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يســعدنا أن نقــدم لكــم إصــدارًا آخــر مــن نشــرة مجتمــع المــوج "نبــض"؛ متمنــن لكــم 
قــراءة ممتعــة فــي صفحــات هــذا العــدد الــذي يســّلط الضــوء علــى قصــص رائعــة 

للســكان والــزوار والشــركاء فــي المــوج مســقط.

ــد اإللكرتونــي:   لمــن يرغبــون بمشــاركتنا قصصهــم، نرجــو منهــم مراســلتنا عــرب الربي
customerservice@almouj.com

أهاًل وسهاًل
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مركــز المجتمــع – تشــهد أعمــال البنــاء والتشــي�يد فــي مركــز 
المجتمــع والمســجد تقّدمــًا ملحوظــًا، ومــن المقــّرر االنتهــاء 
األطفــال  وروضــة  العمــالء  وخدمــة  المبيعــات  مركــز  مــن 
بحلــول نهايــة العــام الجــاري، فــي حــن ُينتظــر االنتهــاء مــن 
المســجد فــي مــارس مــن العــام المقبــل. وُيســعدنا أن نــرى 
هــذه المرافــق الرائعــة ت�كتمــل قري�بــًا لتصبــح جاهــزة لخدمت�كــم، 

وســوف نطلعكــم علــى آخــر المســتجدات فــي حينهــا.

حواجز البوابات – سوف يبدأ العمل قري�بًا في تطوي�رها

البوابــة رقــم )A( - )شــارع ٤( – يتــم دائمــًا مراقبــة حركــة المــرور 
الرئيســي،  المدخــل  مــن   )A( رقــم  البوابــة  نحــو  المتجهــة 
وســعيًا لتقليــل اإلزدحــام المــروري للســيارات المتجهــة لهــذه 
إلــى  أبعــد  لمســافة  البوابــة  حاجــز  بنقــل  ســنقوم  البوابــة، 
الداخــل، وذلــك للســماح لمزيــد مــن الســيارات باإلنعطــاف يمينــًا 
قبــل الوصــول إلــى الحاجــز، ممــا سيســهم ذلــك فــي تقليــل 

اإلزدحــام علــى البوابــة.

البوابــة رقــم )D( – تــم مالحظــة زيــادة إزدحــام الســيارات عنــد 
هــذه البوابــة ذات الحاجــز الواحــد. عليــه ســيتم تعديــل البوابــة 
لت�كــون ذات حاجزيــ�ن مزدوجــن والتــي بدورهــا ســتعمل علــى 
تقليــل إزدحــام الســيارات علــى البوابــة. وســتم بــدأ األعمــال 

علــى البوابتــن رقــم )A( و )D( خــالل فصــل الصيــف.

طريــ�ق الوصــول إلــى ملعــب المــوج للجولــف – يســرنا أن نعلــن 
إذ ســوف  للجولــف؛  المــوج  نــادي  الســار ألعضــاء  الخــرب  هــذا 
لتمكــن  جديــد  طريــ�ق  إنشــاء  المقبلــة  األشــهر  خــالل  يتــّم 
الســائقن مــن التوّجــه نحــو اليســار عنــد الخــروج مــن ملعــب 
بــداُل  المطــار،  أو  مســقط  بإتجــاه  وذلــك  للجولــف،  المــوج 
مــن اضطرارهــم حاليــًا إلــى االنعطــاف يمينــًا بإتجــاه البوابــة 
الرئيســة للمــوج، ثــم العــودة إلــى الخلــف مــن الــدوار. ومــن 
المقــّرر االنتهــاء مــن أعمــال إنشــاء هــذا الطريــ�ق الجديــد بحلــول 

الجــاري. العــام  نهايــة 

مســتجدات تطويــر املجتمــع
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ســعيًا منــا لتعزيــ�ز تجربت�كــم والبيئــة المحيطــة، يســرنا إفادت�كــم 
بأننــا بصــدد القيــام ببعــض األعمــال التطوي�ريــة فــي المســاحات 
الخارجيــة والمناطــق العامــة بالممشــى خــالل األشــهر القليلة 
التشــجري فــي ممشــى  أعمــال  تنفيــذ  القادمــة. كمــا ســيتم 

المرســى، وذلــك علــى طــول شــقق المرســى ١، ٢، ٣.  

الخارجــة  المنطقــة  تحســن  إلــى  المشــروع  هــذا  يهــدف 
بالممشــى وتحويلــه كمــكان مخصــص للمشــاة، باإلضافــة إلــى 
الخارجيــة  المظللــة والمناطــق  الممــرات  المزيــد مــن  توفــري 
المخصصــة لتنــاول الطعــام فــي الهــواء الطلــق. لــذا، ســيتم 

بنايــات  بــن  الواقعــة  المنطقــة  طــول  علــى  حواجــز  تركيــب 
األخــرى  المناطــق  مــن  وغريهــا  المرييــا  وجنــوب  شــمال 
بممشــى المرســى، إال أنــه مــن الممكــن الوصــول إلــى جميــع 

األخــرى.  بالتجزئــة  البيــع  ومنافــذ  المطاعــم 

ــا خــالل فــرتة تنفيــذ هــذه األعمــال  آملــن منكــم التعــاون معن
والتــي مــن المتوقــع اإلنتهــاء منهــا مــع نهايــة العــام الحالــي، 
وســيتم تدشــن هــذه المســاحات الجميلــة التــي تــم تجديدهــا 
واإلســتمتاع  اإلســرتخاء  يمكنهــم  حيــث  والــزوار،  للســكان 

بلقاءاتهــم وتنــاول أشــهى الوجبــات فيهــا.  

قريبــًا...
 تطويــر املمشــى وممشــى املرســى يف املــوج

مجتمــع  فــي  النخيــل  أشــجار  ازدانــت  رمضــان،  شــهر  عشــّية 
الت�ألــق  غايــة  فــي  وبــَدت  الجميلــة  باإلنــارة  مســقط  المــوج 
احتفــاالً بحلــول الشــهر الفضيــل، وذلــك ضمــن مبادرتنــا لتجميــل 
مجتمــع المــوج مســقط وإلقــاء الضــوء علــى مختلــف مرافقــه. 
وغّطــت اإلنــارة المجتمــع علــى امتــداد المدخــل الرئيســي لتصــل 
إلــى الممشــى وممشــى المرســى، ولُتضفــي علــى المــكان 

الكثــري مــن الرونــق والبهــاء.
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األمن 
والســالمة 

يف املجتمــع

ُتصّنــف ســلطنة ُعمــان كواحــدة مــن أكــر البلــدان أمانًا فــي العالم، 
وهنــا فــي المــوج مســقط، يلعــب فريــ�ق أمــن المجتمــع دورًا هامــًا 
ــ�ز ســالمة ســكان المجتمــع وراحتهــم وأمنهــم،  للغايــة فــي تعزي
فهــذه ضمــن أولوياتنــا الرئيســية! ويقــدم فريــ�ق أمــن المجتمــع 
الــذي يت�ألــف مــن ٤0 فــردًا الخدمــة علــى مــدار الســاعة وطــوال 
باألمــن  الشــعور  يبــّث  يتيــح حضــورًا ملحوظــًا  أيــام األســبوع، مــا 
واالطمئنــان فــي مجتمعنــا، ويشــّكل رادعــًا لمــن قــد تســّول لــه 

ــ�ن.  نفســه اإلخــالل بنظــام األمــن أو مضايقــة اآلخري

ويتولــى هــذا الفريــ�ق مســؤولية الرقابــة علــى مداخــل المجتمــع 
وإدارة حركــة المــرور ومراقبــة مخالفات وقوف الســيارات وإدارة 
الدوريــات والتعامــل مــع أي حــوادث أو حــاالت طــوارئ، وقــد قمنا 
كذلــك بتخصيــص مركــز للقيــادة والتحكــم فــي الممشــى لضمــان 
مراقبــة أمــن المجتمــع علــى مــدار الســاعة، وذلــك بوجــود شــبكة 

واســعة مــن كامــريات المراقبــة. 

مســتوى  وتعزيــ�ز  مجتمعنــا  لحمايــة  جهودنــا  نواصــل  وبينمــا 
الســالمة واألمــن فيــه، يبقــى مطلوبــًا مــن الجميــع اتخــاذ التدابــري 
ــة البســيطة المعتــادة لحمايــة ممتلكاتهــم وأغراضهــم  اإلحرتازي
الثمينــة، وكمــا يقــول المثــل المعــروف "الســالمة وال الندامــة". 
إذا كنــت بحاجــة إلــى التواصــل مــع فريــ�ق أمــن المجتمــع، فإنــه 

يمكنــك اإلتصــال باألرقــام التاليــة:  ٣٦٤١ ٩١٣٩ أو ٤٦00 ٢٤٥٣.
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اســتمتعوا بعــروض التطبيــق الذكــي 
اخلــاص بالســكان  

المــوج  لمجتمــع  الخــاص  المزايــا  تطبيــق  تدشــن  مؤخــرًا  تــم 
المزايــا  مــن  واســعة  مجموعــة  ســيوفر  والــذي  مســقط، 
الشــخصية  والخدمــات  الســلع  مــن  باقــة  علــى  والخصومــات 
فــي مختلــف المرافــق والمنافــذ بالمــوج مســقط والســلطنة. 
وقــد اشــرتك حتــى اآلن العديــد مــن المــالك والســكان فــي 
هــذه التطبيــق، وهــو أمــر رائــع، لكننــا نــوّد أن يســتمتع الجميــع 

بالمزايــا التــي نقدمهــا لهــم فــي هــذا التطبيــق.

نــدرك أن بعــض الســكان يواجهــون بعــض الصعوبــات  إننــا  إال 
فــي التســجيل بهــذا التطبيــق، لــذا فإننــا نعمــل جاهديــن علــى 
حــل هــذه المشــاكل، لكننــا فــي غضــون ذلــك، نأمــل أن يحــاول 
التطبيــق والتســجيل فيــه. ويمكــن مشــاهدة  تنزيــ�ل  الجميــع 

الفيديــو القصــري للتعــرف علــى طريقــة التســجيل: 

M٦_٨HkIf٤C٧/https://youtu.be 

بــادر اآلن بتنزيــ�ل التطبيــق Community Card App مــن متجــري 
التطبيقــات Apple App Store أو Google Play. وإذا كنتــم أحــد 
المســت�أجري�ن ولــم تســتلموا رســالة نصيــة تحتــوي علــى رمــز 
أن  علــى  يــدل  ذلــك  فــإن  واحــدة،  لمــرة  لإلســتخدام  المــرور 

بيانات�كــم غــري مســجلة لدينــا. 

اإللكرتونــي:  الربيــد  إلــى  رســالة  إرســال  يرجــى  عليــه، 
بطاقــة  "تطبيــق  بالعنــوان   customerservice@almouj.com
المجتمــع" مــع أهميــة ذكــر رقــم هاتفــك المحمــول وإرفــاق 
بعــد ذلــك مــن  المفعــول، حيــث يمككنــا  اإليجــار ســاري  عقــد 
التطبيــق.   فــي  التســجيل  يمكنــك  وبالتالــي  بياناتــك  تســجيل 
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ســكان املوج 
يتشــاركون روح 

العطــاء يف رمضــان
يتشــاركون  وموظفينــا  مجتمعنــا  ســكان  برؤيــة  ســعدنا  لقــد 
بتوزيــع  العــام، حيــث قامــوا  العطــاء فــي رمضــان هــذا  روح 
وجبــات اإلفطــار علــى حوالــي ١,٨00 شــخص فــي ســكن العمــال 
التابــع لشــركة الرتكــي للمشــاريع فــي الســيب. كمــا انضــم إلينــا 
فــي هــذه المبــادرة أيضــًا عــدد مــن موظفــي شــركة النهضــة 
للخدمــات، التــي تعمــل علــى إدارة المرافــق بالمــوج مســقط. 
مســقط،  المــوج  ســكان  أحــد  نــريي،  شــارلوت  أشــادت  وقــد 
األنشــطة  أحــد  تمّثــل  التــي  المبــادرة  هــذا  فــي  بالمشــاركة 

الهادفــة لخدمــة المجتمــع. 

العمــل  لــكل  وتقديــر  شــكر  بــادرة  الحملــة  هــذه  مّثلــت  لقــد 
رائعــًا.  مكانــًا  مجتمعنــا  لجعــل  العمــال  يبذلــه  الــذي  الشــاق 
والشــكر موصــول لجميــع ســكان المــوج مســقط الذيــن تطوعوا 
للمشــاركة فــي هــذه الحملــة، ولموظفينــا، ولشــركتي الرتكي 
للمشــاريع والنهضــة للخدمــات، علــى دعمهــم ومشــاركتهم 

فــي ذلــك اليــوم الرائــع.



7 نبضنشرة الموج اإلخبارية

املوســم األول 
ألكادمييــة يوفنتــوس

يوفنتــوس  أكاديميــة  تقيمــه  برنامــج  أول  شــهد 
اســتجابة  أســابيع،   ١0 لمــدة  مســقط  المــوج  فــي 
مختلــف  مــن  طفــالً   ٤٥ بمشــاركة  وذلــك  واســعة، 
الفئــات العمريــة. وقــال ديفيــس ري�زولــو المــدرب 
نشــطًا  موســمًا  "كان  األكاديميــة:  فــي  األول 
للغايــة، لعبنــا فيــه العديــد مــن المباريــات الوّديــة 
التــي نافــس فيهــا بعضنــا البعــض اآلخــر فــي أيــام 
"لعــب يوفنتــوس"، وهــذا أمــر رائــع للطلبــة ألنهــم 
التــي  الخــربة  اكتســاب  علــى  قادريــ�ن  أصبحــوا 

التطــّور". مــن  مزيــد  تحقيــق  مــن  ســتمّكنهم 

ت�تمّثــل  األكاديميــة  عليهــا  تقــوم  التــي  المبــادئ 
فــي اللعــب النظيــف، وإضفــاء روح البهجــة والمــرح، 

الفــوز،  أهميــة  تقديــر  وتعّلــم  الخــربات،  وتبــادل 
مــع تقّبــل الهزيمــة. وهــذه المبــادئ تهــدف إلــى 
الشــخصية  والصفــات  الفنيــة  المهــارات  تحســن 
التوجيهــي  المفهــوم  مــع  ينســجم  بمــا  للطلبــة 
الرامــي إلــى تطويــ�ر شــخصية األفــراد أوالً، وتنميــة 
العبــي كــرة القــدم فــي المقــام الثانــي. وســتقيم 
أكاديميــة يوفنتــوس ُعمــان، بالشــراكة مــع المــوج 
مســقط، يومــًا مفتوحــًا آخــر فــي ٨ ســبتمرب ٢0١٩ 
خــالل الفــرتة مــن ٤:٣0 – ٧:٣0 مســاء فــي ملعــب 
ســينطلق  الجديــد  الموســم  أن  كمــا  القــدم.  كــرة 
إبتــداًء مــن ١0 ســبتمرب وعلــى مــدى يومــن فــي 
األســبوع يــوم الثالثــاء والخميــس مــن كل أســبوع.  
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ُيعــّد الســفر فــي الصيــف لمــن يعيــش فــي هــذا الجــزء 
مــن العالــم أحــد األمــور األساســية المعتــادة لــدى 
معظــم النــاس، ولعّلهــم لهــذا الســبب ال يحتاجــون 
إلــى قائمــة مرجعيــة ت�تضّمــن مــا يحتاجــون أن يأخذوه 
التذكــري  دائمــًا  المفيــد  فمــن  ذلــك،  ومــع  معهــم. 
بمجموعــة مــن األمــور، التــي ينبغــي التحّقــق منهــا 

قبــل مغــادرة المنــزل واإلســتمتاع بإجــازة الصيــف:

غــري  واإللكرتونيــة  الكهربائيــة  األجهــزة  افصــل   .١
الضروريــة، مثــل أجهــزة التلفزيــ�ون والمايكروويــف 
وأجهــزة  والخالطــات  الطبــخ  ومواقــد  واألفــران 
إلــى  الحاســوب والمصابيــح وألعــاب الفيديــو، ومــا 
الفريــ�زر  أو  الثالجــة  فّصــل  يجــب  ال  أنــه  كمــا  ذلــك. 

فارغــن. يكونــا  لــم  مــا  بالطبــع، 

فــال  المنــزل،  القمامــة فــي  مــن جميــع  التخّلــص   .٢
إلــى المنــزل وي�جــد  بــأن أحــدًا يفّضــل العــودة  أظــن 

كريهــة. رائحــة  منزلــه  فــي 

بمــا  الخدمــات،  فواتــري  جميــع  ســداد  مــن  ت�أكــد   .٣
فيهــا فاتــورة التربيــد، لتجنــب انقطــاع الخدمــات أثنــاء 

ســفرك.

٤. ال تــ�رتك أيــة أغــراض غــري مؤّمنــة علــى الشــرفة. 
ت�أّكــد مــن إدخالهــا إلــى المنــزل، ال ســيما إذا كانــت 
معرضــة لخطــر التلــف أو التحــّرك والســقوط بســبب 

المختلفــة.  الطقــس  حــاالت 

المنــزل  فــي  كبــرية  نقديــة  بمبالــغ  تحتفــظ  ال   .٥
المصرفــي. حســابك  فــي  وضعهــا  علــى  واحــرص 

٦. إذا كان لديــك نباتــات، فاحــرص علــى ســقيها قبــل 
جريانــك  أحــد  مــع  التنســيق  يمكنــك  أو  مغادرتــك، 
فــي  والنباتــات  باألشــجار  العنايــة  مهــم  ليتولــى 

منزلــك.  

٧. أغلق صنابري مياه اإلستحمام في الحمامات.

٨. ت�أّكد من إغالق جميع النوافذ واألبواب بإحكام.

هــل أنتــم ذاهبــون يف عطلــة صيفيــة؟
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حافظــوا علــى ســالمة مجتمعكــم
 مــن مخاطــر احلريــق

إليكــم أعزائنــا الســكان قائمــة لبعــض األســباب 
الرئيســية التي قد ت�تســبب في نشــوب الحرائق 
أو إطــالق أجهــزة اإلنــذارات المزعجــة والتــي قــد 
ت�كــون إنــذارات كاذبــة أحيانــًا. عليــه ُيرجــى مــن 
الحفــاظ علــى  أجــل  الحــذر مــن  الجميــع توّخــي 

ــ�ق. ــا مــن مخاطــر الحري ســالمة مجتمعن

التدخني بال مسؤولية
مــن  الســجائر  أعقــاب  رمــي  تجنُّــب 
الشــرفات أو فــي المناطــق العامــة، 
نشــوب  فــي  يتســبب  قــد  ذلــك  فــإن 

حريــ�ق.

البخور
مــن  المنبعــث  الدخــان  يتســبب  قــد 
إطــالق  فــي  المنــزل  فــي  البخــور 
البخــور  أن  كمــا  مزعجــة،  إنــذارات 
نشــوب  فــي  يتســبب  قــد  المشــتعل 
مراقبــة. دون  تركــه  تــّم  إذا  حريــ�ق 

الشواء على الشرفات
الشــواء فــي شــرفة المنــزل مخالــف 
للوائــح التنظيميــة للمجتمــع ويمكــن 
أن يتســبب فــي نشــوب حريــ�ق أيضــًا.

أجهزة كشف الدخان
أجهــزة  ســالمة  مــن  الت�أكــد  ضــرورة 
بإنتظــام،  وصيانتهــا  الدخــان  كشــف 

تغطيتهــا. عــدم  وضمــان 

المواد القابلة لالشتعال
الحــرص علــى تحديــد مخاطــر الحريــ�ق 
وإزالتهــا مــن المنــزل. كمــا يجــب تــرك 
مســافة مــرت واحــد علــى األقــل بــن 
المصــادر الحراريــة وأيــة مــواد قابلــة 

لإلشــتعال.

اإلنتباه أثناء الطبخ
الحــرص علــى االنتبــاه لمصــادر الحــرارة 
إطفــاء  ضــرورة  مــع  الطبــخ،  عنــد 
مغــادرة  عنــد  الفــرن  أو  الموقــد 

لمنــزل. ا

تخزي�ن األغراض على الشرفات
الحــرص علــى تحديــد مخاطــر الحريــ�ق 
وإزالتهــا مــن المنــزل. كمــا يجــب تــرك 
مســافة مــرت واحــد علــى األقــل بــن 
المصــادر الحراريــة وأيــة مــواد قابلــة 

لإلشــتعال.

التوصيالت الكهربائية
مــن المهــم جــدًا الحــرص علــى عــدم 
بالكثــري  الكهربــاء  مقابــس  تحميــل 
ســالمة  مــن  والت�أكــد  األجهــزة،  مــن 
الكهربائيــة  والتوصيــالت  األجهــزة 

بإســتمرار.
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يعتــرب فصــل الصيــف الوقــت المثالــي لإلســتمتاع ببحــر ُعمــان 
الرائــع انطالقــًا مــن مرســى المــوج، ومــن خــالل مجموعــة مــن 
لركــوب  المتعــددة  والخيــارات  الممتعــة  المائيــة  الرياضــات 
روعــة  واكتشــاف  المنعــش  البحــر  بجــّو  لالســتمتاع  القــوارب 
يقدمهــا  التــي  األنشــطة  وتشــمل  الســلطنة.  فــي  البحــر 
المرســى عــرب عــدٍد مــن الشــركات المتخصصــة رحــالت الصيــد 
الدالفــن  ومشــاهدة  والغــوص  الفاخــرة،  اليخــوت  وت�أجــري 
وركــوب الدراجــات المائيــة والتزلــج علــى األلــواح وركــوب ألــواح 

التجديــف.

وينــدرج است�كشــاف جمــال محميــة جــزر الديمانيــات الطبيعيــة، 
ُعمــان،  بحــر  فــي  الطبيعيــة  المواقــع  أجمــل  أحــد  ُتعــّد  التــي 
أجمــل  ضمــن  الســنوركل،  لممارســة  المثالــي  والموقــع 
األنشــطة التــي يمكــن االســتمتاع بهــا بالبحــر فــي صيــف ُعمــان.

وتقــدم شــركة "ديمانيــات شــلز"، التــي تعمــل بمرســى المــوج، 
جــزر  هــذه  إلــى  والخاصــة  الجماعيــة  الرحــالت  مــن  مجموعــة 
الكابتــن فهــد  الديمانيــات والميــاه المحيطــة بهــا. ويشــتهر 

راشــد ســعيد المعشــري بقــدرة علــى معرفــة مواقــع وجــود 
أســماك القــرش والدالفــن والســالحف، ليســتمتع المشــاركون 
البحريــة.  الكائنــات  أجمــل  بمشــاهدة  دائمــًا  الرحــالت  فــي 
الكائنــات  مــع  التعامــل  طريقــة  تعّلــم  أيضــًا  الــزوار  وبإمــكان 

البحريــة المختلفــة كــي ال يزعجوهــا فــي بيئ�تهــا الطبيعيــة.

ويتشــارك الكابتــن فهــد ومديــرة الســياحة فــي الشــركة، ليــا، 
شــلز"  "ديمانيــات  ت�تســم  إذ  البحريــة،  والكائنــات  البحــر  حــّب 
بكونهــا شــركة صديقــة للبيئــة؛ ال ت�أخــذ أي شــيء منهــا ســوى 
الصــور وال تــ�رتك وراءهــا فــي البيئــة شــيئًا أبــدًا. وعــالوة علــى 
البالســتيكية  المــواد  لتقليــل  الشــركة جاهــدة  ذلــك، تســعى 
تنظــم حمــالت  كمــا  متــن رحالتهــا،  علــى  اإلســتخدام  أحاديــة 

لتنظيــف الشــواطئ وأنشــطة بيئيــة مماثلــة.

لمزيد من المعلومات ولحجز الرحالت واألنشطة، يمكن 
التواصل مع الشركة عرب الرقم 91703117 968+ أو الربيد 

.daymaniat.shells@gmail.com اإللكرتوني

اســتمتع بالبحــر يف الصيــف

٢٠٢٠ ١٨ ١٧ •

٥

*٪٢٠

RESIDENTS 

MUSCATMARATHON.OM



نبضنشرة الموج اإلخبارية12

ضمــن هــذا الموضــوع المتواصــل، حرصنــا علــى االلتقــاء بعضوي�ن 
آخريــ�ن مــن أعضــاء اللجنــة االستشــارية لمجتمــع المــوج مســقط، 
التــي  القّيمــة  المســاهمة  بشــأن  المزيــد  معرفــة  أجــل  مــن 
يقدمانهــا عــرب العمــل الوثيــق مــع إدارة المجتمــع. فــي هــذا 
كل  مــع  حــوارًا  أجرينــا  اإلخباريــة،  المجتمــع  نشــرة  مــن  العــدد 
ــ�ن منــذ مــدة  مــن إنغمــار جونســون وفرونكــه نورمــان، العضوي

طويلــة فــي لجنتــي المنــازل المدمجــة والفلــل.

منذ متى وأنت تعيش في الموج مسقط؟

المــوج مســقط منــذ  ُعمــان منــذ ١٥ عامــًا وفــي  أعيــش فــي 
معظــم  ونقضــي  اآلن،  متقاعــدان  وزوجتــي  أنــا   .٢0١٤ العــام 

الصيــف. أشــهر  فــي  ونســافر  مســقط  فــي  وقتنــا 

كيــف نرتقــي 
بســعادة مجتمعنــا

إنغمار جونسون 

)العضو في لجنة 
المنازل المدمجة(

ما هو الدافع وراء نشاطكم المجتمعي؟

أوالً، أرى أن رســوم الخدمــة التــي نســّددها للمــوج مســقط 
مــن  درجــة  أقصــى  لتحقيــق  وُتســتخدم  وعادلــة،  معقولــة 
المنافــع المجتمعيــة، كمــا تمثــل أفضــل قيمــة يمكــن الحصــول 
عليهــا مقابــل المــال. ثانيــًا، أوّد أن أكــون مصــدر إلهــام لآلخريــ�ن 
المزيــد  علــى  لحّثهــم  وذلــك  مســقط،  المــوج  ســكان  مــن 
المجتمعــي؛ فكلمــا  النشــاط  االنخــراط والمشــاركة فــي  مــن 
المنافــع  ازدادت  المــالك،  مــن  المجتمعيــة  المشــاركة  زادت 

المتحققــة.

ما هي السمات الشخصية التي تمّيزك؟

أوّد القــول إننــي منفتــح ومتقبــل لألفــكار الجديــدة. وأتحّلــى 
بالنزاهــة واألخــالق الفاضلــة، وأرفــض الظلــم، وأحــّب التعّلــم 
مــن أخطائــي، وأؤمــن أن علــى المــرء أن يكــون لديــه قناعــة 
راســخة بمعتقداتــه. ومــن األفضــل أن ت�كــون لدينــا الشــجاعة 

لنناضــل ونفشــل، بــدالً مــن أاّل نحــاول أبــدًا!

إذا كانــت لديــك عصــا ســحرية، فمــا الــذي ستســعى لتغيــ�يه فــي 
مجتمعنا؟

فــي  الرئيســي  المدخــل  مشــكلة  لمعالجــة  سأســعى  كنــت 
الشــارع رقــم ٤، فــال أظــّن أن هــذه المنطقــة مصممــة للتعامــل 
لــذا، ربمــا  حاليــًا.  التــي تشــهدها  الكثيفــة  المــرور  مــع حركــة 
يكمــن الحــّل فــي إجــراء تحســينات ذكيــة علــى البنيــة التحتيــة، أو 
تشــجيع جانــب مــن حركــة المــرور علــى اســتخدام مداخــل أخــرى 

ذات طاقــة اســتيعابية أكــرب.

ما هو الشيء المفضل لديك في المجتمع؟

إنــه مجتمــع المــوج بحــّد ذاتــه والشــعور الــذي يكتنــف المــرء 
باالنتمــاء إليــه. لقــد عشــت فــي مــدن ومجتمعــات ســكنية فــي 
منهــا  أيــًا  أن  وجــدت  ولكننــي  العالــم،  بأنحــاء  عديــدة  أماكــن 
المــوج  فــي  هنــا  المت�كاملــة  الحيــاة  مســتوى  إلــى  يصــل  ال 
المرافــق  المتنوعــة والريــة مــن  المجموعــة  مســقط، حيــث 

واألفــكار. واألشــخاص  واألنشــطة 

كلمة أخية؟

علــى  الجميــع  وأحــّث  المجتمــع،  بهــذا  اإلعجــاب  شــديد  أنــا 
المشــاركة وأداء واجبــه. فــإذا لــم يكــن أحدنــا راضيــًا عــن أشــياء 
معينــة، فعليــه أال يكتفــي بالشــكوى، وليــأِت إلينــا فــي اللجــان 
االستشــارية ويتحــّدث عّمــا يواجهــه مــن مشــاكل، وســوف يجدنا 

حريصــن علــى إيصــال أفــكاره واهتماماتــه إلــى المعنيــ�ن.
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فروكه نورمان 

)عضوة في لجنة 

الفلل(

ما الذي أتى بِك إلى الموج؟

ســنوات،  ثــالث  منــذ  مســقط  المــوج  مجتمــع  فــي  أعيــش 
وقــد أتيــت فــي األصــل إلــى ُعمــان بســبب عمــل زوجــي فــي 
الســلطنة، التــي وقــع كالنــا فــي حبهــا فقررنــا اتخاذهــا وطنــًا، 
ــا العمليــة والتقاعــد  ــا، وننــوي قضــاء حياتن ــا هن ــا أطفالن فرّب�ين

هنــا أيضــًا.

كيف تري�ن دورِك في اللجنة؟

الســكان واإلدارة فــي  بــن  حــد بعيــد جســرًا واصــالً  إلــى  أراه 
تطّوعــت  ولطالمــا  بــه،  أســتمتع  دور  وهــو  مســقط،  المــوج 
لممارســة هــذا الــدور فــي المجتمعــات التــي عشــت فيهــا مــن 

قبــل.

حددي لنا ثالث صفات شخصية تميزك؟

أود أن أقــول إننــي شــديدة الحــزم والعزم وااللتــزام بمبادئي، 
كمــا أننــي منفتحــة وصادقــة، وإذا مــا ارت�كبــت خطــاأ مــا، يســرني 

أن اعــرتف بــه والنظــر فــي الــذي يمكننــي فعلــه لتصحيحــه.

إذا كانــت لديــِك عصــا ســحرية، فمــا الــذي ستســعني لتغيــ�يه فــي 
مجتمعنا؟

أوالً، ســأجعل المــوج مســقط مجتمعــًا خاليــًا مــن البالســتيك، 
فبعــد أن بدأنــا فــي رحلــة تدويــ�ر النفايــات فــي المــوج مســقط، 

ــة.  ــع البالســتيك ســت�كون خطــوة تقدميــة طبيعي أرى أن من

ثانيــًا، أوّد اتبــاع نهــج أقــوى لفــرض االلتــزام بحــدود الســرعة 
بشــأن  العــام  الوعــي  وزيــادة  المجتمــع  فــي  القيــادة  عنــد 
المشــاة. أعــداد  تزايــد  المروريــة، خاصــة فــي ظــّل  الســالمة 

أخــريًا، ومــع زيــادة حجــم المجتمــع، أرغــب فــي رؤيــة مرفــق 
ــام األســبوع  ــا علــى مــدار الســاعة وطــوال أي طبــي يعمــل هن
لتغطيــة كل شــيء، بــدءًا مــن التقي�يــم األولــي للحالــة الصحيــة، 
وإلــى تقديــم الرعايــة الطبيــة الطارئــة حتــى وصــول الدعــم 

الطبــي الخارجــي.

ما هو أكرث ما تفضلينه في المجتمع؟ 

أحــب الشــوارع التــي تصطــف علــى جانبيهــا األشــجار، والجهــود 
إتاحــة  ســبيل  فــي  مســقط  المــوج  فريــ�ق  يبذلهــا  التــي 
مســطحات خضــراء عاليــة الجــودة، ال ســيما الحدائــق الصغــرية 

لألطفــال. المخصصــة  اللعــب  ومناطــق 

من هو اإلنسان المقرب إلى قلبك؟ 

أحــّب والــدّي اللذيــن غرســا فــي نفســي قيمــًا مهمــة، وحرصــا 
دومــًا علــى تنشــئ�تي خــري تنشــئة، فــكان مــن ِشــيمي التســامح 
فــي  االختــالف  وتقديــر  بالتنــوع  واالحتفــاء  الجميــع،  وقبــول 
وقــد  معهــم.  والتواضــع  واآلخريــ�ن  الــذات  واحــرتام  اآلراء، 

حرصــت بــدوري علــى ت�أصيــل هــذه القيــم فــي بناتــي.

كلمة أخية؟ 

أو  دعــم  أي  إلــى  يحتــاج  شــخص  ألي  دائمــًا  مفتــوح  بابــي 
الربيــد  عــرب  معــي  التواصــل  ويمكنكــم  توجيــه.  أو  مســاعدة 
اإللكرتونــي المذكــور أدنــاه، وســأبذل قصــارى جهــدي لتقديــم 
الصحيــح. االتجــاه  أو توجيهكــم فــي  المشــورة والمســاعدة، 

نشــكر إنغمــار وفروكــه علــى الحــوار المشــوق، وندعوكــم إلــى 
ترّقــب حواراتنــا المقبلــة فــي العــدد القــادم.

كيف يمكن للسكان التواصل مع اللجان؟ 

يمكن مراسلة اللجان عرب عناوي�ن الربيد اإللكرتوني التالية:

لجنة الفلل:

villacommittee1@gmail.com

لجنة المنازل المدمجة )الشارعان 4 و6(: 

muscatwave49@gmail.com

لجنة الشقق والنيم:

apartmentsandneem@gmail.com
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فريــق التأجيــر 
يف خدمتكــم!

الوحــدات  مختلــف  ت�أجــري  علــى  الممشــى،  فــي  لدينــا  الت�أجــري  فريــ�ق  يعمــل 
عمليــة  بخــربة  الفريــ�ق  أعضــاء  يتمتــع  حيــث  مســقط،  المــوج  فــي  العقاريــة 
مجتمعــة تزيــد عــن ٤٣ عامــًا فــي ســوق العقــارات المحليــة. وإذ تشــمل قائمــة 
العقــارات المعروضــة لدينــا فــي المــوج مســقط مجموعــة من الشــقق المكونة 
مــن غرفــة نــوم واحــدة حتــى أربــع غــرف نــوم ت�تمّيــز بإطــالالت علــى المرســى أو 
حــوض الســباحة أو الحديقــة، باإلضافــة إلــى المنــازل المدمجــة والفلــل القري�بــة 

مــن شــاطئ البحــر وذات أحــواض الســباحة الخاصــة.

لدينــا  العاملــن  والت�أجــري  البيــع  إعــادة  موظفــي  مــن  موظــف  لــكل  ويمكــن 
الوصــول الفــوري إلــى المعلومــات المتعلقــة بوحداتنــا العقاريــة المختلفــة، 
والتــي تشــمل المخططــات والصــور، وبالطبــع المخطــط الرئيســي لعــرض خطــط 
التطويــ�ر الحاليــة والمســتقبلية فــي المــوج مســقط، وذلــك فــي إطــار ســعينا 
الحثيــث لتقديــم أعلــى مســتويات الخدمــة لعمالئنــا. فــإذا كنــت تبحــث عــن عقــار، 
ــا علــى الرقــم 95122039 968+، أو عــرب  فمــا عليــك ســوى التواصــل مــع فريقن
الربيــد اإللكرتونــي leasing@almouj.com أو تفضــل بزيارتنــا فــي الطابــق األول 

بالممشــى. 
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األغذيــة الســوبر"، أو فائقــة الجــودة الصحيــة، هــي فــي الغالب 
مــن مصــادر نباتيــة، ولكنهــا تشــمل أيضــًا بعــض أنــواع األســماك 
ومنتجــات األلبــان التــي ُيعتقــد أنهــا كثيفــة التغذيــة، مــا يجعلهــا 
والكالــي  الســلمون  وســمك  األزرق  فالتــوت  للصّحــة.  جيــدة 
ومجموعــة  الزيتــون  وزيــت  الهنــد  وجــوز  والكركــم  والثــوم 
متنوعــة مــن المكســرات النيئــة، هــي مجــرد أمثلــة قليلــة علــى 
األطعمــة التــي توســم بأنهــا أغذيــة "ســوبر" أو فائقــة الجــودة 

الصحيــة.

غنيــة  مجموعــة  علــى  الجــودة  فائقــة  األغذيــة  تحتــوي 
األكســدة،  مضــادات  مثــل  الغذائيــة،  المــواد  مــن  ومتنوعــة 
أن  كمــا  الســرطان.  بمــرض  اإلصابــة  تمنــع  أنهــا  ُيعتقــد  التــي 
فيهــا دهونــًا صحيــة تســاعد علــى تقليــل خطــر اإلصابــة بأمــراض 
القلــب، وأليافــًا أساســية للمســاعدة علــى تقليــل خطــر اإلصابــة 
بالســكري ومنــع مشــاكل الجهــاز الهضمــي، فضــالً عــن مــواد 
كيميائيــة نباتيــة ت�ت�كــون بطريقــة طبيعيــة فــي النباتــات وتزخــر 

بفوائــد صحيــة جّمــة.

ومــن المؤكــد أن اســتهالك األطعمــة المليئــة بالمغذيــات، مثــل 
العديــد مــن األطعمــة الســوبر، ُيعــّد طريقــًا أفضــل نحــو الصحــة. 
الصحيــة  الفوائــد  ت�ثبــت  التــي  الدراســات،  مــن  العديــد  وثّمــة 
مــن  متنوعــة  لمجموعــة  المســتمر  باالســتهالك  المرتبطــة 
األطعمــة الفائقــة الجــودة، لذلــك تنّعــم بهــذه األغذيــة الرائعــة 
عــدد ممكــن  أكــرب  لتشــمل  اليوميــة  ووّســع قائمــة طعامــك 

منهــا.
الفائقــة  األطعمــة  قوائــم  يتصــدر  مــا  غالبــًا  األزرق  التــوت 
القابلــة للذوبــان  بالفيتامينــات واألليــاف  الجــودة ألنــه غنــي 

النافعــة. النباتيــة  الكيميائيــة  والمــواد 

فصيلــة  مــن  الخضــراء  الورقيــة  الخضــروات  مــن  نــوع  الكالــي 
الخضــروات الصليبيــة التــي تشــمل القرنبيــط وكرنــب بروكســل 
الكالــي علــى مســتويات عاليــة  والجرجــري وغريهــا. ويحتــوي 

والمعــادن. الفيتامينــات  مــن 

زيــت جــوز الهنــد أحــد األطعمــة القليلــة التــي يمكــن تصنيفهــا 
"غــذاًء فائــق الجــودة"، يمكــن أن تزيــد هــذه الدهــون مــن حــرق 

دهــون الجســم وتــزّود الجســم والدمــاغ بالطاقــة بســرعة.

األليــاف  مــن  عاليــة  مســتويات  علــى  يحتــوي  المــوز 
والبوتاســيوم، باإلضافــة إلــى كميــات مهمــة مــن الفيتامينــات 
قائمــة  علــى  مهمــة  مكانــة  احتــالل  لــه  يحقــق  مــا   ،Bو٦  C

الجــودة. الفائقــة  األطعمــة 

ــاء والحبــوب الكاملــة مــن المصــادر الجيــدة للربوتــن  الفاصولي
قليــل الدســم، وهــي تحتــوي علــى أليــاف قابلــة وغــري قابلــة 
للذوبــان، مــا يســاهم فــي خفــض الكوليســرتول واإلحســاس 

بالشــبع لفــرتة أطــول.

علــى  الخــام  شــكلها  فــي  تحتــوي  والبــذور  المكســرات 
الصحيــة. والدهــون  المعــادن  مــن  عاليــة  مســتويات 

الزيتيــة  واألســماك  والمكريــ�ل  والســردين  الســلمون  ســمك 
األخــرى غنيــة بأحمــاض أوميغــا ٣ الدهنيــة، التــي ُيعتقــد أنهــا 
تقّلــل مــن خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة.

األكســدة  ومضــادات  الجــودة  عالــي  بالربوتــن  غنــي  البيــض 
الفريــدة.

الثــوم غنــي بالمــواد المغذيــة ويســتخدم منــذ القــدم لفوائده 
الطبيــة الجّمــة. وقــد يكــون مفيــدًا لدعــم الوظيفــة المناعيــة 
وتقليــل خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب وبعــض أنــواع الســرطان.

األفــوكادو ثمــرة فريــدة مــن نوعهــا، يمكــن اعتبارهــا منخفضــة 
الكربوهيــدرات وهــي محملــة بالدهــون الصحيــة للقلــب. كمــا 

أنهــا غنيــة بالمــواد الغذائيــة واألليــاف.

مــا هــي "األغذيــة الســوبر"؟
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quality ingredients, freshly prepared

مطاعــم ومتاجــر جديــدة تفتــح أبوابهــا يف املــوج مســقط
لقــد تــّم تصميــم الممشــى والمرســى بــالزا لت�كــون مــن بــن 
أفــراد  برفقــة  اللحظــات  أســعد  لقضــاء  تميــزًا  األماكــن  أكــر 
األســرة واألصدقــاء، ســواء باللقــاءات أو اإلســتمتاع باألنشــطة 
التجــارب  مــن  رائعــة  مجموعــة  بوجــود  الخارجيــة  الرتفيهيــة 
لمــن  فإنــه  وعليــه،  مســقط.  بالمــوج  لهــا  مثيــل  ال  التــي 
دواعــي ســرورنا أن نعلــن لكــم عــن انضمــام ٢0 عالمــة تجاريــة 
مــن عالمــات المطاعــم ومنافــذ البيــع بالتجزئــة إلــى الممشــى 
لتواكــب اســتمرارنا فــي التوّســع بمجتمعنــا، كمــا يســعدنا أن 

نقــّدم لكــم لمحــة عــن بعــض هــذه العالمــات الجديــدة.

بالمــوج مســقط  إفت�تاحهــا  تــم  التــي  المنافــذ  تضــّم قائمــة 
مطعمــن تركيــ�ن فتحــت أبوابهمــا فــي المرســى بــالزا؛ همــا 
مطاعــم  أشــهر  أحــد  وهــو   ، ماركــت"  ذا   – "هــوكا  مطعــم 
"الســتيك هــاوس" المتخصصــة، والتــي تقــّدم لروادهــا مــن 
أشــهى  اللحــم،  شــرائح  إلــى  باإلضافــة  واألفــراد  العائــالت 
وجبــات اإلفطــار وجميعهــا مــن المطبــخ األناضولــي الرتكــي 
العريــ�ق. أمــا للضيــوف الذيــن يبحثــون عــن مشــروبات اســت�ثنائية 
وأطعمــة ممتــازة وحلويــات مبهــرة وشيشــة فاخــرة، فإنهــم 
ســيجدونها فــي  مطعــم "هــوكا" ، الــذي يضــّم صالــة مريحــة 
ومطعمــًا يقــدم المأكــوالت العثمانيــة والســلجوقية والرتكيــة 

بطريقــة معاصــرة.

المتمّيــز  "ليتــو"   بمطعــم  رحبنــا  المرســى،  ممشــى  وفــي  
مــن  واســعة  بمجموعــة  ت�كتمــل  التــي  الرائعــة  بأطباقــه 
الحلويــات؛ ويتضمــن أطبــاق بســيطة ولكنهــا راقيــة، تجعــل مــن 

اســت�ثنائيًا. المألــوف 

دونــر آنــد غــيوس فرعــًا فــي الطابــق  كذلــك افت�تــح مطعــم 
األرضــي مــن الممشــى ليقديــم مزيــدًا مــن الخيــارات األخــرى 
للجمهــور. وقــد جــاء ابتــ�كار هــذه العالمــة  نتيجــة رغبــة عائليــة 

فــي الجمــع بــن اثنــن مــن أشــهر السندويتشــات فــي العالــم، 
علــى ساندويتشــات  المطعــم  هــذا  يقّدمــه  مــا  يقتصــر  ال  إذ 
األطبــاق  علــى  الحصــول  لــرواده  يمكــن  بــّل  اللحــم والدجــاج، 

واللفائــف والســلطات وغريهــا مــن المأكــوالت. 

وثّمــة المزيــد مــن المطاعــم األخــرى التــي ســيحتضنها المــوج 
هــذا الصيــف؛ فقــد تــّم مؤخــرًا افت�تــاح مطعــم ي�يلــو كاب بيتــزا كو 
خــالل هــذا الشــهر، حيــث يقــدم البيتــزا علــى طريقــة نيويــ�ورك 
فــي المــوج مســقط، والتــي ت�تمّيــز بالــذوق األصيــل واألحجــام 
الســخية لألطبــاق. أمــا للبيتــزا الطازجــة الُمعــّدة علــى طريقــة 
أبوابــه  يفتــح  الــذي  فريســكو  مطعــم  فســيقدمها  نابولــي، 
فــي المرســى ٣"، حيــث يمكــن للضيوف اإلســتمتاع باآليســكريم 

المحضــر طازجــًا فــي المطعــم. 

وإذا كانــت تســتهويكم المقاهــي الناشــئة المتخصصــة، فإنكم 
ممشــى  فــي  قري�بــًا  كوفــي"  "وشــك  بافت�تــاح  ستســعدون 
الطازجــة  المخبــوزة  المأكــوالت  لضيوفــه  ليقــدم  المرســى، 

بجانــب أفضــل أنــواع القهــوة.

لــين" قري�بــًا فــي  آنــد  "بــالي  افت�تــاح  أمــا لألطفــال، فســيتم 
الطابــق األول مــن الممشــى، والــذي يقــّدم مجموعــة مــن 
األلعــاب التعليميــة الرائعــة، التــي مــن شــأنها أن تجعــل العطلة 

الصيفيــة أكــر متعــة.

كمــا أنــه ســيكون مــن الســهل الوصــول إلــى أحــد فــروع مكاتــب 
بريــد ُعمــان، المعــروف بخدماتــه الربيديــة المعتمــدة والفعالة، 

مــن خــالل فرعــه فــي المرســى ٣.

الجديــدة، وســنبقيكم  المرافــق  بجميــع  تســتمتعوا  أن  نأمــل 
علــى اطــالع عــن الجديــد فــي المســتقبل.
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لقــد تــّم اإلنتهــاء مــن مشــروع تجميــل الصناديــق 
والواقعــة  النفايــات،  بتدويــ�ر  الخاصــة  الكبــرية 
لنضفــي عليهــا   ،)D( البوابــة رقــم  مــن  بالقــرب 
ــا لتشــجيع  ــًا مميــزًا، وذلــك ســعيًا من رونقــًا جمالي
ذات  النفايــات  بتدويــ�ر  القيــام  علــى  الســكان 
هــذه  تخصيــص  تــّم  وقــد  الكبــرية،  األحجــام 
األلمنيــوم،  مخلفــات  لجمــع  الثالثــة  الصناديــق 
يتــم  والتــي  والــورق،  والكرتــون  والبالســتيك، 

الخرييــة. الرحمــة  جمعيــة  قبــل  مــن  جمعهــا 

جتميــل صناديــق 
التدويــر الكبيــرة



نبضنشرة الموج اإلخبارية18

الدليــل اإلرشــادي لرســوم اخلدمــة يف مجتمــع املــوج مســقط
ما هي هذه الرسوم؟

إن رســوم الخدمــة هــي حصتــك مــن ت�كاليــف األعمــال والخدمــات الُمقدمــة فــي مجتمــع المــوج مســقط، ويتــم تحصيــل الرســوم 
مقابــل توفــري الخدمــات، والتــي تشــمل النظافــة وأعمــال الصيانــة والتشــجري واإلضــاءة والت�أمــن والصنــدوق االحتياطــي وصيانــة 

البنيــة التحتيــة، بمــا فــي ذلــك الطــرق والممــرات والشــاطئ والحدائــق وأماكــن ألعــاب األطفــال ومواقــف الســيارات. 

ما هي بنود رسوم الخدمة الرئيسية؟

خدمات األمن
تلعــب خدمــات األمــن دورًا هامــًا فــي توفــري الحمايــة لألشــخاص والممتلــكات واألصــول، بمــا فــي ذلــك خدمــات الحراســة 
ودوريــات األمــن ومنــع مزاولــة األنشــطة غــري الُمصــرح بهــا أو الدخــول غــري المســموح بــه، وتنظيــم حركــة المــرور والتحكــم 

فــي الدخــول وكــذا الحمايــة مــن الحرائــق والســرقة.

النظافة
توفــري خدمــات النظافــة اليوميــة فــي جميــع المرافــق واألماكــن العامــة، بمــا فــي ذلــك الطــرق والممــرات والشــواطئ 

ومواقــف الســيارات ومالعــب األطفــال والحدائــق ودورات الميــاه

جمع النفايات المنزلية ومكافحة الحشرات 
يتــم توفــري خدمــات جمــع النفايــات المنزليــة والتخلــص منهــا فــي جميــع المجمعــات الســكنية، كمــا تعتــرب خدمــات مكافحــة 

الحشــرات فــي المرافــق العامــة جــزء مــن رســوم الخدمــة المدفوعــة. 

اإلصالحات والصيانة والتحسينات
ت�تضمــن هــذه الرســوم األعمــال اليوميــة الخاصــة بصيانــة المعــدات الميكانيكيــة أو إصالحهــا أو إســتبدالها، فضــاًل عــن صيانــة 
مولــدات الكهربــاء واآلالت وخزانــات الميــاه ومعــدات مكافحــة الحريــ�ق، باإلضافــة إلــى األعمــال المدنيــة فــي المرافــق العامــة

أعمال التشجيـر 
وإزالــة  للزهــور  الموســمية  الزراعــة  تشــمل  والتــي  الخضــراء  والمســطحات  للحدائــق  والصيانــة  التشــجري  أعمــال  توفــري 
األعشــاب والتســميد، فضــالً علــى صيانــة خطــوط ميــاه الــرّي وإضافــة ت�كلفــة ميــاه الــرّي الالزمــة فــي رســوم الخدمــة. 

الصندوق االحتياطي  
إن الغــرض مــن هــذا الصنــدوق هــو جمــع مبلــغ مــن المــال لتغطيــة كافــة ت�كاليــف األعمــال الرئيســية المســتقبلية الالزمــة 

لصيانــة المرافــق واألصــول األخــرى بالمشــروع. 

الت�أمني
يشــمل الت�أمــن - بشــكل عــام- جميــع المناطــق العامــة واألصــول والمرافــق األخــرى بمــا فــي ذللــك موافــق الســيارات 

والبحــريات والشــواطى والطــرق والممــرات والجســور ومــا إلــى ذلــك. 

المرافق واإلضاءة
يتضمــن ســداد رســوم التربيــد فــي المناطــق المغلقــة وكــذا الرســوم الخاصــة بتوفــري الكهربــاء الالزمــة إلضــاءة الطــرق 

وتشــغيل اآلالت ومولــدات الطاقــة وغريهــا.

اإلدارة 
تشمل الخدمات المتخصصة إلدارة المجتمع، بما في ذلك إدارة الموازنة الخاصة برسوم الخدمات وإصدارها وتحصيلها، باإلضافة 

إلى خدمات العمالء. كما يتضمن ذلك أيضا التدقيق المالي، واإلستشارات، والمصروفات القانونية، والرسوم البنكية الالزمة. 

للمزيــد مــن اإلستفســارات، يرجــى التواصــل معنــا علــى األرقــام التاليــة 77776 800 / 4444 2453 968+ أو عــرب الربيــد اإللكرتونــي 
 .customerservice@almouj.com

تشــكل رســوم المجتمــع المشــرتك جــزًء مــن رســوم الخدمــة الفصليــة الخاصــة بــك، حيــث يتــم تقســيمها وتحصيلهــا بنــاًء علــى مســاحة البنــاء الخاصــة 
بمجموعــة مــن أصحــاب الوحــدات الســكنية المشــرتكة ســواًء كانــت شــقق أو منــازل مدمجــة أو فلــل مســتقلة، باإلضافــة إلــى المرافــق غــري الســكنية 

كالمناطــق التجاريــة والفنــادق. كمــا أن المــوج مســقط، كمطــور عقــاري، أيضــًا يســاهم بدفــع حصتــه مــن هــذه الرســوم.  
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Muscat: Al Wallaj Street, Qurum. P.O. Box 58, Postal Code 100, Sales Tollfree: 80077333, Tel: 24659222, 
E-mail: sales@mercedes-benz.co.om, Website: www.mercedes-benz.co.om. 
Working hours: Showroom: Sat.-Thu. 8am – 8pm. Service: Sun.-Thu. 7am – 7pm, Sat.: 8am - 5.30pm.

C. R. 1054074

Created for extremes. Built for you.
Driving Performance is more than a passion. It is a promise. The performance values the
Mercedes-AMG GLE 4 43MATIC Coupé brings to the road are a tangible expression of 
their motorsport roots. Only one other model represents this feeling even more intensely 
– the Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé. Even more powerful, even sportier, even 
more AMG.

The Mercedes-AMG GLE 4 43MATIC Coupé starting from RO 36,570*.
The Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé starting from RO 50,495*.

To know more about these models, visit your Mercedes-Benz Showroom or call 
80077333.

*Prices valid until 30th June 2019.

حّل 
فصــل الصيــف!

مــع اســتمرار ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي الســلطنة، إليــك تذكــري ســريع 

بكيفيــة حمايــة نفســك واآلخريــ�ن مــن ت�أثــري درجــات الحــرارة المرتفعــة...

ال تبقى في مركبة مغلقة أو 
متوقفة في الجّو الحار أو ت�رتك 

أحدًا داخلها، كاألطفال والحيوانات 
األليفة.

ال تمارس الرياضة بشكل مجهد 
خالل أوقات النهار، بل يمكنك 
ممارسة الجري أو التماري�ن 

الرياضية خالل الفرتات التي ت�كون 
فيها درجات الحرارة قليلة. 

ارتِد مالبس قطنية خفيفة 
وفضفاضة لكي تساعدك على 

تبّخر العرق. وال تنسى أن تحمي 
نفسك من الشمس بقبعة أو 

مظلة.

احرص على شرب الكثري من 
السوائل لتعّوض السوائل 

المفقودة بالتعّرق، وال تنتظر 
حتى تشعر بالعطش لكي تشرب 
الماء. وعند ممارستك للتماري�ن، 
يجب عليك أخذ رشفات صغرية من 

السوائل بدالً من شرب كميات 
كبرية، وال تنَسى أن الماء أفضل 

مشروب الستبدال السوائل 
المفقودة.

تجّنب المشروبات المحتوية على 
الكافي�ن ألنها تساهم في سرعة 

فقدان السوائل.

بعض الناس يعرقون أكر من 
غريهم. وهؤالء عليهم شرب 
كميات أكر من السوائل قدر 

استطاعتهم ال سيما خالل األيام 
الحارة والرطبة.
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نحــن يف خدمتكــم!
إنــه ملــن دواعــي ســرورنا أن نعّرفكــم بفريــق إدارة املجتمــع

يســعدنا أن نعرفكــم بأعضــاء فريــ�ق إدارة مجتمــع المــوج مســقط مــن شــركة "ثــري سكســتي"، والــذي بوســعه تقديــم جميــع أشــكال 
المســاعدة الممكنــة لكــم بــكل وّد ورحابــة صــدر، مثــل تعريفكــم برســوم الخدمــة وفواتــري التربيد، والمســاعدة في تنظيــم الفعاليات 
المجتمعيــة، والتعامــل مــع طلبــات الخدمــة، وإدارة اللجــان اإلستشــارية، وغــري ذلــك. فريــ�ق "ثــري سكســتي" هــو الفريــ�ق المعتمــد 

والمتخصــص بــإدارة مجتمعنــا.

عاصم افتخار | مدير أول المجتمع

انضــم عاصــم إلــى الفريــ�ق فــي ديســمرب ٢0١٨ قادمــًا مــن لنــدن، جالبــًا معــه أكــر مــن ٢0 عامــًا مــن 
الخــربة فــي مجــال إدارة المجتمعــات، ومتوجــًا خربتــه بإعــرتاف اإلمرباطوريــة الربيطانيــة للخدمــات 
المجتمعيــة الــذي تمنحــه الملكــة إليزابيــث الثانيــة. ويــ�رى عاصــم، بصفتــه المديــر األول، أن دوره 
يتمثــل فــي التطويــ�ر والتنفيــذ وقيــادة الفريــ�ق، وتذليــل العقبــات التــي قــد تعــرتض طريــ�ق العمــل، 
وضمــان التشــغيل المــرن لمجتمــع المــوج مســقط. يقــول: " الســعُي لتحقيــق أعلــى مســتويات رضــا 

العمــالء ُيعــّد مــن أقــوى المحفــزات فــي عملــي".

زيشــان هــو أحــد مــدراء المجتمــع، وينحــدر مــن كنــدا ولديــه خــربة تمتــد ألحــد عشــر عامــًا فــي مجــال 
التشــغيلية. شــعاره "أفضــل  بالتفاصيــل ويقــدم حلــوالً فعالــة للمشــاكل  العقــارات. يهتــّم كثــريًا 

طريقــة تجــُد بهــا نفســك، هــي أن تســّخر نفســك لخدمــة اآلخريــ�ن".

محمد زيشان أرشد |  مدير المجتمع 

داري�ل ماسكرنهاس |  محاسب إداري 

جايش متواني |  محاسب أول  

ــ�ق إدارة المجتمــع فــي العــام ٢0١٦ ولديــه خــربة تزيــد علــى ســبع ســنوات  ــ�ل إلــى فري انضــم داري
ــ�ر الماليــة وتدقيــق الحســابات. يتمثــل دوره األساســي فــي  فــي مجــال الضرائــب وإعــداد التقاري
اإلشــراف علــى عمليــات المحاســبة والتدقيــق، التــي تعكــس بموضوعيــة ودقــة المكانــة الماليــة 
لمجتمــع المــوج مســقط. يقــول إن "أحــد أهدافــي هــو تقديــم عمليــات لتحســن األداء المحاســبي، 
األمــر الــذي ســيؤدي إلــى تبســيط طريقــة عملنــا وضمــان تحقيــق مســتوى عــالٍ مــن المســاءلة 

أمــام المعنيــ�ن مــن أصحــاب المصلحــة".

جايــش الــذي بــدأ العمــل فــي ٢0١٤، ُيعــّد أحــد أقــدم أعضــاء الفريــ�ق، وهــو حاصــل علــى اعتمــاد جمعيــة 
الذمــم  مــن  كل  علــى  اإلشــراف  عــن  مســؤول  وهــو   ،ACCA المعتمديــن  القانونيــ�ن  المحاســبن 
المدينــة والدائنــة، وكذلــك إعــداد الفواتــري وتلبيــة استفســارات العمــالء ذات الصلــة بعملــه. يقــول: 
"بصفتــي شــخصًا شــغل هــذا المنصــب لفــرتة طويلــة، أفخــر بأننــي علــى درايــة بجميــع الوظائــف فــي 

مجــال المحاســبة، وأنــا أســتمتع بالعمــل وفقــًا للمعايــ�ري الصارمــة".
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يتمتــع عدنــان اللواتــي بخــربة فــي القطــاع المصرفــي بعدمــا عمــل لــدى أحــد البنــوك المحليــة 
المعروفــة لمــدة ١٥ عامــًا، أمضــى آخــر خمــس منهــا فــي قســم التحصيــل. يتولــى فــي منصبــه 
الحالــي مســؤولية تســريع عمليــة تحصيــل رســوم الخدمــة والتربيــد المت�أخــرة وغــري المدفوعــة. 
ويقــول: "نحــاول مــا أمكننــا التوّصــل إلــى حــّل ودي مــع العمــالء، ولــن ندخــر وســعًا فــي تقديــم 
المســاعدة لهــم متــى مــا اســتطعنا، ولكــن ثّمــة عــدد قليــل مــن الحــاالت التــي يتــم رفعهــا إلــى 

القســم القانونــي، مثلمــا هــو الحــال فــي أيــة وظيفــة معنيــة بالتحصيــل".

عدنان اللواتي |  مسؤول التحصيل 

الهندســة  العــام ٢0١٧، ولديــه خــربة تمتــد لســبع ســنوات فــي  الفريــ�ق فــي  إلــى  نيثــن  انضــّم 
المدنيــة. بصفتــه مســؤول مجموعــة المراجعــة الفنيــة، يقــوم نيثــن بمراجعــة تطبيقــات مجموعــة 
كالتمديــدات  التشــي�يد،  عمليــات  جوانــب  جميــع  فــي  وإدارتهــا  ومعالجتهــا  الفنيــة  المراجعــة 
والتعديــالت واإلصالحــات وتنســيق المســطحات الخضــراء وغريهــا. ويقــول: "ألعــب دورًا محوريــًا فــي 
هــذا المنصــب بالت�أكــد مــن أن التطويــ�ر العقــاري يتــم عــرب عمليــة قانونيــة، وبالتالــي حمايــة المــوج 

مســقط ككيــان اســت�ثماري ودعــم قوانــن المجتمــع مــن أجــل تحقيــق المنفعــة المدنيــة".

 نيثني بول إينيكال |  مسؤول مجموعة المراجعة الفنية 

انضــم ســانتوش إلــى فريــ�ق إدارة المجتمــع فــي العــام ٢0١٧ ولديــه خــربة تمتــّد لخمســة عشــر عامــًا 
فــي إدارة المرافــق. ُيشــرف علــى خدمــات إدارة المرافــق اليوميــة، كاإلشــراف التشــغيلي علــى 

مشــغل إدارة المرافــق ومختلــف المقاولــن العاملــن فــي مشــروع المــوج مســقط.

سانتوش بادوال |  مشرف جودة إدارة المرافق 

تخّرجــت شــيخة كمهندســًة كيميائيــة فــي العــام ٢0١٤ وهــي تعمــل علــى تقديــم خدمــات العمــالء 
فــي المــوج مســقط منــذ ينايــر ٢0١٨. وتقــول: "عملــي فــي مجــال الخدمــة المباشــرة للعمــالء ُيعــد 
أمــرًا فــي غايــة األهميــة حيــث أكــون نقطــة التواصــل األولــى التــي يجريهــا العمــالء مــع المــوج 
مســقط، ومــن المهــم بالتالــي أن أتــرك لديهــم انطباعــًا ممتــازًا عــن المجتمــع. أحــّب مســاعدة النــاس 
وليــس هنــاك مــا يبعــث علــى الرضــا أكــر مــن المســاعدة فــي حــّل المشــاكل، ورســم االبتســامة علــى 

وجــوه اآلخريــ�ن".

شيخة الحراصي |  موظفة خدمة العمالء 

انضمــت مــروج إلــى الفريــ�ق فــي ينايــر ٢0١٨ وال تــزال ت�كمــل دراســتها لنيــل درجــة البكالوريــ�وس فــي 
إدارة األعمــال، ولكنهــا مســتمرة بوظيفتهــا ألنهــا تــرى نفســها مســؤولة لهــا دور مهــم تؤديــه 
فــي العالقــة بــن العمــالء والمــوج مســقط. وتقــول: "أحــرص علــى تبــادل بعــض األحاديــث الوديــة 
غــري الرســمية مــع العمــالء لإلطمئنــان إلــى األمــور الجيــدة ومعرفــة مــا يمكــن تحســينه، وأوافــي 

فريــ�ق اإلدارة بــاآلراء والمقرتحــات التــي أحصــل عليهــا ليتــّم النظــر فيهــا".

يوجد فري�ق إدارة المجتمع في الطابق الثالث من الممشى.

مروج الموسوي |  موظفة خدمة العمالء 


