
 

خماد  4162/   8/   61  اريختمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني بت من تنفيذ مهمَّات إسعاف وا 
 :حرائق على األراضي اللبنانية كافة، وتوزَّعت على الشكل التالي

 

 :إخماد حرائق  -

o  المشرف –محيط كازينو لبنان :  أحراج . 

o  ( 2)*عين الحور –الناعمة  –شحيم  –دوحة الحص  -عرمون  –دوحة عرمون ( : جبل لبنان .م)أعشاب–  
   –كفرشيما  –المشرفية   -الدوير  –( 2)*الدبّية –( إقليم الخروب)ضهور داريا                              

  –فالوغا  -كترمايا  -بسّرين  -عين داره  –محّلة الجاموس  -ضهور خلده                               
   –الحازمية  -بخشتيه  –بحمدون  –عاليه  -رأس الجبل  –شارون  –( 2)*حّمانا                              
  –المدينة الصناعية في ّسد البوشرية  -رويسات الجديدة  –مار موسى  -سن الفيل                               
 عشقوت  –عين عار  –بيت شباب  -( 2)*بعبدات –صاليما  -بشالما  –الخنشارة                               

                                –العقيبة  -الذوق  –( 3)*فقرا –بسكنتا  –علمان  –ميروبا  -داريا  –
                                                                                                     .عمشيت –

 الحاكور، برقايل،  -( المنية)وادي النحلة  -سير الضّنية  –( 2)*بخعون –الهري ( : الشمال.م)               
 خربة داوود  –بقاعكفرا  –بزعون  –زغرتا  -عشاش  –( حلبا)ضهر القمر                             
 .الكورة –( 2)*شّكا –إهدن  –بشّري  –( القبّيات)                             

  –طريق الناقورة  -محّلة أبو األسود  –وادي جيلو  –الشهابية  -صور  -النبطّية (  : الجنوب.م)              
 .  الغازية –جسر األولّي                              

 .بعلبك –كامد اللوز  -عين عطا  –( جب جّنين)غّزة  -( زحلة)الكرك (      : البقاع.م)              

 .تقاطع بشارة الخوري(     : بيروت.م)              
o   عوكر –غزير  –صور  –( عّكار)قرية الشيخ محمد : منازل .              

o  الشهابية  –جونية  –التحويطة  –دير القمر  –مطار نفق جسر ال –محيط المدينة الرياضية : سيارات –
 (.الشوف)داريا  –شّكا  –( أنفه)تّلة العرب                

o  محّول في جبل محسن وآخر في حّي السّلم –غرفة كهرباء في الجديدة وأخرى في عرمون : كهرباء . 

o  داخل مطابخ    –نوفل في بيروت  داخل مستشفى –مستودع لألدوات الكهربائية في جسر الباشا : مؤسسات 

 .داخل معمل في كفرشيما –مطعم في بشّري وآخر في صور  –مستشفى بشامون                 

o   نفايات في  –بساتين قصب في طرابلس  –إطارات في المشرفية  –لوحات إعالنية في الدامور : مختلف
 .قرطبا

 
 

 أوتوستراد الصرفند  –( فارّيا –فقرا )أوتوستراد  –تراد شّكا أوتوس –بخعون  –كورنيش المزرعة : حوادث سير    -

 . بكفيا -محّلة فردان  –طريق المطار  –خلده  –قريطم  –( عاليه)الغابون  -                     

 

 .حالة طارئة( 64: )نقل و إسعاف  -

 
 



نقاذ   -   –عند تقاطع طريق العباسية ء نقل أربعة مصابين إلى المستشفى إثر انهيار جسر قيد اإلنشا :إغاثة وا 

 إنتشال غريق  –نقل جّثة من من مستشفى الحياة إلى مستشفى بعبدا الحكومي  –الشبريحا في صور              

 صور ، عمشيت، كفرعبيدا : سحب زورق معّطل  مقابل شواطىء كل من  –مقابل شاطىء المدفون              
 إنقاذ طفل محتجز داخل شقة  –يخت من قعر البحر مقبل معمل الذوق الحراري انتشال  –و الضبية               
 .في قريطم              

 
 

 
 

 
 .لطلب المساعدة 641تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة اإلتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 

 


