
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني، بتار�خ ٢٠١٦/٥/١٧،من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد 
للبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي: احرائق على األراضي 

 :-  إخماد حرائق 
o  عتر�ن – بئر حسن – الحدث –جدایل– فالوغا –وادي الز�نة - حّمانا –أعشاب   :(م.جبل لبنان) : الدبّ�ة–

 الرمل – دار�ا (الشوف)- جسر ال�اشا – الجدیدة (الشوف) –المنصور�ة - خلدة 
 العالي (برج البراجنة).

(م.الجنوب) :   الزعرور�ة –الصرفند – النصار�ة – مر�ا�ة - جنسنا�ا – المصیلح (٣) –
–  العّ�اس�ة - عیناتا – سینیق – مجدلیون –مغدوشة – كوك�ا – صر�فا –�سري 

 جبل –بد�اس – برج الشمالي- عرمتى– الشهاب�ة – �اطر–المعشوق –الصرفند 
  مزرعة المشرف. – دیر ك�فا – دیر الزهراني – سوق الخان – كرخى –ال�طم 

 مر�اطة - سلعاتا. – ضهر العین– زغرتا –بتوراتج –            (م. الشمال)  : ف�ع 
 راش�ا الفخار.–            (م.ال�قاع)    : قب ال�اس 

o .منازل    : القّ�ة - داخل منزل مهجورفي التحو�طة
o .س�ارات   : دراجة نار�ة في حّي السّلم
o .مؤسسات :داخل مشغل لص�انة المعدات الزراع�ة في صیدا 
o  موّلد وأكوام من الفحم داخل حاو�ة في –كهر�اء    : داخون مولدي كهر�اء في مبنى جر�دة اللواء في المال 

حناو�ه 
o  .مختلف   : نفا�ات في أرض جّلول ومزرعة �شوع - نفا�ات وأعشاب ف�شارع السفارة الكو�ت�ةوالحدث

 مجدل بله�ص) –أعشاب وأشجار مثمرة في كّل من : �قسطا، كفرتبنیت، صد�قین، العق�ة، (كفرمشكي 
  بنت جبیل) ، الحوش، المصیلح، زغرتا -– أعشاب وأشجار بّر�ة في كل من : (مارون الراس –

قارورة غاز – أعشاب وحقل قمح في �ست�ات -إطارات في الشّ�اح –أعشاب وقصب في شارن�ه 
في الصفیر.

:المعاملتین ونقل مصاب إلى مركز كسروان الطبي في غز�ر - ال�ّص ونقل جر�ح إلى المستشفى اللبناني - حوادث سیر  
 أوتوستراد الجّ�ة ونقل –المصیلح  وٕاخماد الحر�ق داخل الس�ارة وسحب جر�حین –اإل�طالي في صور 

 جر�حین إلى مستشفى سبلین الحكومي.

ارئة. -   نقل وٕاسعاف:(٣) حاالت �

انقاذ عاملة أجنب�ة محتجزة بداخله.  انقاذ   :فتح �اب مصعد في �راكاس وٕ إغاثة وٕ  -

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




