
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني، بتار�خ ٢٠١٧/٣/٢٧،�مؤازرة طوافة تا�عة للقوات الجّو�ة من 
إخماد حر�ق شّب ف�أحد أحراجالق�ل�ة / القب�ات.           

زعت على الش�ل التالي:  �ما تمّ�نت من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد حرائق على األراضي اللبنان�ة،وتوَّ
  :-  إخماد حرائق 

o  الفنار.– كفرح�م – عین زحلتا –أحراج  : (م.جبل لبنان)  :میرو�ا  
 

o  أدما.– حّمانا –ال�اروك - المدیرج –جدرا - الفر�د�س –أعشاب  :(م.جبل لبنان):الناعمة
  مغدوشة.– صیدا – القلیلة –(م.الجنوب) :الخ�ام - وادي جیلو 

  دده.– حرار –القلمون –(م.الشمال) :البترون - بجدرفل 

o  قر�طم.–�عبدات –الخر��ة –منازل     : البرج الشمالي  
o  مجدل عنجر - جرافة داخل المطمر الصحي في زحلة –عّمیق - الكرك –�صال�م –س�ارات  :عال�ه–

صهر�ج لنقل الم�اه في جبیل.
o .كهر�اء   : غرفة كهر�اء داخل محطة لتوز�ع المحروقات في تحو�طة النهر - موّلد في أنطل�اس 
o  داخل محل لب�ع المواد –مؤسسات  : داخل مطعم في عائشة �ّكار - داخل مطعم مهجور في ذوق مكایل

 الغذائ�ة 
داخل محل في الح�صة.–في برج البراجنة 

o  العمروس�ة.–نفا�ات    : زحلة 
o :   أعشاب – خ�م للنازحین السور�ین في المرج (ال�قاع) - أعشاب ونفا�ات في دار�ا (كسروان) وز�قین 10مختلف

 �ستان في وادي نحلة.–وٕاطارات في عنجر - إطارات في كلّ  من فار�ا وحراجل 

–  صور ونقل جر�ح إلى المستشفى اللبناني اإل�طالي –الرمیلة ونقل جر�ح إلى مستشفى سبلین الحكومي - حوادث سیر :
 قصرن�ا – الدورة ونقل مصاب إلى مستشفى مار یوسف –أوتوستراد الج�ة ونقل جر�ح إلى مستشفى الج�ة 

 عین المر�سة ونقل – طر�ق الجدیدة ونقل جر�ح إلى مستشفى المقاصد –ونقل جر�حة إلى مستشفى تمنین 
 القلمون وسحب مصابین من – صور ونقل مصاب إلى مستشفى جبل عامل –مصاب إلى مستشفى رزق 

 داخل الس�ارة.

نقل وٕاسعاف: (١٦)حالة�ارئة– نقل جثة رجل من شا�ئ العقی�ة إلى مستشفى البوار الح�ومي وأخر� من الدورة إلى - 
 مستشفى �عبدا الحكومي.

 نشاط ر�اضي في زحلة –تأمین السالمة العامة خالل كل من : مسیرة "درب ال�شارة" في قرنة شهوان-حما�ة مدن�ة :
لقاء في صالون كن�سة مار جرجس في –احتفال �مناس�ة عید الطفل واألم في جون�ة –وآخر في �حمدون 

  اله�شة.–قداس �مناس�ة عید �شارة السیدة في كن�سة سیدة اللو�زة في ذوق مص�ح –القر�ة 

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




