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أحمد عرديتي: تصوير .تبلغ عن الحريق تلقائيًا» األنظمة الذآية«

ومنشأة ال تتوافر فيها أنظمة الحريق بشكل آامل مبنى 7466

ألف مبنى في دبي إلكترونيًا بالدفاع المدني 29ربط 

اء أفاد مدير عام الدفاع المدني في دبي، اللو                  

ية المطروشي، بأن الفرق الهندس           راشد ثاني  

ي المتخصصة في مشروع االنظمة الذآية الذ            

ح المدني في دبي، أنجزت مس        يطبقه الدفاع 

اء الفلل    ٪ من مباني دبي الكترونيًا باستثن          95.7

.الشعبية والبيوت

وقال المطروشي للصحافيين إن المشروع                    

 السالمة وفق     يهدف إلى تحقيق اشتراطات         

القانون، الفتًا إلى أن عدد المباني التي                          

مبنى ومنشأة،      595ألفًا و   45مسحت يصل إلى     

2وتم ربط     3ألفًا و   9 0 مبنى بغرفة عمليات       2

فرق واستكملت ال      الدفاع المدني اإللكترونية،       

مبنى   4330الهندسية ترآيب أجهزة االتصال لـ     

.لربطها الكترونيًا بغرفة العمليات ومنشأة أخرى تمهيدًا

لكترونيامبنى ومنشأة ال تتوافر فيها أنظمة الحريق بشكل آامل بهدف ربطها ا                 7466وأضاف أن الدفاع المدني في دبي حدد          

.للربط المدني، مشيرًا إلى وضع جداول زمنية لوضع تلك االنظمة واألجهزة حتى تكون صالحة بالدفاع

ي دبي يهدفبغرفة عمليات الدفاع المدني ف        وأوضح المطروشي أن المشروع الذي يربط جميع المباني والمنشآت الكترونيا            

ق أفضلالوقاية والسالمة على مدار الساعة، واستثمار الموارد المتاحة لتحقي                   إلى مراقبة الممتلكات واألصول ألغراض      

.حاالت الطوارئ الحماية من الحريق، وأسرع وقت لالستجابة من خالل اإلبالغ االلكتروني المباشر عن خدمات

ى أنه يتولىالمدني لحماية االرواح والممتلكات، الفتًا إل                وأشار إلى أن النظام يوفر قاعدة بيانات دقيقة وضرورية للدفاع                    

دني، آما يبلغالدفاع الم   تلقائيًا بمجرد اندالعها، عبر إشارة الكترونية من أجهزة االنذار في المبنى الى                             اإلبالغ عن الحريق  

.ملياتعلى خريطة المبنى االلكترونية في غرفة الع عن تعطل المصاعد الكهربائية، وتحديد موقع المصعد المعطل

مد على رصد     النظام ال تقتصر على تعطل الحرائق فقط، ولكنه يعمل وفق منهج وقائي يعت                             وأفاد المطروشي بأن فعالية       

راءاتبأنه معطل ليتم اتخاذ اإلج             تعطل أي من أجهزة اإلنذار أو اإلطفاء في المبنى، ويرسل إشارة إلى غرفة العمليات                                 
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جساتفي حالة وقوع حرائق، موضحًا أن تلك األجهزة تشمل م                        المطلوبة لصيانته وإصالحه، حتى يكون جاهزا للتعامل               

.جمهاح ومضخات مياه األطفال والتي يؤدي تعطلها إلى تفاقم خسائر الحرائق وتضاعف االستشعار، وأجراس اإلنذار،

ة، لتأمينداخل المدن عبر االقمار االصطناعي             وتابع أن النظام يتحكم في آليات ومرآبات الدفاع المدني، ويراقب تحرآها                             

وعوأشار المطروشي إلى أن مشر        .  تكون عندما يقع أآثر من حادث في وقت واحد                 االستفادة منها والمناورة بها أينما         

س والمعاهدوالمدار  الذآية يشمل جميع القطاعات في دبي، مثل البنوك، والمساجد، ومكاتب البريد وسكن عمال،                          االنظمة

ي تتضمنوالسكنية، والمعارض والمحال والمصانع الت              التعليمية، والمستودعات والورش والكنائس، والمباني التجارية                  

.مختبراتوال والمباني الحكومية والمستشفيات والعيادات، والمراآز الصحية والفنادق مستودعات، فضال عن الكراجات

بناء الذي وقعبيانات مسبقة حول أقرب طريق للوصول إلى ال             وأفاد بأن مشروع األنظمة الذآية يزود الدفاع المدني بقاعدة                     

داخل  الموجودة ومداخل ومخارج الطوارئ واألبنية المجاورة، والمواد الخطرة في حال وجدت                            فيه الحادث، وعدد الطوابق     

ي يتماختيار المعدات الالزمة لكل حادث، آ             المبنى، وأقرب مورد للتزود بمياه اإلطفاء، ما يمكن فرق الدفاع المدني من                        

وجيهها الى موقع    النظام يحدد اقرب مرآبة إطفاء باستخدام نظام تتبع المرآبات، وت                  التعامل معه بشكل صحيح، الفتًا إلى أن          

.الحادث

ودالتي تخضع للنظام، وتشمل وج             وآشف المطروشي أن هناك اشتراطات يجب أن تتوافر في المباني والمنشآت                            

ة اإلنذار الكترونيوالمواد المستخدمة، آما يجب أن تتوافر به أنظم              مستلزمات إنشائية للحماية من الحريق متعلقة بالموقع           

التشغيلية  المستلزمات  ونظام اإلطفاء الذي يشمل شبكة مياه وخراطيم وخزانات وغيرها، باإلضافة إلى                          الضوئي والصوتي   

.للحماية من الحريق
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