
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، یتار�خ ٢٠١٦/٩/١٤، �مؤازرة وحدات من الج�ش المنتشرة 
 صیدا.وحر�ق أعشاب وأخشاب في كفرز�نا (زغرتا) عمالنّ�ًامن إخماد حر�ق شّب في حرج  في

 من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد حرائق على األراضي اللبنان�ة،وتوزَّعت على الشكل التالي:          كما تمّكنت
 

  :-  إخماد حرائق 

o اتر –عبدین �شلي–�طشاي - ب�اقوت - –أحراج   :  (م.جبل لبنان) :بتاتر - عال�ه -المنصور�ة�–
  عمشیت.–بز�دین 

منجز –عر�ة قزح�ا – برسا –دده – �شمز�ن – بزال –عدبل–ع�ات–ه كرم سد            (م.الشمال)   : 
  ال�حصاص.– التالل – تنور�ن –علما –

 تول.–            (م. الجنوب)   : جنسنا�ا 

o أعشاب  :(م.جبل لبنان):شح�م (٢) - برجا - حارة الناعمة – عانوت - دوحة الحص –عرمون - �فرش�ما 
(٢)– الشو�فات (٥) –سبن�ه –الحدث (٢) - الصفیر –ضهور الع�اد�ة – فالوغا 

حمانا(٢)–القّر�ة - �سوس - ب�صور –عیتات -�فرمتى (٢)– عین �سور -
 ال�اروك - �قعاتا (الشوف) -�شتفین –عب�ه –) - البن�ه 3�عقلین (–- عین زحلتا 

– سن الفیل - الدكوانة –) 2 شرتون -جسر ال�اشا (–) 2شو�ت - عال�ه (–) 2(
ز�تون – ذوق مكایل - – المطیلب –بولون�ا - عین سعادة –الفنار - مار موسى 

 إهمج.–كفرسالة - ترتج – �الط -كفرز�ونا - عمشیت –نهر ابراه�م - الفیدار 

–  طیرد�ا – دّبین – دیر الزهراني – أرزون –الشرحبیل –رشكنان�ه –(م.الجنوب) :الصرفند 
الن�ط�ة (٢)- بلیدا –حناو�ه – رب الثالثین – واد� جیلو – �یرفلس�ه –واد�  

�عنقودین – �فرصیر – الن���ة الفوقا – الصرفند –دیر قانون النهر – بنت 
جبیل– القصیر – واد� الحجیر. 

  بدنایل.– القلعة – السعیده – بوداي- بر�تال – شمسطار–(م.ال�قاع)     : جب فرح 

– عبدللي– المن�ة – كفرحبو – أنفه – الشیخ عّ�اد –طورزا –(م.الشمال)  :القلمون - كفرحز�ر 
 القبّ�ات – تلة الهندي – الشیخ ع�اس –�شعله – بجدرفل – القب�ات – البلمند –العیون 

 برحلیون .– مر�اطة –



o  داخل غرفة ناطور في الزلقا.–منازل      : زحلة 
o :     شكا. –الجّمیزة – بیت الدین –دیر القمر ضهر البیدر–س�ارات 
o  داخل مستودع لألحذ�ة واألل�سة في ر�اق –داخل مكتب في �عل�ك –مؤسسات   : داخل محل في تمنین التحتا

داخل محل في دده.–داخل كاراج في �عبدا –
o �هر�اء     : مولدان وحرج في الكفور –غرفة �هر�اء في �ل من :برج حّمود ، الن�عة، عین الرمانة. 

– o نفا�ات     : سد البوشر�ة - الجدیدة (٢)–الد�وانة – الم�لس �شامون –الك�ال (�عل�ك) – دوحة الحص
 ب�اقوت.

o  :    أعشاب وأشجار مثمرة –، دردغ�ا، كفرشو�ا، إهدن، عال�هالمنصور�ةكل من : اعشاب ونفا�ات في مختلف
 أعشاب وأشجار في كل من : – بیت شاما) –في كل من : صور، العمارة (عكار)، راش�ا، (بدنایل 

 مشغالت أجهزة التدفئة داخل مبنى في األشرف�ة.–قب ال�اس، مشمش، عرمون، �عبدا

– كورن�ش المزرعة ونقل جر�حة إلى مستشفى المقاصد نقل جر�ح الى مستشفى بیروت الحكومي – والرحاب- حوادث سیر:
–  وطى المص�ط�ة ونقل جر�ح إلى مستشفى نوفل –جب جنین وسحب قتیل وجر�حین من داخل س�ارتهم 

– زحلة ونقل جر�ح إلى مستشفى ال�اس الهراوي الحكومي –بیت الشعار ونقل مصاب إلى مستشفى سرحال 
 السفري ونقل قتیل وجر�جین إلى مستشفى دار األمل.

متا�عة ال�حث عن الناجین من حادثة انقالب زورق س�احي مقابل شاطئ صیدا من القلعة األثر�ة وصوًال إلى إغاثة وٕانقاذ :–
انتشال جّثة فتى سوري الجنس�ة من مقابل شاطئ أبو األسود (صور) ونقلها إلى مستشفى عالء الدین –الز�رة 

فتح �اب منزل في –فتح �اب مصعد مجمع تجاري في الن�ط�ة وٕاخراج مواطن من داخله –في الصرفند 
 الدكوانة.

اسعاف: (٥) حاالتطارئة. -  نقل وٕ

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




