
تواصل العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٦/١٢/١٢،العمل على إخماد حر�ق شّب داخل 
 رأس مسقا.مستودع لألخشاب في 

تمكنت من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد حرائق على األراضي اللبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي: كما 
 

 :-  إخماد حرائق 
o . أحراج   : رأس المتن 
o .أعشاب  : طبرجا - رشعین - الح�صة - �عبدات - أنفه - بتاتر - التلیل - كفرحي 
o :   داخل كوخ خشبي في الخنشارة - حمانا - طیرفلس�ه - سحمر - األشرف�ة - العامر�ة - دوحة الحص منازل

- مكسة - صبرا - الحلوس�ة - األوزاعي - �عل�ك.
o .س�ارات   : جل الدیب - س�عل(زغرتا) - الجمهور - بینو 
o  كهر�اء   : لوحة فواصم كهر�ائ�ة في صیدا - غرفة كهر�اء في الجمیزة وأخرى في زوق مص�ح  - أسالك

         كهر�ائ�ة على سطح مبنى في صور - محّول داخل مبنى في نیو جدیدة.
o . مؤسسات : داخل مطعم في میرنا الشالوحي وأخر في كف�فان - داخل محل في البترون
o .نفا�ات   : السبت�ة - عال�ه 
o :   أعشاب ونفا�ات في كل من : مشیخا ، الفنار.مختلف

حراجل ونقل جر�ح الى مستشفى السان جورج - جعیتا ونقل جر�حین الى مستشفى السان جورج - ف�طرون - حوادث سیر :
وسحب جر�حین من داخل س�ارتهما - زغرتا وسحب ٣ جرحى من داخل س�ارتهم - بلونة ونقل جر�ح 

الى مستشفى السان جورج - قرنة شهوان ونقل جر�حة الى مستشفى سرحال - مجدل عنجر ونقل 
جر�ح الى  مستشفى تعنایل. 

اسعاف : (٨) حاالت �ارئة - نقل جثة موا�نة من الفنار الى مستشفى �عبدا الحكومي.-  نقل وٕ

نقل جر�حة الى مستشفى الجامعة األمیرك�ة في بیروت إئر إصا�ة تعّرضت لها جراء سقوط ألة التصو�ر - إغاثة وٕانقاذ   :
المروح�ة في معرض بدارو - إنقاذ فتى ألقى بنفسه في ال�حر في الج�ة - إنقاذ مواطن محتجز �سبب 

 الثلوج في عیناثا - فتح �اب منزل في العقی�ة.

 تأمین السالمة العامة خالل س�اق الخیل في عین سعادة.- حما�ة مدن�ة :

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




