
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني، بتار�خ ٢٠١٧/٥/١٥،من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد 
حرائق على األراضي اللبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي:

 

  :-  إخماد حرائق 
o .س - عوكر� أحراج    : الَشمِّ
o )2أعشاب  :بر�ح -عشقوت - (محرونة - دیر انطار - مزرعة الشوف) - الجّ�ة - قّب ال�اس - أدما(–

– محم�ة صور - الغابون - دلهون - بد�اس -قاع الر�م - دیر كوشة - المنصور�ة - عزقة 
–  السماع�ة - كفرجوز - منجز - شح�م - حاروف - المدیرج –) 2) - القر�ِّة - تول(2ضب�ة(

) - برتي.2ملیخ - عَ�ا - بنعفول - محرون - حمَّانا(
 .أعشاب وأشجار مثمرة في كل من  السفري وجدیدة الشوف

o .منازل    :برج الشمالي - مجدل�ا - النقاش - �عقلین - �مهر�ن
o .س�ارات :دراجة نار�ة في الحدث
o .كهر�اء   : لوحة فواصم كهر�ائ�ة  في البترون - أسالك كهر�ائ�ة ومحّوالت في الكوال 
o    مؤسسات : داخل محل لب�ع األل�سة وأخر لألحذ�ة في الرحاب - داخل مستودع لتخز�ن الفحم وموّلد في المساكن

            الشعب�ة (صور) - داخل مدرسة في الجاموس - داخون مطعم في أنطل�اس - داخل محل في 
عیتات.

o  ال�اشورة.–نفا�ات  :الجناح - سرحمول 
 .أعشاب ونفا�ات في كل من: نهر ابراه�م، عین حاال، ز�تون، ببنین، �عقلین، عین عنوب 

o  مختلف  : أعشاب وٕاطارات في الحوش - أكوام من الحطب في �عبدا - داخل �اخرة لنقل علف المواشي في مرفأ
 طرابلس.

بدنایل ونقل جر�حین الى مستشفى تمنین العام - المعاملتین ونقل جر�ح الى مستشفى سان لو�س - طر�ق- حوادث سیر :
المصنع ونقل جر�ح الى مستشفى ال�قاع - نفق المطار وسحب مصاب من داخل س�ارته - أوتوستراد األسد 
وٕاسعاف مصاب میدانّ�ًا - أبلح ونقل جر�ح الى المستشفى اللبناني الفرنسي - مرج علي ونقل مصاب الى 

 مستشفى مز�ود - البلمند وٕاخماد حر�ق الس�ارة ونقل جثة وجر�ح الى المستشفى.
اسعاف : (٦) حاالت �ارئة.  نقل وٕ -

 سحب زورق س�احي تعطل مقابل شاطىء صور.- إغاثة وٕانقاذ :
 تأمین السالمة العامة خالل س�اق للدراجات النار�ة في جون�ة.- حما�ة مدن�ة : 

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




