
تواصل العناصر التا�عة للمدیر�ة العامة للدفاع المدني،بتار�خ٢٠١٦/١٠/٣١�مؤازرة وحدات من الج�ش المنتشرة 
 . عمالّن�ًا والطوافات العمل على تبر�د الحر�ق الذ� شّب في حرج في ق�عیت (ع�ار)

وتم�نت �مؤازرة وحدات من الج�ش المنتشرة عمالّن�ًا من إخماد حرائق أحراج في �ّل من : بیت جیدا،�شتیلدا، البر�ارة. 
 من تنفیذ مهّمات إنقاذ وٕاسعاف وٕاخماد حرائق على األراضي اللبنان�ة،وتوزَّعت على الشكل التالي:          كما تمّكنت

  :-  إخماد حرائق 

o  عین الدل�ة.– حّ�اطة – عینطورة -دار�ا (كسروان) – �شامون - بز�دین –أحراج   :(جبل لبنان) :الع�اد�ة 
           (ال�قاع)    : مكسة.

          (الشمال)   : فنیدق - كفرحبو.

o  (الشوف) الدامور - مز�ود -كفرمتى - الغابون – �عاصیر –أعشاب  :(جبل لبنان):ن�ع الصفا - �قعاتا –
  عین – تحو�طة النهر – عرمون -الصفیر –دیر قو�ل –عین الرمانة(عال�ه) -عال�ه 

 المغایر.–الرمانة -مار روكز/الدكوانة - بیت ش�اب - غز�ر 

–  الن�ط�ة – الصرفند – بنت جبیل – البرج الشمالي – �افل�ه –ال�ازور�ة –(الجنوب)   : الحوش 
  صیدا.– كفرصیر – د�عال –الطی�ة – دردغ�ا –الن�ط�ة الفوقا - حارة صیدا 

  تمنین التحتا.– قب ال�اس –        (ال�قاع)    : حزرتا 

 أبو سمراء – شكا – تل ح�اة – اهدن – عدبل – كفرزغاب – السفیرة –برقایل –(الشمال)   : مجدل�ا 
  أنفه.–

o  بئرحسن.– حي السّلم – بنت جبیل – �قاعكفرا –منازل   :الن�عة 
o  أوتوستراد البترون .–س�ارات   : الجمیزة  
o  داخل محل في غوسطا.–مؤسسات : داخل مطعم في أنطل�اس
o  المص�ط�ة.–سن الفیل –نفا�ات    : قرط�ا  
o  ،مختلف   :لوحة إعالن�ة في حارة حر�ك - نفا�ات وأشجار مثمرة في كل من : مرتمورا/القب�ات، عینطورة

 صد�قین
أعشاب ونفا�ات في كّل من : بئر حسن، الحدث، العزون�ة، طیرد�ا، كفرفقود - أعشاب وأشجار مثمرة –

 في كل من : القاطع (حاصب�ا)، النخلة (الكورة)، أرزون .



 جعیتا) وسحب قتیل سوري الجنس�ة وقتیلة من التا�ع�ة األثیو��ة من داخل س�ارتهما ونقل –:طر�ق (بلونة - حوادث سیر  
أوتوستراد المطار ونقل مصاب إلى مستشفى الرسول األعظم –القتیل إلى مستشفى سان جورج في عجلتون 

 طیرد�ا ونقل جر�حة إلى مستشفى جبل – مجدلون (�عل�ك) ونقل جر�ح إلى مستشفى دار األمل الجامعي –
  البرج الشمالي ونقل جر�ح إلى المستشفى اللبناني –عامل - صور ونقل جر�حإلى مستشفى جبل عامل 

 القلیلة ونقل جر�حإلى مستشفى جبل عامل - البرج الشمالي ونقل جر�حین إلى مستشفى جبل –اإل�طالي 
 الحدث ونقل مصاب إلى مستشفى سانت تر�ز.–عامل 

اسعاف: (٤) حاالت �ارئة.-    .نقل وٕ

 فتح �اب منزل في الحازم�ة.- إغاثة وٕانقاذ :

تأمین السالمة العامة خالل : س�اق للخیل في نادي الفروس�ة في عین الر�حانة (كسروان)، م�اراة في كرة -حما�ة مدن�ة  :
 القدم على ملعب مدینة كمیل شمعون الر�اض�ة ، خالل م�اراة لكرة السلة في ملعب نادي الر�اضي بیروت .

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




