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الربق وال�صواعق
الربق ،هو ال�ضوء املُبهر ،الذي يظهر فج�أة يف قلب ال�سماء عند ا�ضطراب الأحوال اجلوية .وهو عبارة عن �شرارة قوية ناجتة عن ت�صادم
عال قادم من اجتاه ال�سماء ،ي�سمى
بني �سحابتني ،حتمل �إحداهما �شحنة كهربائية �سالبة ،والأخرى موجبة .ويعقب هذا ال�ضوء �صوتٌ ٍ
«الرعد» .و ُيطلق على االثنني مع ًا ا�سم «ال�صاعقة».
والربق عادة ال يكون �ضار ًا� ،أما ال�سبب فهو �أن معظم �شحناته ال ت�صل �إىل الأر�ض .وعلى �أية حال ،ف�إن الربق ُيظهر ق ّوته من �آن لآخر يف
اقتالع �شجرة� ،أو هدم مدخنة �أو قتل �شخ�ص �أو حيوان.
وقد ات�ضح �أن معظم ه�ؤالء الذين �صعقهم الربق كانوا ي�ستظ ّلون �أو يحتمون ب�شجرة ،وهذا هو �أخطر ما يفعله الإن�سان حينما تثور عا�صفة
رعدية .ذلك لأن الأ�شجار واملباين العالية ت�ساعد �صواعق الربق على الو�صول �إىل الأر�ض .ومن �أجل هذا كان احلر�ص على تزويد �أ�سطح
متت�ص الكهرباء وت�صرف �شحنتها القاتلة �إىل جوف الأر�ض.
املباين مبانعات ال�صواعق ،وهي �أ�شرطة معدنية ّ
ويعمل مانع ال�صواعق على امت�صا�ص �شحنتها ،وتفريغها يف الأر�ض ب�سالم ،بعيد ًا عن املبنى ،لأن الطاقة املُذهلة لل�صاعقة قادرة على
تدمري �أي �شيء يقع يف طريقها.

يف مواجهة الكوارث الطبيعية وانقطاع التيار |
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كيف تتجنّب خماطر الربق؟

مالذ �أكرث �أمان ًا ،وجت ّنب االقرتاب من الأج�سام
عندما تهدِّ د عا�صفة رعدية املنطقة التي تكون موجود ًا فيها ،ت�ص َّرف بوعي ،وابحثْ عن ٍ
املعدنية �أو االحتماء حتت �شجرة عالية.

�إذا كنتَ داخل البيت
• جت َّنب اال�ستحمام ،لأن الأنابيب ومتديدات
احل ّمام مُيكن �أن تو�صل الطاقة الكهربائية
للربق.
• جت َّنب ا�ستعمال الهاتف املز َّود ب�أ�سالك� ،إالّ
يف احلاالت الطارئة .فالهواتف الال�سلكية
واخلليوية تكون �آمنة اال�ستعمال يف مثل هذه
احلاالت.
• ُق ْم بف�صل الأجهزة واملعدات الكهربائية
عن م�صدر التيار (مثل احلوا�سيب الآلية)،
و�أطفئ �أجهزة تكييف الهواء .فالطاقة
الناجتة عن الربق مُيكن �أن ت�س ِّبب �ضرر ًا
خطري ًا.

�إذا كنتَ خارج البيت� ،إبحثْ عن املالذ
الآمن
• التجئ �إىل مبنى �أو َمركبة.
احتم يف
• يف الأماكن املفتوحة �أو الغاباتِ ،
منطقة منخف�ضة ،مثل مكان تنمو فيه �أ�شجار
�صغرية بكثافة.
• يف منطقة مفتوحةُ ،خ ْذ و�ضعية ُكروية
بالزحف على الأر�ض.
توجه نحو
• �إذا �صادف وجودك يف البحرَّ ،
ال�شاطئ.
• �إذا كنتَ تقود دراجة هوائية �أو نارية� ،أو
ترجل عنها.
عربة جولفَّ ،
ً
متجمعا مع �أ�شخا�ص �آخرين ،على
• �إذا ُك ْنتَ
ِّ
اجلميع �أن يتف ّرقوا.

�أثناء ح�صول الرعد ،جتنَّب القيام مبا
يلي
• ا�ستعمال الهاتف والأجهزة واملعدّات
الكهربائية.
• الوقوف حتت الأ�شجار العالية.
• البقاء يف اخلارج �أو يف الأماكن املرتفعة.
• مل�س الأج�سام املعدنية.
• االقرتاب من الأ�سوار املعدنية ،والأنابيب
وال�سكك احلديدية.
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الفي�ضانات
خ�ص�صة لها .وكلما زادت �سرعة جريان
الفي�ضانات هي �إحدى الظواهر الطبيعية التي حتدث نتيجة زيادة من�سوب املياه يف املجاري املُ َّ
املياه ازدادت معها كمية الفي�ضان والعك�س �صحيح .وهي تراكم �أو تزايد املياه التي تغمر الأر�ض ،مُويكن �أي�ض ًا �أن تنطبق على تد ُّفق املياه
من امل ّد واجلزْ ر .ت�أتي الفي�ضانات غالب ًا نتيجة ملا يلي:
• حدوث زيادة يف م�ستويات هطول الأمطار الغزيرة.
• هبوب العوا�صف القوية والأعا�صري.
• انهيار ال�سدود التي تختزن كميات كبرية من املياه.
• زيادة مفاجئة يف م�ستوى مياه البحار ،نتيجة هطول الأمطار الغزيرة� ،أو ب�سبب ذوبان الثلوج على اجلبال� ،أو يف �أعقاب وقوع
الهزّات والزالزل الأر�ضية �أو يف قيعان البحار (ت�سونامي� ،)...أو نتيجة حدوث تغيري يف �ضغط املياه �أ�سفل املحيطات.
وتكون معظم الفي�ضانات �ضارة ،لأنها قد ت�ؤ ّدي �إىل خ�سائر كبرية يف الأرواح واملمتلكات(منازل ،موا�شي� ،سيارات )...واملن�ش�آت العامة
(مبان ،ج�سور و�أنفاق ،خطوط الهاتف والتيار الكهربائي ،)...كما �إىل جرف الطبقة العليا للرتبة .فعلى امل�ستوى الب�شري ،قد تت�س َّبب
ٍ
الفي�ضانات يف حاالت وفاة نتيجة ،الغرق �أو ال�صعق بالتيار الكهربائي� ،أو نتيجة للأوبئة والأمرا�ض التي تنت�شر ب�سبب التل ّوث املُحتمل
ملياه ال�شرب واال�ستخدام على ح ّد �سواء .كما قد تت�س َّبب يف حدوث نق�ص حا ّد يف املواد الغذائية ،ال�سيما يف املناطق التي حتا�صرها املياه
وي�صعب الو�صول �إليها ب�سهولة� ،أو نتيجة لغرق املحا�صيل الزراعية ،وبالتايل َت َل ِفها.
وميكن للخرباء ومراكز الأر�صاد اجلوية تو ّقع ح�صول الفي�ضانات عرب متابعتهم للتقلُّبات اجلوية املُختلفة ،وبالتايل التنبيه �إىل املخاطر
املُحتملة .لكن ،يبقى اتخاذ �إجراءات احليطة واحلذر �ضروري ًا وواجب ًا ،على امل�ستويني الفردي واجلماعي ،لتاليف وقوع ما ال تحُ مد ُعقباه.
وت�أتي ال�سرعة يف تنفيذ عمليات الإخالء يف مق ّدمة هذه الإجراءات.

يف مواجهة الكوارث الطبيعية وانقطاع التيار
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الإخالء واالنتقال �إىل منطقة مرتفعة
�إذا كنت يف البيت ،اتب ْع �إحدى اخلطوات التالية:

• �إبقَ حيث �أنت ،ولكن عليك متابعة التط ّورات عرب املذياع
(الراديو) �أو التلفاز ملتابعة ،واال�ستعداد لتنفيذ التعليمات التي
ت�أتيك من اجلهات املعنية (ال�شرطة مث ًال) بالإخالء.
• �إذا ما اعتقدتَ �أن من اخلطر البقاء يف املنزل ،حافظ
على هدوئك وات�صل بال�شرطة (وز ّودها باملعلومات الالزمة)
للم�ساعدة والإخالء الفوري.
• انتقل �إىل منطقة مرتفعة ،بعيد ًا عن جماري الأمطار وال�سيول
والأودية وال�سدود واجلبال.

�إذا كنت داخل �سيارة:

• ت�ص َّرف بوعي تام وبحذر �شديد ،وانتبه �إىل م�ؤ�شرات
الفي�ضان.
• ال تلج�أ بتات ًا �إىل املغامرة ،فقد تودي بك وبمِ َ ن معك.
• ال تتجاوز ب�سيارتك احلواجز الأمنية لأنها ُو ِ�ض َع ْت من
�أجل �سالمتك.
• �إذا ما علقت �سيارتك يف منطقة يرتفع من�سوب املياه
فيها ب�سرعة ،اتركها على الفور وحاول الو�صول �إىل
منطقة �أكرث ارتفاع ًا.
• ات�صل ب�إدارة الدفاع املدين �أو ال�شرطة �إذا كانت هناك
حاجة للم�ساعدة.
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الهزّ ات الأر�ضية والزالزل
الزالزل هي �إحدى الظواهر الطبيعية التي ال مُيكن التن ّب�ؤ بوقوعها ،كما ال مُيكن
تفاديها ،بل ،بالإمكان اتخاذ اال�ستعدادات الالزمة للح ّد من كوارثها و�أ�ضرارها،
�أثناء وبعد وقوعها .وهي عبارة عن اهتزازات �أر�ضية �سريعة ُمتبعة بارتدادات،
تك�سر ال�صخور وحت ُّركها يف باطن الأر�ض ،نتيجة
ُتدعى�« :أمواج زلزالية» ،تعود �إىل ُّ
مل�ؤثرات جيولوجية ينجم عنها حت ُّرك ال�صفائح الأر�ضية .وقد ين�ش�أ الزلزال كنتيجة
لأن�شطة الرباكني �أو لوجود انزالقات يف طبقات الأر�ض.
وقد ت�ؤ ّدي الزالزل �إىل ت�ش ّقق الأر�ض ون�ضوب الينابيع� ،أو ظهور �أخرى جديدة� ،أو
حدوث ارتفاعات وانخفا�ضات يف الق�شرة الأر�ضية ،و�أي�ض ًا ،حدوث �أمواج عالية
حتت �سطح البحر (ت�سونامي) ،ف�ضال عن �آثارها التخريبية على املباين واملوا�صالت
حتدد ق ّوة الزلزال من � 1إىل  10درجات ،وفق مقيا�س ريخرت .وبينما
واملن�ش�آت .و َّ
ُتعترب قوة الزلزال من � 1إىل 4درجات «خفيفة»� ،إذ من املُمكن �أ ّال تحُ ِدث �أ َّية
�أ�ضرار على ُم�ستوى الأرواح واملمتلكات ...ف�إن الزالزل التي ترتاوح قوتها ما بني
«متو�سطة» ،حيث قد تحُ ِدث �أ�ضرار ًا باملنازل واملباين� .أما
 4و  6درجاتُ ،ت�ص َّنف
ِّ
«الق�صوى» ،فتو�صف بها الزالزل التي تزيد قوتها عن  7درجات على املقيا�س نف�سه،
ويف هذه احلالة قد ت�ستطيع الزالزل تدمري مدن ومناطق ب�أكملها ،و�إزالتها نهائي ًا� ،أو
ط ْمرها حتت الأر�ض .حتى الآن� ،إن الزالزل التي �شعرنا بها يف دولة الإمارات العربية
ت�سجل حاالت ارتفاع �شديد يف
املتحدة ،هي نتاج لهزّات
ْ
ح�صلت يف املنطقة ،ومل َّ
م�ستويات املوجات البحرية� .إ ّال �أن � َّأي م�ؤ�شر على وجود مثل هذا الن�شاط الذي يفر�ض
تهديد ًا للدولة� ،سيتم التعامل معه على الفور ،من خالل التن�سيق مع املركز الوطني
للأر�صاد اجل ّوية والزالزل ،و�سيتم تفعيل الإنذار اخلا�ص بذلك .ويف مثل هذه احلالة،
املعدة لذلك ،لرفع م�ستوى االحتياط
�ستقوم اجلهات املعنية وال�شرطة بتفعيل اخلطط َّ
لدى اجلمهور� ،أو القيام بالإخالء� ،أو اتخاذ الإجراءات الالزمة يف احلاالت الطارئة
�إذا ِلزم الأمر.

عندما يقع الزلزال...
�إذا كنت داخل مبنى

• قف حتت �إطار مدخل الباب� ،أو
حتت طاولة متينة.
• ابتعد عن النوافذ والزجاج
والرفوف ،وعن �أي �شيء مُيكن �أن
ي�سقط عليك من الأعلى وي�ؤذيك.
• َ
احذ ْر ت�س ُّرب الغاز ،وال ُت�شعل
ال�شموع� ،أو �أعواد الثقاب �أو الأنواع
الأخرى من اللهب �أثناء وبعد الهزة.
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�إذا ُكنْتَ خارج املبنى
• ِق ْف بعيد ًا عن الأ�شجار.
• �إ ْبقَ يف املكان املفتوح �إىل حني
تو ُّقف الهزة.
• ابت ِع ْد عن املعابر ال�سفلية والعلوية.
• ابت ِع ْد عن املباين واجلدران اخلارجية
• ابت ِع ْد عن �أعمدة الإنارة العالية وخطوط
الكهرباء والهاتف

�إذا ُكنْتَ يف مركبة
• تو َّق ْف ب�أ�سرع ما ميكن �أن ت�سمح به
�شروط ال�سالمة.
• ابت ِع ْد عن الأنفاق واجل�سور ،وال
تَخرج من مركبتك.

ويف جميع احلاالت:
• حا ِو ْل �أن تبقى حمافظ ًا على
هدوئك ،وال ترتبك ،وحا ِو ْل �أن
ُت�سعف َمنْ هُ م حولك.
• جت َّن ْب االت�صال بهواتف الطوارئ
( ،)999للتخفيف من ال�ضغط على
خطوطها.
• ا�ستمِ ْع �إىل املذياع �أو تا ِب ْع التلفاز
للوقوف على �آخر املعلومات
والتطورات.
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بعد �أن تتوقف الهزّ ات...

• �إبحـثْ عن امل�صابني و ُقم بتقدمي
امل�ساعدة لهم و�إ�سعافهم� ،أو اطلب
امل�ساعدة باالت�صال ب�إدارة الدفاع
املدين �أو ال�شرطة �إذا لزم الأمر.
• �إبحثْ عن املفقودين وتفقَّد معارفك.
مت�ش حايف القدمني.
• ال ِ
• انت ِبه �إىل �أماكن ت�س ُّرب الغاز واملاء
واملجاري ،وقم بالإبالغ عنها.
تفح ْ�ص الأ�سالك املقطوعة ،واف�صل
• َّ
التيار عن الأدوات الكهربائية
املنزلية.
• ُق ْم بتنظيف ت�س ُّربات املواد اخلطرة
• ا�ستم ْع �إىل الإذاعة املحل ّية لتتبع
الإر�شادات.
اقت�ص ْد يف ا�ستعمال الهاتف.
• ِ

تفح�ص املبنى للت�أ ُّكد من عدم وجود
• َّ
�أ ّية عيوب جديدة فيه �أو يف عنا�صر
هيكليته ،مثل اجلدران ،الأر�ضيات،
حواجز ال�شرفات ،الأعمدة .ثم �أبلغ
اجلهات املعنية يف حال حدوث �أي
من هذه العيوب (�إدارة البلدية /
كنت ت�سكن
ق�سم تفتي�ش املباين� ،إذا َ
يف مبنى خا�ص �أو حكومي� ،أو وحدات
ال�صيانة التي تخدم يف املنطقة).

�إذا كانت هناك حاجة للإخالء

• ال ت�ستعمل امل�صاعد ،وغادر بطريقة
َّ
منظمة عن طريق ال�سالمل.
• قبل �أن تغادر بيتك:
 �أطفئ كافة امل�صابيح والأجهزةالكهربائية.
 �أغلق م�صدر الغاز و�صنابري املياه.بجمع �أفراد العائلة مع ًا.
 ُق ْم َأح�ض ْر حقائبك املع َّدة ُم�سبق ًا.
� ِ� -أق ِف ْل الباب ،و ُق ْم بت�أمني بيتك.

مالحظةُ :ي�صبح الإخالء من املبنى �ضروري ًا ،عندما تكون هناك عالمات
ملحوظة على وجود عيوب هيكلية يف عنا�صره .ويف حال عدم وجود �شقوق
جديدة ،ميكنك البقاء فيه.

يف مواجهة الكوارث الطبيعية وانقطاع التيار

حو�ص َ
رت حتت الركام واحلطام:
�إذا ما ِ

• حا ِو ْل اال�ستناد �إىل جدار قريب حيث مُيكن للمنقذين
الو�صول �إليك ب�سهولة.
راحة َيدك.
• َغ ِّط �أنفك وفمك بقطعة قما�ش �أو ِب َ
ت�ستخد ْم و ّالعة وال تُ�ش ِع ْل عود ثقاب.
• ال
ِ
ْ
ا�صرخ ب�صوت
ا�ستخد ْم �ص ّفارة (�إذا ما تو َّفرت لديك) �أو
•
ِ
عال لتنبيه امل�سعفني �إىل مكان وجودك.
ٍ

العدة االحتياطية ملواجهة الزالزل:
ّ

• زجاجات ماء كافية لل�شرب ،وم�ؤونة �أ�سبوع من �أغذية مع ّلبة
وجم ّففة (يجب ا�ستعمالها وا�ستبدالها كي ال تتلف).
• فتّاحة ُمع ّلبات وعلبة ثقاب «كربيت».
• حقيبة �إ�سعاف حتتوي على �أدوات ومك ّونات الإ�سعاف الأ ّويل
والأدوية ال�ضرورية لأفراد الأ�سرة.
• كت ّيب عن الإ�سعافات الأ ّول ّية.
• جهاز مذياع «راديو» �صغري ،وم�صباح مع بطاريات �إ�ضافية.
• ِمطف�أة حريق ،وجهاز لتح ِّري الدخان.
• مفتاح ع ّدة «�إنكليزي» قابل للتعديل ،لإ�صالح ت�س ُّربات الغاز
واملاء.
• �س َّلم حممول لل ّنجاة.
• �أرقام هواتف ال�شرطة والطوارئ والدفاع املدين.
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تعزيز �إمكانية النجاة يف حال حما�صرتك حتت الأنقا�ض
�إر�شادات عامة عندما تكون حتت الركام

واح ِم ر�أ�سك ووجهك من الزجاج املتناثر �أو الأج�سام املت�ساقطة من �أعلى ،عرب تغطية ر�أ�سك مبعطف� ،أو
• حافظ على نف�سكْ ،
ببطانية �أو بال�صحف �أو ب�صندوق� ،إلخ.
ً
إلب�س زوجا من الأحذية القوية حلماية قدميك من الزجاج
• ابتعد عن املناطق اخلطرة �أو الأج�سام غري امل�ستقرة ،و�إذا �أمكنْ � ،
املتناثر.
واجل�س حتت من�ضدة �أو مكتب �أو طاولة متينة� ،أو �سرير
ازح ْف
• ا�ستند �إىل �أي جدار ٍ
خال من نوافذ زجاجية �أو رفوف مر ّكبة� .أو َ
ْ
�صلب ،لأن ذلك �سيمنحك ف�سحة للتنف�س ،ويحميك من الأج�سام املت�ساقطة من �أعلى.
• �إذا كنت يف منطقة �آمنة� ،إبقَ فيها ،وال حتاول ا�ستعمال ال�سالمل �أو امل�صاعد الكهربائية ،لأن هناك احتمال خطر �سقوط ركام
�أو ت�ض ُّرر ال�سالمل �أو املخارج ،وانقطاع التيار الكهربائي يف امل�صاعد.
• ا�ستعمل م�صباح و ّما�ض جلذب االنتباه ،وال ت�شغل مفاتيح امل�صابيح �أو �أعواد الثقاب �أو النريان �أو ط ّباخات الغاز �إلخ ،ما مل تكن
مت�أ ِّكد ًا من عدم وجود خطر ت�س ُّرب للغاز.
حو�ص ْرتَ بالركام ،ح ّرك �أ�صابع يديك ورجليك بني فرتة و�أخرى ،ل�ضمان دوران الدم وم ْنع حدوث التجلُّطات الدموية.
• �إذا ما ِ
• حا ِف ْظ على معنوياتك عالية بالتفكري ب�أحبائك ،الأمر الذي �سي�ساعدك يف ال�سعي �إىل البقاء ح ّي ًا ،ويرفع من روح املقاومة لديك.
• حا ِف ْظ على الهدوء ،وكن منتبه ًا ،وا�ستجب �إىل نداءات املنقذين .ال ت�صرخ دون �ضرورة لأن ذلك قد ي�ضعفك.
كنت مت�أ ِّكد ًا من وجود �شخ�ص من حولك.
•
ا�ستقط ْب انتباه امل�سعفني با�ستعمال امل�صباح الو ّما�ض� ،أو بال�صراخ� ،إذا َ
ِ
• ْ
تناول الطعام واملاء من الثالجة� ،إذا كانت على مقربة منك.
اقت�ص ْد يف اال�ستهالك ،لكي حتافظ على بقاء الطعام لفرتة �أطول.
• ِ
• �إحذ ْر الزجاج املتناثر والركام.

يف مواجهة الكوارث الطبيعية وانقطاع التيار
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مد الأمواج العاتية (ت�سونامي)
ّ
الت�سونامي هو عبارة عن �سل�سلة من الأمواج العاتية ،ال�سريعة والقوية،
تت�ش ّكل يف البحر �أو قرب ال�شاطئ ،قد ي�صل ارتفاعها حتى  30مرت ًا،
فيما قد يبلغ طولها مئات الأمتار� ،أما �سرعتها فقد ت�صل �إىل قرابة
الكم الهائل من املياه والطاقة
 800كلم يف ال�ساعة .ونتيجة لذلك ّ
مدمرة ،ال�سيما عندما
الناجمة عن حت ُّركها ،تكون �آثار الت�سونامي ِّ
ت�ضرب ال�شواطئ .والفارق بني �أمواج ت�سونامي و�أمواج البحر العادية
هو �أن طاقة الأوىل ت�ستمد من حركة الأر�ض بينما الثانية ت�أتي من
الرياح.
يكرث حدوث ظاهرة �أمواج ت�سونامي يف منطقة املحيط الهادي ،حيث
يوجد �أكرث من ن�صف براكني العامل .وعندما تقع تلك الظاهرة ،ف�إن
املناطق ال�ساحلية تتع ّر�ض دون �إنذار م�سبق يف بع�ض الأحيان ،لأمواج
بالغة القوة.
وتن�ش�أ موجات ت�سونامي نتيجة ا�ضطرابات عنيفة حتت �سطح البحر ،كالهزّات الأر�ضية واالنزالقات وحت ُّرك �أعماق املحيطات،
واالنفجارات الربكانية التي حت�صل حتت �سطح املاء� ،إ�ضافة �إىل التفجريات النووية.
وحتدث معظم حاالت الت�سونامي بفعل الزالزل التي تقع يف البحر والتي ت�ؤ ّدي �إىل حدوث حت ّركات يف قاعه .ومن املنطقة التي ين�ش�أ فيها
الت�سونامي ،تنتقل املوجات يف كافة االجتاهات عرب م�سافات �شا�سعة .ويف املياه العميقة ،ال تكون موجة الت�سونامي ملحوظة ولكن عندما
تقرتب من ال�شاطئ ،تزداد ارتفاع ًا.
ال ميكن منع وقوع الت�سونامي �أو التن ّب�ؤ الدقيق بحدوثه ،حتى ولو كانت م� ّؤ�شرات الزلزال ت�شري �إىل املكان ب�شكل �صحيح .ويف هذه احلالة،
واملخت�صني بالزالزل على �إ�صدار حتذيرات ب�ش�أن احتمال وقوعه .لكن مع ذلك ،يجري تطوير
يقت�صر دور اجليولوجيني وعلماء املحيطات
ّ
العديد من الأنظمة التي مُيكن �أن ت�ساهم يف احل ّد من �أ�ضراره.
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تتعر�ض دولة الإمارات العربية املتحدة لـ «ت�سونامي»؟
هل ميكن �أن ّ

يح�صنها من ارتفاع موجات امل ّد البحري (ت�سونامي) ،لكونها بعيدة �إىل ح ّد ما عن
تتمتع دولة الإمارات العربية املتحدة مبوقع جغرايف ّ
مناطق هذا امل ّد العايل .ولذلك ف�إن احتمال تع ُّر�ض الدولة خلطر الت�سونامي مبا�شرة� ،ضعيف .ومع ذلك� ،أن�ش�أت دولة الإمارات العربية
املتحدة «املركز الوطني للأر�صاد اجلوية والزالزل» ،ملتابعة مثل هذه احلاالت واملخاطر.

يف مواجهة الكوارث الطبيعية وانقطاع التيار

تراجع البحر على نحو مفاجئ
َ
ال َ
تبق مكانك ،وحتقَّق من عالمات الإنذار التي يجب االنتباه �إليها

توجه
• �إذا َ
كنت عند ال�شاطئ �أو بالقرب من البحر ،و�شعرتَ باهتزاز الأر�ضّ ،
على الفور �إىل منطقة �أعلى.
• ال تنتظر �صدور �إنذار بوجود ت�سونامي.
توجه �إىل منطقة مرتفعة ب�أ�سرع ما مُيكن ،لأن الرتاجع املفاجئ مل�ستوى
• َّ
من�سوب مياه البحر الناجت عن تراجع يف خط ال�ساحل ،مب�سافة كيلومرت واحد
�أو �أكرث �أحيان ًاُ ،يعترب مبثابة �إحدى العالمات التي ت�سبق� ،أو تكون بني ال�سطح
العلوي ملوجات الت�سونامي.
• ال تقرتب من ال�شاطئ لكي تتح ّقق من الأمر ،بل ابت ِع ْد عنه فور ًا.
�صدرت التعليمات بالإخالء ،ن ِّف ْذ على الفور.
• �إذا ما
ْ
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كيف تت�ص َّرف �إذا ما فوجئت بت�سونامي؟

• حت َّرك ب�سرعة �إىل منطقة
عالية

• ال تبقَ يف املنازل واملباين
املوجودة يف املناطق
ال�ساحلية املنخف�ضة ،يف
حال وجود �إنذار بوقوع
ت�سونامي ،لأنها لي�ست
�آمنة.
• �إذا مل يتو َّفر لديك الوقت
الكايف لالنتقال ال�سريع
�إىل املناطق الربية
الداخلية �أو �إىل منطقة
مبان
مرتفعة� .إجل�أ �إىل ٍ
حممية ،حيث ميكن �أن
تو ّفر الطوابق العليا يف
املباين املرتفعة وامل�شيدة
من اخلر�سانة امل�سلحة،
مالذ ًا �آمن ًا.

• �إذا كنت على منت زورق �أو
�سفينة ،و�إذا ما تو َّفر لديك
الوقت ،انقل مركبك �إىل
املياه الأكرث عمق ًا.
• �إذا كانت الأحوال اجلوية
�سيئة ،قد يكون من الأ�سلم
ترك املركب عند الر�صيف
واالنتقال �إىل منطقة
مرتفعة.

• انتظر �إ�شارة «انتهاء
احلالة الطارئة» ،وابتعد
عن املنطقة �إىل �أن ت�صبح
�آمنة.
• ال تنخدع باالعتقاد ب�أن
اخلطر قد زال عند حدوث
موجة واحدة ،فالت�سونامي
لي�س جم ّرد موجة واحدة،
بل �سل�سلة من الأمواج التي
تتباين من حيث �أحجامها.

يف مواجهة الكوارث الطبيعية وانقطاع التيار
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االنزالقات الأر�ضية
هي عبارة عن زحف كتل ترابية �ضخمة وحت ُّركها من مكانها ،مبا حتمله من مكونات ،كالأتربة وال�صخور والأ�شجار .وحتدث عادة يف
�سفوح اجلبال واملناطق املرتفعة� ،أو يف �أحوا�ض الأودية وعلى �ضفافها ،وكذلك يف الأرا�ضي املُنحدرة .وتكون على نوعني :انخفا�ضية �أو
انتقالية .وال يكون وجود املاء �ضروريا يف حدوث هذه احلركات حتدث االنزالقات الأر�ضية عند تو ّفر واحد �أو �أكرث من الظروف التالية:
• اجلاذبية الأر�ضية ،ووجود ُبنية
�صخرية غري اعتيادية ومائلة.
• وجود ال�سفوح �شديدة االنحدار،
وخا�صة يف ال�سفوح االنك�سارية �أو
املنحدرات التي خ ّلفها الإن�سان عند
�ش ّقه للطرق يف املناطق اجلبلية.
• ت�ش ُّبع الأر�ض مبياه الأمطار الغزيرة
�أو ذوبان الثلوج واجلليد ،وتلك
املت�س ّربة �إليها من اخلزّانات وقنوات
الري �...إلخ.
ّ
• �أثناء ويف �أعقاب حدوث الزالزل
والرباكني.
• وجود اجلدران حادة االرتفاع التي
حتيط باخلوانق النهرية والوديان
اجلليدية.
• �إزالة الطبقات الأر�ضية ال�ساندة،
�أو الطبقات ال�صخرية التحتية،
بوا�سطة عمليات طبيعية� ،أو بوا�سطة
الإن�سان ،كحفر الأنفاق واملناجم.
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مقدِّ مات االنزالقات:
• ظهور �شقوق جديدة �أو عدم توازن� ،أو
ميالن� ،أو ظهور نتوءات يف اجلدران
ال�ساندة للأر�ض.
• َم َيالن �أو حت ّرك الأ�شجار وال ْأ�س ِيجة و�أعمدة
الكهرباء واالت�صاالت ،يف اجتاه االنحدار.
• ح�صول تغيريات يف طبيعة االنحدار و�أمناط
ت�صريف املياه ،مثل املياه التي تتج ّمع خلف
جدار احلجز� ،أو تلك التي تتدفق من خالل
�سطح الأر�ض.
• ت�آكل �أو �إزاحة النباتات واجلزء العلوي من
الرتبة على املنحدر.
• ارتفاع ق�شرة الأر�ض �أو قاع املنحدر.
• عند حدوث �أي من هذه الدالئل ،على مالك
الأر�ض تكليف مهند�س حمرتف للمعاينة
والتقييم والتوجيه بحلول ت�صحيحية.

كيف تت�ص َّرف �أثناء حدوث االنزالق؟
• يف حال حدوث انزالقات �أر�ضية يليها
ركام ،يجب الإخالء فور ًا� ،إذا كان ذلك
تن�س �أن جتلب معك حقيبتك
�آمن ًا .وال َ
اجلاهزة.
• حافظ على هدوئك وكن حذر ًا ،وا�ستمع �إىل
الإذاعة �أو التلفزيون ملتابعة �آخر املعلومات
عن احلالة الطارئة.
• �أغلق م�صادر الغاز والكهرباء واملاء التي
قد ت�س ِّبب �ضرر ًا �إ�ضافي ًا.
• �أبل ْغ جريانك.
• ُكنْ حذر ًا �أثناء قيادة ال�سيارة على وجه
التحديد.
اطلب امل�ساعدة �أو ات�صل
• �إذا ما ِ
حو�ص ْرتَ ْ ،
وانتظ ْر الإنقاذ.
بالرقم (ِ )999

وبعد حدوث االنزالق الأر�ضي...
• ابت ِع ْد عن املنطقة ،وعن املباين واخلطوط
الكهربائية املت�ض ِّررة.
• �أبل ْغ ال�شرطة عن �أية حوادث �أو ق�ضايا
قانونية.
املخت�صة عن
• �أب ِل ْغ (البلدية) �أو اجلهة
َّ
العيوب الهيكلية يف املباين اخلا�صة �أو
العامة.
• ُق ْم بتوجيه املنقذين �إىل مواقع الأ�شخا�ص
امل�صابني واملحا�صرين قرب املناطق
املت�ض ِّررة.
• حاول احل�صول على املعلومات وااللتزام بها
من اجلهات املعنية قبل ال�سكن يف املنازل
املت�ض ِّررة.
• وا�صل اال�ستماع �إىل التلفاز �أو الإذاعة،
لالطالع على �أحدث املعلومات عن احلالة
الطارئة.

يف مواجهة الكوارث الطبيعية وانقطاع التيار
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انقطاع التيار الكهربائي
هو انقطاع الطاقة الكهربائية لفرتة ق�صرية �أو طويلة ،وقد يكون جزئي ًا �أو �شام ًال .وتوجد – يف العادة – �أ�سباب عديدة لهذا االنقطاع ،مثل:
• حدوث ما�س كهربائي.
				
• وجود �أعطال طارئة يف حمطات الطاقة.
• حتميل زائد على ال�شبكة الكهربية.
• تلف يف خطوط الطاقة� ،أو املحطات الفرعية			
• نتيجة خط�أ �أو فعل ب�شري.
					
�أو � ّأي جزء من نظام التوزيع.
وعلى الرغم من ندرة حاالت انقطاع التيار الكهربائي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،يجب �أن نكون م�ستعدِّ ين يف كافة الأوقات .ويف
ما يلي بع�ض الإجراءات التي مُيكن اتخاذها لال�ستعداد والتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي:

• ْ
تناول املذياع وامل�صباح الك�شاف من حقيبة
الطوارئ اجلاهزة.
• ُق ْم بت�شغيل املذياع للح�صول على
املعلومات ،فالن�شرات الإخبارية الإذاعية
�ستكون الأداة الأكرث فعالية لتزويد اجلمهور
ب�أحدث املعلومات عن حالة انقطاع التيار.

• ات�صل بوحدة ال�صيانة التابعة للدفاع
املدين �أو �إدارة البلدية ،لإنقاذ الأ�شخا�ص
العالقني يف امل�صاعد �أثناء انقطاع التيار
الكهربائي .وهنا يجب على اجلمهور �أ َّال
يحاول �إنقاذ الأ�شخا�ص املحا�صرين يف
امل�صاعد ب�أنف�سهم ،لأنهم غري مد َّربني ،وال
ميتلكون املعدّات املنا�سبة ملثل هذه العمليات.
• على الأ�شخا�ص املحا�صرين يف امل�صعد،
املحافظة على الهدوء ،وال�ضغط على زر
الإنذار ،وانتظار و�صول امل�ساعدة.

• يجب جت ُّنب اللجوء �إىل االت�صال باخلطوط
ال�ساخنة اخلا�صة بالدفاع املدين �أو
ال�شرطة ،ما مل يكن هناك و�ضع يهدِّ د
احلياة� ،أو كانت هناك حاجة خلدمات
الإ�سعاف.
• �إذا كنت بحاجة ال�ستخدام �سيارتك ،لتكن
قيادتك بطيئة ،وكن يف غاية احلذر عند
التعامل مع م�ستخدمي الطريق.
• ت�أ َّكد من ترك امل�صابيح الرئي�سة لل�سيارة
م�ضاءة يف كل االحتماالت.
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تخزين املواد الغذائية الأ�سا�سية
ال ّ
قمت بتخزين املواد الغذائية الأ�سا�سية ب�شكل منتظم
�شك ب�أن جتاوز حالة طارئة� ،سيكون �أكرث �سهولة عليك وعلى عائلتك� ،إذا ما َ
يف منزلك .وهذه عاد ٌة تتَّ�صف باحلكمة ،لأنك ال تعرف متى تقع احلالة الطارئة .القائمة التالية للمواد هي جم ّرد ِمثال ،ولكن ال ُب َّد من
تخزين املواد طبق ًا الحتياجاتك و�أولوياتك� .أما الكميات التي �ستقوم بتخزينها ف�ستعتمد على عدد �أفراد �أ�سرتك.
اال�ستهالك التقديري لكل �شخ�ص ملدة �أ�سبوعني:

• �أرز 2.5 :كغم  1 +كغم
• زيت الطبخ :قنينة واحدة
( 250 ±غرام)
• متر

• مواد غذائية مع ّلبة :حلوم
� /سمك  /بقوليات 7 ،علب
متنوعة( 400 ±غرام لكل
علبة)
• خ�ضار مع ّلبة 7 :علب
متنوعة( 400 ±غرام لكل
علبة)

• ح�ص�ص جافة� :أنواع خمتلفة
من الب�سكويت ،علبتان (250
غرام لكل منهما)
• �شعريية �سريعة
التح�ضري 15(:باكيت)

• م�شروبات :م�سحوق احلليب،
 علبتان ( 900غرام لكلمنهما) للأطفال حتى �سن
� 6أ�شهر
 علبة واحدة ( 900غرام)للأطفال من �سن � 7أ�شهر
حتى � 6سنوات.
• �سكر 1:كي�س ( 500غرام)
• م�شروب «ملت» علبة واحدة
( 400 ±غرام)

