
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٧/٧/٣، �مؤازرة وحدات من الج�ش المنتشرة 
عمالّن�ًا من إخماد حر�ق  شّب في حرج في مشمش ( جبیل).

         كما تمّكنت من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد حرائق على األراضي اللبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي: 

 :-  إخماد حرائق 

o  : (جبل لبنان) :   غر�فة.الجاهل�ة–أحراج 
 �شعله.بینو–(الشمال)     : 

o  الدورة –نهر الموت اللقلوق – ناب�ه -برجا - – �طشاي –أعشاب :(جبل لبنان) :الحازم�ة - الحدث–
�حمدون عال�ه–-انطل�اس–برمانا دیر الحرف - كفرعقاب - – �شامون –الدامور 

عین�ال –بر�ح - الكحلون�ة - ال�صیل - شرتون –الفنار(*٢)-زوق - 
  قرنایل.–قرط�ا - فالوغا – حراجل دیر دور�ت– - غمید–بتلون  إمص�ح–
نفا�ات في �لّّ من : رو�سات الجدیدة (*٢)، ناب�ه.•
 أشجار مثمرة في سلفا�ا. •

–  حوال – �اتول�ه -عدلون –) الخن�ه –ز�قین(–القلیلة–) بنت جبیل –عیترون (الجنوب)   :(
–  صد�قین – حاروف – م�س الجبل- الع�اس�ة–محم�ة صور –الحوش –المجادل 
  صیدا.– بنت جبیل – كفرصیر –البرجین 
 الطیري )، ال�ازور�ة.–)، (كونین 2أشجار مثمرة في كّل من : م�س الجبل، الخ�ام (* •
 .نفا�ات وٕاطارات وقطع للس�ارات في كفرجوز •
 إطارات في حبوش. •

 مشتى – سرعل– تنور�ن – الح�صة - برقایل – حل�ا – تكر�ت –ضهر العین شدرا–   (الشمال)   :
  حدث الج�ة.– العبود�ة –حمود 
 إطارات في كفرعبیدا. •
 إطارات وأشجار مثمرة في مجدل�ا. •
 ، عین �عقوب، وادي خالد.بینوكل من : اشجار بر�ة في  •

مجدل  - سحمر  (حوش األمراء – كسارة–الكرك–�حمر– قب ال�اس - –)2 (ال�قاع )    : جدیتا (*
  راش�ا الوادي.– بر�تال – شعت – دیر األحمر – جب جنین  تمنین الفوقا–) -بله�ص
، كفرمشكي، كفر�ا.زحلةأشجار بر�ة في كل من :  •
 إطارات مكسة. •



o  - داخل غرفتین لتوضیب المؤنة منازل    : الدكوانة - الشیخ دمحم وٕاخالء طفلین ونقل مواطنة إلى المستشفى
 المرج.–غرفة للعمال في جبیل في صر�فا–

o س�ارات   :ش�ا(*٢) –البترون - الجدیدة (المتن) - عشر س�ارات واشجار داخل موقف في �برجا.

o  : داخل مطعم في العقی�ةمؤسسات.
o  :   راس مسقا–،  برج البراجنة،الطیونةكل من : أنطل�اس، داخل غرفة للتغذ�ة �الطاقة الكهر�ائ�ة في كهر�اء

.           محّول في المشرفة
o  :    بیت ش�ابنفا�ات.

 اخشاب في الصفیر. •
o  غزة)، قمح –حقول من القمح في كل من : (الخ�ارة –مختلف   : داخل مخ�م للنازحین السور�ین في قّب ال�اس 

 حصید في مكسة.آل�ة لحصد القمح في قب ال�اس–في جدیتا - 

- حوادث سیر  :برج البراجنة ونقل جر�ح الى المستشفى - جعیتا ونقل جر�ح الى المستشفى -غادیر ونقل ار�عة جرحى الى 
المستشفى - سهل القلیلة ونقل جر�ح الى المستشفى – زوق مص�ح ونقل جر�حین إلى المستشفى.

اسعاف : (٤) حاالت �ارئة.  نقل وٕ -

نقل مواطن الى الشاطئ وتقد�م االسعافات الالزمة له �عد أن اصیب جراء اصطدام زورقین س�احیین مقابل  إغاثة وٕانقاذ : - 
وآخر على متنه أر�عة اشخاص إلى میناء الص�ادین في جون�ة  معّطلسحب زورق س�احي - شاطئ صور

على متنه أر�عة اشخاص مقابل شاطئ   أشخاص مقابل شاطئ الج�ة إلى میناء الج�ة وثالث 5على متنه 
مقابل خلیج جون�ةعلى متنه أر�عة اشخاص إلى میناء مجّمع غر�ن   ورا�ع البوار إلى میناء الصّ�ادین في البوار

 .بیتش في جون�ة

  جعیتا- jeita country clubاطالق االسهم النار�ة في تأمین السالمة العامة خالل كّل من : - حما�ة مدن�ة  :
مهرجانات جون�ة الدول�ة jounieh international festival �محاذاة الطر�ق ال�حر� في ادما (*٢) –

. - س�اق للخیل في نادي الفروس�ة في فقرا مهرجانات بیت الدین

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




