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(/http://nna-leb.gov.lb/ar/news-categories/3) متفرقات   (http://nna-leb.gov.lb/ar) الرئيسية
 مناورة حية الخالء مبنى بعد تفجيره في اللبنانية االلمانية

وطنية - نظمت الجامعة اللبنانية األلمانية، لمناسبة عيد االستقالل، في حرمها في ساحل علما، بمشاركة "جمعية شباب لبنان نحو
الوطنية"، مناورة حية عن "كيفية إخالء مبنى وقع فيه تفجير ارهابي وطريقة إجالء الجرحى منه وتراتبية نقلهم من األكثر خطورة الى

األقل"، في حضور رئيس مكتب أمن الجامعات العميد روبار البيطار، العقيد حسن الخطيب، رئيس الجامعة الدكتور سمير مطر ونائبيه
للشؤون األكاديمية والمالية وشؤون التطوير ماريان عضيمي والدكتور بيار الخوري، رئيس الجمعية داني حريكي، الى فرقة من الطبابة

العسكرية بقيادة النقيب فادي نادر وعمداء الكليات واألساتذة واإلداريين والطالب. 

استهل النشاط بالنشيد الوطني، فكلمة ترحيب من الدكتور بيار الخوري، نوه فيها ب"اإلرتباط الوثيق والطبوع في أذهان الجميع منذ
الصغر بين عيد اإلستقالل والجيش اللبناني"، مشددا على "التضحيات الجمة التي يقدمها جيشنا البطل في سبيل امن الوطن والمواطن"،

موجها "تحية إجالل ألرواح شهداء الجيش اللبناني األبرار". 

بعدها بدأت المناورة التي شارك فيها طالب كلية الصحة في الجامعة مع فرقة من الطبابة العسكرية، إخالء المبنى والمصابين بالطرق
الصحيحة، وسط اعجاب وتصفيق الجميع. 

بعدها سلم الدكتور مطر وعضيمي درعا تذكارية للنقيب نادر بإسم الجامعة اللبنانية األلمانية عربون محبة وتقدير، لتعود نائبة رئيس
الجمعية ليليان يزبك وتسلم النقيب نادر درعا مشابهة على الجهود والتضحيات المبذولة من قبل الطبابة العسكرية في الجيش

متفرقات الثالثاء 28 تشرين الثاني 2017 الساعة 16:00

  
+−

مناورة حية الخالء مبنى بعد تفجيره في اللبنانية االلمانية

http://nna-)
(leb.gov.lb/ar

http://nna-leb.gov.lb/ar/news-categories/3/
http://nna-leb.gov.lb/ar
http://nna-leb.gov.lb/files/pictures/1511877810_.jpg
http://nna-leb.gov.lb/ar
http://nna-leb.gov.lb/ar


11/29/2017 الوكالة الوطنیة لإلعالم - مناورة حیة الخالء مبنى بعد تفجیره في اللبنانیة االلمانیة

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/316764/#.Wh17kNPwB_o.whatsapp 2/5

اللبناني. 

واستكماال لمشروع "تخليدا لذكرى أرواح شهداء الجيش األبرار"، انتقل الجميع الى الباحة الخضراء في الجامعة لغرس شجرة أرز.  

============م.ع.ش. 

FM 96.2تابعوا أخبار الوكالة الوطنية لالعالم عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و

نداء لترشید استعمال المضادات الحیویة انتبیوتیك

نداء من وزیر الخارجیة والمغتربین جبران باسیل

https://www.youtube.com/watch?v=bjosPWzUZLU
https://www.youtube.com/watch?v=NwALtT_fDC4

