
تم�نت العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني، بتار�خ ٢٠١٦/١٠/١٠، �مساندة طوافة تا�عة للقوات الجّو�ة، 
المع�صرة (كسروان).ومؤازرة وحدات من الج�ش المنتشرة عمالنّ�ًا من إخماد حر�ق شّب في حرج في

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

 :-  إخماد حرائق 
 

o  قرط�ا.–النعص/�كف�ا - عین سعادة – بتخن�ه - بز�دین –أحراج   :  (م.جبل لبنان) :دیر القمر 
             (م.الشمال)    : مشمش.

 (م.الجنوب)   : الحمیري .
o  شارون – حصروت –السمقان�ة - عانوت – الدّب�ة -بیت الدین – البرجین –أعشاب  :(م.جبل لبنان):برجا

– حارة حر�ك –�عاصیر - القلعة/حّمانا – بتخن�ه – عب�ه – حبرمون –) 2(*
–  نهر الكلب –برمانا – ضهر الوحش -الحازم�ة - الفنار – الشو�فات –المر�جة 

البوار –القل�عات - عجلتون - أدما - كفرح�اب – ضب�ة –الراب�ة -الر�وة - عوكر 
جنة قرط�ا.–عمشیت –- نهر ابراه�م - جبیل 

– المر�جات –) 2حزرتا - بوداي (*–الكرك –) 2 قب ال�اس (*–           (م.ال�قاع)     : حوش األمراء 
عیناتا.–زحلة 

(م.الجنوب) :مر��ا –جو�ا - �فرجرة –معر�ة –�ارون – الشهاب�ة –العد�سة - الشقیف(*٢)
 الجرمق - عین – الن�ط�ة – برج الملوك–الخ�ام – الطی�ة – كفرصیر- الدو�ر–

 القوزح . – بنعفول –قانا 
(م.الشمال) : ببنین –طرابلس (*٢)–علما – العبدة – برقایل –البترون (*٢) – بز�ینا –جبرایل 

  أبي سمراء.– منجز – األرز – زغرتا –- ش�طین 
  أرض جلول.–           (م.بیروت)    : الرملة الب�ضاء 

o  (عكار) أبي سمراء.  –حداثا –الكورة – الع�اد�ة – عرسال – أبلح –منازل     :ال�ق�عة 
o  عین السند�انة.– الكحالة –دلبتا –س�ارات   : معروب
o  داخل معمل –داخل معمل لفرز النفا�ات في صیدا وآخر في �عذران –مؤسسات : منشرة وحرج في المكّلس 

 داخون مطعم في مز�ود.– داخل كاراج في صیدا –للسكاكر في تعنایل 
o .كهر�اء   : عمود في بیت ش�اب 
o  طرابلس.– كفر�ا – المعاملتین –نفا�ات   :روم�ة - النّمورة 
o أعشاب وأشجار مثمرة –مختلف  :نفا�ات وأعشاب في كل من : برجا، روم�ة، حاالت، نهر ابراه�م، القّموعة، دّده 

          في �ل من : الّع�اس�ة(*٢)- القّر�ة، بدنایل، القّب�ات، غلبون، م�س الجبل، مجدل�ا (زغرتا)، أنفه– 
أر�ع خ�م للنازحین –أعشاب وٕاطارات في نهر الموت –أعشاب وأخشاب في كل من : صیدا، درب الس�م 

السور�ین في سعدنایل.



-

 -

 -

 حوادث سیر:نفق الم�ار ونقل جر�ح إلى مستشفى المقاصد –المعشوق ونقل جر�ح إلى مستشفى جبل 

 . انقاذ : سحب زورق س�احي معّ�ل مقابل شا�ئ ذوق م�ایل ونقله إلى میناء جون�ة عامل. إغاثة وٕ

اسعاف: (١٢)حاالت �ارئة.  نقل وٕ

 تأمین السالمة العامة خالل : س�اق للس�ارات والدراجات النار�ة في عیون السّ�مان، جولة للس�ارات الر�اع�ة - حما�ة مدن�ة :
 الدفع في القّموعة.

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


