
 بتار�خ  �مؤازرة وحدات من الج�ش المنتشرة عمالنّ�ًا ،تمكنت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني
٢٠١٦/١٠/١،من إخماد حرائق أحراج شّب فيبتاتر(عال�ه) و�مساندة طوافة تا�عة للقوات الجو�ة في خر��ة (الشوف). 

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

  :-  إخماد حرائق 

o :  (م.جبل لبنان)  :   بز�دین.بتب�ات– رأس المتن -�مر�م–فالوغا– - �صال�مأحراج 
 ).عكار(الدورة             (م.الشمال)    : 
.)حاصب�ا(اله�ار�ة             (م.الجنوب)    : 

o  ضهور الع�اد�ة –رو�سة النعمان – صوفر - ك�فون –رشم�ا - �حمدون –أعشاب  : (م.جبل لبنان)  :الدامور 
قناطر ز�یدة - بتغر�ن الكفاءات–المنصور�ة–- عین الرمانة (عال�ه) -�عقلین - 

 البر�ارة.– حراجل–) كسروان (عرمون الخنشارة - ضب�ة - –
–  الرماد�ة – حار�ص – الفرد�س – تولین – دیر الزهراني الشرحبیل–الع�اس�ة–(م.الجنوب)    : 

  درب الس�م.– صور– حومین الفوقا – الن�ط�ة – الن�ط�ة الفوقا –قانا 
            (م.ال�قاع)      : كامد اللوز.

  أبي سمراء.– المن�ة – علما شكا – كفرحورا– قرصون قرصیتا–الح�صة –           (م.الشمال)     : 

o  :     زفتا.– مرجعیون مجدل عنجر–منازل  
o   :   دراجة نار�ة في –كفرز�د–فردان–دردغ�ا–ا  عاري على منعطفشاحنة لنقل ال�ضائع -المن�ة س�ارات 

ضب�ة.
o  :  محل في حي السلم.داخل مشتل على طر�ق عام دیر زنون –مؤسسات 
o  :    طر�ق المطار.–ر البوانفا�ات  
o :    عین الخرو�ة)، عكار (عرقاأعشاب وأشجار مثمرة في كل من : أعشاب ونفا�ات في المنصف–مختلف ،

وخراط�م أعشاب  -  اعشاب واطارات في الحدث -شجار بر�ة في سهل قب ال�اسأعشاب و�طّرام - أ
 خ�م للسور�ین في المصنع.–) زحلة( أرض زراع�ة في �حوشا للري في

نقل مصاب الى مستشفى  وطر�ق عام صیدا - شرف�ةإلاوتیل دیو في امستشفى نقل جر�حة الى والمطیلب - حوادث سیر :
  مصابین الى مستشفى المركزي في مز�ود-3 دلهون ونقل –سن الفیل ونقل مصاب إلى المستشفىبهمن–

نقله إلى مركز كسروان  ساحل علما ولى طر�ق اثر انزالقها عسحب سائق سوري الجنس�ة من داخل شاحنة 
 .دماأ في KMCالطبي 

اسعاف: (١٢) حالة �ارئة– نقل جّثة مواطن من الحالن�ة إلى المستشفى. -  نقل وٕ



الرسول األعظم والمقاصد ورفیق الحر�ري الحكومي اثر اشكال بین : مستشفى  إلى كّل من ثمان�ة جرحىنقل إغاثة وٕانقاذ :- 
نقل جر�حین من التا�ع�ةالسور�ة إلى مستشفى   - ملعب المدینة الر�اض�ةم�اراة في كرة القدم على جماهیر 

 . في المنصفقید اإلنشاء ورشة  إثر تعرضهما لحادث عمل أمامسیدة مار�ت�م في جبیل

تأمین السالمة العامة خالل م�اراة في كرة القدم على ملعب المر�جة. - حما�ة مدن�ة  :

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


