
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٦ –٣ – ٢٠١٦، من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف 
اللبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي:  وٕاخماد حرائق على األراضي

    :-  إخماد حرائق 

o .(عّكار) أحراج     : الرو�مة والشنبوق 
o    ال�اروك. – الهالل�ة (�عبدا) –: (م.جبل لبنان ) : كفرمتى- المكّلس - راس المتن  أعشاب 

 برج الشمالي. – القاسم�ة – طیردّ�ا – الغاز�ة –             (م. الجنوب)   : أنصار 
 مجدل�ا.  –             (م.الشمال)    :  ضهر العین (الكورة) 

             (م.ال�قاع)     : الفرزل. 
o  توال.  – صور- كفرز�د –منازل     : المن�ة  
o  عین سعادة - شاحنة في القلمون . –س�ارات   : ضهر العین - عّنا�ا  
o .كهر�اء   : غرفة كهر�اء في صیدا وأخرى في شارع معّوض في الضاح�ة الجنو��ة
o  الجّ�ة. – الفنار –مختلف  : نفا�ات في كل من : المنصور�ة 

 أعشاب وأشجار مثمرة –          نفا�ات وأعشاب في نهر ابراه�م -  نفا�ات وأعشاب وأشجار بر�ة في المكّلس 
 سطح –          في عرمون  - نفا�ات وقصب في عرمون - أخشاب وٕاطارات وقطع �الست�ك�ة في ضبّ�ة 

 أعشاب وأخشاب وكرتون في برجا.–           مبنى في برج البراجنة 

- حوادث سیر   : جدیدة غز�ر وسحب مصابین من داخل س�ارتهما ونقلهما إلى مستشفى قر��او� – مفترق عنجر ونقل ٣ 
 أوتوستراد جون�ة ونقل جر�حین – الصرفند ونقل مصاب إلى المستشفى –مصابین إلى مستشفى ال�قاع 

 طر�ق المطار ونقل –                   إلى مركز كسروان الطبي - أوتوستراد الناعمة ونقل مصابین إلى مستشفى الجّ�ة 
 بدنایل ونقل جر�ح إلى مستشفى تمنین.–مصابین إلى مستشفى الزهراء 

اسعاف  : (١٦) حالة �ارئة – نقل جّثة مواطن إلى مستشفى اللبناني الفرنسي إثر سقو�ه من ال��قة الثالثة من -  نقل وٕ
مبنى في المعّلقة (زحلة). 

  –: نقل عامل إلى مستشفى سرحال في الراب�ة إثر سقوطه من الطابق األول في مبنى في د�ك المحدي - إغاثة وٕانقاذ  
سحب س�ارة عن شاطئ نهر الكلب - فتح �اب منزل في النّقاش - إنقاذ هّرة عن شجرة في برج حّمود. 

  زحلة.– قرط�ا – جون�ة – تأمین السالمة �مناس�ة ز�اح درب الصلیب في كل من : الجدیدة - حما�ة مدن�ة :

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


