
تمَّ�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٥-٤-٢٠١٦ ، �مؤازرة وحدات من الج�ش المنتشرة عمالّن�ًا 
 �سوس (عال�ه).من إخماد حر�ق حرج شّب في خراج بلدة 

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

  :-  إخماد حرائق 

o   كفرح�م.أحراج :  

o  ضب�ة –  : (م. جبل لبنان) : حمانا - الشو�فات - الدامور - عین زحلتا - حراجل - الحازم�ة أعشاب – 
 جون�ة - مشیخا - حصروت - برجا.

  سینیق.–            (م.الجنوب)   : عبرا - الم�ة وم�ة - تفاحتا - مغدوشة - الصالح�ة 
             (م.ال�قاع)     : قب ال�اس.

 

o   بّلونة.-  برقایل –  : زحلة - ساحل علما - البوشر�ة - زوق مكایل منازل
o  ضب�ة.–  : فان في الرمیلة - حّبوش - مشحا س�ارات 
o  موّلد في عین وز�ن.كهر�اء :    
o داخل معمل أخشاب في طرابلس - داخل مخازن معمل لتصن�ع مواد الطالء في بیت الككو - محل مؤسسات :  

        في شح�م وآخر في العاقب�ة - مستودع في تعنایل - داخل مزرعة لتر��ة الدواجن في وادي خالد.
o نفا�ات واشجار في �شّلي- نفا�ات وس�ارة في برج –   : نفا�ات في كّل من : الدورة، روم�ه، كفرش�ما مختلف 

  حمود - خ�م للنازحین السور�ین في المن�ة والفرزل.

 صور ونقل جر�ح الى مستشفى اللبناني اإل�طالي - البرج الشمالي ونقل مصاب الى مستشفى جبل عامل - حوادث سیر   :
– - الجناح ونقل جر�حین الى مستشفى الجامعة األمیر�ك�ة - بئر حسن ونقل جر�ح الى مستشفى المقاصد 
 صور ونقل مصاب الى مستشفى جبل عامل (*٢ )- الفیدار وسحب جر�ح من داخل س�ارته - زوق 

 مص�ح ونقل جر�ح الى مستشفى سیدة لبنان - الحدث ونقل مصاب الى مستشفى بهمن - برجا ونقل 
 مصاب الى مستشفى الج�ة - ارض جلول ونقل مصاب الى مستشفى المقاصد.

اسعاف  :(٢٦) حالة �ارئة-     .نقل وٕ

انقاذ   : فتح �اب منزل في انطل�اس واخر في ضب�ة - سحب زورق على متنه ثالثة اشخاص تع�ل محر�ه          -  اغاثة وٕ
مقابل شا�ىء القاسم�ة ونقله الى میناء صور - سحب زورق على متنه ٦ اشخاص تع�ل محر�ه مقابل                                      

  شاطىء صور ونقله الى مرفأ صور.

  تأمین السالمة العامة خالل س�اق بین هواة ركوب الخیل في كل من : عین الر�حانة، ضب�ة و�رجا- - حما�ة مدن�ة  :
تأمین السالمة خالل مسیرة درب ال�شارة من فالوغا إلى حّمانا ونقل مواطنة تعّرضت إلصا�ة خالل السیر 

 تأمین السالمة العامة العامة اثناء تصو�ر فیدیو كلیب في القرعون - التعاون مع – إلى مستشفى الجبل 
 التعاون مع بلد�ة القب�ات في ري – بلد�ة الجّ�ة وناشطین بیئیین في انتشال النفا�ات من الشاطئ في الج�ة 

  أشجار تم غرسها في األحراج التي أتت علیها الحرائق في القبّ�ات.

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


