
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني، بتار�خ ٢٠١٦/٥/٢٦،من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد 
 :حرائق على األراضي اللبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي

 :-  إخماد حرا ئق 
 .o أحراج   : روم�ه

.  

. 
(م.الجنوب):   م�س الجبل - الصرفند(٢)-  دیر ��فا - القلیلة - صور - القل�عة 

(م.الشمال)    : المدفون - المن�ة -تر�ل(زغرتا)
(م.ال�قاع  )  : قب ال�اس(٢)- جب جنین 

o  منازل   : بر ال�اس - مزرعة �شوع -توال - راس الدكوانة - الز�دان�ة وانقاذ طفل ووالدته من اإلختناق ونقلهم
 الى مستشفى الجامعة األمر�ك�ة .

o . (ال�قاع)س�ارات : ب�اقوت - البترون - تر�ل 
o . كهر�اء   : غرفة كهر�اء في فرن الش�اك - محول في برج البراجنة
o . مؤسسات : داخل كاراج لطالء الس�ارات في زحلة - داخل محل في الغاز�ة 
o  مختلف   : قمح وأعشاب في ارزون - أعشاب وٕاطارات في ضهر العین - نفا�ات في روم�ه - أعشاب وقصب

في الخالد�ة - أعشاب ونفا�ات في زوق مص�ح - أعشاب واشجار مثمرة في الشواكیر(صور).

:صور وسحب مصاب من داخل س�ارته - حامات البترون وسحب مصاب من داخل س�ارته ونقله الى - حوادث سیر  

.
مستشفى البترون الح�ومي - شح�م وسحب ٣ جرحى من داخل س�اراتهم ونقل احدهم الى مستشفى سبلین 

الح�ومي - ضب�ة ونقل مصاب الى المستشفى  

اسعاف: (٧) حاالت �ارئة.سحب جثة شاب سور� الجنس�ة غرق مقابل شا�ىء مستیتا ونقله الى مستشفى سیدة -  نقل وٕ
 مارتین -  نقل جثة من عرمون الى مستشفى �شامون .

 انقاذ مواطن وٕانتشال جثة مقابل شاطىء صور ونقلهم الى مستشفى جبل عامل -العثور على طفل فقد في -إغاثة وٕانقاذ :
 زكر�ت- سحب زورق س�احي غرق مقابل شاطىء عمشیت .

 : تأمین السالمة العامة خالل مسیرة صالة �مناس�ة إح�اء خم�س الجسد في زحلة.حما�ة مدن�ة - 

.

o أعشاب  :(م.جبل لبنان) :الرمیلة - برجا -�شامون - ضب�ة -بیت الشعار - حارة صخر . 

تذ�ر المدیر�ة العامة للدفاع المدني المواطنین �ضرورة اإلتصال �غرفة عمل�اتها على رقم الطوارئ ١٢٥ لطلب المساعدة.




