
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٦/٦/٤، �مؤازرة وحدات من الج�ش المنتشرة 
 ).حاصب�ا(مرج الزهورعمالنّ�ًا من إخماد حر�قحرج  شبَّ في خراج بلدة :

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

  :-  إخماد حرائق 
o  : (م.جبل لبنان) :     طحا - القن�طرة –جسر القاضي - المكّلس–الدّب�ة–السعد�اتأحراج�.

 .القاع             (م. ال�قاع)   : 
              (م.الجنوب)   : كفرتبنیت.

o : (م.جبل لبنان):    الشو�فات السمقان�ة - – سرج�ال –جون وادي الز�نة–شح�م - الدامور - برجا–أعشاب
 . شارون –الفر�كه - صوفر- 

–  م�فدون – مغدوشة– مجدل سلم – الكفور بنت جبیل– - الب�سار�ة–جنسنا�ا            (م.الجنوب)   : 
 حبوش – كفررمان – عین الجمل – الفوار (صیدا) – الحمیره – عین قانا –الن�ط�ة 

 مجدل زون .– جرنا�ا –الدو�ر- أنصار�ة – ل�عا –
  أبي سمراء. – حصرون – المن�ة – الق�ة –بینو –            (م.الشمال)    : البیرة 

 الفرزل–  -  ن�حا - لصو�ري –كسارة–مشغرةاقب ال�اس– - مجدل عنجر(م.ال�قاع)    :
 دورس. – الدوره (الهرمل) وادي العرا�ش–

o .س�ارات   : شح�م 
o .كهر�اء    : غرفة كهر�اء في من�ارة وأخرى في صر�ا

o مختلف   : نفا�ات في �ّل من : �صال�م، البوشر�ة (*٢) الساق�ة (شح�م)،برج حمود-  نفا�ات وأعشاب في 

�قعاتا( الشوف) -نفا�ات وأشجار مثمرة في (معروب–الحمیر� ) - أخشاب وأعشاب وفان متوقف  عن 
السیر في مجدل �عنا - أشجار ودوالي عنب في ضهر األحمر - أعشاب وأشجار مثمرة في �ّل  من : 
فرون، صر�فا، معروب، (بنت جبیل - مارون الراس)، ع�ا، القصی�ة، عدشیت- أعشاب وأشجار  في 

  ، �ل من : عدلون ،قب ال�اس، أرزون –سهل من القمح في كّل من:(بنت جبیل (*٢)عیناتا)
بدنایل - خ�مة للنازحین السور�ین وأشجار حرج�ة في سهل قب ال�اس - اعشاب وا�ارات قد�مة في  

.مار ال�اس (صیدا) - حقل من الشعیر في علي النهر�  



 .نقل جر�ح الى مستشفى اللبناني اال�طاليو الع�اس�ة:- حوادث سیر  

اسعاف: (٥) حاالتطارئة. -   نقل وٕ

 فتح �اب مصعد في قرنة شهوان وٕانقاذ مواطن محتجز بداخله.- إغاثة وٕانقاذ : 

 .تأمین السالمة العامة خالل س�اق للس�ارات في جورة أرصون - حما�ة مدن�ة :

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




