
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٥/٦/١، من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف 
وتوزَّعت على الشكل التالي:  وٕاخماد حرائق على األراضي اللبنان�ة،

      -  إخماد حرائق :
o :  (م.جبل لبنان) :    شارون – دمیت – �عقلین – الدّب�ة - دلهون – دوحة الحص - طر�ق المطار – جدرا أعشاب – 

 إّده.–صر�ا - جّدایل 
             (م.الجنوب) :    جّو�ا – بنت جبیل – حاروف – صیدا (*٢)– �نبور�ت (*٢)– القلیلة – قانا – حّبوش 

 أرزون .–
 دیر عمار .– تّل عّ�اس – أبي سمراء (م.الشمال)     :
 حارة الف�كاني.  – سحمر – ضهور زحلة – سرعین              (م.ال�قاع)      : 

. 
. 

.

س – دوحة الحص o منازل     : العقی�ة – بئر حسن –الرو�
o س�ارات    : طر�ق كونین – الجاموس – البرجین – �عل�ك– الحدث 

o مؤسسات   : داخل محل لب�ع البن في خلده   

.o �هر�اء    :  غرفة �هر�اء داخل مر�ز الشو�فات ال�ّبي  

 قعقع�ة الجسر ونقل – الشّ�اح ونقل مصاب إلى المستشفى –  برج الشمالي ونقل مصاب إلى المستشفى حوادث سیر :- 
 بّلونة ونقل جر�حین إلى مستشفى السان جورج في عجلتون –مصاب إلى مستشفى نب�ه بري الحكومي 

  مفترق الفرزل – اصطدام س�ارة بدراجة نار�ة داخل نفق المطار ونقل مصاب إلى مستشفى بهمن –
 حي معّوض ونقل مصا�ة إلى مستشفى –ونقل جّثة مواطن إلى المستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة 

 تقاطع غالیري سمعان ونقل – أوتوستراد الصفیر ونقل جر�حین إلى مستشفى السانت تر�ز –الح�اة 
مصاب إلى مستشفى جبل لبنان. 

المروج – عشقوت – عین المر�سة (*٢) – صور. 

اسعاف : (٩) حاالت �ارئة – نقل جّثة موا�نة منتحرة من محّلة أبو میزان إلى مستشفى ضهر ال�اشق  - نقل وٕ
 الحكومي.

 نقل مصا�ة إثر سقوطها – فتح �اب منزل في محّلة المتحف وٕانقاذ مواطنة مسّنة محتجزة في الداخل  - إغاثة وٕانقاذ  :
 إنتشال جّثة سوري غرق–من شرفة منزلها في الطابق الرا�ع في دوحة الحص إلى مستشفى الجّ�ة                    

 في ال�حر مقابل شاطىء أنفه ونقلها إلى  المستشفى -  فتح �اب في شارع بلس في الحمرا .

 – أوتوستراد هادي نصرهللا – (الحدث – الحمرا – كفرذب�ان – المعّلقة – رأس بیروت – القصی�ة - حما�ة مدن�ة :
المشرف�ة – الغبیر� – طر�ق الم�ار). 

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




