
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني، بتار�خ ٣-٥-٢٠١٦،من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد 
حرائق على األراضي اللبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي: 

  :-  إخماد حرائق 
o .أحراج    : النعص - مشحة

o أعشاب   :صیدا - المشرف - بنت جبیل(٢) - عدلون - (الع�اس�ة - دیر قانون النهر) - (قب�ع - راس 

الحرف) - ضهور الع�اد�ة - جو�ا - حر�صا - دوحة الحص - سحمر - القلیلة - مار رو�ز  - 
 برج حمود - سینیق - نهر ابراه�م - ال�ابل�ة - صور(٢)- صیدا - �عاصیر - صر�ا - �برجا

- �سبینا - العبدة - عر�صال�م - دیر الزهراني - �عبدا - كفردونین - الكفور - راش�ا .

o . منازل    :غرفة في كل من : سن الفیل ،�مهر�ه ، عین الرمانة - بیت المهدي - بر�تال
o . كهر�اء    : مولد في صیدا واخر في الكفاءات 
o . س�ارات :كفر�اسین - حل�ا - الشیخ زناد 
o  مؤسسات  :داخل فرن في جبیل - داخل مطعم في صیدا -داخون مطعم في رأس بیروت - محل لصناعة

األحذ�ة في انطل�اس  - داخل مطبخ مطعم في األشرف�ة .

o  مختلف   :اعشاب و قصب في ز�تون -نفا�ات و قطع �الست�ك�ة في �كف�ا - نفا�ات واعشاب في
 الشو�فات وعین�ال(الشوف) وعرمون - اعشاب واطارات قد�مة في البرج الشمالي والدكوانة 

و(�حنین-العبدة)- اعشاب واشجار في القاسم�ة وعدلون - اقفاص �الست�ك�ة وقطع س�ارات قد�مة 
 في حل�ا - اكوام من األخشاب والقطع ال�الست�ك�ة في ذوق مص�ح - نفا�ات في �صال�م والمكلس .

: الناقورة وسحب مصابین من داخل س�اراتهما ونقلهما الى مستشفى اللبناني اإل�طالي - فردان ونقل مصاب - حوادث سیر  
الى مستشفىالجامعة األمیرك�ة - طبرجا ونقل مصا�ة الى مركز كسروان الطبي - عائشة �كار ونقل 

 مصاب الىمستشفى الزهراء - اوتوستراد السید هادي نصرهللا ونقل مصاب الى مستشفى الرسول األعظم -
صور ونقل مصاب الى مستشفى جبل عامل - راس العین ونقل مصاب الى مستشفى اللبناني اإل�طالي - 
المساكن (صور) ونقل مصاب الى مستشفى جبل عامل - طیرد�ا ونقل مصاب الى مستشفى جبل عامل .

اسعاف: (٢٢) حالة �ارئة. -   نقل وٕ



انقاذ :سحب زورق س�احي مع�ل مقابل خلیج جون�ه على متنه ٨ موا�نین ونقله الى مرفأجون�ة واخر على متنه  إغاثة وٕ  -
شخصین مقابل خلیج جون�ة ونقله الى المرفأ -انفاذ شخص انزلق بین الصخور في عین المر�سة - فتح 

�اب منزل في العقی�ة - سحب مواطن من داخل بئر في البرجین ونقله الى المستشفى - نقل مواطن سقط من 
 الطابق الثالث من مبنى في راس الن�ع الى المستشفى .

  تـأمین السالمة العامة خالل مسیرة صالة من جون�ة الى حر�صا�مناس�ة حلول الشهر المر�مي - تأمین - حما�ة مدن�ة :
السالمة العامة خالل س�اق الخیل في المشرف - تأمین السالمة العامة خالل س�اق س�ارات ر�اع�ة الدفع 

 .في میرو�ا

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


