
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٧/٧/٦، من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد 
حرائق على األراضي اللبنان�ة، وتوزَّعت على الشكل التالي: 

 :-  إخماد حرائق 

o  الحدث.–أحراج   :(جبل لبنان) : �كفّ�ا 

o : (جبل لبنان): كفرش�ما –حي األمیركان وطى الجوز– - جسر القاضي بتغر�ن - –المتین غر�فة–أعشاب 
 الفنار.–میرو�ا–قرط�ا –الرو�سات–أنطل�اس �سا�ا–- 

(+) أشجار بر�ة في غ�اله.

بنت القل�عة–عیترون – كفرصیر - – الصرفند –(الجنوب)   :برج الملوك - الطی�ة - حارة صیدا 
.  قبر�خا - صور–جبیل 

.طیرد�ا، قانا)،بنت جبیل –عیترون  (+) أشجار مثمرة في كّل من : (

 رشعین- زغرتا. – دده – العبود�ة – القرقف – إهدن المن�ة–   (الشمال)   :طرابلس - 
.مر�اطة  (+) أشجار مثمرة في 

 (ال�قاع ):   اللبوة –ر�اق (*٢)– شمس�ار –علي النهر� – �امد اللوز (*٢) – المعلقة - حدث 
�عل�ك. 

 .تالل قصرن�ا،  بدنایل،النبي عثمان(+) أشجار مثمرة في كل من : الفرزل ، 

o  - جعیتا.منازل    : بدنایل
o :   الفنار. – حاالت – زغرتا مستیتا–س�ارات  
o  - داخل غرفة في مستشفى المعلقة  - في الحدتمعمل داخون مؤسسات : داخل غالیري في برج حّمود

الحكومي 
.القد�م في زحلة

o  :   غرفة للتغذ�ة �الطاقة الكهر�ائ�ة في المطیلبكهر�اء. 
o  الدامور. –نفا�ات    : بیت ش�اب

 .اشجار بر�ة في المعمورةوعشاب            (+) أ
 الجدیدة.الرو�سات،وادي البن�ه، �كفتینكل من : أعشاب في            (+) 

o .(زغرتا) مختلف   : حقل من القمح في كل من: حدث �عل�ك، مجدل�ا



نقل  وكفرذب�ان - مستشفى النقل جر�حین الى ومستشفى - مفترق القلیلة النقل جر�ح الى واوتوستراد االسد حوادث سیر  : - 
 دوحة الحص – المستشفى - أوتوستراد سن الفیل ونقل مصاب إلى المستشفى جر�ح من التا�ع�ة السور�ة الى

ونقل قتیل إلى المستشفى. 

اسعاف : (٩) حاالت �ارئة. -  نقل وٕ

 زورقهعلى متناثناء وجوده وآخر ار�عة مواطنین فقدوا على متن زورق صید مقابل شاطئ خلده إنقاذ - إغاثة وٕانقاذ  :
مقابل  

 فتح �اب منزل في جعیتا. شاطئ جون�ة–

 .تأمین السالمة العامة خالل حفل مهرجانات بیت الدین الدول�ة- حما�ة مدن�ة :

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




