
تواصل العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٥-٤-٢٠١٦ �مؤازرة وحدات من الج�ش اللبناني 
المنتشرة عمالن�ًا العمل على إخماد حر�ق شب في حرج ضمن ممتلكات دیر المخّلص في جون  �ما تم�نت من تنفیذ 

مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد حرائق على األراضي اللبنان�ة، وتوَّ زعت على الش�ل التالي: 

  :-  إخماد حرائق 

o *) عین نجم - بر�ح - راس المتن.2أحراج    :( م. جبل لبنان ) : �شامون - المشرف - ( 
 ( م. الجنوب ) : الع�اس�ة .

o  : ( م. جبل لبنان):   مزرعة الشوف - الشو�فات - البیرة(الشوف) - الشوالیقحدشاتأعشاب - 
 العامر�ة -زرعون - دیر قو�ل .

 .  بنت جبیل           ( م.الجنوب ) : جرجوع-
            ( م. الشمال ) : أبي سمراء - مجدل�ا.

            ( م. ال�قاع ) : ن�حا .
o - الن�ط�ة.صیدا (الغاز�ة - زحلة - الدامورمنازل    :غدیر ونقل جثة الى مستشفى سیدة لبنان - (
o  الدامورس�ارات   : الراب�ة -عبدین (البترون ) -س�ارتان في.
o .كهر�اء    :غرفة كهر�اء في الدكوانة 
o - نقل مواطن  وجون�هفي داخل متجر لب�ع المأكوالت مؤسسات  : مشغل جهاز التدفئة داخل معمل في تعنایل

ستودع لتخز�ن علف  - ممنشرة في �قاعكفرا- الى مستشفى سیدة لبنان أصیب �ضیق في التنفس 
.المواشي في المدینة الصناع�ة زحلة

o .مختلف   : نفا�ات في كل من : الدكوانة - طر�ق المطار - وادي الز�نة 
    نفا�ات واعشاب في ضهر الصوان وفي الكفاءات - اعشاب واشجار مثمرة في وادي شحرور وفي

.قصب في العمروس�ة - اخشاب واعشاب في حماناقانا - داخل غرفة مدرسة في اللو�زة -

ن  ينقل جر�ح و جون�ه - نقل أحدهم الى مستشفى الج�ةتهم وسحب ثالثة جرحى من داخل س�ار ولسعد�ات:ا- حوادث سیر  
 -  جبیل فينقل جر�ح الى مستشفى سیدة المعونات الجامعي واوتوستراد الفیدار - الى مستشفى سیدة لبنان

نقل جر�ح الى مستشفى  وعنجر   - جونیهونقل ثالثة جرحى الى مستشفى المونسینیور قرط�اوي في ادما
 . برال�اس في الهالل

 .طارئةلة حا)13: (نقل وٕاسعاف-  



 داخل مبنى سینما الّر�فولي في محّلة ساحة  الألنقاض من بین قتیل سوري سحب  وانه�ار سقف في طرابلس- إغاثة وٕانقاذ : 
عملّ�ة هدم المبنى.  وتأمین السالمة العامة خالل الّتل طرابلس

 
 أثناء المشاركة في إسعاف ار�عة اوالد و مسیرة الینبوع في جون�ه تأمین السالمة العامة خالل - حما�ة مدن�ة   :

إسعاف عشرة اوالد   وخالل ماراثون من السعد�ات الى حارة الناعمةالمسیرة - تأمین السالمة العامة 
 .إسعاف ولدین وماراثون الر��ع في برجاخالل الس�اق - تأمین السالمة العامة خالل 
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