
تم�نت ال�ناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٨/٨/٢٠ ،�التعاون مع وحدات من الج�ش 
 راشیا الفخار.ومع عناصر من قوات الطوارئ الدولیة في فتري و�عاصیر المنتشرة عمالنّیًا من إخماد حر�ق شّب في أحراج

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

 :-  إخماد حرائق 

o  طشاي.– بیقون – حاقل –أحراج  : (جبل لبنان)   : نهر ابراهیم� 
          (الشمال)     : العبود�ة.

o *) سبلین - كورنیش النهر - المكّلس –الدامور –عرمون – الجّیة –) 2أعشاب : (جبل لبنان) : الشو�فات –
– بدغان –)2نیو الروضة - صوفر (*– السبتیة – الفنار –سلفا�ا –) 2�عقلین (*

  السمقانیة– دیر القمر – عمشیت – �صالیم –قّبیع – المطیلب –�سا�ا - برج البراجنة 
–  شحیم – فالوغا –�قعاتا - برجا – �سكنتا –الدبّیة – قرطبا – �عبدات – غوسطا –

– مزرعة الشوف – �حمدون الضیعة – حصین – بیصور – زوق مصبح –كفرعقاب 
 علمان.– حمانا –عالیه 

 (+) أخشاب في العقیبة.

 (+) إطارات في البر�ارة.
  المشرفة.– مشمش –(+) أشجار مثمرة في : أمهز 

  غرف للعمال وخیمة زراعیة و�طارات في حاالت.4(+) 

–  المحمرة –حر�شة – تنور�ن الفوقا –شر�یال –الهري – �خعون –(الشمال)    :المنیة - النورة 
 المدفون .–مشحا 

 (+) أشجار برّ�ة في حامات.
  ضهر العین.– النهر�ة – دّده –(+) أشجار مثمرة في : سبعل 

–  حارة صیدا – السلطانیة – میس الجبل – السكسكیة – خر�ة سلم –اللو�یة – (الجنوب)   :بد�اس 
 تول –) 3 النبطیة (*–النجار�ة – عدشیت – حاصبیا – طیرد�ا – البیسار�ة –الغباطیة             
  حومین.– جرجوع – میفدون – برج الشمالي - صور – برج رحال –           

–  بوداي –تعنایل – الروضة – قصرنبا –الفرزل –عّمیق - �حوشا –) 3           (البقاع)     :زحلة (*
 ر�اق.

           (بیروت)     : جادة �شارة الخوري .



o  سن الفیل.– جدیدة الفاكهة – مجدل عنجر –منازل   : جب جنین 
o  كاراج وسیارة بداخله في صیدا.–داخل متجر لبیع الز�وت في زحلة –مؤسسات : داخل منشرة في الشو�فات 
o  غرفة �هر�اء في : المنصور�ة، – محّول في الشرحبیل –موّلد في الناقورة –كهر�اء  : لوحة فواصم في دیر القمر

برج البراجنة.
o  راشیا.–المروانیة – الشیخ حبیب (عكار) –نفا�ات   : درعون 

             (+) أعشاب في صر�ا.
             (+) أخشاب في جعیتا.

o  إطارات في نهر ابراهیم.– حصید في مكسة –مختلف  : بورة صنادیق �الستیكیة في قب الیاس

حراجل ونقل قتیل –زوق مصبح و�سعاف جر�حین في مكان الحادث –صور ونقل قتیلین إلى المستشفى - حوادث سیر  :
  برج حمود ونقل جر�حة إلى المستشفى.– نفق المطار ونقل جر�حین إلى المستشفى –إلى المستشفى 

-نقل و�سعاف : (١٨) حالة طارئة. 

– فتح �اب منزل في �ورنیش المزرعة –إنقاذ مواطنة أصیبت بدوار على متن �خت مقابل خلیج جونیة - إغاثة و�نقاذ : 
 سحب زورق من ضبیة إلى میناء جونیة.

– مهرجانات جبیل الدولیة - سباق اإلنجراف في عمشیت –تأمین السالمة العامة خالل : مهرجانات إهمج -حما�ة مدنیة  :
  حفل في فیطرون .–سباق للخیل في نادي الفروسیة في فقرا/ كفردبیان 

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




