
 .كفرعقاب في المتنبلدة في خراج  إخماد حريق شب   ةمن تنفيذ مهم   المنتشرة عمالنيًا،
خماد حرائق على األراضي اللبنانية ك كما وتمّكنت العناصر من تنفيذ مهّمات افة، وتوز عت على إسعاف وا 

 :الشكل التالي
     :إخماد حرائق  -

o  حرج  –حريصا  – - فاريا –( الشوف)داريا  –وادي إغميد  –حارة الناعمة  (  :جبل لبنان.م) :أحراج
 (.جبيل)مشان  –النّمورة  –آدما  -نابيه  –بزبدين  –تابت         

 –بجدرفل  –مشحة ( عكار)ضهر نصار والسويفة  -أشجار زيتون في البترون (   : مالالش. م)  
 .مجدليا        

.القليعة –مرجعيون  - أشجار زيتون في بنت جبيل(  :  الجنوب.م)  
.تاجوار حزرّ  –( البقاع الغربي)باب مارع (   : البقاع. م)  

o جون   -عين عنوب  –المشرف  –سرجبال  –الناعمة  –الدامور  - (2)* الجّية :(  جبل لبنان .م: )أعشاب
راس  -عين الجديدة  -بريح  –بدغان  –كيفون  –حومال  –( 3)*الحدث  -        
  –عشقوت  -بصاليم  –أوتوستراد المتن السريع  –الفنار  -الدكوانة  –المتن  
 – البربارة –حبالين  –مستيتا  –بالط  –( 2)*عمشيت  -كفور  -عيون الّسيمان  
 .نمهري        

                                             .كفرحزير –الحيصة  –كفيفان  -ضهر العين  –زغرتا  (     : الشمال.م) 
 –صيدا  –( مغدوشة –الغازية ) –النبطية التحتا  -مارون الراس  –بنت جبيل (    : الجنوب.م)  

  .(صور)الشواكير        
. ضهور زحلة –قب الياس  (  :البقاع.م)     

o    الدكوانة :منازل.
o داخل محل لبيع الفخار على أوتوستراد المدفون –مدخنة أحد المطاعم في جونية : مؤسسات.
o   شحيم –عن ايا  :سيارات.
o    (.بعلبك)خيم في بلدة بوداي : مختلف
سن  – Forumde Beirutمحلة ال  –زحلة  –النبطية  –محّلة غاليري خّباز  :نقل مصاب  :حوادث سير   -

.الفيل  
 .زكريت واٍد في في تدهور سيارة وسقوطها نقل جث تين ومصابين إلى المستشفى إثر   

محّلة  –أوتوستراد الصفرا  –نفق المدينة الرياضية  –برج البراجنة  –أوتوستراد زحلة  –غزير 
. ورص –الكوكودي 

.طارئة حالة( 51): نقل و إسعاف  -
نقاذ  - فتح باب مصعد كهربائي في  – من الغرق مقابل شاطىء الغازية في صيدا نطاإنقاذ مو  :إ غاثة وا 

 .الحمراء       
 .سية في جعيتانادي الفرو  – خليج جونية: حماية مدنية  -

تمكنت العناصرالتابعة للمدیریة العامة للدفاع المدني,بتاریخ ۲۰۱٤/۹/۱٥,بالتعاون مع وحدات الجیش

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




