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 األعاصير والرياح العاتية

 نبذة مختصرة 
يمكن أن يتطور الطقس الموسمي، مثل الرياح والبرد واألعاصير 

بسرعة ويهدد الحياة والممتلكات. تتعرض ألبرتا في جميع أرجائها 

إلى عواصف شديدة في جميع المواسم. وجدير باألهمية معرفة ما 

 يجب القيام به لحماية األرواح والممتلكات. 

 الرياح 

عند  تحذيًرا من الرياح في معظم أنحاء ألبرتا، تصدر السلطات

كم / ساعة على األقل، أو عاصفة   70توقع هبوب للرياح يبلغ 

 كم / ساعة على األقل.  90تصل إلى 

 ئق عن الرياح حقا

قد تتسبب الرياح العاتية أو الشديدة أو العاصفة في حدوث   •

 إصابة أو تلف في الممتلكات. 

قد تتسبب الرياح بهذه السرعة في صعوبة السير أو فقدان   •

 التحكم أثناء تشغيل السيارة. 

 نصائح النجاه من خطر الرياح

 إذا كان ذلك ممكنًا:

الربط المتواجدة حول منزلك  قم بتأمين األجسام غير محكمة  •

 خطيرة.  ألنها قد تمثل مقذوفات

 تأكد من نقل ماشيتك ودوابك إلى مالذ آمن. •

 عليك تأمين وجودك في مكان آمن حتى تمر العاصفة بسالم. •

 األعاصير
هو عمود من الهواء يدور على نحو عنيف، ويمتد بين   اإلعصار

 سحابة رعدية واألرض. 

 حقائق عن اإلعصار 

أن تصاحب األعاصير سرعات رياح شديدة، وفي حاالت  يمكن  •

 كم / ساعة.  400نادرة تزيد عن 

تتطور معظم األعاصير في وقت متأخر بعد الظهر وبداية  •

 المساء.

 غالبًا ما يصعب رؤية األعاصير من بعيد.  •

 بعض األعاصير قد تشتمل على سحابة قمع مرئية.  •

الغرب، ولكن عادة ما تأتي األعاصير من جهة الجنوب أو  •

 يمكن أن تأتي من أي اتجاه، ويمكن أن تغير االتجاه بسرعة.

 نصائح النجاة من اإلعصار 

غالبًا ما توجد أحجار البََرد الكبيرة خالل األعاصير. عليك   •

 االحتماء عندما يبدأ البرد، واحظر التوجه إلى الخارج. 

- يستمر موسم األعاصير والبرد في ألبرتا في الفترة من مايو •

أيلول. ويبلغ الموسم ذروته في الفترة من -يار حتى سبتمبرأ

 آب.-حزيران وحتى أوائل أغسطس-منتصف يونيو 

اكتشف أين سينشر مجتمعك المعلومات والتحديثات أثناء حالة  

  Alberta Emergency Alertالطوارئ، وتأكد من تنزيل تطبيق  

 )تنبيهات الطوارئ في ألبرتا( للتنبيهات المهمة المنقذة للحياة. 

 االستعداد المالي
 تحدث إلى وكيل التأمين حول احتياجاتك الخاصة.  •

تعرف على وثيقة التأمين الخاصة بك. وتأكد من حماية منزلك   •

 ومركبتك وعملك وممتلكاتك. 

ففكر في حساب توفير للطوارئ لتغطية  إذا كان ذلك ممكنًا،  •

 النفقات المؤقتة أثناء تواجدك خارج منزلك. 

إذا استطعت، فاحتفظ بنقود الطوارئ في متناول اليد في حالة   •

 عدم توفر الخدمات المصرفية. 

 إذا تم إجالؤك، فاحتفظ بكل إيصاالت النفقات اإلضافية. •

 بكل متعلقاتك.  قائمة مفصلةقم بإعداد   •

 لتقديم مطالبة التأمين على المنزل.  الخطوات السبعتعرف على  •

 The Insurance Bureau of)مكتب التأمين الكندي 

Canada)   جاهز لإلجابة عن أسئلتك. تواصل معهم عبر البريد

 ، أو عبر رقم askibcwest@ibc.caاإللكتروني على 

. لمزيد من المعلومات حول االستعداد 5422-227-844-1

 . ibc.caللتأمين، تفضل بزيارة 

 

 

 للمزيد من المعلومات 

 اقرأ نشرات المعلومات األخرى المتعلقة بـ:

العواصف و العواصف الثلجية، واألمطار المتجمدة •

 الجليدية 

  درَ العواصف الرعدية، والبرق، والبَ  •

 الطقس القاسي •

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول االستعداد 

 . البيئة وتغير المناخ كنداو، Alberta.caمن خالل موقع 

https://www.alberta.ca/emergency-preparedness.aspx
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/types-weather-forecasts-use/public/criteria-alerts.html#wind
http://www.emergencyalert.alberta.ca/content/about/signup.html
http://assets.ibc.ca/Documents/Brochures/Personal-Property-Inventory.pdf
http://www.ibc.ca/on/home/crisis-management/claims-management
http://www.ibc.ca/on/home/crisis-management/claims-management
http://www.ibc.ca/on/home/crisis-management/claims-management
mailto:askibcwest@ibc.ca
http://www.ibc.ca/ab/disaster
https://www.alberta.ca/emergency-disaster-preparedness.aspx
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change.html
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 االحتماء في أوقات الرياح العاتية 

 كم / ساعة أو أكثر( حسب نوع المبنى الذي تتواجد فيه 90كيف تحمي نفسك من الرياح العاتية )

 السالمة نصائح  البناية

 جميع الحاالت 

 عليك االنحناء، وحماية رأسك، ومراقبة الحطام المتطاير.  •

 ال تالحق األعاصير؛ حيث ال يمكن التنبؤ بها، ويمكن أن تغير مسارها فجأة. •

 اإلعصار خادع، فقد يبدو أنه يقف ساكنًا عندما يتحرك نحوك.  •

المتأثرة، والطرق اآلمنة، واألماكن التي يمكن  واصل االستماع إلى الراديو لمعرفة المناطق  •

 قصدها، وما الذي يتعين عليك فعله في حالة توجيهك لإلخالء. 

 احتفظ بحقيبة الطوارئ بالقرب منك.  •

 اتبع التعليمات الصادرة من السلطات. تذكر أن مخالفة أمر ما قد يعرض األرواح للخطر. •

 منفصل -منزل 
 المأوى الواقع تحت األرض، إذا كان ذلك متاًحا.توجه إلى الطابق األرضي أو  •

 بخالف ذلك، احتِم في غرفة داخلية صغيرة بالطابق األرضي، مثل الحمام، أو الخزانة، أو الرواق. •

 تأكد من أن النوافذ واألبواب مغلقة ومؤمنة، ثم ابتعد عنها.  •

 مزرعة 
الماشية إال إذا شعرت أنه من اآلمن مأوى في منزلك، على النحو الوارد أعاله. ال تحاول إنقاذ  •

 القيام بذلك.

 مكتب أو شقة
 احتِم في ممر داخلي أو غرفة، من األفضل أن تكون في الطابق السفلي أو في الطابق األرضي.  •

 ال تستخدم المصعد. ابتعد عن النوافذ.  •

 بناية كبيرة 

تنهار إذا ضرب إعصار هذه  األبنية الموجودة في األماكن مثل الساحة أو مركز التسوق قد  •

 األرجاء.

 إذا أمكن، ابحث عن مأوى في مبنى آخر. •

 إذا كنت محاصًرا بالداخل، فاختبئ تحت جسم صلب قوي، مثل طاولة أو مكتب.  •

 منزل متنقل أو مركبة متنقلة

 المنازل أو المركبات المتنقلة ليست آمنة أثناء حدوث األعاصير أو أي عواصف رياح عاتية.  •

أكثر من نصف الوفيات المرتبطة باألعاصير في المنازل المتنقلة أو في المركبات أو تحدث  •

 بالقرب منها. 

 ابحث على الفور عن مأوى في مبنى قوي. •

 تأكد من أن خطة الطوارئ الخاصة بك تتضمن مالذًا آمنًا قريبًا لتنفيذ اإلخالء به.  •

 القيادة

افة بعيدة، فقد تتمكن من تجنب اإلعصار عن طريق مرئيًا في منطقة ريفية من مسخطر إذا كان ال  •

 التحرك بزاوية قائمة على مساره. خالف ذلك، ابحث عن مأوى قوي على الفور. 

إذا كان التهديد قريبًا وكان المأوى غير متاح، فاخرج من سيارتك واحتم في منطقة منخفضة، مثل  •

 خندق، ولكن احذر من الفيضانات.

 تجاوز إعصار في محيطك. ال تحاول أبدًا  •

 تجنب االختباء تحت الجسور أو المعابر.  •
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