
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٥/٣/٢٣، من تنفیذ مهّمات إسعاف وٕاخماد 
حرائق على األراضي اللبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي: 

          -  إخماد حرائق :

o  :     المص�ط�ة.أعشاب 
o  :      ر�فون .– شّكا – صفیر –داخل مبنى مهجور في كل�منصو وآخر في بئر حسن منازل  
o   :    جسر األولي.– نقطة المصنع الحدود�ة – صیدا – الن�ط�ة –صور سّ�ارات 
o  :  محل في الن�عة.مؤسسات 
o   :    محّول داخل معمل لتولید الطاقة في ذوق مص�ح.–غرفة كهر�اء في السلطان ابراه�م (بئر حسن) كهر�اء 

-  حوادث سیر  : شارع ر�اض الصلح – القلیلة – الجناح – الكفاءات - دیر شمرا (المتن) – مستدیرة ذوق مص�ح – زحلة                  -

  – أوتوستراد هادي نصرهللا – طر�ق الجدیدة ونقل مصاب إلى مستشفى المقاصد –إلى المستشفى 
  أوتوستراد فؤاد شهاب ونقل مصاب إلى مستشفى الجامعة –الرحاب ونقل مصاب إلى المستشفى 

 حارة حر�ك ونقل مصا�ة – طر�ق المطار ونقل مصاب إلى مستشفى المقاصد –األمیرك�ة في الحمرا 
 جعیتا و نقل ثالثة – أدون�س ونقل جر�حین إلى مستشفى سیدة لبنان في جون�ة –إلى مستشفى البرج 

                مصابین إلى مستشفى السان جورج في عجلتون .

اسعاف : (٢٠) حالة �ارئة. -  نقل وٕ

فتح طرقات مقطوعة و سحب س�ارات محتجزة �سبب تراكم الثلوج في كّل من : حدث الجّ�ة – اللقلوق إغاثة وٕانقاذ  :  -
– فار�ا – حراجل – میرو�ا.

ال�حث عن طفل فقد أثناء مشاركته في الماراتون عند رصیف مار�نا ضب�ة وتبّین الحقًا وصوله إلى منزله 
في برجا – نقل مواطنة احتجزت داخل مصعد كهر�ائي في اللیلكي إلى المستشفى – نقل عامل أجنبي إلى  

سقوطه داخل ورشة قید اإلنشاء في ستاركو .  مستشفى خوري في الحمرا إثر

 دیر مار مارون في عناّ�ا.– ملعب الصفا في الكوال – ملعب العهد في األوزاعي حما�ة مدن�ة : -
 

 

صور(*٥) ونقل مصاب إلى المستشفى (*٢) – برج الشمالي (*٢) – اوتوستراد الغاز�ة ونقل مصاب

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




