
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٧/٥/٢٩، �مؤازرة وحدات من الج�ش المنتشرة 
عمالّن�ًا من إنتشال جثتي شابین من واٍد بین بلدتي مزرعة الجمّیل وحبوب في قضاء جبیل إثر حادث سیر ونقلهما الى مستشفى 

 سیدة المعونات.
 من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد حرائق على األراضي اللبنان�ة،وتوزَّعت على الشكل التالي:          كما تمّكنت

 :-  إخماد حرائق 
o .أحراج  : عارّ�ا
o  - أعشاب : عمشیت - شّكا - الحازم�ة - المجیدل - عین �عال - طورا - فتقا - الج�ة - عین علق - إده

) - أدما - طیرفلس�ه - دیر قانون رأس العین - منجز - 2) - بئر حسن - ر�فون - الحدث(2زحلة(
 ) - دردغ�ا - عنقون - ر�اق - بتوراتیج - ع�مار - الشهاب�ة - التلیل - الهرمل - عال�ه 2العبود�ة(

- م�س الجبل - برجا - شح�م - �شامون - �حمدون الض�عة - صیدا - بنت جبیل - الطی�ة - 
 كفرحي - دیر األحمر - الفوار - حامات - �شري .

o  القّ�ة.–طرابلس–منازل    :القاع - مز�ود - الزلقا - برج حمود - الجناح - ر�اق - مجدل�ا 
o .س�ارات :عمشیت -حّبوش -حي ماضي - برج حمود 
o .كهر�اء   : لوحة فواصم كهر�ائ�ة في كل من : البترون، مجدل عنجر، قب ال�اس - غرفة كهر�اء في القلیلة 
o  داخل مط�عة في عین الرمانة.–مؤسسات : داخل محل في العبدة - داخل مطعم في شبروح  
o .نفا�ات   : عین عنوب - العقی�ة - برجا - �صال�م 
o  أخشاب –مختلف  : خ�متان للنازحین السور�ین في مجدلون (�عل�ك) - غرفة على سطح مبنى في زوق مص�ح 

 قصب ونفا�ات في �اب الرمل.–           وأعشاب في �احة قصر العدل في بیروت
دیردور�ت ونقل قتیل الى مستشفى عین وز�ن - جل ال�حر –صیدا ونقل جر�ح الى مستشفى لبیب الطبي :- حوادث سیر 

ونقل جر�ح الى مستشفى جبل عامل - ال�ص ونقل جر�ح الى مستشفى حیرام - بدنایل ونقل جر�ح الى 
مستشفى تمنین - طر�ق عام (إ�عات - دیر األحمر) ونقل جر�حین الى مستشفى الرّ�ان -العقی�ة وٕاسعاف 
 مصا�ة میدان�ًا - فارّ�ا وسحب مصاب من داخل شاحنته ونقله الى مستشفى السان جورج - ال�سطا ونقل 

مصاب الى المستشفى.
اسعاف : (٨) حاالت �ارئة - نقل جثة عاملة أجنب�ة سقطت من ال�ابق السا�ع من أحد الم�اني الس�ن�ةفي سن  -نقل وٕ

الفیل ونقلها الى مستشفى �عبدا الحكومي - نقل جثة رجل من واد في كفرجرة الى مستشفى صیدا الحكومي 
 - نقل جثة مواطن من األوزاعي الى مستشفى �عبدا الحكومي.

 فتح �اب مصعد في الدورة وٕانقاذ إمرأة محتجزة بداخله - إنقاذ مواطنین علقوا �سبب الثلوج في القرنة السوداء.- إغاثة وٕانقاذ :
  تأمین السالمة العامة خالل : مسیرة صالة �مناس�ة اختتام الشهر المر�مي في زحلة وحر�صا، س�اق- حما�ة مدن�ة :

 للس�ارات في الب�ال وخلدة وآخر في ساحة ورده/ عیون السّ�مان.

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


