
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني، بتار�خ ٢٠١٧/٦/٢٨،من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد 
للبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي: احرائق على األراضي 

 :-  إخماد حرائق 

o :    (الشمال):   القبّ�اتأحراج .
  م�س الجبل.–            (الجنوب)   : حوال 

o  إغمید - عانوت –شارون –�علشم�ه –رشمّ�ا –أعشاب  :(جبل لبنان) :خلده - دوحة الحص - الدامور –
– )2الجدیدة (*–)- برج البراجنة 2 الحدث (*– عین سعادة –عین علق �صال�م –

–  دملصا –جسر القاضي - ن�حا -جورة أرصون - البر�ارة –سد البوشر�ة - ب�صور 
  فالوغا.– إهمج– عّنا�ا – القل�عات – حراجل –) 2غ�الة - عمشیت (*

.غ�الة–بخشت�ه)- 2المشرف - العزّون�ة (*–ج�اع - بیت الدین ب�صور–كل من : اشجار في  •
 إطارات في كل من : حامات، برج حمود، عنجر. •
 ).2خ�م زراع�ة في عمشیت (* •

 صر�فا–الصرفند – برج رحال –كونین –)2 بنت جبیل (*المعشوق –)- 3(الجنوب)   :الن�ط�ة (*
 عیتیت –الم�ة وم�ة – شارن�ه – القلیلة –) 2 جل ال�حر (*– عین الدلب – المعل�ة –
–  تعمیر الحارة –)4 القرّ�ة (*– حّبوش – كفرجوز – جوّ�ا – ال�ابل�ة – السكسك�ة –

  صیر – معركة –) 2حاروف (*–) 2 المروان�ة (*– جّز�ن – فّرون – تول –مرك�ا 
 مجدلیون –الخلوات –)2 قبر�خا (*–الغاز�ة – برج قالو�ه – ش�عا – حاصب�ا –الغر��ة 

 عین قانا. – الن�ط�ة الفوقا – البّ�اض – الغندور�ة –
 .اشجار مثمرة في كل من : رم�ش، عدلون، القاطع، أرزون، الشرق�ة 

–  المن�ة – مرتمورة –) 2 التلیل (*– البیرة خر�ة داوود–المن�ة - –  (الشمال)   :شّكا - المدفون 
 حوش النبي – علما – رماح –�شّري – مشتى حّمود – الشیخ زناد – ش�طین– المزاحمة–شدرا 

  القطل�ة.– الح�صة – القلمون –



–  زحلة – الفرزل – مكسة حوش األمراء –) - 3ر�اق (*–تر�ل –)- قب ال�اس 3(ال�قاع )    : جدیتا (*
–  حدث �عل�ك –*)2 مجدل عنجر - حي الشراونة(– بیت شاما – السفري –بر�تال –تعل�ا�ا 
  �عل�ك.– النبي شیت – جب جنین – بودي –دورس 

أشجار في كل من : قب ال�اس، رعیت، بدنایل، �حمر، قصرن�ا. •

(بیروت)      : الجناح.

o  حي السّلم - �شامون – عائشة �كار – السعد�ات–البوار – الب�اضة –بتدعي – الحوش –منازل    : صور–
 ش�عا.– القب�ات – الحدث –العین 

o :  أوتوستراد السّید هادي - بنت جبیل - حافلة –راس أسطا –عین عنوب – زحلة حاصب�ا–عرمون –س�ارات
– ج�شیت – مار ال�اس –عین الرمانة –طر�ق روم�ة –لنقل الركاب في المساكن الشعب�ة (واعشاب) 

  الغندور�ة.–برج حمود 
o  : خزان للغاز داخل محطة – صر�فا –، مجدل عنجر، جب جّنین الشو�فاتكل من :داخل مطعم في مؤسسات 

محل في كترما�ا.–لتوز�ع المحروقات في القّ�ة (طرابلس)
o ساحل علما، غدیر- عمود في المر�جة،  الحدت كل من :رفة للتغذ�ة �الطاقة الكهر�ائ�ة فيكهر�اء    : غ ،

 جون�ة 
موّلد في العین.–

o *) طر�ق الجدیدة.– الدورة – الجّ�ة –) 2نفا�ات    : الغابون 
  كفر�عال - شّكا–غوسطا–الحدث - الفنار برج البراجنة–كل من : البرج الشمالي - في أعشاب.
 عرمون .عیتاتكل من : شجار في أ ، 
 .حقل من القمح في جب جنین 

o *)حقل من القمح في زحلة وآخر في –) 2مختلف  : حصید في كل من :�عل�ك ، المنصورة، مجدل عنجر 
 بدنایل 

 ستائر – منصة إطالق مفرقعات في جون�ة – حطب في مجدل عنجر – مدخل مبنى سكني في المرج –
 خارج�ة لشرفات مبنى على أوتوستراد السید هادي في ضاح�ة بیروت الجنو��ة.

مستشفى– النقل جر�ح إلى ورأس بیروت  في كاسامستشفى –كرالنقل ثالثة جرحى الى ووادي طیرحرفا - حوادث سیر  :
  الحوش ونقل – ال�سطا التحتا ونقل جر�ح إلى المستشفىمستشفى –النقل جر�حة الى واوتوستراد جون�ة 

 الج�ة ونقل جر�حین إلى المستشفى – جل ال�حر ونقل جر�ح إلى المستشفى –) 2مصاب إلى المستشفى (*
 عنجر ونقل جر�حة إلى – طر�ق الجدیدة ونقل قتیل إلى المستشفى – آدما ونقل جر�حین إلى المستشفى –



 األوزاعي–الحمرا ونقل مصاب إلى المستشفى – جرحى إلى المستشفى 3 مجدل عنجر ونقل –المستشفى 
 طر�ق المطار ونقل جر�ح إلى المستشفى.–ونقل جر�ح إلى المستشفى 

اسعاف : (٣٤) حالة �ارئة– انتشال جثة غر�ق من مس�ح في �شامون ونقلها إلى المستشفى – نقل جثة مواطن من  -نقل وٕ
 صیدا إلى المستشفى.

انقاذ : سحب زورق س�احي معّ�ل على متنه شخصین مقابل شا�ئ البترون الى میناء البترون  وآخر على متنه ٩ -  إغاثة وٕ
موا�نین مقابل شا�ئ صور إلى میناء صور وثالث على متنه ٦ موا�نین مقابل شا�ئ عمشیت إلى المیناء  

ورا�ع على متنه شخصین مقابل شا�ئ كفرعبیدا إلى میناء البترون وخامس على متنه ٨ موا�نین مقابل 
خلیج  جون�ة إلى المیناء وسادس على متنه ٧ موا�نین مقابل شا�ئ كفرعبیدا إلى المیناء وسا�ع على متنه ٦ 

موا�نین مقابل خلیج جون�ة إلى المیناء –إنقاذ مواطن إثر انه�ار سقف منزله في واد� شحرور –فتح �اب 
منزل في  كل من : برج حمود ، بیت الشعار، أدون�س. 

 نشاط ترفیهي في ساحل –تأمین السالمة العامة خالل كل من : مهرجانات جون�ة على ملعب فؤاد شهاب - حما�ة مدن�ة  :
  س�اق للس�ارات في عیون الّس�مان.–مفرقعات نار�ة في غز�ر –علما 

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


