
 صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني

 البيان اآلتي: 15/11/2021في وزارة الداخلية والبلديات في 
 
 

بمساندة طوافات تابعة للقوات يواصل عناصر الدفاع المدني معزّزين باآلليات من عدة مراكز من مختلف المناطق اللبنانية 

 ً بيت مري )المتن تنفيذ عمليات إخماد الحريق الذي شّب في أحراج الجوية ومؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عمالنيا

 (.1الشمالي()عدد

بمساندة طوافات تابعة للقوات الجوية ومؤازرة وحدات   ساعة الماضية، 96، خالل الــــــــــــــــكما تمكن عناصر الدفاع المدني

شحور، دير قانون النهر، قدموس، العباسية، دير كيفا، :  من الجيش المنتشرة عمالنياً من إخماد حرائق شبّت في أحراج كل من

( 2)عدد في قضاء الشوف( وعانوت والزعرورية 11)عددفي قضاء صورالعزية، زبقين، القليلة، المنصوري، مجدلزون، الحنية 

 ً  (.1عربة قزحيا )زغرتا()عدد( و1في بحويتا)عكار()عدد وبمؤازرة عناصر من الجيش المنتشرة عمالنيا

عت على الشكل التالي:ذلك تمكن العناصر من إلى   تنفيذ مهّمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على األراضي اللبنانية، وتوزَّ

 

 ( :348إخماد حرائق )عدد  -

o  (:16)عددأحراج 

 بشامون  –عرمون  –مكرا  –غرفين  –عمشيت  –عبيدات  –حاقل  -درعون -الغابون( : 11)عدد )م.جبل لبنان(

 كفرشيما. –تلة الشويفات  –                           

 

 : )المجدل وديرجنين(.(1)عدد)م.عكار( 

 

 )صير الغربية وطرفلسيه(. –عيتيت  –قانا  -مزرعة مشرف  ( :4)عدد)م.لبنان الجنوبي(     

 

o  (:269 )عددأعشاب   

 الرملة البيضاء.( : 1)عدد)م.بيروت(           

 

 صوفر  –مار روكز /الدكوانة  -الكسليك -الكحلونية  –عين زحلتا  -داريا  -: كفرحباب (93)عدد)م.جبل لبنان(   

  -بتخنيه -بمريم  –عبيه  –(3بيصور )* –جونية  -دير القمر -عين كسور  -( 2)*                           

  –حارة الست/وادي شحرور  -الوروار  –بزمار  -( 2الحدت )* -فيطرون  -الشويفات                            

  –النقاش  –العربانية  -بسوس  -عين المرج  -الصفرا  -بيت الدين -بعقلين  –فتري                            

  –مزرعة يشوع  –كفرنبرخ  –التحويطة  –قرطاضة  –الفوارة  –( 3عينبال )* -الرابية                            

  –المروج  –الزعرور  –( 4غريفة)* –حبالين  –بقعاتا  –جديدة الشوف  –( 2بكفيا)*                           

 لرجمة. ا –بحمدون  –ضهور العبادية  –قبرشمون  -عنايا  –بليبل  –راس الحرف  –ضبية                            

 كفردبيان  -المنصف -كفربعال  –معاد  –المعاملتين  –السا  -واشجار في: عين سعادة                            

 وادي  -عين داره  -بطلون  -بتاتر  -وادي شارون -فتري  –المرادية  –السمقانية  –                           

 بقعاتة  -قبرشمول -دير القمر  -(2داريا)* –عرمون  –الشويفات  -ن بشامو -بعذران                          

 كفرحيم.  –كفرقطرا  -مجدليا -(2قبيع )* –عشقوت                           

 المعروفية. -الدورة  –واطارات في : عمشيت                           

                   

 

  –(2بلوزا)* –المنية  –كفرشالن  –وادي الريحان  -إهدن –داعل  –اجدبرا  –: كفيفان  (26)عدد )م. لبنان الشمالي(         

 مراح السراج  –أسيا  –(2بطرام )* –تنورين  –حامات  –كفرحي  –مطل القمر  –دوما                                        

 أرصون.     –                                       

 فيع. –بشمزين  –توال  –علما  –وأشجار في : حوارة                                      

 واطارات و اشجار في شكا.        -واطارات في تلة الست/بحنين                                      

    



 

  –الحوشب  –وبرقايل(  )مجدال -تكريت -( 2كروم عرب)* -البيرة  -مشحا -(2القبيات )* ( :34)عدد)م.عكار(   

  –دير دلوم  –عين تنتا  –حبشيت  –(2العريضة )* –دارين  –العبودية  –بزال  –( 2حلبا )*                       

 بقرزال.  –عندقت  –مشتى حمود  –المجدل  –دير جنين                        

  –بحويتا  -السنديانة -الباردة -(3البيرة )* –)خريبة الجندي وكروم عرب(  وأشجار في :                               

 منجز. –الشميس  -بيت يونس                               

 وكروم عنب في الشيخ محمد.                               

 

 

 

 

  –الطويري  –)شحور وصريفا(  –بتدين اللقش  -الخراب/صور  -( 2: الحميري )* (37)عدد)م. لبنان الجنوبي(  

 قناريت  –ارزون  -شحور -الصرفند  -ابو االسود  -الرمادية  -برج رحال -ديركيفا                                

 دوار  –اللوبية  –المية ومية  – عقتنيت –القرية  –القنطرة  –وادي جيلو  –عبرا  –                               

 مرج بسري.  –عنقون  –بفالي  –( 2جويا )* –( 2صيدا)* –مرجان/صيدا                                

 ديركيفا. –بافليه  -عرمتى -باريش  -)شحور وأرزون(  –وأشجار في : الشواكير                                

 وأشجار وشتول تبغ في عدلون.                                

        

 حاريص  -يارون -تبنين  -دير سريان  –الشرقية  -( 4بنت جبيل)* -( 2: راشيا الفخار)* (62)عدد )م. النبطية(  

 حي  -عين بوسوار  -برج قالوية  -زبدين  –عين قانا  -حوال -العديسة –                          

 النبطية الفوقا  -خراج دير ميماس  –النبطية  –الكفور  -كفرصير –( 2البياض/النبطية)*                         

  –كفردجال  –يحمر  –( 2حبوش )* –زفتا  –مركبا  –(3الخيام )* -مارون الرأس -                          

 الطيبة.  –تول  –عين قانا  –بيت ليف  –كفروه  –المروانية                          

  –يارون  –ميس الجبل  –مارون الراس  –الكفور  –الدوير   -(2وأشجار في : تبنين )*                         

  –شوكين  –حومين الفوقا  -حاريص -ميمس  -انصار -راشيا الفخار  -بنت جبيل                          

 جباع. –صير الغربية  -حاصبيا  –النبطية  -ميفدون -طية حي البياض/النب -القصيبة                         

 

  -عميق  –دير زنون  –عيحا  –حي الميدان/زحلة  -عنجر -تعلبايا  -الصويري -: المرج (12)عدد )م.البقاع(  

 أبلح.  –جديتا                         

 صغبين.  –ضهور زحلة  وأشجار في :                      

                       

 

 شمسطار.  –الحميرة  –بدنايل  –: برقا  (4)عدد)م.بعلبك الهرمل( 

 

o   غرفة عمال  –طرابلس  –قبعيت  –القبيات  -عنجر -الدورة  –منزل خشبي في بريتال  -: مزبود  (9)عددمنازل 

 سوريين في جنسنايا.                   

 

o  عيترون. –بر الياس  –النبطية الفوقا  -الدامور  –: طريق ضهر البيدر ( 5)عددسيارات 

 

 

o  مستودع  -داخل مستودع اخشاب والبسة واحذية في الكفاءات -: داخل مطعم في الدورة  (12)عددمؤسسات 

 داخل مشغل لصب تماثيل من  -داخل صالون للحالقة في صربا  -أعالف في الشيخ طابا                       

 الجفصين واكوام من النفايات في البوشرية ونقل جثة عامل مصري الجنسية من داخل                       

 داخل مستودع لتخزين  -داخل مشغل للحياكة في برج البراجنة  -المشغل إلى المستشفى                       



 داخل  -ي في طريق الجديدةاثاث المكاتب يقع في الطبقة السفلية األولى من مبنى سكن                      

 مستودع لتخزين مازوت واخشاب وأسالك كهربائية وقوارير غاز في عمشيت وإسعاف مواطنة                       

 داخل فرن في حارة حريك  -داخل صالون للحالقة في القلمون  -اصيبت بضيق في التنفس                       

 داخل مستودع في المنصورية / حي البالطة. –داخل مستودع في الجناح  –                      

  

o   أسالك  -عمود واسالك للكهرباء وأعشاب في مستيتا  -: أسالك كهربائية وأعشاب في فرون (5)عددكهرباء 

 محول في بدارو. –س عمود وأعشاب في دور –كهربائية وأعشاب وأشجار في كفررمان                   

  

o  (.2ساحل علما)* -: زوق مصبح  (13)عددنفايات 

 فنيدق. –( 2عاليه )* –ارزون  -جب جنين   -البوار  –وأعشاب في : الهري                  

 زغرتا. –(2وأعشاب وأشجار مثمرة في : مجدليا )*                 

 واطارات في مجدليا.                 

 

o  حصيد في غزة   -حاوية مازوت وزيوت وقطع تبديل للجرافات وأعشاب وأشجار في العباسية  : (3)عددمختلف 

 داخل بؤرة لتجميع قطع السيارات عند مفترق الروضة. -                   

 

 ( :36نقل وإسعاف )عدد -

o البسطة  –صربا  –السلم حي  –تنورين  –( 2الحمرا )* –( 2طريق الجديدة )* –ضهر الصوان  (:27حوادث )عدد 

  –عائشة بكار  –بسابا  –برج حمود  –الباشورة  –سن الفيل  –ذوق مكايل  –أبلح  –راس النبع  –                   

  –ضهر الباشق  –شارع حمد/بيروت  –أبو سهل/بيروت  –صيدا  –جل البحر  –أرض جلول                    

 الغبيري.  –وسط بيروت  –جبيل  –الضناوي                    

 

 

 

 

 

o قصرنبا ونقل جريحين إلى المستشفى  –طريق عام الثكنة/صور ونقل جريح إلى المستشفى  (:8حوادث سير )عدد–  

 جريحين من داخل طريق عام جعيتا وإنقاذ  -طريق عام الشواكير ونقل جريح إلى المستشفى                               

 طريق عام نهر ابراهيم/قرطبا ونقل جريحين إلى المستشفى  -السيارة ونقلهما إلى المستشفيات                               

 ميروبا ونقل جريح إلى المستشفى وإسعاف جريح ثاٍن في  –وإسعاف ثالث في مكان الحادث                               

 انطلياس وإنقاذ مصابين من داخل السيارة. –حاالت ونقل جريحة إلى المستشفى  –مكان الحادث                               

 

o نقل جثة رجل من بئر حسن إلى مستشفى الشحار الغربي الحكومي. ( :1نقل جثث)عدد 

 

 

  

 إنقاذ طفلين جريحين جراء  –نقاذ امرأة من داخل شقتها في طريق الجديدة ونقلها الى المستشفى ( : ا4إغاثة وإنقاذ )عدد -

 مواطنين من داخل    ٣انقاذ  -انهيار جزء من سقف حضانة في جل البحر ونقلهما إلى المستشفى                          

 فتح باب منزل في أبي سمراء/طرابلس. –مصعد كهربائي في الكسليك                          

 

 

 مهمة 388ساعة الماضية   96مجموع المهمات المنفذة خالل الــــــــ 

 .عدةلطلب المسا 125تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة اإلتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 



 


