
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٧/١٢/٢٦،من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف 
وٕاخماد حرائق على األراضي اللبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي: 

  :-  إخماد حرائق 

o .أحراج  : (جبل لبنان) : قرط�ا
ة.الغازي           (الجنوب)  : 

o  دور�ت دیروادي شحرور - –مكایل ذوق - حارةالست السبت�ة - زرعون - –أعشاب :(جبل لبنان) : المكّلس
 - دیر �ا�ا.

 .بدران جورة في اخشاب(+) 
  جوّ�ا.– قبر�خا – قعقع�ة الجسر- معركة – عدشیت –           (الجنوب)  : ش�عا 

. )صور (الرمالي في كل من : عاراي، اشجار(+) 
  ح�الن.– حل�ا – عوره –           (الشمال)  : منجز 

.  (الكورة)متر�ت في اشجار(+) 
 .زحلة في صالحة غیر اخشاب           (ال�قاع)   : (+) 

o :   عین) - 2(*برجالبراجنة (البترون )  - زان–عجلتون –برجحمود - غوسطا–النقاش - المر�جةمنازل
 طنبور�ت.– مشحا – حاروف – الشبر�حا – الدلهم�ة–الصو�ري –القبو

o  :  مرجعیون .– حصرون – الشهاب�ة – رح�ة –األشرف�ة–عال�ه–روحا خر�ةس�ارات  
o :في ريالعص لب�ع محل داخل - صیدا في الهواتف لب�ع متجر داخل - العبد بئر في منشرة داخلمؤسسات 

البر�ارة
.عال�ه في ألل�سةب�ع ال متجر داخل - �الط في لتصفیف وتز�ین الشعر صالون  داخل-

o  غرفة كهر�اء في كفرح�اب.–كهر�اء  : محّول في �اب إدر�س 
o  : المراد�ة -الصفرا–روم�ةنفا�ات.

 .غز�ر في اعشاب        (+) 
o  :  أسفل في الفحم من واك�اس للمازوت خزان- المرج  في السور�ین للنازحیین مخ�م داخل مخي ار�عمختلف 

 حطب في �شامون .–مز�ارة في تدفئة أجهزة لحراقات غرفة داخل - العذرا في سكني مبنى



واطنین م الر�عة الالزمة االول�ة االسعافات تقد�ما وادم– من داخل الس�ارة الجنس�ة سوري  جر�ح سحب والدورةحوادث سیر  :-
 ش�اب بیت - مستشفىال الى مصا�ة قل ون الدروز كركول - مستشفىال الى جر�حین ونقل بورضاي - عین
 .مستشفىال الى مصا�ة قل ون الجناح- مستشفىال الى جر�حونقل 

اسعاف :(١٨) حالة �ارئة– نقل جثة رجل سور�  الجنس�ة من جرود مجدل عنجر إلى المستشفى. -  نقل وٕ

 الطر�ق وفتح شجرة إزالة) - حمانا–المدیرج)و(صوفر–المدیرج(طر�ق عن وتراب�ة صخر�ة انه�ارات إزالة- إغاثة وٕانقاذ  :
 .الغرب سوق  في

 �احة في المجید الم�الد �مناس�ةعید احتفال وخالل �كركي في العید قداس خالل العامة السالمة تأمین- حما�ة مدن�ة : 
. الم�الد لیلة في الطرقات على تنقلهم خالل المواطنین سالمة تأمین -ادون�س في انطونیوس القد�س كن�سة

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




