
تم�نت ال�ناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٨/٩/٢١ ، �مؤازرة وحدات من الجیش اللبناني 
– : عالیه وفي أحراج �ل من مزرعة مشرف)–(جوّ�ا المنتشرة عمالنّیًا من إخماد حرائق شّبت في أعشاب وأشجار مثمرة في

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

  :-  إخماد حرائق 
o  البرجین.–أحراج   : (جبل لبنان)   : الكحالة 

o  وادي المعنیة – الوردانیة – الغابون - برجا –  شحیم - غر�فة - شرتون –أعشاب  : (جبل لبنان)   :دار�ا–
 انطلیاس – الجدیدة – جسر الباشا - نیو روضة – صوفر –مزرعة الضهر - رشمیا 

 البر�ارة.–) - قرطبا 2 �فردبیان - شحتول - البوار(–
 ).2وأشجار مثمرة في : مزرعة الشوف(

    و�رتون في �عبدا.

 تبنین – خیزران – الحوش -  المصیلح – دیر �یفا – تفاحتا -  صور – قانا –(الجنوب)    : �ارون 
  العباسیة.– طورا – الكفور –

 طرابلس.– تو�تي -  قشلق – الملول – القبة –(الشمال)    :كفرعبیدا 
  عنجر.–المرج–)2 زحلة(–(البقاع)    :حوش الحر�مة 

             (بیروت)    : الجناح.

o  النبي أ�ال.– �خعون –منازل   : شرفة فیال في جو�ا 
o  دّراجة من نوع– سن الفیل –سیارات : درعون ATV.في شحیم 
o .مؤسسات: داخل معمل خیاطة في الهاللیة
o  عمود في الد�وانة.–كهر�اء  : موّلد في عین الصفصاف وآخر في زفتا 
o .نفا�ات  :الد�وانة

وأعشاب في فتقا.
 و�طارات في : عین الر�حانة، دده (الكورة).

o  داخل شالیه في القلمون .–حصید في حوش الحر�مة –مختلف :داخل بورة خراطیم �الستیكیة في المعیصرة  

  نفق السفارة الكو�تیة ونقل مصاب الى المستشفى.–برج حمود ونقل جر�حة الى المستشفى - حوادث سیر : 

  نقل جثة من المنصور�ة الى المستشفى.– حاالت طارئة)7(-نقل و�سعاف : 



 مواطنین إحتجزوا على متن زورق 3 إنقاذ –  إنقاذ عامل إثر سقوطه داخل مبنى في �قعاتا (الشوف)- إغاثة و�نقاذ  :
سیاحي معطل مقابل شاطىء السعد�ات - إنقاذ مواطنین احتجزا على متن زورق صید معّطل مقابل شاطىء جدرا 

 إنقاذ طفل من داخل منزل في المطّلة.–

 ضاحیة بیروت – تأمین السالمة العامة �مناسبة إحیاء ذ�رى عشوراء في �ل من : حارة صیدا - �علبك - حما�ة مدنیة :
  الخندق الغمیق.– بنت جبیل – صور – النبطیة –الجنو�یة 

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


