
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٥/٢/١٦، من تنفیذ مهّمات إسعاف وٕاخماد حرائقعلى األراضي 
اللبنان�ة كافة، وتوزَّعت على الشكل التالي: 

 إخماد حرائق : -

o  :      زغرتا ونقل جّثة طفل إلى – الشّ�اح – عین �عال (صور) – كورن�ش المزرعة – الفرزل –روم�ة منازل 
 بیت مري .–             المستشفى 

o  :    فان في حي السّلم. – جون�ة –الدورة س�ارات 
o  (ال�قاع) محل في برج البراجنة.– معمل في ضهور الرملة (جز�ن) –مؤسسات  : داخل مزرعة في لوسي  
o  :    غرفة كهر�اء في – عامود في حارة حر�ك وآخر في برجا –محّول في السبت�ة وآخر في حّي السّلمكهر�اء 

              صیدا.
o . مختلف   : سخانات م�اه على الطاقة الشمس�ة على سطح مدرسة في البترون

 أوتوستراد الجناح ونقل مصاب إلى مستشفى  – صور ونقل مصاب إلى مستشفى جبل عامل : حوادث سیر   -
  كورن�ش –أوتوستراد حاالت ونقل جثة مواطن إلى المستشفى  خوري في الحمرا - 

 دیر قانون راس العین (صور) ونقل   –المزرعة ونقل مصاب إلى مستشفى الجامعة األمیرك�ة 
  طر�ق – الص�في ونقل مصاب إلى مستشفى الكرنتینا –مصاب إلى مستشفى جبل عامل 

  – وادي  جیلو (صور) ونقل مصابتین إلى المستشفى –المطار ونقل مصاب إلى المستشفى 
 قر�طم ونقل مصاب إلى المستشفى . –وادي معركة (صور) ونقل جر�حین إلى المستشفى 

 جل ال�حر وأبو األسود(صور).– شارع معّوض (برج البراجنة) – بّلونة –  األشرف�ة 

اسعاف : (٣٦) حالة �ارئة.            -  نقل وٕ

فتح �اب مصعد في الكسل�ك وٕانقاذ مواطن محتجز في الداخل. إغاثة وٕانقاذ : -
تداع�ات العاصفة الثلج�ة : 

 فتح الطرقات المقطوعة �سبب تراكم الثلوج في : -
  – كفور – عین زحلتا - جورة الترمس – معاصر الشوف – صوفر - عمَّاطور – حّمانا –(م.جبل لبنان ) : ترش�ش 

 عّنا�ا.
 (م.الشمال    ) : البترون . 

 حردین.–حّمانا - تنور�ن سحب س�ارات محتجزة بین الثلوج ونقل ركابها إلى مكان آمن في كلٍّ من :   -
 جرافة تعّطلت أثناء العمل على فتح طر�ق حمانا.سحب  -
 سحب س�ارة اثر انزالقها على الجلید في مكسة (ال�قاع). -

 -  فتح طرقات غمرتها السیول في صور .
-  سحب زورق جرفته األمواج إلى عرض ال�حر مقابل شاطىء الجّ�ة.

 حما�ة مدن�ة : أمام مر�ز بیروت للمعارض "الب�ال" – مح�ط ملعب صور البلد�.-

تذكر المدیریة العامة للدفاع المدني المواطنین بضرورة اإلتصال بغرفة عملیاتھا على رقم الطوارئ۱۲٥  لطلب المساعدة.




