
بالتعاون مع وحدات الجيش ،  22/9/2102بتاريخ ، تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
 دير قوبل ت في خراج كلٍّ منق شب  ائإخماد حر  ةمن تنفيذ مهم  لقوات الجوّية، إلى اوافات تابعة بمؤازرة ط المنتشرة عمالنيًا،

 .والسبتيه
خماد حرائق على األراضي اللبنانية كافة، وتوز عت على  ّماتكما وتمّكنت العناصر من تنفيذ مه إسعاف وا 

 :الشكل التالي
          :إخماد حرائق  -

o  حصارات  -بياقوت  –جعيتا  -( بعبدا)حارة حمزة  –الدوير  –حّمانا  –البنّيه ( : جبل لبنان.م) :أحراج 

  (.جبيل)                              

 .حومين التحتا وعرب السكر -معروب  –وادي الحجير  –عدشيت (  : الجنوب. م)              

 .بشري –( عكار)عرقة  –( حلبا)مجدال  –شكا (   : الشمال .م)              
 

o  المريجات  –سبلين  -الشميس  – (2)*شحيم –برجا  -الدامور  –السعديات  :(  جبل لبنان .م: )أعشاب–  

  –قبرشمون  –بيصور  -بقعاتا  –( الشوف)داريا  -عين وزين  –جون  –بريح                                  
  –قعقور  –الكرنتينا  –الفنار  –ضهر الوحش  -الدبّية  -شارون  -العبادية                                  
  –حجوال  –( جبيل)رعة السّياد مز حبالين،  –صاليما  –قرنة الحمرا  -بعبدات                                  
 .السا                                 

  –زكرون  –( البترون)شبطين  –( عكار)مشتى حسن  –بقرزال  –منيارة  -شكا (     : الشمال.م)               
                                                             . مجدليا - أميون                                 

  –العباسية  – صور – عبرا –( النبطية)مزرعة الحمرا  –الصرفند  – بنت جبيل (    :الجنوب.م)               
 .إسماعية –معركة  –بنعفول   -جديدة مرجعيون                                 

 
 
 

 
                

o     الكفاءات –رويسات الجديدة  -( صور)الصوانة  –البرج الشمالي  –األشرفية  :منازل . 

o  داخل منتجع الصفرا مارينا في جونية –وآخر في الصفير محل في جونية  –في أدونيس  نشرةم: مؤسسات.  

o   ونقل مصاب( بعلبك)برقا  –الدكوانة  –در اجة في درعون  –جدايل  -شحيم  : سيارات.   

o    موّلد في المتين –ساحل علما، طريق المطار وغدير : كل من ء في غرفة كهربا :كهرباء. 

o    خيم للنازحين السوريين في رأس العين: مختلف . 

 البسطة الفوقا  –طريق المصنع  –حراجل  –جسر البربير  –أوتوستراد الجّية : نقل مصاب  :حوادث سير   -

  –جسر العقيبة  –ف أوتوستراد الشقي –أوتوستراد المشرفية  –أوتوستراد جعيتا  –
 .صور - أوتوستراد الناعمة –

 إلى مستشفى الجامعة األميركية في بيروت ومستشفى المقاصد إثر حادث سير نقل مصابين                     
 نقل جثّتي مواطَنين ومصاَبين إلى المستشفى إثر حادث سير في   –على أوتوستراد األسد                     

  .(بعبدا)إنقالب سيارة بالقرب من جادة األسد  – ملتقى النهرين                    

 .ضنية –( صور)قدموس  – مستديرة ذوق مصبح               
 .طارئة حالة( 12): نقل و إسعاف  -

نقاذ إ -  إنتشال جّثة مواطن من البحر مقابل شاطىء   –نقل جّثة مواطن من نهر الكلب إلى المستشفى  :غاثة وا 

   .السعديات ونقلها إلى المستشفى                   
 .التزّلج على الماء في مدينة صورمواكبة نشاط :   ية مدنيةحما -

 
 

 .لطلب المساعدة 521تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة اإلتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 


