
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٧/٥/٢،من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد 
حرائق على األراضي اللبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي:

 

  :-  إخماد حرائق 

o .أحراج   : كفرجرة - خلوات فالوغا - �قعتوته

o - أعشاب  :حراجل - مستیتا - شوّ�ا - شبروح - طورا - عمشیت - القرّ�ة - الع�ش�ة - زرعون - ب�اقوت
قرط�ا - الدامور - ال�ابل�ة - منجز - أغمید - تبنین - األشرف�ة - مراح الخوخ - فقرا - الحازم�ة - 

           جسر ال�اشا -  مرجعیون - انطل�اس - قرنة شهوان.

o .منازل    : صور - الغاز�ة - كل�منصو - عرمون - ر�اق - شمسطار - غرفة أسفل مبنى في األشرف�ة
o - س�ارات :آل�ة لجمع النفا�ات في حوال - حافلة لنقل الركاب في ضهر البیدر - شدرا - نفق خلدة - سحمر

 كفرعقا - التحو�طة - فار�ا - سهل عمیق - عار�ا.
o  مؤسسات : داخل مستودع للمفرقعات في الفرزل - داخل مزارع التنم�ة لتر��ة الدواجن في سهل ا�عات - داخل

منشرة في العذرا - داخل محطة للمحروقات في حّي الشراونة - داخل محل في �اب الت�انة.
o .كهر�اء   : محّول في مجدل عنجر وأخر في زقاق ال�الط وثالث في سد البوشر�ة

o نفا�ات   : �فرذب�ان - الدورة(٢)- حي السلم - ال�سار.
  نفا�ات وأعشاب في كل من : حدث الج�ة،  صور، الشو�فات.

o  مختلف  : أعشاب وٕاطارات في �مهر�ه - داخل غرفة لتخز�ن الكتب والدفاتر في كل�منصو - إطارات في
 الش�فرول�ه والصرفند .

فردان ونقل جر�ح الى مستشفى المقاصد - برج البراجنة ونقل جر�ح الى مستشفى البرج - تل اندي وسحب - حوادث سیر :
 قتیل وجر�حة من داخل س�ارتهما ونقلهما الى مركز الیوسف الطبي - برج البراجنة ونقل جر�حة الى مستشفى 

 البرج - برج الشمالي ونقل مصاب الى المستشفى -طر�ق المطار ونقل مصاب الى المستشفى.

اسعاف : (٢٦) حالة �ارئة.  -نقل وٕ

 اسفل واد في  ضالَّ الطر�ق فينقاذ شابین : سحب زورق س�احي معطل مقابل شاطىء صور الى المیناء -إ- إغاثة وٕانقاذ 
 .الفر�كة



تأمین السالمة العامة خالل : س�اق للس�ارات في رعشین، مسیرة صالة إنطالقا من جون�ة وصوًال إلى مزار - حما�ة مدن�ة :
 سیدة لبنان في حر�صا، حفل تدشین مزار سیدة ال�حار في صور، ماراتون دل�الت لبنان من جبیل الى جون�ة، 

س�اق للخیل فینادي الفروس�ة في عین الر�حانة، خالل س�اق للس�ارات والدراجات النار�ة في أدما، م�اراة 
 مالكمة على ملعب نهاد نوفل في ذوق مكایل، ماراتون في برجا، قر�السفینة مقابل شاطىء صیدا.

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


