
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني، بتار�خ ٢٠١٥/٣/٩، من تنفیذ مهّمات إسعاف وٕاخماد حرائق 
وتوزَّعت على الشكل التالي:  على األراضي اللبنان�ة،

       -  إخماد حرائق :

o ا      :أعشاب   نهر ابراه�م.– وادي شارون – خلدة – شوّ�ا – راس نحاش (البترون ) – دّده –  شكَّ
o  جّب جّنین. – الن�ط�ة الفوقا – زكر�ت – الشّ�اح – بئر العبد – برج حّمود – المزرعة –منازل      :  طرابلس 
o   :    المصنع. – صور – الرملة الب�ضاء – �شامون – الجمهور –غرفین (كسروان) س�ارات  
o  مصنع لصهر –  داخل مطعم في انطل�اس – محّل في كترما�ا (إقل�م الخّروب) –مؤسسات  :  مطعم في ذوق مص�ح 

              الحدید والنحاس في الدورة.
o  موّلد في سن الفیل.– عامود في شح�م –كهر�اء    :  غرفة كهر�اء في جون�ة 

  داخل نفق فین�سا ونقل مصاب إلى –إنقالب س�َّارة في الحازم�ة ونقل جر�حین إلى مستشفى جبل لبنان حوادث سیر  :  -
  فردان ونقل مصا�ة إلى مركز – الحدث ونقل مصاب إلى مستشفى سانت تر�ز –مستشفى الساحل 
  نقطة المصنع الحدود�ة ونقل مصاب إلى مستشفى ال�قاع. –كل�منصو الطبي 

 العامر�ة – القلیلة - طر�ق وادي جیلو (جو�ا) ونقل مصاب إلى مستشفى جبل عامل  : (قضاء صور)
 العّ�اس�ة ونقل مصاب إلى مستشفى حیرام وآخر إلى –               ونقل مصاب إلى المستشفى اللبناني اإل�طالي 

 عین �عال ونقل مصاب إلى مستشفى جبل عامل.–               مستشفى جبل عامل 

اسعاف : (٢١) حالة �ارئة.   -  نقل وٕ

 نقل عامل أجنبي إلى مستشفى – من مجرى نهر ابراه�م ATVإنتشال مواطن وسحب دراجته من نوع  إغاثة وٕانقاذ   : -
نوفل في بئر حسن جراء سقوطه داخل ورشة قید اإلنشاء في الجناح وآخر إلى مستشفى فؤاد خوري في                 

 فتح �اب منزل في حّي مزهر في –الحمرا إثر سقوطه من الطابق الرا�ع داخل مبنى سكني في قر�طم 
 نقل جّثتین من محّلة كورن�ش النهر إلى مستشفى الروم في األشرف�ة.–أنطل�اس 

 مح�ط ملعب برج حّمود البلدي.حما�ة مدن�ة :  -

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




