
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٦/٦/٦،�مؤازرة وحدات من الج�ش المنتشرة 
–عمالّن�ًا من إخماد حرائق أحراج  شبَّت في خراج �ل من (عیترون – �ارون ) الوردان�ة. : 

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

  :-  إخماد حرائق 
o  الشّم�س - عینطورة –المغیر�ة–الوردان�ة - شح�م – الشو�فات) –أحراج     : (م.جبل لبنان) : (كفرش�ما

 عمشیت.– دمیت – راس الحرف) –(المتن) - (عین موفق 
 �ك�فا.–             (م. ال�قاع)   : العق�ة 
 الشبر�حا.–             (م.الجنوب)  : كفرجرة 

             (م.الشمال) :   مراح الخوخ –دیر عوزا (عّ�ار) – القّب�ات (*٣)– دده – ضهر الل�سینه (عّ�ار)
  ق�عیت.– مشحا) – (حیزوق –

o  الرو�س - الجّ�ة - جدرا –ن�حا - علمان –الناعمة –أعشاب :(م.جبل لبنان) :السعد�ات - دوحة الحص–
معاصر بیت – مجدل معوش - �عقلین –كفرش�ما - بدادون - سبلین –السمقان�ة 

 عین كسور -سرحمول - بتاتر - بدغان –الدین - عین الفرد�س - بخشت�ه - عال�ه 
(*٢)– �علشم�ه –عین داره - حمانا –اللیلكي –جسر ال�اشا - �صال�م – �قعاتة 

 ز�تون .–غرزوز –مستیتا –عشقوت - نهر ابراه�م - كفركده 
 دیر – عین بوصوار – صیر الغر��ة –جل ال�حر - الشهاب�ة - القصی�ة –            (م.الجنوب)   : صور 

–  الزهراني – الرادار – المصیلح(*٢) – حومین الفوقا –عقتنیت (*٢) –العاقب�ة
–  خر�ة الدو�ر – الصرفند –ال�ازور�ة – الزهراني – السماع�ة – �افل�ه –الع�اس�ة 

 الن�ط�ة -  المعشوق – الكفور – الدو�ر – حّبوش –صیدا –حارة صیدا –الشرحبیل 
  معركه.– الغاز�ة – تول – القلیلة – عنقون – المساكن – رم�ش –كفررمان –

– اده (البترون ) – سرار –منجز – القرنة – شدرا –دده –كفرعبیدا –            (م.الشمال)    : ف�ع (الكورة) 
زغرتا – حل�ا – ح�الن –ش�ا. 

(م.ال�قاع):    القاع – زحلة (*٦)– تل ز�ن – الكرك (*٢) – حوش األمراء –دار الواسعة
رأس العین – بدنایل (*٢)–قوسا�ا – حوش الرافقة –مكسة – الخر��ة – تعنایل –  

بر ال�اس – المر�جات – النبي شیت – الهرمل – شمس�ار –الال.  
o  تحو�طة البرج.–الجّ�ة –منازل     : كفردان 
o الكارنتینا.– كفرمسحون –آدما – حامات –البترون – فتري –س�ارات   : برج حمود  
o  داخل مطعم في –محل في زغرتا – داخل مشتل في عین موّفق –مؤسسات : داخل سو�رماركت في الغاز�ة 

كورن�ش المزرعة.

_



o  موّلد في عین الرمانة.–محّول في الدكوانة –كهر�اء    : عمود في كسارة  
o  : مختلف : نفا�ات في كل من : الدكوانة، سن الفیل، صور، حاصب�ا، العقی�ة - نفا�ات وأعشاب في كل من

 أعشاب وٕاطارات –الصرفند، برج البراجنة، شح�م، ضهر العین - أعشاب وأخشاب في ذوق مكایل 
نفا�ات وٕاطارات في كل من : نهر ابراه�م، �صال�م - ز�وت س�ارات في راش�ا –ونفا�ات في أنصار�ة 

 أعشاب وأشجار مثمرة في كل من : عین قانا، طورا، العّ�اس�ة، بنت جبیل، دیر قانون النهر، –الفخار 
دنكة (عكار)، الكفور، كفرصیر، الدو�ر، كفرتبنیت، معروب، (برج رّحال- القاسم�ة)- أشجار مثمرة في 

– كل من : عر�صال�م، حومین الفوقا، حّبوش، صر�فا، بدنایل، جبل أكروم، برقایل، الزهراني، المصیلح
 أعشاب وقمح في –أعشاب وحاو�ة في المعاملتین –بورة لتجم�ع الس�ارات المتوقفة عن السیر في زحلة 

 سهل قمح في تر�ل.– داخون مطعم في سد البوشر�ة –الصرفند 

أوتوستراد زحلة وسحب مصاب من داخل س�ارته ونقل قتیل –:صور ونقل مصاب إلى مستشفى جبل عامل - حوادث سیر  
 جسر الكاز�نو وسحب –ومصا�ة إلى مستشفى تل ش�حا وقتیلة ومصاب إلى مستشفى اللبناني الفرنسي 

جسر الر�نغ ونقل مصاب إلى –كرمسده وسحب جر�حین من داخل س�ارتهما –جر�حین من داخل س�ارتهما 
 مستشفى حداد.

اسعاف: (١١) حالة �ارئة– نقل قتیلة من الحازم�ة إلى مستشفى �عبدا الح�ومي. -   نقل وٕ

نقل –إنتشال جّثة غر�ق وٕانقاذ مواطن من الغرق من مقابل شاطىء صور ونقله إلى مستشفى جبل عامل - إغاثة وٕانقاذ :
 سقوط –مواطن إلى مستشفى بیروت الحكومي �عد أن كان على وشك الغرق مقابل شاطئ الرملة الب�ضاء 

 اصطدام دارجتین –مواطن من الط�قة الثان�ة من مبنى في األون�سكو ونقله إلى مستشفى الجامعة األمیرك�ة 
 إنقاذ مواطن –فتح �اب منزل في قرنة شهوان –مائیتین مقابل شاطىء الرمیلة وسحب مصابتین إلى الشاطئ 

 من الغرق في جل ال�حر ونقله إلى المستشفى.

لإلناث على ملعب rugbyتأمین السالمة العامة خالل كل من : س�اق س�ارات في عرمون - م�ارة في ال - حما�ة مدن�ة :
حفل تخرج طالب داخل حرم –ونقل مصا�ة إلى مركز كسروان الطبي وٕاسعاف ر�اضیتین فؤاد شهاب 

 الجامعة العر��ة في الدبّ�ة.

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




