إغالق الطرقات
وتوجيهات السير
أألحد  10تشرين الثاني 2019

يرجى قراءة هذه الوثيقة بعناية
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بلوم بنك بيروت ماراثون
ستُقام النسخة السابعة عشر من بنك بلوم بيروت ماراثون في العاشر من تشرين الثاني 2019
وستتطلب إغالق الطرق وتخصيص المواقف في مناطق معينة حول بيروت.
ضا على موقعنا اإللكتروني
توفر هذه الوثيقة تفاصيل حول إغالق الطرق والتي تتوفر أي ً
beirutmarathon.org
سيتم وضع يافطات "إغالق الطرق" الخاصة بنا في الشوارع المتأثرة بالحدث قبل  30يو ًما من يوم
السباق لتحذير الناس من الطرقات المغلقة المفروضة في ذلك اليوم.
سيتواجد الجيش اللبناني ,وقوات األمن الداخلي ,شرطة البلديات ,وجميع موظفينا والمتطوعين في
الشوارع لتوجيه حركة المرور في يوم السباق للمساعدة في توجيه السير وفي حالة حدوث أي
طارىء.
نشكرك مقد ًما على تعاونك وتفهمك  ،بينما ننظم أكبر حدث رياضي يشهده لبنان في  10تشرين
الثاني .2019
ألي استفسارات أو حاالت طوارئ  ،يمكنكم االتصال بقسم العمليات لتوجيهك ومساعدتك في أي
وقت .ستتلقى غرفة العمليات إتصاالتكم إبتدا ًء من  1تشرين األول حتى  10نوفمبر .2019

الخط الساخن :
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منطقة اإلنطالق
الطريق الرئيسي
المنطقة

شارع المير مجيد أرسالن
من مدخل سي سايد أرينا إلى تقاطع زيتونا باي

يبدأ إقفال الطرقات
يتم فتح الطرقات

 10تشرين الثاني  03:00 l 2019صباحا ً
 10تشرين الثاني  12:00 l 2019ظهرا ً
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وسط بيروت  lشارع باستور  lمار مخايل
الطرقات الرئيسية

جادة بارك  /شارع المير مجيد أرسالن  /ميناء الحصن /
جادة الجنرال فرانسوا الحاج  /شارع ويغان  /باب ادريس /
شارع عمر الداعوق  /شارع رياض الصلح  /شارع المير
بشير  /شارع باستور  /شارع أرمينيا  /جادة شارل الحلو/
شارع جورج حدّاد.

المعالم

بناية كاراقوال  /فندق بالم بيتش  /زيتونا باي  /أسواق
بيروت  /مبنى النهار  /مبنى ايلي صعب  /مدخل بيت
الوسط  /مبنى وزارة اإلتصاالت  /ساحة رياض الصلح /
ّ
محطة
وايلد ديسكوفري /شركة كهرباء لبنان/
القطارمارمخايل  /أم تي سي تاتش  /تقاطع بيت الكتائب /
شارع الخضر.

يبدأ إقفال الطرقات
يتم فتح الطرقات
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 10تشرين الثاني l 2019
 10تشرين الثاني l 2019

 06:00صباحا ً
 01:00ظهرا ً

الكورنيش

 lالمنارة  lالحمرا  lكليمنصو

الطرقات الرئيسية

شارع إبن سينا  /عين المريسة  /جادّة باريس  /شارع شارل
ديغول /نجيب عرداتي  /شارع التنّوخيين  /شارع جون
كينيدي  /شارع صيداني /شارع صوراتي  /شارع القاهرة /
شارع الحمراء /شارع روما  /شارع المقدسي  /شارع
كليمنصو.

المعالم

فندق فينيسيا  /ماك دونالدز  /المنارة  /النادي الرياضي/
كاراكاس /فندق فارساي  /تمثال جمال عبد الناصر باتجاه
البوابة الطبية للجامعة األميركيّة /
مدرسة ال ّ / ESA
خريجي الجامعة األميركيّة /فندق
سبينيس  /نادي ّ
ّ
محطة الورديّة  /مركز كليمنصو الطبّي /
غولدن توليب /
تقاطع بنك مد.

يبدأ إقفال الطرقات
يتم فتح الطرقات

 10تشرين الثاني  06:00 l 2019صباحا ً
 10تشرين الثاني  12:30 l 2019ظهرا ً
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كورنيش بيار الجميل  lفرن الشباك
الطرقات الرئيسية

كورنيش النهر  /جسر فيات  /الطريق الموازي لجادّة
إميل ل ّحود

المعالم

جسر البيجو /وزارة الطاقة والمياه  /سوق األحد  /جسر
الواطي  /جامعة الحكمة

يبدأ إقفال الطرقات
يتم فتح الطرقات
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 10تشرين الثاني  06:00 l 2019صباحا ً
 10تشرين الثاني  01:30 l 2019ظهرا ً

برج حمود  lالطريق البحرية  lجديدة – سد
البوشرية  lبولفارد ميرنا الشالوحي
الطرقات الرئيسية

شارع أرمينيا  /شارع أوغست باخوس  /شارع عسيلي/
شارع مار يوحنّا  /شارع شركة الكهرباء /شارع مار
يوسف  /شارع عسيلي  /شارع نيو جديدة  /شارع الس ّكة /
شارع بشارة الخوري

المعالم

مدخل برج ح ّمود  /ساحة بلديّة برج ح ّمود /مستديرة الدورة/
مستشفى مار يوسف  /شاركوتيه عون  /باخوس للتجارة /
غاليري خبّاز  /بان دور  /بلديّة الجديدة  /حلويات داغر /
مدرسة بوغوصيان  /محطة بنزين زد واش

يبدأ إقفال الطرقات
يتم فتح الطرقات
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 10تشرين الثاني  06:00 l 2019صباحا ً
 10تشرين الثاني  12:00 l 2019ظهرا ً

الطرقات الرئيسية

الطريق البحريّة من نهر بيروت إلى السفارة الكنديّة

المعالم

ّ
محطة مدكو  /آيشتي
غاليري فانليان  /فولفو /

يبدأ إقفال الطرقات
يتم فتح الطرقات

 10تشرين الثاني  06:00 l 2019صباحا ً
 10تشرين الثاني  10:30 l 2019صباحا ً
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زلقا  lجل الديب  lأنطلياس
الطرقات الرئيسية
المعالم
يبدأ إقفال الطرقات
يتم فتح الطرقات

طريق طرابلس القديمة بيروت  /نهر الموت
سكوير كافيه  /مدخل جل الديب  /كنيسة مار الياس
 10تشرين الثاني  06:00 l 2019صباحا ً
 10تشرين الثاني  11:30 l 2019صباحا ً

منطقة الوصول
الطرقات الرئيسية
المعالم

يبدأ إقفال الطرقات
يتم فتح الطرقات
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ساحة الشهداء
من تقاطع جامع مح ّمد األمين إلى تقاطع فندق لو غراي

 09تشرين الثاني  06:00 l 2019صباحا ً
 10تشرين الثاني  04:00 l 2019بعد الظهر

نقاط عبور السيارات
ابتدا َء من
سيتم إغالق الطرقات ابتدا َء من نهار السبت تشرين الثاني
الساعة
تشرين الثاني
الساعة السادسة صباحا َ تدريجيا َ لغاية نهار األحد
الرابعة بعد الظهر.
ستتحكم "نقاط عبور السيارات" بحركة السير على مسار السباق ,وسوف يتم إدارة
النقاط من قبل عناصر قوى األمن الداخلي ,شرطة البلديات ,وجميع موظفينا
والمتطوعين في مناطق محددة.
وسيتم فتح النقاط بمجرد أن يكون ذلك آمنا.
البوابات

ى
مستشف األرز
الزلقا  ،تقاطع
ى
الزلقا  ،تقاطع مستشف أبو جودة
الحمراء  ،روزا كافيه
الحمراء  ،شارع المقدس (محالت أوريجينال مارين) تقاطع AUBMC
ى
صيدان (محالت باتش) تقاطع AUBMC
الحمراء  ،شارع
السي)
الحمراء  ،تقاطع أبو طالب و شارع بليس (عكس ر
برج ّ
حمود  ،كنيسة مار يوسف
ّ
برج ّ
حمود  ،تقاطع السكة عند شارع األب عريس
ر
ى
الخض
أوتوسياد شارل الحلو عند جامع
غاليي ّ
خباز
مينا شالوح عند ر
بولفار ر
ّ
غاليي اإلتحاد
مينا شالوح عند ر
بولفار ر
ّ
البوشية  ،تقاطع عسيل
أوتوستراد شارل الحلو وبولفار ميرنا شالوحي مفتوحين أمام السيّارات

pg. 10

معلومات للمقيمين على مسار السباق
ستستقبل الدورة السابعة عشرة من بلوم بنك بيروت ماراثون أكثر من  49ألف عداء في
ذلك اليوم ،وسوف يركضون في شوارع بيروت ابتدا ًء من الساعة  6:20صباحا ً وحتى
حوالي الساعة  01:30ظهرا ً.
وسيمر السباق في مناطق مختلفة مثل :بيروت ،برج حمود ،الجديدة ،زلقا ،انطلياس ،سد
البوشرية ،جل الديب ،والعديد من الطرق الداخلية على طول المسار.
يمكن للمحالت التجارية أن تبقى مفتوحة لتشجيع العدائين في يوم السباق ،ومع ذلك،
نوصي أن يتم التنسيق لكيفية الوصول للمحالت قبل وقت لكي ال تتأثر بجدول األحداث
لدينا وإغالق الطريق.
إذا كان مسار السباق يتقاطع مع عنوان منزلك ،أظهر دعمك للعدائين من خالل تشجيعهم
في منطقتك .يرجى المساعدة عن طريق إزالة سيارتك عن الطريق من السبت 09
تشرين الثاني إبتدا ًء من الساعة التاسعة ليالً لغاية نهار األحد  10تشرين الثاني الساعة
واحدة ظهراً.
يرجى التأكد من أن سيارتك ليست متوقفة على مسار السباق قبل هذا الوقت.
العداؤون وعداؤو اإلحتياجات الخاصة عرضة للسيارات المتوقفة.
لمزيد من التفاصيل حول إغالق الطرق ،واالتجاهات ،والخرائط ومعلومات السباق ،راجع موقعنا
على االنترنت www.beirutmarathon.org
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كيفية الوصول الى المستشفيات
المستشفى
– مستشفى
الجامعة أألميركية

كيفية الوصول
الطرقات الرئيسية
-

الوصول الى شارع بدر دمشقية
إتجه نحو تقاطع شارع أميل أدة وشارع السادات
إنعطف يمينا ً على شارع أميل أدة نحو مطعم الشيخة
وإنعطف يسارا ً بعكس السير على شارع القاهرة مرورا ً ب شارع
الحمرا و شارع المقدسي وشارع الصيداني للوصول الى مستشفى
الجامعة أألميركية

المعالم الرئيسية
-

-
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الوصول إلى مبنى السفارة السعودية (قديماً)
إتجه نحو بناية السحاب للوصول الى تقاطع الجامعة اللبنانية أألميركية
)
(
إنعطف يمينا ً نحو أفران الكبوشية ومطعم الشيخة
إنعطف يسارا ً بعكس السير للوصول إلى مقهى روزا مروراً ب شارع
الحمراو شارع المقدسي وشارع الصيداني للوصول الى مستشفى
الجامعة أألميركية.

المستشفى
مستشفى ن ّجار
مستشفى بخعازي
مستشفى الجامعة أألميركية
مركز كليمنصو الطبي
مستشفى فؤاد خوري

كيفية الوصول
الطرقات الرئيسية
-

-

الوصول إلى شارع فخرالدين بجانب فندق الفينيسيا
إتجه صعودا ً للوصول الى تقاطع عمر الداعوق
إتجه يمينا ً على شارع جون كنيدي
ً
إتجه مباشرةً وإنعطف يسارا ً نحو شارع نقوال ربيزمرورا بمدرسة ال
إلدارة أألعمال
للوصول الى بوابة الطوارىء
إنعطف شماالُ قبل مبنى بنك
ومواقف مركز كليمنصو الطبي.
وخذ أول منعطف يمينا ً
إنعطف يسارا ً حول مبنى بنك
للوصول إلى مستشفى بخعازي.
يمكنك المضي مباشرة ً بعد مستشفى بخعازي على شارع روما وإنعطف
يمينا ً للوصول الى مستشفى ن ّجار.
إذا أردت الوصول الى مستشفى الجامعة أألميركية ومستشفى خوري,
ويمينا ً على شارع معماري
إنعطف يسارا ً حول مبنى بنك
للوصول إلى المستشفى.

المعالم الرئيسية
-
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البقاء يمينا ً بعد فندق الفينيسيا للوصول الى تقاطع عمر الداعوق
إتجه يمينا ً ويسارا ً نحو طلعة جنبالط
الوصول إلى مبنى بنك ال
إنعطف يسارا ً ويمينا ً للوصول الى مستشفى بخعازي ,مستشفى نجار,
مستشفى الجامعة أألميركية ومستشفى خوري.
للوصول الى بوابة الطوارىء
إتجه يسارا ً قبل مبنى بنك ال
ومواقف مركز كليمنصو الطبي.

المستشفى
مستشفى حداد  -الجميزة

كيفية الوصول
الطرقات الرئيسية
 الوصول الى جادة جورج حداد عند التقاطع وقبل النفق ,إنعطف يمينا ً على شارع غورو إنعطف يسارا ً للوصول إلى المستشفىالمعالم الرئيسية
-

مستشفى أبو جودة

-

للتأمين
المرور بجانب سوبر ماركت الشيخ وكنيسة سانت جورج (الزلقا)
للوصول الى مبنى بلدية جل الديب
إنعطف يسارا ً نحو كنيسة سيدة البشارة وإنعطف يسارا ً مجدداً للوصول
الى المستشفى.

الطرقات الرئيسية والمعالم الرئيسية
 بإتجاه البحر,الخروج من أوتوستراد المتن السريع بجنب مبنى أروب-
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الوصول الى تقاطع ال
عند تقاطع مطعم
للصورة -
إتجه يسارا ً للوصول الى المستشفى

الطرقات الرئيسية والمعالم الرئيسية
 بإتجاه البحر,الخروج من أوتوستراد المتن السريع بجنب مبنى أروب-

مستشفى أألرز

والتوجه على جادة جورج حداد
إتجه يمينا ً نحو مبنى المؤسسة العربية

للتأمين المرور بجانب سوبر ماركت الشيخ
إنعطف يسارا ً مرورا ً بسوبرماركت
المستشفى.

للوصول الى

المستشفى
مستشفى مار يوسف

كيفية الوصول
الطرقات الرئيسية
 الوصول الى الطريق الفرعي ألوتوستراد جونية – بيروت بعد مستديرة-

الدورة
خذ يمينا ً ويسارا ً للوصول الى شارع بيار الجميًل
إنعطف يمينا ً للوصول الى المستشفى

المعالم الرئيسية
-
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الوصول الى مستدية الدورة ,اتجه نحو الطريق الفرعي للطريق البحري
قبل مبنى بنك الموارد ,إنعطف يمينا ً
 ,إنعطف يساراً
قبل الوصول الى مبنى
للوصول الى المستشفى.

كيفية الوصول الى الكنائس
الكنيسة
كنيسة مار
جرجس للروم
أألرثودوكس

كاتدرائية مار
جرجس للموارنة
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المنطقة

كيفية الوصول

ساحة النجمة – باب القادمون من الشمال والبقاع:
 من الكرنتينا ,الوصول الى تمثال المغتربينأدريس
 إنعطف يمينا ً تحت جسر شارل الحلو للوصول الى تقاطع مرفأ بيروت إتجه مباشرة ً نحو تقاطع شارع فوش وإنعطف يساراً للوصول الىشارع ويغان
ً
 أركن السيارة خلف الكنيسة وتوجه سيرا للوصول الى الكنيسة (يفضلقبل الساعة الثامنة صباحاً).
القادمون من بيروت:
 الوصول الى تقاطع برج الغزال وتوجه نحو تقاطع مطعموإتجه مباشرة ً للوصول الى تقاطع مرفأ بيروت
 إنعطف يسارا ً للوصول الى شارع فوش وإنعطف يسارا ً نحو شارع ويغانً
 أركن السيارة خلف الكنيسة وتوجه سيرا للوصول الى الكنيسة (يفضلقبل الساعة الثامنة صباحاً).
القادمون من الشمال والبقاع:
رياض الصلح -
 من الكرنتينا ,الوصول الى تمثال المغتربينالعازارية
ً
 إنعطف يمينا تحت جسر شارل الحلو للوصول الى تقاطع مرفأ بيروت إنعطف يسارا ً للوصول الى برج الغزال إتجه مباشرة ً تحت النفق وإنعطف يمينا ً قبل الوصول الى جسر فؤادشهاب نحو شارع بشارة الخوري
درجة للوصول الى مواقف
 قبل تقاطع ساحة الشهداء ,أإللتفافمبنى العازارية.
ً
 أركن السيارة في المواقف وتوجه سيرا للوصول الى الكنيسة.القادمون من بيروت:
 الوصول الى تقاطع برج الغزال واإللتفاف يسارا ًدرجة ومن
بعدها أخذ أقصى يمين للوصول الى شارع بشارة الخوري بإتجاه ساحة
الشهداء
درجة للوصول
 قبل الوصول الى تقاطع ساحة الشهداء ,اإللتفافالى مواقف مبنى العازارية.
ً
 -أركن السيارة في المواقف وتوجه سيرا للوصول الى الكنيسة.

كيفية الوصول الى المطار
القادمون من منطقة البقاع
توجه نحو أوتوستراد الحازمية ثم الى نفق الصيّاد بإتجاه جسر الضاحية نحو طريق المطار.

القادمون من منطقة الشمال
توجه إلى فوروم دو بيروت ,خذ يمين قبل فوروم دو بيروت  /أوتوستراد أميل لحود نحو
أوتوستراد الحازمية وتوجه من خالل تقاطع الصيّاد بإتجاه جسر الضاحية نحو طريق المطار

القادمون من الجنوب
الطريق إلى المطار سالكة.

المسافرون  /القادمون من بيروت الكبرى
 oالحمرا  /كليمنصو  /روشة  /فردان  /كورنيش المزرعة  /سليم سالم  /الكوال
المر
المسافرون والقادمون من منطقة فردان وسبيرز ,يجب عليهم التوجه الى تقاطع برج ّ
حيث أن كل الطرقات سالكة بإتجاه المطار من خالل تقاطع الكوال.
 oوسط بيروت  /الصيفي  /قنطاري  /أشرفية  /ساحة ساسين  /جعيتاوي
توجه إلى تقاطع برج الغزال نحو أوتوستراد الجنرال فؤاد شهاب ,حيث أن كل الطرقات
سالكة بإتجاه المطار من خالل تقاطع الكوال.
 oميناء الحصن  /باب إدريس
توجه إلى تقاطع فندق الفينيسيا ثم الى نفق سليمان فرنجية ,حيث أن كل الطرقات سالكة
بإتجاه المطار من خالل تقاطع الكوال.
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