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تُغلق الطرق املعرَّضة  ً. ألنه رمبا  • غادر مكانك مبكرا
أسالك  أو  الساقطة  األشجار  أو  الفيضانات  ملياه 

الكهربـاء .
• تـأكد من وجود الـوقـود الكافـي لسيارتك .

• اتبع الطرق املوصـى بها .
مـن  املـزيـد  علـى  للحصول  املـذيـاع  إلى  استمع   •

املعلـومات اإلضافية أثناء السفر .
 بعد اإلعصار :  عندما ينتهي اإلعصـار :

١- ابق في مكان اإليواء إلى أن تصدر إليك التعليمات 
مبغادرة املكان وأن األوضاع آمنة .

ي املزيد  ٢- استمر في االستماع إلى جهاز املذياع لتلقَّ
من النصائح واإلرشـادات مثل :

الطبية  الرعاية  على  للحصول  تذهب  أين  أ - 
الضروريـة .

الضرورية  املساعدات  على  للحصول  تذهب  أين  ب - 
الطارئة كإيجاد املسكن والكساء والغـــذاء .

من  للنجاة  نفسك  بها  تساعد  التي  الطرق  ت - 
يعيق  رمبا  الظروف  هذه  في  االستطالع  ألن  الكارثة. 
 ً خطرا يكون  أن  ميكن  وكذلك  اإلنقاذ،  عمليـات 

بالنسبة لك .
طول  على  بحرص  سيارتك  قيادة  على  اعمـل  ث - 

الشوارع اململؤة باحلطام .
 ً فورا عنها  وأبلغ  املتدلية،  الكهرباء  أسالك  ج - جتنب 

شركة الكهرباء أو الدفاع املدني أو الشرطة.
ح - أبلـغ عن مجاري الصرف الصحي املتضررة .

خ - حـاول على منع احلرائق بقدر اإلمكان .
د - افحص الطعام املثلج لكي اليفسد. ألن انقطاع 

الكهرباء يسبب إفساده .
ذ - تذكَّر أن هبوب اإلعصار إلى الداخل ميكن أن يسبب 

فيضانات شديدة. لذلك ابتعد عن ضفاف األودية .  
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بالتعاون مع إدارة الدفاع املدني

إدارة شؤون الحج والعمرة

قسم الرتاخيص وشؤون املقاول�
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الــريـاح واألعــاصيـــر

فصل  ومن  ألخرى،  منطقة  من  الرياح  قوة  تختلف 
أن  يستطيع  الذي  السرعة  اخلفيف  فمنها  آلخر، 
يحرك األشياء اخلفيفة أو ينقلها من مكانها، ومنها 
األشجار  يقتلع  أن  يستطيع  الذي  السرعة  الشديد 
واملنازل  واألعمدة  واإلتصال  الكهرباء  شبكات  ويدمر 
واملنشآت ويحطم السيارات ويصيب األشخاص، كما 
تدمير  إلى  تؤدي  اإلعصار  عن  تتولد  التي  األمواج  أن 
املباني  ويحطم  كاألرصفة  الشواطئ،  منشآت 
كان  وإذا  والسفن،  واملستودعات  واجلسور  واملسابح 
من  يزيد  ذلك  فإن  غزيرة  بأمطار  مصحوباً  اإلعصار 
الداخلية  املناطق  تصيب  التي  واخلسائر  الكارثة 
طرق  ع  بقطّ الفيضانات  وتتسبب  والساحلية، 
املواصالت واجلسور، وتقضي على احملاصيل واملنتجات، 
ولذلك فإن مصلحة اإلرصاد اجلوية تصدر إرشادات عن 
حركة األعاصير، اجتاهها ومدى قوتها، وكذلك سرعة 

العواصف وتهديدها ملنطقة ما .
التنبيه باإلعصار معناه تهديده للشواطئ، واملناطق 
الداخلية، وأن أحوال اإلعصار حقيقة واقعــة، وليـس 
إصـدار  يتــم  وعندمــا  احلــدوث،  وشيك  معنــاه 
املنطقة  فــي  شخص  أي  فـإن  التنبيـه  هـذا 
التنبيه ويجب ان يتابع أي إرشادات الحقه،  يشمـله 
ً عنــد سماع  ً لإلستجابة فـــورا وأن يكون مستعدا

اإلنـذار بهـذا احلدث .
 (  ٢٤  ) بـ  يقرب   أن  قبل  باإلعصار  اإلنذار  إصدار  يتم 
ساعة . كما تشمل اإلرشادات إنذارات خاصة بتقدير 
الشواطئ،  على  الفيضانات  بسبب  احملدقة  األخطار 
وتقدير التأثير الذي ينشأ عن ذلك، وخاصة بالطوارئ 

املوصـى بها .

إجراءات السالمة :
مــن  تـأكـد  سكـن  أي  في  إقـامتك  عنــد    :  ً أوال
املستخدمة  واملواد  املبنى  مـواصفـات  مطـابقـة 
وأنهـا  املنطقة،  فــي  الـريـاح  لطبيعة  البنـاء  فـي 

تستطيع مقاومة الرياح واألعاصير حني حدوثها .
يجب  اإلعصار  إنذار  منطقتك  تتلقى  عندما    : ثانياً 

اتباع مايلـي :
• تابع اإلستماع إلى نشرة األحوال اجلوية، والتعليمات 
التي تصدرها اجلهات الرسمية اخملتصـة، واإلنـذارات 
التي  الزوابع  حدوث  احتمال  عـن  تَصدر  التـــي 
مـن  الـزوابـع  هـذه  وتُعتبــر  األعاصير،  تصاحب 

أسـوأ مسببـات املـوت .
العاصفـة  وصـول  قبـل  كـافٍ  بـزمــن  تَهيـأ   •
لتجنب ضيق الوقت الذي يعيق النجاة من مثل هـذه 

احلـوادث .
ً قبل وصول العواصف أو حرِّكه إلى  • اربط قاربك جيدا
تهـدأ  أن  إلى  مكانه  في  واتركه  آمنة،  منطقة 

العـاصفـة .
ً أو أحكم قفلها بشريط  • أحكم إغالق النوافذ جيدا
تكون  الصغيرة  بالنوافذ  احملدقة  األخطار  ألن  خاص، 
دائماً بسبب النفايات التي تضربها، وتنكسر النوافذ 

الكبيرة بسبب ضغط العاصفة عليها.
• حافظ على تأمني األشياء التي خارج الدار والتي رمبا 
( األواني املستخدمة جلميع  الرياح مثل  تعصف بها 
النفايات ــ معدات وأدوات احلديقة ــ لعب األطفال 
ــ أثاث املنزل ــ احليوانات األليفة ). وأية أشياءٍ أخرى. 
أن  قبل  تخزينها  على  اعمل  أو  األشياء  هذه  اربط 

تقترب األعاصير .
وأواني  نظيفة  أوانٍ  في  للشرب  مياهٍ  بتخزين  م  قـُ  •
الطبخ. ألنه رمبا تفسد مياه الشرب العامة أو تتضرر 

شبكة املياه العامة .
ألن  دائماً.  له  احتياطية  وبطاريات  باملذياع  احتفظ   •

املذياع سيكون وسيلة اإلتصال الـــــوحيدة.
• امــأل سيــارتك بالوقود ألنه رمبا تتعطل محطات 
التيـار  انقطاع  بسبب  أو  عديدة  أليام  اخلدمات 

الكهـربـائـي .
• ابقَ في منزلك أو في األماكن العالية. ألنه رمبا تكون 
الرياح قوية، وخاصة في حالة صدور تعليمــات مــن 
اجلهــات الرسمية اخملتصة باإلخـالء إلـى مكان آخـر 

حتى تزول العاصفـة .
فترة  خالل  آمن  مكان  في  أو  املنزل  داخــل  ابــقَ   •
يُعتبر  الظـروف  هذه  مثل  في  اإلنتقال  ألن  اإلعصار. 
الـرياح، والتنخدع بالـرؤية  ً عندما تهب  ً جـدا خطـرا
أي  في  اجتاهها  ويتغير  الرياح  سرعة  تزداد  رمبا  ألنه 

حلظة وفي أي وقت .
اإلخالء :

  إذا نُصحت بــإخــالء منزلك للتحـرك إلـى مـوقـع 
آخـر مـؤقت مثـل ( أماكن اإليواء اخلاصة باألعاصير )  
ومـن  تتـذكرهـا  أن  يجب  األمـور  بعض  فهنـاك 

أهمهـا مـايلي :
الدفاع  من  الصادرة  والنصائح  التعليمات  اتبع   -١

املدنـي .
ً، واجته إلى  ٢- إذا نُصحت بإخالء منزلك افعل ذلك فورا
املكان احملدد وليس ملكانٍ آخر، وإذا حددت لك مسارات 
قدم على  موصى بها استخدم هــذه املسارات، والتـُ
استخدام مسافات قصيـرة تعتقـدها فـي نفسك .

إخـالء  عند  الكهرباء  وافصل  واملياه،  الغاز  أغلـق   -٣
املنزل .

التلفـزيـون على مناطق  أو  ٤- تعــرَّف عبـر املذيـاع 
اإليواء، وأماكن تواجدها للذهاب إليها وقت احلـاجـة .
وسيلة  اخملتصة  الرسمية  اجلهات  لك  أعدت  إذا   -٥
بالسالمة،  اخلاصة  التدابير  تتخذ  فسوف  لإلنتقال 
تقـود  أو  قدميك  علـى  مـاشيـاً  كنت  إذا  ولكن 

ر هـذه اخلطـوات : سيـارتـك. تـذكـَّ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


