
من تنفيذ مهمَّات إسعاف  4182/  1/  81 اريخبت المدنيتمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع 
خماد حرائق على األراضي اللبنانية كافة، وتوزَّعت على الشكل التالي  :وا 

 

 :إخماد حرائق  -

o  المغيرية  –لحور عين ا -عرمون  –بشامون  -خلده  -المشرف  –( 3)*الناعمة( : جبل لبنان .م: )أعشاب 
  –بخشتيه  -بتاتر  –بعلشميه  -ضهور الوردانية  –كفرفاقود  –عين وزين  -                               

 محيط دير مار يوسف   –الديشونية  –بسابا  -حمانا  –( عاليه)راس الجبل                                 
  –بّجه  –اللقلوق  -قرطبا  –كفرعقاب  -درعون  –انطلياس  –الزلقا  -( المتن)                               
 .                            علمان –المنصف   -الصفرا                                

  –زغرتا  -حيالن  –مرياطة  –المدفون  -راشانا  –البترون (     : الشمال.م)              

 محّلة أبي  –بينو  –عكار  -حيزوق  -القلعة  –( 2)*حلبا -وادي الجاموس                                 
 (. طرابلس) سمراء                                

 عنقون  –( النبطية)كفر رمان  -تّلة مار الياس  -المّية ومّية  –( جزين)كفرجرة (    : الجنوب.م)              
  -الصرفند   -الغازية  –( الزهراني) قناريت -عيتنيت  –دردغّيا  –صور  -                               

 .  جوّيا –محّلة أبو األسود                                
 (.راشّيا)البيري -كامد اللوز  –الفرزل  -الكرك (      : البقاع.م)              
                .ريطمق -الروشة (     : بيروت.م)              

o  اللقلوق: منازل . 
o  مرآب المدينة الصناعية في  –بيت شباب  –جعيتا  -شّكا  –شاحنة صغيرة في شحيم  –المنية : سيارات 

 . ذوق مصبح               

o  موّلد في كفرعبيدا  وآخر في حاالت –محّول في محّلة الصفير وآخر في القبّيات : كهرباء . 
o  محل في الدورة -( المدينة الصناعية)منشرة في سّد البوشرية  –داخل مبنى البريد في الحازمية : مؤسسات  . 

o  خيم للنازحين  –بساتين قصب في الهري  -خّزان مازوت في مجدليون  -نفايات في محّلة الليلكي : مختلف
 . السوريين في المنية

 

  –( صيدا)جسر سينيق  –األشرفية  –جسر الصفير  –ستراد الدامور أوتو  –تعنايل  –( الشوف)بطمة  :حوادث سير  -
 إنقالب حافلة نقل ركاب على أوتوستراد البترون  –البيسارية  –صور  –( النبطية)عبا  –جسر الدورة                    

 . بكفّيا –أوتوستراد قرنة شهوان  -                    

 .حاالت طارئة( 6: )نقل و إسعاف  -

نقاذ   - صابة المتطّوع جاك  :إغاثة وا   إغاثة سائق إثر تدهور سيارته في نهر فارّيا ما أدى إلى إصابته برضوض وا 

 إنتشال زورق معّطل مقابل  - خليل أثناء تنفيذ المهّمة، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلّقي العالج             

  ر انقالبها في كل من ضهور الشوير وعشقوت وطريق حبوبإنتشال سيارات إث – شاطىء حاالت             
 فتح باب منزل في  – إنتشال عامل إثر سقوطه في حفرة بناء قيد اإلنشاء في كترمايا –ونقل مصابين             
 .قطر زورق معّطل في كفرعبيدا -الحمراء وآخر في بئر حسن             

 
 .لطلب المساعدة 841المواطنين بضرورة اإلتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ تذكر المديرية العامة للدفاع المدني 


