
تم�نت ال�ناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني، بتار�خ ٢٠١٨/٩/١٢، من تنفیذ مهّماتإنقاذ و�سعاف 
و�خماد حرائق على األراضي اللبنانیة، وتوزَّعت على الشكل التالي: 

 :-  إخماد حرائق 
o  شالما.–أحراج   : (جبل لبنان)  : سرحمول� 
o  الحدت -الشو�فات – �حمدون –عین الجدیدة –)2�عورته(– المعنیة –أعشاب  : (جبل لبنان)   : عیتات –

 �شّلي.– عین سعادة –الد�وانة - �صالیم 
        وأشجار مثمرة في : عمشیت.
–  الغاز�ة – الر�حان – دیر قانون النهر) – (بد�اس – �حمر - الشقیف –          (الجنوب)      : عیترون 

–  وادي جیلو – میفدون – عیتا الجبل – عیتیت – عین �عال – عبا –كفرملكي 
  عر�صالیم.– بنعفول –البیسار�ة 

 زغرتا.– المنیة – دیر جنین – �و�ا –(الشمال)    : البترون 
  عانا.– عمیق – تعنایل – المصنع –)- كسارة 3 (البقاع)    :زحلة(

o  الشیاح -منزل مهجور في برج البراجنة.– تكر�ت – أدونیس – �فرحیم –منازل   : الد�وانة 
o  داخل محطة للوقود في – داخل مستودع في الرو�س وآخر القبة –مؤسسات: داخل مستودع للبالط في دمیت 

  داخل مطعم في البص صور.– داخل غرفة للعمال األجانب في جل الدیب –عكار العتیقة 
o  موّلد في –كهر�اء  : أسالك �هر�ائیة في ذوق مكایل وأخرى في ساحل علما  - داخل غرفة �هر�اء في عرمون 

           البرج.
o  بوارج.– جل الدیب –نفا�ات  : زوق مصبح 

 النمورة.–وأعشاب و�طارات في :العقیبة 
  الروضة(المتن).–معروب : وأعشاب في �ل من

 البترون – الشبانیة وسحب جر�ح من داخل سیارته إثر تدهورها في واد –قهمز ونقل جر�ح الى المستشفى - حوادث سیر  :
  ستار�و ونقل جر�ح الى المستشفى.–وسحب قتیل من داخل سیارته جراء انقالبها في واد 

  حالة طارئة.)12(-نقل و�سعاف : 
 مواطنًا ضلوا طر�قهم في القرنة السوداء إثر سوء األحوال الجو�ة ونقلهم إلى مكان آمن - سحب 33إنقاذ - إغاثة و�نقاذ  :
فتح �اب – سحب زورق معطل مقابل شاطىء جونیة – أشخاص مقابل شاطىء البترون 3زورق على متنه 
 منزل في الحمراء.

 :تأمین السالمة العامة خالل مهرجانات غبالة.- حما�ة مدنیة

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




