
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٩-٣-٢٠١٦، من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف 
وٕاخماد حرائق على األراضي اللبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي: 

    :-  إخماد حرائق 
o  .أحراج     : عارّ�ا 
o    سا�ا. – الجّ�ة –كفرمتى  : (م.جبل لبنان ) : أعشاب� 

 .إهدن(م.الشمال)    :  

o  :     بیت الك�كو –) صور(المنصوري  – أنطل�اس – شمسطار – أنفه – (زغرتا) السكسك�ة – ددهمنازل – 
  إل�سار.– دمیت (الشوف) –             �علول (ال�قاع الغر�ي) 

o :   جرافة في  فان لنقل الركاب في الرمیلة - – �شامون – بّلونة – القماط�ة) – (�سوس –سهیلة  س�ارات
.لفوقااالن�ط�ة            

o .مؤسسات  : داخل محل في تحو�طة الغدیر
o  :    عمود في الحدث– محّول في عرمون – مولد في مشار�ع القاع ال�قاع�ة كهر�اء . 
o : نهر الموت، الرمیلة - قصب في الصرفند. سد البوشر�ةمختلف     : نفا�ات في كل من ،

. )مرجعیون (بورة لجمع قطع الس�ارات القد�مة  في القنطرة              

  روم�ه ونقل مصاب إلى مستشفى هارون -   المقاصد –ستشفىطر�ق الجدیدة ونقل مصاب إلى م: - حوادث سیر   
رك�ة  ينقل جر�ح إلى مستشفى الجامعة االم ر�اض الصلح و–األوزاعي ونقل مصاب إلى مستشفى الساحل 

 – أوتوستراد الدورة ونقل جر�ح إلى مستشفى مار یوسف – المزرعة ونقل مصاب إلى مستشفى الزهراء –
  زحلة ونقل أر�عة جرحى إلى مستشفى خوري –ساق�ة الجنز�ر ونقل جر�ح إلى مستشفى الجامعة األمیرك�ة 

 الحدث ونقل مصاب إلى مستشفى سانت – طر�ق عام معركة ونقل جر�ح إلى مستشفى جبل عامل –العام 
 تر�ز - البرج الشمالي ونقل جر�ح إلى المستشفى اللبناني اإل�طالي .

اسعاف  : (١٧) حالة �ارئة. -  نقل وٕ

 فتح طرقات (فار�ا - عیون الس�مان) �سبب –: إنقاذ عائلة محتجزة داخل س�ارة �سبب الثلوج في أعالي فارّ�ا - إغاثة وٕانقاذ  
 سحب س�ارة إثر انزالقها �سبب السیول على – سحب شاحنة محاصرة �الثلوج في ترش�ش –تراكم الثلوج 

 طر�ق قرنة شهوان.

تأمین السالمة العامة خالل م�ار�ات في   حملة نظافة للشاطىء من النفا�ات مقابل معمل الجّ�ة الحراري - - حما�ة مدن�ة :
 في رأس بیروت.كرة القدم على ملعب مدرسة الكل�ة العالم�ة 

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




