
۱۸ دورة تدریبیة للدفاع المدني خالل شھر آب المنصرم 

ت المدیریة العامة للدفاع المدني ثماني عشرة دورةً تدریبیة خالل شھر آب المنصرم في مدارس  نظمَّ
ومراكز تربویة ومخیمات كشفیة صیفیة ومراكز صحیة وشركات وجمعیاّ ت وقد بلَغ عدد الذین تابعوا 

ً.ھذه الدورات ۹٦٥ مواطنا 

ركّزت التدریبات على تقدیم معلومات شاملة عن كیفیة تنفیذ مھمات إخماد الحرائق وطرق استعمال 
المطافىء الیدویة لتمكین المشاركین من التدخل والسیطرة على الحریق في مراحلھ األولى إلى حین وصول 

رجال اإلطفاء ال سیّما في المخیّمات الكشفیة التي تقام وسط الغابات كمخیم شبیبة الطاشناق في بلدة عنجر 
البقاعیة والذي تابع المشاركون فیھ دورة حول أسس اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف. كما استفاد المشاركون في 

مخیم مركز عكار التربوي من تدربیات تؤھلھم اتخاذ التدابیر اإلحترازیة من الكوارث الطبیعیة. 

تؤكد المدیریة العامة للدفاع المدني عزمھا على استمرار نشر ثقافة التوعیة. وتذّكر بموقعھا 
 للتمكن من ملء استمارة التدریب التي تخّول من www.civildefense.gov.lbاإللكتروني التالي : 

یرغب من المواطنین أصحاب الشركات أو المدارس أو المستشفیات... الحصول على دورات تدریب مجانیة 
 للموظفین أو التالمیذ وسواھم.

http://www.civildefense.gov.lb/
http://www.civildefense.gov.lb/
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 الجھة المستفیدة         عدد الدورات عدد الذین تابعوا الدورات
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