
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٧/٤/١٨،من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد حرائق 
على األراضي اللبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي:

إخماد حرائق o أعشاب  : دیر الحرف(٢)- حراجل(٢) - العقی�ة - القر�عة - �شامون - القر�ة - قدموس - المروج - الفیدار  :-   
         - بلونة.

 .وأشجار مثمرة في البرغل�ة
o  - س�ارات : سلعاتا - برجا - طورزا - الرمیلة - طورا - دراجة نار�ة في الكوال وأخرى في ال�سطا - الهالل�ة

 ال�اروك - �عل�ك - القلمون - �قرزال - الن�ط�ة.
o    الحسان�ة - عمشیت - الكفاءات - ال�اروك - غرفة في أسفل مبنى في طر�ق الجدیدة - قب ال�اس - منازل :

عین سعادة - فرن الش�اك - قبرشمون - جل الدیب - المن�ة - المنصور�ة - �ارون - ق�عیت.
o .مؤسسات : داخون مطعم في بدنایل - داخل محل لب�ع األزهار في كورن�ش المزرعة - داخل فرن في األشرف�ة
o .نفا�ات   : الدكوانة - زوق مكایل - بدارو 
o  مختلف  : نفا�ات وٕاطارات في بلونة - حراق جهاز تدفئة في ف�ع(الكورة) وأخر في السهیلة - خ�م للنازحین 

السور�ین في قب ال�اس ور�اق  - داخل غرفة مونة في عین الز�ت(القب�ات).

بدنایل ونقل مصاب الى مستشفى ر�اق - ببنین وسحب جر�ح من داخل شاحنة - جناح ونقل مصاب الى - حوادث سیر :
مستشفى المقاصد - الناعمة ونقل جر�ح الى مستشفى الج�ة - أوتوستراد المطار وٕاسعاف مصا�ة میدان�ًا - 

 البوار ونقل مصاب الى مستشفى سیدة مارتین - صور ونقل جر�حین الى مستشفى اللبناني اإل�طالي - 
الع�اس�ة ونقل جر�ح الى مستشفى جبل عامل - طبرجا ونقل مصا�ة الى مركز كسروان الطبي في غز�ر - 

جون�ة وٕاسعاف مصاب میدان�ًا - طر�ق الجدیدة ونقل مصاب الى مستشفى المقاصد - برج البراجنة ونقل 
جر�ح الى مستشفى البرج - طر�ق الجدیدة ونقل جر�حین الى مستشفى المقاصد - صور ونقل جر�ح الى 
 مستشفى اللبناني اإل�طالي - أوتوستراد المتن السر�ع ونقل جر�حین الى مستشفى هارون - نفق المطار 

 وادي الجماجم وسحب قتیل من أسفل –وسحب جر�ح من داخل شاحنة - طورزا ونقل مصابین الى المستشفى
 الوادي ونقل جثته الى مستشفى �حنس.

اسعاف : (٣٠) حالة �ارئة- نقل جثة عاملة من الفرزل الى مستشفى ال�اس الهراو� الح�ومي - نقل جثة مواطن  -نقل وٕ
 من سن الفیل الى مستشفى السان شارل.

  : فتح طرقات في ترش�ش قطعت �سبب انه�ار األتر�ة.- إغاثة وٕانقاذ

تأمین السالمة �مناس�ة عید الفصح في كل من : الصرح ال�طر�ركي في �كركي ، مسیرة الشعلة المقدسة - حما�ة مدن�ة :
من الش�ان�ة الى حمانا، القب�ات(٣), زحلة، الحدث(٢)، خر�ة قنافار، جون�ة(٢)، داخل جامعة الروح القدس في 

الكسل�ك، من عمیق الى جب جنین، سجن روم�ة، �سا�ا. 

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




