
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ١١-٤-٢٠١٦، من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف 
اللبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي:  وٕاخماد حرائق على األراضي

  :-  إخماد حرائق 

o :    دار�ا (الشوف).زغرتا( أ�طو أحراج - (

o  القناطر (فقرا). – السبت�ه – �صال�م – دوحة عرمون -  روم�ه –أعشاب   : (م.جبل لبنان) : عرمون 
. – سیروب �افل�ه –            (م.صور)     : الشهاب�ة 

             (م.الشمال)   : عرقة (عكار).
o  حاصب�ا - سقف قرمیدي لمنزل في غ�الة.–(زحلة) العامر�ة   عین الدل�ة (برج البراجنة) -–منازل    : ضب�ة 
o  صیدا. – ال�ابل�ة – جسر الواطي –س�ارات   : برج البراجنة  
o صیدافياخل متجر لب�ع االل�سة في شارع دالعة مؤسسات : داخل مطعم في صور وآخر في الصفیر - د .

o   �هر�اء  : مولد  في �ل من : زاروت، الّج�ة و صیدا(*٢)– غرفة �هر�اء في عین الدل�ة (برج البراجنة).

o  - مزرعة �شوع في المدینة الصناع�ةفي االخشاب �قا�ا اكوام من مختلف   : نفا�ات في روم�ه. 
 أعشاب وأشجار مثمرة في  ومحل لب�ع قطع الس�ارات المستعملة في الع�اس�ة –وأشجار مثمرةعشاب            أ

.            �عقلین

نقل جر�ح من التا�ع�ة البنغالدش�ة الى   طبرجا و –تهم من داخل س�ارقتیلتینسحب جر�حین و وادي �شلة و- حوادث سیر   :
 سن الفیل وسحب مصا�ة – �قاع كفرا وسحب جر�حة من داخل س�ارتها – مستشفى سان لو�س في جون�ة

نقل مصاب الى   الجناح و– الفاعور ونقل مصا�ة إلى مستشفى العبدهللا في ر�اق –من داخل س�ارتها 
ل مصاب إلى مستشفى المقاصد. قن الرملة الب�ضاء ومستشفى الزهراء –

اسعاف  : (١٤) حالة �ارئة – نقل قتیل من منزله في دوحة عرمون إلى مستشفى المقاصد. -   نقل وٕ

 استمرار ال�حث عن شاب سوري الجنس�ة فقد مقابل شاطئ الرملة الب�ضاء - فتح �اب منزل في ناب�ه.- اغاثة وانقاذ    : 

كاز�نو لبنان - بیر الهیت - ادما –   على طرقات (٣٢رالي  الر��ع   س�اقتأمین السالمة العامة خالل - حما�ة مدن�ة : 
 في مدرسة   خالل س�اق للخیلمین السالمة العامةتأ   –) - غلبون مّشان - فتري - نهر ابراه�م – المنصف

. سال عین السعادة ال المون 

تذكر المدیریة العامة للدفاع المدني المواطنین بضرورة اإلتصال بغرفة عملیاتھا على رقم الطوارئ ۱۲٥  لطلب المساعدة.


