعالميةالتغطيةوكانت.المتضررةالعائالتاحتياجاتعنالحربالتعبير

/https://makhzoumi-foundation.org/donateالرابطهذاعلىمخزوميمؤسسةموقععلىللتبرعاتخاصة

متبّرعونالأرسلإذللمجتمعدعمأكبرالعينيةالتبرعاتوكانت.وخارجهلبنانداخلمنالواردةالمساعداتأنواعجميعجمعوهدفها

.فرارحالةفيمخزوميمؤسسةفرقتزالوالتصل،السخيةالتبرعاتتزالالباختصار،.واألدويةواألطعمةالمالبس

في اإلعالم

Facebook Instagram

IGTV

In  the Press

You Tube

Lebanon 24
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https://www.facebook.com/215286502189/posts/10157394146967190/
https://www.facebook.com/215286502189/posts/10157394146967190/
https://www.instagram.com/p/CFd65P7pZGk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFd65P7pZGk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebohttps/www.facebook.com/watch/?v=784252609057639&extid=18L74bJ1Zu6FfQhYok.com/watch/?v=784252609057639&extid=18L74bJ1Zu6FfQhY
https://www.facebohttps/www.facebook.com/watch/?v=784252609057639&extid=18L74bJ1Zu6FfQhYok.com/watch/?v=784252609057639&extid=18L74bJ1Zu6FfQhY
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/500722/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/500722/
https://youtu.be/qbhagoAVJX8
https://youtu.be/qbhagoAVJX8
https://www.facebook.com/Beirut24/videos/824116681689498/?t=5
https://www.facebook.com/Beirut24/videos/824116681689498/?t=5
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بيروتأهلوحزنالجرحى،وألمالشهداءدماءبين

كلوفوقالجريحة،العاصمةعلىلبنانوكل

المهدورة،واألرواحالعاطفيةوالدموعاألنقاض

احةبسأشبهالرهيباليومذلكفيبيروتكانت

.والقمعالحزنيلفهاقتال،

عةبقورسمالسوادهذاكسربيروتفيواحدمشهد

في.لأفضبغداألملنسيموعقدأسودنفقفيضوء

عنيغبلموأجهزتها،للدولةالتامالغيابظل

علرفاأليديتشابكت.بهابيروتعشاقاهتمام

والشوارعالمنازلعناألنقاضوإزالةاآلالم

همالحقيقيوناألبطال.التجاريةوالمحالت

.المتطوعون

وبالدؤعملهمعلىالمتطوعينجميعنشكرأننود

المنازلوتنظيفوالزجاجاألنقاضإزالةفي

مناطقمختلففيالتجاريةوالمحالتوالشوارع

منكجزءالتدويرإلعادةالزجاجونقلالعاصمة،

تهمرسالعلىنشكرهمأننودكما.نفرزيالمبادرة

اإلسعافاتوتقديمالجرحىعالجفياإلنسانية

.االنفجارلمصابياألولية

نداء متواصل للمتطوعين

Additional Links: https://makhzoumi-foundation.org/
https://www.facebook.com/makhzoumi.foundation/
https://twitter.com/makhzoumi
https://www.instagram.com/makhzoumi_foundation/
https://www.youtube.com/user/makhzoumifoundation
https://makhzoumi-foundation.org/beirut-explosion-crisis/

For more details, please contact:
Makhzoumi Foundation Headquarter in Beirut, Lebanon

info@makhzoumifoundation.org
++961-1-660890
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