
تم�نت ال�ناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٨/٨/٦ ، �مؤازرة وحدات منالجیش المنتشرة 
  عیترون ).– (بلیدا –سلعاتا عمالنّیًا من إخماد حرائق شّبت في أحراج 

  : من تنفیذ مهّمات إنقاذ و�سعاف و�خماد حرائق على األراضي اللبنانیة،وتوزَّعت على الشكل التالي         �ما تمّكنت

 :-  إخماد حرائق 

o .أحراج  : (الشمال)    : بز�زا

o (جبل لبنان) : المشرف – دوحة الحص - الجیة – سبلین – نهر الموت - السعد�ات –كفرمتى :أعشاب –
–  قرنة شهوان – القعقور- الفنار – �حمدون – العباد�ة  - حمانا –شحیم - القصیبة 

  البر�ارة.– لحفد – العقیبة - معاد – حاالت –عجلتون - القلیعات 

 جسر عرقة – �شري – تنور�ن – الحوشب – ضهر العین –الهري –الغمیقة –(الشمال)    :البترون 
  التلیل.– زغرتا – شكا – مجدلیا – جران –

  وأشجار مثمرة في �فرحز�ر.

 عین – الدو�ر –جل البحر – الطیري ) – (بنت جبیل – عیتا السعب –)2 (الجنوب)   :السكسكیة(
  حارة  – برج قالو�ه – خر�ة سلم – المنصورة – عازور – صور – شقراء – تول –�عال 
 صیدا.

–  صغبین – عمیق – ر�اق – زحلة – الروضة – �سارة – الكرك –)2 ضهور زحلة(:           (البقاع)    
 جدیتا.           
 وأشجار مثمرة في قب الیاس.           

 (بیروت)   : البر�یر.          

o  داخل مطعم في مار مخایل/ – قتلى الى المستشفى 3مؤسسات: داخل فرن في البص و�نقاذ جر�حین ونقل 
بیروت  

 - داخل محل في صیدا وأخر في �كفیا.
o  قب –العباد�ة- شاحنة على طر�ق(عمیق – ضهر الوحش –�شنّین – معاصر بیت الدین –سیارات  : الكرك 



 الیاس).
o  الشو�فات.– بر الیاس – ذوق مكایل – النبطیة –منازل   : �كفیا 
o  داخل غرفة �هر�اء في فرن الشباك.–كهر�اء  : عمود في العبدة 
o .نفا�ات   :حقل الرّ�س

 وأعشاب في �ل  من :قب الیاس ، اللیلكي ، زوق مصبح ، الكورة ، الكرملیة(زغرتا).
o  داخل مخیم للنازحین السور�ین في – أخشاب في حاالت –مختلف  : أعشاب وقفران النحل في حدث الجبه 

 داخل بورة لتجمیع قطع السیارات في – أعشاب وقطع مستعملة للسیارات في حوش األمراء –الشواكیر 
  حصید في الصرفند.– إطارات في �فرحیم – داخل غرفة لحراقات أجهزة التدفئة في رعشین –�ارون 

 الرملة – عجلتون ونقل جر�ح الى المستشفى –بدنایل ونقل جر�حین الى المستشفى و�خماد حر�ق سیارة - حوادث سیر  :
–  الضبیة وسحب مصا�ة من داخل سیاراتها ونقلها الى المستشفى –البیضاء ونقل مصا�ة الى المستشفى 

 الجدیدة(الشوف) وسحب – طر�ق عام صور ونقل جر�ح الى المستشفى –صر�ا ونقل جر�حة الى المستشفى 
 وسقوطهما في واد. زایر / نهر ابراهیم و�نقاذ جر�حین إثر تدهور دراجتهما النار�ة–مصاب من داخل سیارته 

-نقل و�سعاف : (١٦) حالة طارئة. 

 أشخاص مقابل خلیج جونیة وأخر على متنه شخصین مقابل شاطىء 5 سحب زورق سیاحي على متنه - إغاثة و�نقاذ :
 غز�ر 

إنقاذ عامل سقط في منحدر في أحراج �فرقطرة -سحب زورق سیاحي على متنه شخصین مقابل شاطىء –
 نهر ابراهیم .

تأمین السالمة العامة خالل : عید دیر المخلص في غوسطا ، ماراثون في صوفر ، مهرجانات في شانیه، - حما�ة مدنیة  :
 مهرجانات دیر القمر ، مهرجانات �فردبیان.

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




