
تم�نت ال�ناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٨/٨/١٦ ، �مؤازرة وحدات منالجیش المنتشرة 
.  - حاماترمیش –كفرحي: عمالنّیًا من إخماد حرائق أحراج شّبت في

: من تنفیذ مهّمات إنقاذ و�سعاف و�خماد حرائق على األراضي اللبنانیة،وتوزَّعت على الشكل التالي         �ما تمّكنت

  :-  إخماد حرائق 

o  الحازمیة.– نابیه –أحراج : (جبل لبنان) : بلیبل  
o  عین حاال   خلده - – الدبیة – عرمون – الناعمة – دوحة الحص –الجیة –أعشاب : (جبل لبنان) :السعد�ات

– جون - (المشرفة –مجدل �عنا - ضهر المغارة دمیت–�حمدون - شانیه –- 
قرنایل –  (التحو�طة /فرن الشباك) - –برج البراجنة –الشّیاح - المر�جة –الرملیة) 

بیت –) 2(*المنصور�ة) -2 (*–الجدیدة–الفنار) 3(*فقرا/كفردبیانزرعون - 
).2(*عمشیت - حراجل– الصفرا- حارة صخرمري - 

 .قفران نحل في بتلون (+) 
 . �علشمیه - بیصور–الجاهلیة–المشرفة(+) أشجار بر�ة في : 

 عمشیت.النمورة–(+) أشجار مثمرة في  : 
  غز�ر.اطارات غیر صالحة في(+) 

–  العبده – حیالن – مشتى حمود –القلیعات –�قسمیا ور�ن–طني ع - خر�ة الحیاة(الشمال)    :
 �فرحتا. – �فرشالن – برغون – �اب الرمل – ُ�بَّا – الحیصة – دیر نبوح –زغرتا 

 .اطارات غیر صالحة في الهري (+) 
  برغون .دده–(+) أشجار بر�ة في : 

  القرّ�ة - البازور�ة– �فرصیر– عین المزراب – (الجنوب)   :جل البحر 
 .بنت جبیل:  في ثمرةاشجار م(+) 

 .الحلوسیة(+) أشجار بر�ة في : 

بیت شاما  - شتورا- عمیق -عین الحجلعین ز�د - –) 2الكرك (*زحلة–           (البقاع)     :�علبك - 
. دیر زنون - بدنایل–

 روضة.اطارات غیر صالحة في ال(+) 

o  - (الشوف ) بدنایل ونقل مصاب الى المستشفى– - الكرك- منزل مهجور في �علبك منازل   :بدارو- دار�ا
مواطنین و�سعافهم. ٥  و�خالءالطر�ق الجدیدة

o  شحیم.–طر�ق المطار –سیارات  :�كفیا 
o .كهر�اء  : عمود في الشّیاح 



o  :داخل مكتب في فرن الشّباك.داخل متجر لبیع االلعاب في �ورنیش المزرعة–مؤسسات 
o :   األشرفیة.غز�ر–نفا�ات 

 .راسمسقا–عالیه           (+) أعشاب في : 
           (+) أعشاب وأشجار بر�ة في شامات.

o  :  كیةفي سرعین.يخراطیم �الستوحصید مختلف

– طر�ق عام (صور - البازور�ة)  ونقل مصاب إلى المستشفى و�سعاف آخر في مكان الحادث وادي الز�نة- حوادث سیر  :
 و�نقاذ مصاب من داخل سیارته ونقله إلى المستشفى.

-نقل و�سعاف :(٧) حالة طارئة. 

  فتح �اب منزل في البنیه و�نقاذ طفل محتجز في الداخل.- إغاثة و�نقاذ :

. ، �حمدون غادیركل من : تأمین السالمة العامة خالل االحتفال �عید انتقال السیدة العذراء في - حما�ة مدنیة :

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




