
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني ، بتار�خ ٢٠١٦/٨/٨،من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد 
زعت على الش�ل التالي:  حرائق على األراضي اللبنان�ة، وتوَّ

  :-  إخماد حرائق 

oأحراج   :(م.جبل لبنان) :حصروت -  عرمون  (*٢)–�سا�ا –م�فوق. 
(م.الشمال) :   بیت جّیدة (الضن�ة) – �رم سّده –القلمون – مر�ا�ة. 

 أعشاب  :(م.جبل لبنان):السعد�ات –خلدة  - برجا (*٢) – مرج علي – عرمون –الصفیر - �شامون
 

o –
دّقون (*٢) -الفَّوارة –القما��ة –رشم�ا - بدغان - شارون – �عاصیر - السمقان�ة 

 عینطورة -الصفرا –الفوار (أنطل�اس) - جعیتا - ف�طرون - عشقوت –سرحمول –
�الط –حاالت (*٢) –عنا�ا –دملصا.   -

  �الط (مرجعیون )– القر�ة - القاسم�ة –حارة صیدا صیدا–(صیدا) - حي المغارة (م.الجنوب) :
 عین �عال - حناو�ه– جل ال�حر – كفرصیر – طیرد�ا – برج الشمالي –-البو�ضة 

 ) 2 زفتا (*– برعشیت – الطّی�ة – قالو�ه – كفرجرة – الدو�ر– الن�ط�ة – ال�ابل�ة –
 الصرفند – د�عال – مروحین – كفروا – إم التوت (صور) – السلطان�ة – كفردجال –
.  وادي جیلو–

– دورس – دیر األحمر – ر�اق –الروضة – تمنین الفوقا –) 2 زحلة (*–(م.ال�قاع)   :كامد اللوز 
 شمسطار.– عین عطا – ن�حا – جدیتا –مشغرة 

 مسرح –حم�ص – مراح الخوخ – البیرة (عكار) –خر�ة داوود راسك�فا–) - 2(م.الشمال) :شكا (*
–  دیر عمار – برقایل –كف�فان –) 2 القل�عات (*– القب�ات –نخلة – البترون –

 عزقه. – مشحا – �قرزال – حل�ا –أنفه – تل ح�اة –كفرحز�ر 

o  (زغرتا) األشرف�ة.–منازل      : مجدل�ا  
o :    بلونة. – عیدمون –خلده–العقی�ة نفق المطار–س�ارات  
o  موّلد في الجناح وآخر في األوزاعي.–كهر�اء   :غرفة كهر�اء في الجدیدة



o  داخل معمل في –داخل مستودع في حارة حر�ك وآخر في نیو روضة –مؤسسات  :داخل مسمكة في البترون 
 داخل محل في أنفه  –منشرة في القّ�ة –ش�طین 

o خ�م �الست�ك�ة  - عشاب وعلف للمواشي في انصار�ةمختلف   :نفا�ات في رأس الدكوانة والن�عةو�رج حمود - أ
 أشجار مثمرة في كل من : مشمش (عكار)، – مكّیف داخل مبنى سكني في جبیل في الصرفند–

  أعشاب وقصب في – أعشاب وقمح في بنت جبیل –سقي رشم�ا، جدیدة الق�طع، األولي، المن�ة
  خ�مة للنازحین السور�ین ووفاة طفل في شعت.–حصید في توال –سیروب 

 ضهر البیدر ونقل جر�حین إلى مستشفى الجبل –الجدیدة ونقل مصاب إلى مستشفى مار یوسف في الدورة - حوادث سیر :
 زحلة ونقل – بر ال�اس ونقل جر�ح إلى مستشفى ال�قاع –ف�طرون ونقل جر�حة إلى مستشفى السان جورج –

وادي جیلو ونقل – جرحى إلى مسستشفى ر�اق 3 حارة الفكهاني ونقل –جر�حة إلى مستشفى ال�اس الهراوي 
قر�طم ونقل جر�ح إلى مستشفى بیروت الحكومي. –جر�حة إلى مستشفى نجم 

اسعاف:(١٤) حالة �ارئة– إنتشال جثة �فل إثر سقو�ه في مجر� للم�اه في زحلة ونقلها إلى المستشفى اللبناني -  نقل وٕ
 الفرنسي.

سحب عامل من تحت األنقاض –العثور على غطاسین فقدا مقابل شاطئ السعد�ات ونقلهما إلى الشاطئإغاثة وٕانقاذ : - 
سحب زورق مقابل شاطئ الجّ�ة.–إثر انه�ار بئر قید اإلنشاء في الجناح 

  كفرسلوان خالل ماراتون .–فقرا خالل س�اق للخیل –غ�الة خالل اإلحتفال �عید السیدة العذراء حما�ة مدن�ة :- 

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




