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  دبي بمطارات المدني الدفاع إدارة - المحترفين االطفاء رجال
 ( المتحدة العربية اإلمارات ) دبي

 

مطار في بالمدرج A/C موديل B777 اإلمارات طيران طائرة هبوط عند ارتطام حدث ، ٦١٠٢ للعام اغسطس من الثالث في

  جارية. التحقيقات ومازالت  بالطائرة، النيران اندالع الى أدي مما ، الدولي دبي 

ول ، بالكامل ٠١١ ال الطائرة ركاب حياة إنقاذ في الفضل له كان بالمطار المدني الدفاع بإدارة االطفاء لرجال السريع الفعل رد

  مصرعه. االطفاء رجال من واحد رجل لقي فقد الحظ سوء

 

الرت القوية الرياح وأدت الدولي، دبي مطار في B777 الطائرة لربان بالهبوط اإلذن ءإعطا تم ، الظهر بعد ٠٦:٠٢ الساعة في

 القيادة. قمرة من كثيف دخان تصاعد مع تزامنا هبوطها عند المطار بمدرج الطائرة طام

الس الفعل رد كان حيث ، فقط ثانية وأربعون دقيقة  االستغاثة طلب لحظة من الطائرة موقع الى االطفاء رجال وصول استغرق

  الطائرة. طاقم فيهم بما ٠١١ ال الطائرة ركاب جميع حياة إنقاذ في المؤثر العامل ريع

الركا خروج تأمين من االطفاء رجال للطائرة السريع الوصول وساهم الطوارئ مخارج الى الركاب بتوجيه الطائرة طاقم قام 

 بالطائرة. النيران واشتعال انفجارات عدة توحدث اال االخالء عملية من معدودة دقائق اال هي وما ، ب

م واحد رجل بحياة لتودي مفاجئة بصورة جاءت االنفجارات ولكن الطائرة وطاقم ركاب حياة إنقاذ من االطفاء رجال استطاع

  االطفاء. رجال ن

الس تمت فقد ، مئوية درجة ٢٦ الى المدرج أرض حرارة درجة وصول من وبالرغم النيران، اخماد بعملية االطفاء رجال قام

لي للمطار المالحية الحركة واستئناف المطار، في الكبيرة األضرار تجنب الى أدى قصير وقت في النيران على بالكامل يطرة

  اخرى. مرة الحيوية عملياته كامل المطار استعاد ، فقط أيام ثالثة غضون في ال.
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