
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٦/٨/٢، من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد 
حرائق على األراضي اللبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي: 

  :-  إخماد حرائق 

o  :  (م.جبل لبنان) :  العر�ان�ة.– القل�حات – دلهون - القعقور–�شامون أحراج
 القب�ات.–عزقة          (م.الشمال)     :

 

o : (م.جبل لبنان) :  المشرف - دیر القمر - سوق الغرب –شح�م –الناعمة - غر�فة - مرج علي أعشاب–
– مشمش –عیون الس�مان - غدراس – المونت�فردي - عین علق - فقرا–الكفاءات 

البر�ارة.
 مجدلیون . – زوطر –جدیدة مرجعیون –الدو�ر –عیتا الشعب            (م.الجنوب)   : 

 بر ال�اس – عنجر - زحلة –خر�ة قنافار –كامد اللوز – تمنین التحتا –النبي شیت (م.ال�قاع)   : 
الخوام – دیر األحمر – الفرزل – اللبوة – فالو� – القاع. –

م.الشمال) :   أبي سمراء -حنوش –طرابلس (*٢) – بزعون – حردین – سلعاتا – الحوشب – سیر  )
  الشیخ زناد.– �صرما – مجدل�ا – زغرتا– العبود�ة – المن�ة –الضن�ة 

o  :     رشعین.–طبرجا –مجدل عنجر –وادي الز�نة –عین الدل�ة (برج البراجنة) - الخلوات (فالوغا)منازل 
o  :   دراجة نار�ة في فقرا.– الحوش –النقاشس�ارات
o  :   عمود في برج البراجنة.–موّلد في �قاق الدین كهر�اء
o  :  داخل سو�ر ماركت في دیر عمار.مؤسسات 
o  :   أعشاب ونفا�ات في البوار و�عل�ك–نفا�ات في كل من : القل�عات، شامات، ابو میزان، بدادون مختلف–

 أكوام من علف – خرطوم صهر�ج لنقل المحروقات في �عل�ك –أعشاب وأشجار مثمرة في د�ك المحدي 
أعشاب وقصب في صور - حقل من الشعیر في حوش بردى. –المواشي في بوداي 

صیدا وسحب مصاب من –البترون ونقل قتیل إلى مستشفى البترون –بوداي ونقل مصاب إلى المستشفى - حوادث سیر : 
داخل س�ارته - سحب س�ارة بداخلها ثالثة مواطنین إثر انحرافها عن مسارها على طر�ق عام �شري واستقرارها 

 على كتف وادٍ .

اسعاف : (٦)حاالت �ارئة– نقل جثة موا�نة من مستشفى ضهر ال�اشق الح�ومي إلى مستشفى �عبدا الح�ومي -  نقل وٕ
 وأخرى من أنطل�اس إلى مستشفى ضهر ال�اشق الحكومي.

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




