
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٦/١٢/٣،�مؤازرة وحدات من الج�ش المنتشرة 
وسحبهما من داخل حدث �عل�ك) –عیون الس�مان منتنفیذ مهّمة إنقاذ مواطنین ُفِقد اإلتصال بهما على طر�ق (ˇ عمالنّ�ًا 

.س�ارتهما المحتجزة �سبب تراكم الثلوج
 من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد حرائق على األراضي اللبنان�ة،وتوزَّعت على الشكل التالي:          كما تمّكنت

 

إخماد حرائق :-   
     o منازل    :جون�ة - غادیر وٕاخالء ١٦ موا�نًا ونقل ٤ مصابین إلى مستشفى سیدة لبنان –تل ع�اس – زوطر 

الغر��ة.
o س�ارات  :�حرصاف –س�ارة ودراجة نار�ة في قرنة شهوان –س�ارتان في صیدا –أر�ع س�ارات في ال�یونة. 

  . o مؤسسات : داخل معمل للشو�وال في أن�ل�اس –داخل مكاتب شركة للسفر�ات في الطیونة

o مختلف   :٤ خزانات للوقود وحراقات أجهزة التدفئة في عین سعادة – بؤرة أعشاب وق�ع �الست���ة في المصیلح.

الصرفند ونقل –:جعیتا ونقل جر�حین إلى مستشفى السان جورج وٕاخماد الحر�ق الذي أتى على الس�ارتین - حوادث سیر 
– البترون ونقل مصاب إلى المستشفى –المزرعة ونقل مصاب إلى المستشفى –مصاب إلى المستشفى 

 الحازم�ة ونقل مصابین إلى المستشفى.

اسعاف: (١٢) حالة �ارئة– نقل جّثة عاملة أثیو��ة من منزل مخدومها في المر�جة إلى مستشفى �عبدا الح�ومي. -  نقل وٕ

 فتح �اب منزل –انقاذ عامل أصیب داخل ورشة قید اإلنشاء في ساحل علما ونقله إلى مستشفى سان لو�س - إغاثة وٕانقاذ : 
 في سن الفیل وٕانقاذ رجل مسن محتجز في الداخل.

  تداع�ات العاصفة : 
إنقاذ إمرأة سور�ة أصیبت أثناء السیر في جرود المصنع في ظل الطقس العاصف ونقلها إلى مستشفى ال�قاع في شتورا - 

 ونقل جّثة زوجها إلى مستشفى ال�اس الهراوي الحكومي
 زحلة) المقطوعة وسحب س�ارة محتجزة �سبب تراكم الثلوج – إعادة فتح طر�ق (ترش�ش –
 الش�ان�ة) و�حمدون المقطوعة �سبب اإلنه�ارات التراب�ة –إعادة فتح طرقات (حمانا –

 - إنقاذ مواطن محتجز �سبب الثلوج في األرز 
سحب م�اه السیول من داخل كّل من : السنترال في صوفر، منزل في م�س الجبل ومستودع في صور –

- جرف صخور تدهورت �فعل غزارة المتساقطات عن طر�ق ضهر البیدر 
  جرف أتر�ة وصخور بین كفرعقاب و�سكنتا–
 سحب شجرة سقطت على س�ارة في صیدا–

 - انقاذ مواطن محتجز داخل س�ارته �سبب غزارة السیول في حمانا

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


