
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٦/٣/١٤، من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف 
للبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي: اوٕاخماد حرائق على األراضي 

    :-  إخماد حرائق 
o .أحراج     :  عین عنوب 

 دار�ا (الشوف) - �عقلین - الناعمة –: (م.جبل لبنان) : انطل�اس - المعاملتین - عماطور - �عورته   أعشاب 
 حراجل.– أدما - كفرح�اب –- ضهور الشو�ر - كفرعقاب 

  مغدوشة.–             (م. الجنوب) : الصرفند 
               (م . ال�قاع) : شتورا.

               (م.الشمال)  : عیون السمك.

o .منازل      : حي السّلم - صوفر 
o  - الحدتس�ارات    : الفنار. 
o  :   داخل مطعم في خلدة.مؤسسة لب�ع الفحم في صیدا - مستودع لألخشاب في الشو�فاتمؤسسات - 
o .كهر�اء     : غرفة كهر�اء في السبت�ه - عمود في جوّ�ا

o مختلف    : نفا�ات في �لّّ من : عانوت - �برجا – الكفاءات (الحدث) - ذوق م�ایل (*٣) - سبلین - نهر 

الموت (*٢) - رو�سات الجدیدة - الشو�فات - أوتوستراد صیدا - حي السّلم 
- طبرجا.

بورة لجمع              نفا�ات وأعشاب في كل من : صوفر والجناح  وهابیل - اعشاب وقصب في القاسم�ة - 
 للنازحین السور�ین في مجدل   - خ�ممحل لب�ع الخضار في كوس�ا - على طر�ق المطار الخرضوات            
 .شجار مثمرة في ال�ابل�ةأعشاب وأ  -عنجر- قصب في عنجر            

 مصابین ونقلهم الى المستشفى - 5  سد البوشر�ة ونقل مصاب الى مستشفى المشرق - جعیتا وسحب - حوادث سیر:
المر�جات وسحب ٧ مصابین وقتیل من داخل س�ارتهم ونقلهم الى المستشفى - أوتوستراد األسد ونقل 

جر�ح الى مستشفى الزهراء وآخر الى الرسول األعظم.

 -
 

 -– 

رئة.   اسعاف   : (١٤) حالة طا نقل وٕ

إغاثة وانقاذ    : سحب س�ارة ر�اع�ة الدفع من ال�حر في �برجا- سحب زورق مع�ل مقابل شا�ئ غز�ر الى ضب�ة 
نقل جر�ح الى مستشفى الجامعة األمر�ك�ة  اثر تعرضه لحادث عمل في حصروت - ازالة شجرة من  

سحب زورق صید على متنه   - سقوطها �سبب الر�اح امام وزارة الداخل�ة في الحمرا وسط الطر�ق جراء
 في  فقدانقاذ سائح - ص�ادین تعطلت محركاته وسط الم�اه غرب شاطئ صور ونقله الى میناء صور

 .وادي قنو�ین

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


