
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٦/١٢/٢٧،من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف 
للبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي: اوٕاخماد حرائق على األراضي 

  :-  إخماد حرائق 
o  منازل   : غرفة عمال في العاقب�ة - النو�ري - البوشر�ة ونقل جثة مواطن قضى في الحر�ق الى مستشفى

الحا�ك 
          - حارة صخر - الغبیري - كفر�اسین - الشو�فات - غرفة عامل في المر�جة - الظر�ف - جون�ة.

o .س�ارات  : �عبدا - كفرحز�ر - بیت الككو - الصفیر - المشرف – العیون (حل�ا) - حّبوش
o  كهر�اء   : عمود في كل من : الحدث، الدورة، عمشیت - غرفة كهر�اء في كل من : قدموس، كفرون، ذوق

         مكایل - موّلد في عب�ه - محّول في انطل�اس.
o  مؤسسات : داخل منشرة في السكسك�ة - داخل مستودع لتخز�ن األدوات الزراع�ة واألسمدة في الحماد�ة - داخل

 مطعم في كفرصارون - داخل متجر للب�اضات في ذوق مص�ح - مدفئة مازوت داخل محطة لب�ع 
 المحروقات في بر ال�اس - داخل محل في كل من ال�اروك، البداوي - خ�م للنازحین السور�ین في  

 بر ال�اس. 
o .مختلف : شجرة الم�الد في ساحة جبیل - حّراق جهاز تدفئة في الر�وة

اسعاف : (١٩) حالة �ارئة. -  نقل وٕ

 تقاطع (المار�وت - جناح) وسحب جر�حة من داخل س�ارتها ونقلها الى مستشفى المقاصد - تقاطع المدینة  - حوادث سیر :
 -   belle vue        الر�اض�ة ونقل جر�ح الى مستشفى بیروت الحكومي - المنصور�ة ونقل جر�ح الى مستشفى 

 الصفرا وسحب جر�حتین من داخل س�ارتهما - الروشة ونقل مصاب الى مستشفى خور� في الحمرا    –
جعیتا وسحب  ٣جرحى ونقل ٢ منهم الى مستشفى سیدة لبنان في جون�ه ومصا�ة الى مستشفى السان   

جورج في عجلتون - جعیتا ونقل رض�ع مصاب الى مستشفى السان جورج عجلتون - الدورة ونقل فتاة   
الى مستشفى مار یوسف - ساق�ة الجنز�ر ونقل مصا�ة الى مستشفى بیروت نوفل – أدما ونقل جر�ح 

الى  مر�ز كسروان ال�بي وأخر الى مستشفى القر��او� - �برجا ونقل جر�حة الى مر�ز كسروان 
ال�بي.     

انقاذ   : إنقاذ ٣ عامالت احتجزوا داخل س�اراتهم على طر�ق (ترش�ش – زحلة) �سبب تراكم الثلوج - سحب -  إغاثة وٕ
اخالء عائلة محتجزة - سحب أشجار إقتلعتها الر�اح وتسببت �ق�ع الطر�ق                  م�اه   من داخل منزل في الصرفند وٕ

في �ل من: جسر القاضي، قرنة شهوان ، قر�طم  - فتح طرقات �سبب تراكم الثلوج في (فار�ا –عشقوت)،                 
(كفرذب�ان - ف�طرون ) - سحب س�ارات وٕانقاذ مواطنین في كل من : (األرز – �شري )، السا، میرو�ا، 

 كفرذب�ان  - فتح �اب منزل في ذوق مص�ح. 



حما�ة مدن�ة : تأمین السالمة العامة في مختلف المناطق اللبنان�ة �مناس�ة لیلة عید الم�الد. - 

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




