
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٧/١/٣،من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد 
زعت على الش�ل التالي :حرائق على األراضي اللبنان�ة، وتوَّ

 

  :-  إخماد حرائق 
o    الخ�ام–مسكن خشبي في فار�ا – ساحل علما – غّزة – حارة صخر – حاالت –: شقتان في جل الدیب منازل

 الهرمل.–
o  (زغرتا) الشو�فات. –ببنین (عكار) –�عقلین –س�ارات  :س�عل  
o  أسالك كهر�ائ�ة داخل منور مبنى سكني في –كهر�اء  : غرفة كهر�اء في كّل من : سن الفیل، دوحة عرمون

 لوحة فواصم كهر�ائ�ة في العّ�اس�ة.–صیدا 
o  داخل محل لب�ع العصیر في جل الدیب–مؤسسات : داخل متجر ومستودع لب�ع النراجیل على طر�ق المطار–

 داخل محل في حي السّلم –داخل مطعم في جسر ال�اشا –مكتب داخل معرض للس�ارات في صیدا 
 وآخر في اللیلكي. 

o .نفا�ات    : الحمرا
o  خ�م داخل سوق األحد في سن الفیل.–مختلف : بورة للقطع ال�الست�ك�ة في �عبدا 

رأس بیوت ونقل مصاب إلى مستشفى الجامعة –المعشوق ونقل جر�ح إلى المستشفى اللبناني اإل�طالي - حوادث سیر :
الحدث – زوق مص�ح ونقل جر�حین أحدهما إلى سیدة لبنان واآلخر إلى مركز كسروان الطبي –األمیرك�ة 

 فردان ونقل مصاب – جرحى إلى مستشفى تعنایل 3الفاعور ونقل –ونقل جر�ح إلى مستشفى السان جورج 
 الرحاب ونقل مصاب إلى –عین الرمانة وسحب مصابین من داخل الس�ارة –إلى مستشفى رفیق الحر�ري 

 -
        المستشفى. 

اسعاف : (١٣) حالة �ارئة– نقل جثة من واد� شحرور إلى مستشفى �عبدا الح�ومي وأخر� من �عبدات إلى  نقل وٕ
 مستشفى �حّنس.

- إغاثة وٕانقاذ   : 
 فقرا)، – میرو�ا)، (كفردب�ان – عیون السّ�مان)، (فار�ا –- فتح طرقات ُقِطَعْت �سبب تراكم الثلوج في كّل من : (فار�ا 

  فالوغا).– الخلوات – حّمانا –الزعرور، (المدیرج 
 – ضهر البیدر)، عّنا�ا،(حدث الجّ�ة – المدیرج – - سحب س�ارات وٕانقاذ مواطنین احتجزتهم الثلوج في كل من :(عین داره 

 �شّري )، زحلة، عیون السّ�مان، ش�عا، تومات ن�حا.–الد�مان 
  راس الحرف).–- إزالة اإلنه�ارات الصخر�ة التي خلفتها السیول عن طر�ق (قّب�ع 

 - إنقاذ شخصین من منحدر في المراد�ة.
 - فتح �اب منزل في الفنار.

تأمین السالمة العامة في مختلف المناطق اللبنان�ة �مناس�ة لیلة رأس السنة.- حما�ة مدن�ة :

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




