
مناورة حول فرض�ة انفجار ارهابي في مدرسة نورث لی�انون كولدج في زغرتا 

 الزاو�ة، �التعاون مع الدفاع –نظّمت وحدات من اللواء العاشر في الج�ش اللبناني المنتشرة في قضاء زغرتا 
المدني والصلیب األحمر اللبناني، ومشاركة ممثلین عن كافة األجهزة األمن�ة والعسكر�ة مناورة نموذج�ة تدر�ب�ة 

�عنوان "تمر�ن عمل�ات حفظ أمن زغرتا"، على أرض مدرسة نورث لی�انون كولدج في زغرتا، تناولت تدر��اتها فرض�ة 
انفجار إرهابي في مدرسة، مؤسسة أو مرفق عام، تخللها إجالء للجرحى المفترضین والمصابین، وتدر�ب عناصر 

الهیئة التعل�م�ة والطالب وفر�ق لجان األهل ك�ف�ة اإلستعداد لمثل هذه الحوادث �غ�ة رفع مستوى الوعي واإلستعداد 
بین صفوف المدنیین. 

حضر المناورة إلى جانب رئ�س أركان اللواء العاشر العمید ر�مون عازار، رئ�س المدرسة األب أنطوان 
 والمدر�ّین علي نبیل صالحانيسل�مان ومدیرها األب أسطفان نعمة، رئ�س قسم التدر�ب في الدفاع المدني الخبیر 

موسى ومنصور سرور ورئ�س مركز زغرتا اإلقل�مي أنطوان معّوض، وحشد من الفعال�ات المدن�ة. 
ًال شرح من خالله للوحدات  استهل اإلحتفال �النشید الوطني اللبناني. ثّم قّدم العمید عازار عرضًا مفصَّ

المشاركة المتمّثلة �قوى الج�ش اللبناني ومدیر�ات : الدفاع المدني، األمن الداخلي، األمن العام، أمن الدولة، األدلة 
الجنائ�ة، الم�احث، الشرطة القضائ�ة، الصلیب األحمر اللبناني، فوج إطفاء بیروت وعناصر شرطة السیر، محّددًا 

اإلجراءات المیدان�ة الموج�ة لكلٍّ منها في التدابیر التال�ة : إ�عاد الفضولیین وعزل مسرح الجر�مة، حما�ة ورفع األدلة، 
إخماد الحر�ق، إنقاذ الجرحى وٕاخالء المصابین المحتجز�ن، الكشف والتأكد من خلو المكان من متفجرات أخرى، 
تحدید ممرات آمنة لس�ارات اإلطفاء وٕاخالء الجرحى والمصابین، وتنظ�م جدول إحصائي یتضمن أسماء الجرحى 

ل عن العمل�ة وٕایداعه المرجع المختص.  والمستشف�ات التي تّم توز�ع الجرحى علیها ورفع تقر�ر شامل ومفص�
 �التعاون مع فر�ق العمل نبیل صالحانيمن جهته شارك رئ�س قسم التدر�ب في الدفاع المدني الخبیر 

المرافق في تنفیذ أعمال المناورة التي ارتكزت على فرض�ة إنفجار س�ارة مفخخة في �احة المدرسة،  سیوقع قتلى 
وجرحى مفترضین بین صفوف الطالب واألساتذة. وهنا یبرز دور تدخل عناصر الدفاع المدني  في مهّمات إخالء 

الطالب واألساتذة عبر استعمال ك�س اإلنقاذ والمه�ط اآللي وحمالة نقل المصابین من بینهم. وهذا ما تمحورت حوله 
تقن�ات تدر�ب الحاضر�ن. إضافة إلى تفّقد الصفوف وال�احات والحمامات والتأكد من خلوها من أي تلمیذ مصاب 

�صدمة عصب�ة �سبب الذعر.  
واقتضى سینار�و المناورة أن �الحظ المسعفون من الدفاع المدني وجود متفجرات أخرى فتتغیر الخطة بناًء 
على تدخل القوى المعن�ة لتوقیف هذا العمل التخر�بي فتعمل وحدات الج�ش المختصة على تفك�كها ومن ثّم ُتستأنف 

أعمال اإلنقاذ. كما و�ترافق ذلك مع توقیف مشتبهین مفترضین في مسرح الجر�مة بتدخل من القوى المنوط بها 
صالح�ة التوقیف الممثلة �الضا�طة العدل�ة، واستكمال خطوات التدابیر �ضرورة وضع خطة التصرف مع األهالي 

الذین سیهرعون إلى المكان لتفّقد أبنائهم. 






