
، بالتعاون مع وحدات الجيش المنتشرة عمالنيًا، 52/8/5102تمكَّنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، بتاريخ 
 .القعقور وضهور الشوير: من تنفيذ مهمَّة إخماد حرائق  شّبت في أحراج 

خماد حرائق على األراضي اللب  :نانية كافة وتوّزعت على الشكل التاليكما وتمكَّنت العناصر من تنفيذ مهمَّات إسعاف وا 
 :إخماد حرائق  -

         

o   حرار  –محمّية إهدن  –جاج  –طورزّيا  –بسكنتا  -ريفون  –صليما  –برّمانا  –بيت شباب : أحراج 

 .   حّمانا –عاليه  –دردغّيا  –( حلبا)               

o  داريا  –الباروك  –شحيم  -الناعمة  –دة خل -الشويفات  -دوحة عرمون (  : جبل لبنان .م: )أعشاب– 

 ضهور  -عين الرمانة  -الحازمية  –المنصورية  –( األشرفية)محّلة البدوي                                 
  –عّنايا  -محيط كازينو لبنان  –وطى الجوز  –زرعون  -بيت الكّكو  -الشوير                                

 (.                         جبيل)مستيتا                                

 عّكار  –( دّده –القبّيات ) -زغرتا  –( مجدلّيا)حارة الجديدة  -( البترون)عبرين (      : الشمال.م)              
                                           .                   طرابلس –بخعون  –حلبا  –ضهر العين  –                                

 .  صور –( النبطية)جباع، الشقيف (    : الجنوب.م)              

 .               شمسطار –( راشّيا)كفرمشكي  –شتورة (     : البقاع.م)              

o     النبطية –رجين الب –محّلة مار مخايل النهر  –صور  –حارة الناعمة  –الشويفات : منازل   . 
o    (.المتن)شاحنة في محّلة الدّوار : سيارت 

o  داخل سنتر  –وسن الفيل (  صيدا)، محّلة جسر سينيق ( الشوف)بقعاتا : داخل محّل في كل من : مؤسسات 

 .بالزا في بصاليم                

o    محّول في صيدا وآخر في عرمون –حارة حريك ، الليلكي ، جوّيا والصفرا :موّلد في كّل من : كهرباء. 

o    مستوعب للنفايات في  –بساتين زيتون في عكَّار وضهر العين  -داخل جامع األموي في بعلبك : مختلف 

 .إطارات في الصرفند –رأس الدكوانة                  
 

  –وستراد جعيتا أوت –نهر ابراهيم  –برج البراجنة  –عمشيت  –ريفون  –األوزاعي  –شتورة : حوادث سير    -

  –أوتوستراد الحازمية  –أوتوستراد جّل البحر في صور ونقل مصاب  –( بعلبك)قصرنبا  –جونية                      
 .       أوتوستراد الدامور –أوتوستراد الناعمة ونقل مصابة                      

       

 .حالة طارئة (02: )نقل و إسعاف  -

 

نقاذ   -  إنقاذ  -إنقاذ مواطن إثر تدهور سيارته في الرابية  وآخر في الزلقا –فتح باب منزل في البوار : إغاثة وا 

   –انتشال جّثة مقابل شاطىء جونية ونقلها إلى المستشفى  –جريح سقط في وادي بعورته                    
 من جّل الديب إلى مستشفى بعبدا  نقل جّثة مواطن –سحب زورق معّطل مقابل شاطىء جونية                    
 نقل جّثة مواطنة إثر حادث سير على  –الحكومي وجّثة مواطنة من محّلة الماّل إلى المستشفى                    
 .  أوتوستراد الدامور إلى المستشفى                   

 .شارع الحمرا: حماية مدنية  -

 
 .لطلب المساعدة 052واطنين بضرورة اإلتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ تذكر المديرية العامة للدفاع المدني الم


