
 

من إخماد حريق  ،بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عمالنّيا   ،21/5/2020بتاريخ  ،تمكَّن عناصر الدفاع المدني 
 بدغان(. -)المشرفة  في أحراج شبَّ 

 : كما تمّكن العناصر من تنفيذ مهّمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على األراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي      

 
 

 (:42)عددإخماد حرائق   -
o (28)عددأعشاب  : 

  –نبع الصفا  –الشويفات  –الهدينه /قرطبا  –السعديات  – بقاق الدين / العقيبة –سرحمول : (12)عدد)م.جبل لبنان(     
 ضهر الصوان.                               

 برمانا. –مشمش  - فتقا – الكوكوبيت  -بدغان  : أشجار حرجية فيو                             
                             

 المنية.  –: رشعين  (2)عدد )م.لبنان الشمالي(    
 

 .أنصارية –بفالي  –عنقون  (:4)عدد)م.لبنان الجنوبي(     
 .مثمرة في الناقورة و أشجار                               

    
  العبودية –التليل  (:3)عدد)م.عكار(     

 دنكة. وأشجار في                        
 

 : نيحا.   (1)عدد)م. البقاع(     
 

 : العاصي.  (1)عدد)م. بعلبك الهرمل (     
 

 عين عرب. –( 2الدوير ): (5)عدد)م.النبطية(     
 .راشيا الفخار –وأشجار في : حاصبيا                         

 
o  بيصور.  –كفرصارون  –برج حمود  –حاالت :    (4)عددمنازل 
o أوتوستراد الزهراني –الرابية  –خلدة  - نهر الكلب – زوق مصبح –رشعين(  –)كفرحبو (  : 6)عددسيارات.  
o داخل منشرة في الليلكي. :  (1)عددمؤسسات 
o داخل ورشة مهجورة في الروشة - عنايا (   :2)عدد نفايات.  



 
 ( :13)عدد نقل وإسعاف   -

    برج البراجنة  –دبعال  –الشّياح  –صور  –الصنائع  –طريق الجديدة  –المدينة الرياضية  (   :9)عددحوادث–  
 برج أبي حيدر.  –ضهر الباشق                       

 الحيصة وإنقاذ مصابين من داخل  –انقالب سيارة في غادير ونقل جريحين إلى المستشفى  ( :3)عدد حوادث سير 
 وسحب قتيل وإنقاذ جريح من داخل السيارة.  اللبوة –السيارة                        

  نقل جثة من مرج بسري إلى المستشفى.  ( 1)عددنقل جثث : 
 
 إنقاذ مواطن عالق داخل سيارته في  –: فتح باب منزل في السبتية وإنقاذ رجل مصاب في الداخل  (4إغاثة وإنقاذ )عدد -

 فتح باب  –إنقاذ إمرأة جراء سقوطها عن شرفة في حي السلم ونقلها إلى المستشفى  –القرنة السوداء                           
 مصعد في سن الفيل وإنقاذ مواطنين محتجزين في الداخل.                           

 

 (:8المستجد )عدد كورونا بمواجهة فيروسمهمات خاصة  -
  (.2انطلياس ) –الحدث  –عين الرمانة  –بتغرين  –: مستيتا (6)عددنقل مرضى غسل الكلى 
  مستشفى في القبيات -: مركز في شتورا       (2)عددتعقيم. 

 
  .جزين( : 1سالمة عامة )عدد -
 
  .شتورا( : 1خدمات عامة )عدد -
 

 مهمة 69 األخيرة : ساعة 24مجموع المهام المنّفذة خالل الـــ 
 
 

 لطلب المساعدة. 125تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة اإلتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 
 


