
الموج مسقط، المجمع السكني النابض بالحياة على الواجهة البحرية، والوجهة الرتفيهية التي تمكن األفراد والشركات والثقافات من التواصل واالزدهار.

النشرة اإلخبارية لمجتمع الموج 
مايو ٢٠١٩

www.almouj.com

http://www.almouj.com


1 نبضنشرة الموج اإلخبارية

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

احملتويات
أخبار سارة لسائقي الدراجات الهوائية١

٢ANPR نظام

من أجل مجتمعًا أكرث جماالً وُرقيًا٣

رمضان  - الدليل الموجز لفهم شهر رمضان٤

حقوق اآلخري�ن في مواقف السيارات ٥

فري�ق تنسيق الحدائق والتشجري٦

جهود إنقاذ القطط والكالب بالموج مسقط٧

سفينُة القراصنة٨

تخزي�ن األغراض في مواقف السيارات ٩

تذكري بدفع رسوم الخدمة١٠

المزيد من الطرق والوسائل لدفع فواتريكم ١١

أبطال مجتمع الموج١٢

استبدل غذاءك الحالي... بالغذاء الصحي!١٣

٢٠ عالمة تجارية جديدة في الممشى١٤
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أننــا ســنقدم قري�ًبــا نظاًمــا أفضــل لدخــول  يســعدنا أن نعلــن 
 - المــوج مســقط  البوابــة )ANPR( فــي  المركبــات عــرب حاجــز 
وهــذا ســيحل محــل نظــام RFID الحالــي الــذي ســيتم إلغائــه  

.ANPR نظــام بتشــغيل  البــدء  بمجــرد 

إذن ما هو ANPR؟

 )ANPR( األرقــام  لوحــات  علــى  التلقائــي  التعــرف  نظــام 
هــو نظــام دقيــق للغايــة قــادر علــى قــراءة لوحــات أرقــام 
المركبــات. النظــام قــادر علــى مطابقــة المركبــات علــى الفــور 
المركبــات  لوحــات  مــن  ُمســبًقا  بيانــات معتمــدة  مــع قاعــدة 

بالنظــام. المســجلة 

ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟

ســيكون هــذا النظــام قــادًرا علــى تحديــد مــا إذا كانــت الســيارة 
مســموح لهــا بدخــول مجّمــع المــوج مســقط، بواســطة التعرف 
علــى لوحــة األرقــام، وتحديــد الســيارة ومنــح أو رفــض الدخــول 

إلــى المــوج مســقط.

إنهاء نظام RFID الحالي 

بمجــرد اكتمــال تشــغيل نظــام ANPR ، ســنقوم بإيقــاف عمــل 
وبهــذا  الجديــد؛  للنظــام  التبديــل  تاريــ�خ  وإعــالن   RFID نظــام 
ســتصبح رقائــق تعريــف نظــام RFID غــري فّعالــة ويلــزم إعادتهــا 

ــا النتهــاء الحاجــة إليهــا. إلين

تعزي�ز األمن

بمجــرد تعميــم هــذا النظــام علــى جميــع البوابــات، ســيؤدي 

ذلــك إلــى تغيــ�ري طريقــة الســماح للمركبــات بدخــول مجتمعنــا، 
دخــول  وتقي�يــد  ومراقبــة  وتحكــم  برصــد  لنــا  يســمح  ممــا 
الســيارات إلدارة عمليــات الدخــول بالتوقيــت المســجل. فــإذا 
للســكان،  إزعاًجــا  تســبب  التــي  بالمركبــات  علــم  علــى  كنــا 

بســاطة. بــكل  دخولهــا  منــع  علــى  قادريــ�ن  فســنكون 

الزوار والضيوف

بالطبــع ســيظل زوارك موضــع ترحيــب فــي المجّمــع، وســنقدم 
قبــل  النقطــة  بهــذه  يتعلــق  فيمــا  الكاملــة  التفاصيــل  لــك 

الشــروع فــي تشــغيل النظــام.

كم عدد المركبات التي يمكنني تسجيلها للدخول؟

مواقــف  ازدحــام  ولتجنــب  ســكاننا،  وأمــن  ســالمة  أجــل  مــن 
الســيارات والدخــول غــري المصــرح بــه لســيارات غــري المقيمــن 
المركبــات  لدخــول   ANPR نظــام  ســماح  ســيقتصر  بالمــكان، 
بشــكل صــارم علــى عــدد مواقــف الســيارات المخصصــة لوحدتك 

الســكنية.

الشيء المهم - هل أحتاج إلى فعل أي شيء اآلن؟

ليــس بعــد، ســوف نكتــب رســائلنا إلــى الجميــع فيمــا يخــص هــذا 
وحديثــة  دقيقــة  معلومــات  تســجيل  ُيعــد  قري�ًبــا.  الموضــوع 
ــا لنجــاح هــذا النظــام. عندمــا تصلــك رســالتنا، يتعــن  أمــًرا حيوًي
عليــك تقديــم بيانــات ملكيــة الوحــدة الســكنية الخاصــة بــك أو 
النقــال وبالطبــع رقــم  تفاصيــل عقــد اإليجــار ورقــم هاتفــك 

لوحــة ســيارتك.

أخبــار ســارة لســائقي الدراجــات الهوائيــة
يف مشروع املوج مسقط

لقــد حقــق المســار األزرق للدراجــات الهوائيــة فــي الحديقــة نجاًحــا بالفعــل، حيــث تمّكــن مــن خاللــه األطفــال تعّلــم ركــوب الدراجــات 
الهوائيــة، واســتخدام عجــالت "الســكوتر" الخاصــة بهــم، واســتخدام األحذيــة ذات العجــالت علــى طــول المســار. لــذا فإنــه يســرنا أن 
نعلــن عــن زيــادة طــول المســار بمســافة ٦٥٠ مــرًتا، بحيــث يمكــن لألطفــال والكبــار اإلســتمتاع بطريــ�ق مخصــص طولــه ١,٢ كيلومــرت. علمــًا 

أنــه ســيتم اإلنتهــاء مــن أعمــال التمديــد هــذه قري�ًبــا، ونتمنــى أن يســتمتع الســكان مــن هــذا المســار بعــد تطويــ�ره. 

وداًعا  RFID ...مرحًبا  ANPR  قريًبا ... نظام حتكم 
جديد للدخول عبر حاجز البوابات 
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مــن أجــل مجتمعــًا 
أكثــر جمــااًل وُرقيــًا

عزيــ�زي القــارئ يســعدنا أن نقــدم لــك فــي عــدد هــذا الشــهر 
مــن النشــرة اإلخباريــة لمجتمــع المــوج مســقط "نبــض المــوج" 
ــد مــن األعمــال  ــه علــى المزي ــداً  للتعــرف مــن خالل موضوعــاً جدي
القّيمــة والــدور الــذي تقــوم بــه )مجموعــات الُمــالك بمجتمــع 
الموج( ولجانها المنبثقة منها، وأعضائها المنتخبن، واألعمال 
التــي يضطلعــون بهــا وســوف نســلط الضــوء فــي كل إصــدار على 
عــدد مــن أعضــاء اللجنــة  مــن ضمــن المجموعــات الثالثــة للُمــالك 
التــي تمثــل مجتمــع المــوج حســب نــوع الوحــدات الســكنية وهــم 
مجتمع ُمالك الفلل، ومجتمع ُمالك المنازل المدمجة ، ومجتمع 

ُمــالك الشــقق. 

الدكتــورة ماريــ�ون أوبــرن )عضوة لجنة ُمالك المنازل المدمجة 
والفلــل (  عالِمــة بيئيــة متقاعــدة وتعيــش فــي المــوج مســقط 

منــذ عــام ٢٠٠٩.

ما هي دوافعك وراء الُمشاركة في األنشطة الُمجتمعية؟

بمــا أننــي متقاعــدة حاليــاً،  فــإن إســهامي بالعمــل فــي  اللجنــة 
االستشــارية  بالمــوج مســقط يتيــح لــي فرصة لتقديم مســاهمة 
ذات مغــزى مــن خــالل تبــادل معرفتــي وخرباتــي التــي اكتســبتها 
مــن وظائفــي ومهنتــي فــي مجــال الصناعــات الثقيلــة والمجــال 
األكاديمــي أيضــاً . كمــا إنهــا ســانحة طيبــة لــي الســتخدام خرباتــي 

الســابقة لتعزيــ�ز عمــل اللجــان األخــرى للُمــالك. 

فــي تقديــري إن اللجــان تمثــل منّصة ألصــوات الُمــالك والقاطنن 
كونها تستطلع أرائهم، حيث أننا قادرون على طرح اآلراء البناءة 
التــي تهمنــا ، كمــا انــه مــن المهــم جــًدا أن يواصــل المشــرتون 
والمســت�أجرون المحتملــون معرفــة مزايــا العيــش هنــا  فــي هــذا 

المجتمع.

إن كان لديــك عصــا ســحرية مــا الــذي يمكنــك تغيــ�ره فــي  المــوج 
مســقط ؟ أود بشــدة أن ت�تمتــع اللجــان بمكانــة مرموقــة ومؤثــرة 
، وليســت مجــرد منصــب استشــاري ، لذلــك يمكننــا محــاورة أصحــاب 
المصلحــة اآلخريــ�ن وتبــادل وجهــات النظــر لنحظى بمجتمــع راقي 

ومتميز. 

ما هي  المميزات التي تجذبك للعيش في الموج مسقط ؟

أوالً وباعتبــاري غــري ُعمانيــة ، فإنــه إمتيــاز حقيقــي لــي كونــي 
أمتلــك عقــاراً هنــا، فضــالً عــن أن المــكان بــه ملعــب جولــف مــن 
ملعبــًا  أيضــا  متضمنــاً  عالميــة  وبمواصفــات  األولــى  الدرجــة 
للمبتدئــن" بــار ٣"  األمــر الــذي يعتــرب محفزا لمحبي لعبة الجولف 
أمثالــي ، فضــال عــن أنــه أي الملعــب يشــكل إضافــة نوعيــة رائعــة 
ــاول الطعــام فــي  ــة تن لمجتمــع المــوج مســقط . كمــا أن إمكاني
الهــواء الطلــق علــى طــول مرســى المــوج هــي أيضــاً ســمة 
مميــزة وجاذبــة لالســتمتاع بالحيــاة فــي المــوج مســقط. كمــا أن 
الحديقــة الممتــدة بجانــب البحــرية تعتــرب هــي األخــرى عامــل جــذب 
للجميــع وعليــه فــإن مرافــق وتســهيالت مت�كاملــة كهــذه التــي 
يتمتع بها الموج مســقط تجعل منه مكاناً خاصاً ومميزاً للجميع.

إذن ما الجديد بالنسبة للجنة؟

نعمــل حالًيــا علــى تصميــم حزمــة ترحيبيــة للقاطنــن لتضمــن 
ملخًصــا مــن قواعــد الســلوك الحضــاري لمجتمــع المــوج مســقط 
باللغتــن العرب�يــة واإلنجليزيــة. كمــا نعمــل أيضــاً علــى تصميــم 
مبادرة السالمة المجتمعية ) التوعية بشأن السرعة المرورية ( 
وذلك بالتعاون مع فري�ق إدارة المجتمع ، كما نعمل على زيادة 
الوعــي بأهميــة إعــادة  التدويــ�ر أيضــاً، وذلــك ضمــن مجموعــة 

أخــرى مــن المبــادرات اإليجابيــة الرائعــة .

الدكتور ُعمر توفيق )عضو لجنة ُمالك الفلل(  يتمتع الدكتور 
درجــة  يحمــل  فهــو  هندســية،  وخــربة  بمعرفــة  توفيــق  عمــر 
الدكتــوراه مــن جامعــة بريســتول فــي المملكــة المتحــدة ويتمتع 
بخــربة ٢٥ عاًمــا فــي  مجــال البنــاء والتشــي�يد. يعيــش ضمن مجتمع 

المــوج مســقط منــذ حوالــي ثمانــي ســنوات. 

ما هي دوافعك وراء الُمشاركة في األنشطة الُمجتمعية؟

نظًرا ألن لدي خلفية هندسية وفنية احرتافية ، فإني دائما أحب 
تحديــد الحلــول المنهجيــة للقضايــا خاصــة تلــك التــي تــؤدي إلــى 
إي�جــاد بيئــة أكــرث خضــرة وإســتدامة. لقــد عملت علــى تقديم حلول 
اإلضــاءة بخاصيــة إل ئــي دي الذكيــة التــي تســتهلك طاقــة أقــل 
بنســبة ٢٠٪ ،  وتقديــم حلــول اســتخدام راتنجــات يمكــن تطبيقهــا 
ت�كاليــف   وتقليــل  األرضيــات  عمــر  إلطالــة  األرضيــات  بــالط  علــى 
الصيانــة الدوريــة، باإلضافــة إلى فكرة تركيب صنابري مياه تســهم 
في توفري وتقليل هدر المياه  دون المساس  بمستوى ضغط  

تدفــق الميــاه.

إن كان لديــك عصــا ســحرية مــا الــذي يمكنــك تغيــ�ره فــي مجتمــع 
المــوج مســقط ؟

ســأعمل علــى إقامــة المزيــد مــن الحفــالت الشــاطئية ! حقــاً انهــا 
فكــرة أرى ينبغــي أن تؤخــذ علــى محمــل الجــد ، وعلــى معالجــة  
المياه لري الحدائق - وهو حل مســتدام للبيئة وسيســهم في 

غــرس وزرع غطــاء نباتــي رائــع وصحــي.

ماذا يجذبك للعيش في هذا المجتمع ؟

فــي تقديــري أن المنــزل هــو المــكان الــذي يتعلــق بــه القلــب، 
وبــكل ت�أكيــد قلبــي عالــق بالمــوج مســقط ، فانــي أحــب كل شــيء 

ــد ، ابتــداًء مــن أســلوب البســتنة الرائعــة ،  عــن هــذا المــكان الفري
كمــا أنــه يضــم بــن جنباتــه الكثــري مــن التقنيــات المبت�كــرة المعــززة 
ألنمــاط الحيــاة الراقيــة ، ومايتميــز بــه أيضــاً من هندســة معمارية 
فريــدة - إنــه بــكل المقاي�يــس أفضــل مكان للعيش فيــه في ُعمان 

بأكملها!

يمكنكــم التواصــل مــع كافــة اللجــان عــرب الربيــد اإللكرتونــي الخاص 
بــكل لجنة:

villacommittee1@gmail.com: لجنة ُمالك الفلل

لجنة ُمالك المنازل المدمجة   )شارع ٤ و٦(:    
muscatwave49@gmail.com

لجنة ُمالك الشقق والنعيم :
 apartmentsandneem@gmail.com

إذن ما هي اللجنة االستشارية وكيف يمكن المشاركة فيها؟

تعقــد الجمعيــة العموميــة للجنــة االستشــارية لــكل مجموعــة 
مــن مجموعــات الُمــالك حســب الوحــدات الســكنية بشــكل منفصــل 
وهــي كل مــن مجموعــة ُمــالك الفلــل ، ومجموعــة ُمــالك المنازل 
المدمجة ، ومجموعة ُمالك الشقق. وتجرى االنتخابات لعضوية 
اللجــان االستشــارية كل عامــن )حيــث ســت�كون االنتخابــات المقبلة 
في عام ٢٠٢٠(. ويشار هنا بأن اللجان في الموج مسقط تقوم 
بعمــل مهــم مــن خالل توفري التغذية المرتجعــة والمدخالت حول 
التحســينات الالزمــة لتعزيــ�ز حيــاة المجتمــع بشــكل أفضــل، وتبــادل 
وتوصيــل متطلبات المجتمــع، ورؤى مجموعــات الُمالك بمختلف 
وحداتهــم الســكنية ، والمســاعدة فــي تحديــد احتياجات المجتمع 

التــي لــم يتــم الوفــاء بهــا. 

أعضاء لجنة المنازل المدمجة ) من اليسار إلى اليمني(: سمر، انجيمار، ماري�ون، رويدا وتشارلز الدكتورة ُعمر توفيقالدكتورة ماري�ون أوبرن
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رمضــان  - الدليــل املوجــز 
لفهــم شــهر رمضــان عنــد املســلمني

ومــع  والتقــوى.  الت�أمــل  وقــت  هــو  المبــارك  شــهر رمضــان 
إقــرتاب هــذا الشــهر الفضيــل، يســرنا تقديــم دليــاًل موجــًزا عــن 

شــهر رمضــان.

لماذا يصوم المسلمون؟

إلزامــي  وهــو  الخمســة،  اإلســالم  أركان  أحــد  هــو  الصيــام 
النســاء  تشــمل  قليلــة  اســت�ثناءات  مــع  المســلمن  لجميــع 
الحوامــل وكبــار الســن واألشــخاص المرضــى واألطفــال الصغار. 
إن الصيــام خــالل شــهر رمضــان المبــارك هــو ممارســة روحيــة 

مهمــة.

ماذا يفعل المسلمون في رمضان؟

يــوم  كل  المســلمون  يصــوم  بأكملــه،  رمضــان  شــهر  خــالل 
مــن الفجــر إلــى الغــروب، حيــث إنــه وقــت اإلنضبــاط الروحــي، 
والت�أمــل العميــق، والمزيــد مــن الصــالة، واإلحســان المتزايــد 
والدراســة العميقــة للقــرآن. اإلفطــار هــو الوجبــة المســائية 
التــي ينهــي المســلمون بهــا صيــام يومهــم مــع األصدقــاء 

والعائلــة.

ما هي فوائد الصيام؟

يبعــث الصــوم شــعوًرا بالســالم والهــدوء الداخليــ�ن، لــذا فــإن 

الغــرض مــن الصيــام بالنســبة للمســلمن هــو تعلــم االنضبــاط 
الذاتــي، وممارســة ضبــط النفــس، وتطويــ�ر الوعــي بمراقبــة 

اهلل، وتنقيــة الجســم، والتعاطــف مــع الفقــراء والمحتاجــن.

ما أهمية الصدقة في رمضان؟

وهــي  لإلســالم،  الخمســة  األركان  مــن  واحــدة  هــي  الــزكاة 
بشــكل أساســي مســاهمة الفــرد والجماعــة فــي مســاعدة 

والمحتاجــن. الفقــراء 

لماذا يبدأ رمضان في يوم مختلف من كل عام؟

نظــًرا ألن المســلمن يتبعــون التقويــم القمــري، يبــدأ شــهر 
رمضــان حوالــي أحــد عشــر يوًمــا مبكــًرا كل عــام. وبعــد ٢٩ أو 
٣٠ يوًمــا، يحتفــل المســلمون فــي جميــع أنحــاء العالــم بنهايــة 
شــهر رمضــان بحلــول عيــد الفطــر، حيــث تبــدأ االحتفــاالت برؤيــة 

القمــر الجديــد الــذي يشــري إلــى نهايــة شــهر رمضــان.

هل رمضان وقت مناسب للتخلي عن عادة التدخني؟

يوفــر شــهر رمضــان فرصــة رائعــة لبــدء بعــض العــادات الصحيــة 
والتخلــي عــن جميــع أشــكال اإلدمــان بمــا فــي ذلــك التدخــن.

نتمنى لكم رمضان مبارك.

هــل هنــاك ماهــو مثــري للغضــب واإلحبــاط أكــرث مــن 
أن يقــوم شــخص بإيقــاف ســيارته بشــكل خاطــئ كأن 
يشــغل مســاحة موقــف لســيارتن، أو إيقــاف ســيارته 
علــى الرصيــف المخصــص للمشــاة، أو مجــرد مغــادرة 
الطريــ�ق  لمســتخدمي  اعتبــار  أي  دون  ســيارته 
المــوج مســقط  كافــة ســكان مجتمــع  إن  اآلخريــ�ن؟! 
مدعــوون للحــرص علــى اإللتــزام بإحــرتام خصوصيــات 
اآلخريــ�ن - ممــا يضمــن مســتوى حيــاة أرقــى لجميــع  
علــى  نحثــك  مســقط.  المــوج  ومرتــادي  قاطنــي 
إيقــاف ســيارتك  عنــد  العامــة  بالســلوكيات  اإللتــزام 
لذلــك  اآلخريــ�ن،  لغضــب  ت�كــون ســائقًا مثــريًا  ال  حتــى 

يرجــى وبــكل بســاطة  مراعــاة اآلتــي :-

    

المقطــورات والشــاحنات والقــوارب   إيقــاف  عــدم   •
والمركبــات  الســيارات  مــن  غريهــا  أو  المقطــورة 
بمختلــف أنواعهــا علــى الطــرق العامــة. فقــط أوقــف 
محيــط  فــي  المخصصــة  المســاحات  داخــل  ســيارتك 
وحدتــك العقاريــة الخاصــة بكــم فــي المــوج مســقط .

أو  والحدائــق  األرصفــة  علــى  الســيارات  إيقــاف   •
المناطــق المعشــبة يضــر بالمناظــر الطبيعيــة ويعتــرب 

تصــّرف غــري مقبــول.

•  المركبــات التــي ت�تســرب منهــا مــواد ســائلة يجــب 
عــدم إيقافهــا داخــل المجمــع الســكني، كمــا ينبغــي 
تنظيــف أي آثــار تســرب أو بقــع ضــارة باألماكــن العامة 
نفقــة  علــى   وذلــك  الســوائل  تلــك  تســرب  بســبب 

مالــك تلــك المركبــة.

• عنــد إيقــاف عــدد مــن الســيارات بالمواقــف ت�أكــد مــن 
عــدم تعــدي أي مــن تلــك الســيارات علــى األرصفــة أو 

مســارات المشــاة.

الخــاص بســيارتك أو رفــع  البــوق  • تجنــب اســتخدام 
صــوت محــرك الســيارة تجنبــًا إلزعــاج قاطنــي ومرتــادي 

المــوج مســقط باألصــوات العاليــة.

داخــل  المحــددة  بالســرعة  اإللتــزام  يرجــى  وأخــريًا   •
حــدود  أن  تذكــر   - وحولــه   مســقط   المــوج  محيــط 
الســرعة هــي الحــد األقصــى وليســت هــي  الهــدف 

بلوغــه. الســائق  علــى  يجــب  الــذي 

التتعــدى علــى حقــوق اآلخريــن يف مواقــف الســيارات ومســارات املشــاة 
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ــا يت�كــون مــن ٥٥ بســتانًيا  ــا قوًي هــل تعلــم أن هنــاك فريًق
بجهــد  يومًيــا،  يعملــون  إنهــم  مســقط؟  المــوج  فــي 
دائًمــا  يبــدو  الجميــل  مجتمعنــا  ليكــون  الكلــل  يعــرف  ال 
رائًعــا. أمــا عــن طريقــة عملهــم، فهــم ينقســمون إلــى 
فــرق صغــرية كل يــوم، ويعملــون فــي قطاعــات ســكنية 

للعمــل. منظمــًا  جــدوالً  ويتبعــون  مختلفــة 

جميــع  فــي  والــري  التشــجري  بأعمــال  يقومــون  إنهــم 
الحدائــق  مثــل  العامــة  والمناطــق  الخضــراء  المســاحات 
والــدّوارات وغريهــا مــن المســاحات الخارجيــة. وت�تضمــن 
مهامهــم زرع النباتــات واألشــجار والزهــور الموســمية، 
وتقليــم األســوار النباتيــة فــي حــال زيــادة نموهــا عــن 
بالحفــاظ  يقومــون  أنهــم  كمــا  المطلــوب.  المســتوى 
علــى األراضــي مــن خــالل إزالــة األعشــاب الضــارة ، وتقليــم 
النباتــات ، وزرع أحــواض الزهــور، وتســميد المــروج وقــص 

الحشــائش.

نحــن  الرائــع!  الفريــ�ق  أيهــا  المتميــز  عملكــم  واصلــوا 
بكــم! فخــورون 

قابلــوا األبطــال 
املجهولــني... إنهــم 
فريــق تنســيق احلدائــق 

والتشــجير لدينــا

جهــود إنقــاذ 
القطــط والــكالب 

باملــوج مســقط

بثالثــة  الماضــي  العــام  فــي  المتواضعــة  البدايــات  مــن 
والــكالب  القطــط  إنقــاذ  جهــود  انتقلــت  فقــط،  متطوعــن 
إلــى قــوة، وأصبحــت اآلن تضــم  بالمــوج مســقط مــن قــوة 
حوالــي ٥٥ متطوًعــا ملتزمــون بحمايــة أصدقائنــا ذوات األربــع.

بالشــراكة مــع المــوج مســقط، يعمــل المتطوعــون بــال كلــل 
الضالــة فــي مجّمعنــا  القطــط والــكالب  إدارة مســألة  علــى 
جميــع  مــع  التعامــل  هــي  الســائدة  األساســية  روحهــم  ؛ 
ڤيــت  دي  ڤانيســا  قالــت  حيــث  وإنســانية؛  برحمــة  الحــاالت 
"يريــد  المجموعــة:  لهــذه  المؤسســات  العضــوات  إحــدى   -
جميــع المتطوعــن أن يتقدمــوا بجزيــ�ل شــكرهم إلــى إدارة 
المــوج مســقط علــى دعمهــم ولمنحنــا موقًعــا رائًعــا يمكننــا 
المــوارد  لجمــع  للبيــع  وســاحة  التخزيــ�ن  فــي  اســتخدامه 

لعملنــا". المطلوبــة  الماليــة 

يتــم تعقيــم بعــض القطــط والــكالب وإعادتهــا إلــى المجتمــع، 
وأمريــكا  أوروبــا  فــي  للتبنــي  عرضهــا  يتــم  اآلخــر  والبعــض 
الشــمالية. يتــم تقديــم الدعــم الطبــي البيطــري للحيوانــات 
األليفــة  الغــري  الحيوانــات  بعــض  نقــل  يتــم  بينمــا  المصابــة، 
والتــي يصعــب التحكــم بهــا إلــى مناطــق منخفضــة الكثافــة 
الســكانية. وقــد أثمــرت هــذه اإلســرتاتيجية فــي تقليــل عــدد 

الحيوانــات الضالــة الُمبّلــغ عنهــا داخــل المجتمــع.

لمــاذا يتــم إطــالق الحيوانــات الضالــة مــرة أخــرى فــي المجمــع؟ 
ألــن تشــّكل مصــدر إزعــاج مــرة أخــرى؟

ال يتــم إرجــاع جميــع الحيوانــات ، بــل يتــم وضــع غالبيــة الجــراء 
ووضــع   ، التعقيــم  بعــد  اآلخــر  والبعــض   ، للتبنــي  والقطــط 
تطعيمهــم  يتــم   ، للرقبــة  وطــوق  األذن  علــى  العالمــات 
وإدخالهــم إلــى المجمــع. األســاس المنطقــي لهــذا األمــر هو 
أن كل حيــوان معــن يحمــي منطقتــه ، وبالتالــي إعــادة إدخــال 
هــذه الحيوانــات الضالــة مــرة أخــرى يحــول دون احتــالل تلــك 

المنطقــة بواســطة حيــوان آخــر؛ وبمــا أن الحيــوان ال يســتطيع 
تفاقــم  إلــى  ذلــك  يــؤدي  فلــن   - تعقيمــه  بعــد   – الت�كاثــر 
ــة،  ــات الضال المشــكلة. لقــد نجــح هــذا النمــوذج إلدارة الحيوان
بــدالً مــن التخلــص منهــم وهــو األمــر الــذي يعمــل فقــط علــى 
الضالــة، والموضــوع قيــد  الحيوانــات  خلــق فــراغ لمزيــد مــن 
مناقشــة مجموعــة المتطوعــن لتوســيع رقعــة هــذا الربنامــج 

علــى المســتوى الوطنــي.

كيف يمكنني القيام بدور لدعم جهود المجموعة؟

• اعتــنِ بحيواناتــك األليفــة - ت�أكــد مــن تســجيلها وتعقيمهــا 
ووضــع عالمــة عليهــا

• ال تطعم القطط والكالب الضالة

• ال ت�تالعب بمحطات التغذية التي توجد داخل المجمع

• ال تــؤِذ أي حيــوان ضــال، خاصــة تلــك التــي لهــا طــوق رقبــة 
وموســومة بعالمــة مميــزة

ُت�كّبــد نفقــات التشــغيل التــي تشــمل: فواتري الطبيــب البيطري، 
ــا ماليــة كبــرية علــى  ــات ، ضغوًط والغــذاء والمســاكن للحيوان
المجموعــة. إذا كنــت ترغــب فــي المســاعدة، فلمــاذا ال تدعــم 
األســبوعية  والــكالب  القطــط  إنقــاذ  مجموعــة  بيــع  ســاحة 
المشــروع  مكتــب  خــارج  مســقط،  المــوج  فــي  تقــام  التــي 
وخلــف مركــز المبيعــات )إمــا عــن طريــ�ق شــراء أو عــن طريــ�ق 
التــرع بأغــراض عينيــة غــري مرغــوب فيهــا( أو عــن طريــ�ق التــرع 
بأغذيــة الحيوانــات األليفــة )يفضــل الطعــام الجــاف والمعلــب 

للقطــط والــكالب فقــط(.

إن العمــل الــذي بدأتــه المــوج مســقط إلنقــاذ القطــط والــكالب 
يبشــر ببدايــة شــراكة ذات مغــزى ويمثــل نموذًجــا تجري�بًيــا نــود 
فــي فريــ�ق إدارة المجتمــع نشــره ومحاكاتــه مــع المجموعــات 

المتطوعــة األخــرى ذات االهتمــام المشــرتك.
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ســفينُة القراصنــة ُتبِحــر عائــدًة إلــى 
شــواطئ املــوج مســقط!

القراصنــة  ســفينة  ســفينتنا،  البّحــارة!  أيهــا  مرحــى 
المحبوبــة للغايــة تعــود إلــى ســواحل المــوج مســقط، 
لرتســو بشــكل دائــم مــرة أخرى في حديقة الشــاطئ. 
كمــا وعدناكــم، فهــذه الســفينة التــي تعتــرب معلمــًا 
جاذبــًا ســت�تخُذ موقعهــا مجــددًا فــي منطقــة ألعــاب 

األطفــال فــي الحديقــة.

تطويــ�ر،  لعمليــة  بأكملهــا  المنطقــة  وســتخضع 
حيــث ســيتم توفــري المزيــد مــن األنشــطة الممتعــة 
تطويــ�ر  التحســينات:  تشــتمل  الصغــار!  ألطفالكــم 
اإلضــاءة بحيــث يمكنكــم تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن 

موســم الشــتاء واللعــب وقــت المســاء، مــع إضافــة 
المظــالت  تنظيــم  إعــادة  عــن  فضــالً  أخــرى،  ألعــاب 
لتوفــري حمايــة أفضــل مــن أشــعة الشــمس أثنــاء لعــب 

أطفالكــم.

ومــن المقــرر أن يبــدأ العمــل فــي إعــادة الســفينة 
خــالل فــرتة الصيــف، وبمجــرد االنتهــاء مــن األعمــال 
ســنحتفل بإعــادة إفت�تــاح الحديقــة بإقامــة مهرجــان 
عائلــي رائــع بالحديقــة، حيــث ســت�تم دعوت�كــم لالحتفال 
وســيتم  الحديقــة.  الــى  القراصنــة  ســفينة  بعــودة 
حــول  المتعلقــة  التفاصيــل  بالمزيــد مــن  موافات�كــم 

هــذا المهرجــان، وذلــك فــي أقــرب فرصــٍة ممكنــة.

نــود إفادت�كــم بأنــه لوحــظ أن بعــض الســكان األفاضــل يقومــون بتخزيــ�ن األغــراض فــي مواقــف الســيارات الخاصة 
بهــم فــي الطابــق الســفلي؛ وهــذا األمــر ليــس فقــط يعتــرب مشــوهًا للمنظــر العــام ولكنــه يعتــرب أحــد األســباب 

التــي قــد تــؤدي إلنــدالع حرائــق خطــرية بســبب هــذه األغــراض.

فقــد تــم العثــور علــى مجموعــة مــن األغــراض مثــل اللصناديــق واألثــاث المنزلــي ولعــب األطفــال والشــوايات 
واســطوانات الغــاز بــل وقــوارب "الكايــاك" وخزانــات الوقــود! إذ تعتــرب جميــع هــذه المــواد خطــرة وقــد تشــكل 
خطــًرا النــدالع حريــ�ق، كمــا أن القيــام بتخزيــ�ن هــذه األغــراض ُيعــد مخالفة مباشــرة للوائح ُمجتمع الموج مســقط.

كمــا أننــا نــود التنويــه بــأن هنــاك فــرتة ســماح حتــى ٣٠ أبريــ�ل الجــاري، وقبــل حلــول هــذا التاريــ�خ، ُيرجــى التخلــص 
مــن أيــة أغــراض قمتــم بتخزينهــا حالًيــا. بعــد ذلــك، إذا وجدنــا أن األغــراض ال تــزال موجــودة، فســنقوم بإزالتهــا 
والتخلــص منهــا - وقــد يتــم فــرض رســوم علــى هــذه الخدمــة. وســت�تم إزالــة جميــع األغــراض التــي ُتعتــرب خطــًرا 

كبــرًيا علــى الســالمة والتخلــص منهــا علــى الفــور دون أي إشــعار.

عليــه نرجــو منكــم الت�كــرم بالتعــاون معنــا إلزالــة هــذه األغــراض علــى الفــور، علمــًا أنــه فيمــا بعــد، ســيتم 
أغــراض توجــد فــي مواقــف الســيارات والتخلــص منهــا. مصــادرة أي 

نقّدر لكم تعاونكم معنا في الحفاظ على مظهر مجتمعنا.

مالحظــة هامــة: بشــأن تخزيــن األغــراض يف مواقــف الســيارات 
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أعزاؤنــا  المــالك ، هــل دفعتــم رســوم الخدمــات المســتحقة عليكــم؟ أرجــو أن الت�رتكوهــا حتــى 
اللحظــة األخــرية!

جميعنــا ننســى فــي بعــض األحيــان، قــد يحــدث ذلــك كثــريًا. ولكــن حتــى نضمــن إســتمرار تقديــم خدمــات   عاليــة الجــودة لكــم، يرجى منكم 
الت�أكــد مــن دفــع فاتــورة الخدمــات عــن الربــع الثانــي للعــام الجــاري قبــل التاريــ�خ المذكــور بالفاتــورة تجنبــًا للتعــرض لدفــع غرامــة الت�أخــري 
وقدرهــا ١٠ ر.ع شــهريًا . للمزيــد مــن المعلومــات يرجــى التواصــل معنــا عــرب: customerservice@almouj.com نشــكركم مقدًمــا علــى 

الدفــع الفــوري لهــذه الرســوم ، ممــا يعــزز مــن خدمــة مجتمــع المــوج عــرب مختلــف المرافــق والخدمــات المقدمــة للســكان. 

منصــات دفــع 
رســوم اخلدمــات ... 

املزيــد مــن الطــرق 
والوســائل لدفــع 

فواتيركــم 

ســيتم قري�بــًا توفــري عــددًا مــن منصــات الخدمــة الذاتيــة لتســهل لكــم دفــع 
رســوم الخدمــة الربــع ســنوية، باالضافــة إلــى تســهيل دفــع مســتحقات التربيــد 
الشــهرية. كمــا أنــه بإمــكان المــالك أيضــًا دفــع األقســاط والدفعــات المســتحقة 

عليهــم عــرب هــذه المنصــات. 

توجد هذه المنصات في:

• الطابق الثالث في الممشى 

• الطابق األول في الممشى –  مركز خدمات الت�أجري وإعادة البيع 

• مركز المبيعات  

وســيتم اإلعــالن عــن المزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الموضــوع خــالل األســابيع 
المقبلة. يرجى مالحظة أنه مازال بإمكانكم اإلســتمرار في دفع المســتحقات 

بالطــرق المتبعــة حاليــًا ووفــق ماهــو مذكــور فــي الفاتــورة الخاصــة بكم .  

أبطــال مجتمــع املــوج يســتحقون 
اإلشــادة والثناء..بــادروا بترشــيح 

األســماء.. اآلن!

هــل تعــرف شــخًصا يقــوم بعمــل رائــع هنــا؟ لمــاذا ال ترشــحه 
ليكــون أحــد أبطــال مجتمعنــا لنحتفــي بــه جميعــًا؟

لقــد عرضنــا "مبــادرة أبطــال المجتمــع" فــي إصدارنــا األول، 
لــذا يســرنا أن نســمع منكــم قصــص القاطنــن فــي مجتمعنــا 
حيــث  لآلخريــ�ن؛  بمســاعدتهم  إي�جابًيــا  فرًقــا  ُيحدثــون  الذيــن 
وقتــه  مــن  خصــص  شــخص  أي  المرشــح  يكــون  أن  يمكــن 
وإلتزامــه ومهاراتــه لتقديــم المســاعدة والدعــم لآلخريــ�ن 

مجتمعنــا. فــي 

الربيــد  عــرب  معنــا  التواصــل  طريــ�ق  عــن  ترشــيحك  قــّدم 
وسرنســل   )  customerservice@almouj.com( اإللكرتونــي 

بياناتهــا. إلكمــال  مختصــرة  اســتمارة  لــك 
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يمكــن أن يمثــل تنــاول الطعــام بشــكل صحــي مــع كل وجبــة 
ــا، ولكــن بمجــرد اســتبدال بعــض المــواد  أو وجبــة خفيفــة تحدًي
بخيــارات صحيــة يمكــن أن يســاعد بشــكل  المعتــادة  الغذائيــة 
كبــري! عندمــا نكــون جائعــن ، فإننــا نميــل إلــى التهــام مــا هــو 
فــي متنــاول اليــد ولكــن بالحفــاظ علــى توفــر طعــام صحــي 
النجــاح  مســار  علــى  أنفســنا  نضــع  فنحــن  حولنــا،  مــن  بكــرثة 
الطعــام  اســتبدال  فوائــد  ت�كــون  أن  يمكــن  وهنــا  الغذائــي، 

المتــاح حولنــا ال تقــدر بثمــن.

هــذا ال يعنــي أنــك بحاجــة إلــى التخلــص مــن جميــع األطعمــة 
"الســيئة" مــن نظامــك الغذائــي تماًمــا مــرة واحــدة ؛ بــدال مــن 
ذلــك عليــك موازنــة النظــام الغذائــي الخــاص بــك والوصــول 
إلــى خيــارات مغذيــة بوتــرية أكــرث، وبنــاء عــادات غذائيــة أفضــل 

ســيؤدي بــال شــك إلــى صحــة أفضــل.

خطوات اإلستبدال الغذائي

إليــك بعــض البدائــل الغذائيــة لتبــدأ بهــا، فــي القريــب العاجــل 
الصحــي  بالغــذاء  يتعلــق  فيمــا  الخاصــة  أفــكارك  ســتبدع 
المناســب لــك ... لمــاذا ال ُتشــرِك األطفــال فــي هــذه المبــادرة 

الحميــدة؟

• اســتبدل ملــح الطعــام العــادي بملــح البحــر أو الملــح المتبــل 
أو ملــح الهيمااليــا الــوردي

• اســتبدل األرز األبيــض بــاألرز البنــي أو الكينــوا التــي ترتبــط 
بالســبانخ نباتيــا 

• اســتبدل الخبــز األبيــض بالخبــز البنــي الكامــل أو المعكرونــة 
البيضــاء بباســتا الحبــوب الكاملــة

• هــل تحــب المشــروبات الغازيــة؟ اســتبدلها بالمــاء العــادي / 
بالميــاه العذبــة المنّكهــة بالفواكــه أو العصائــر الطازجــة

• هــل تحــب الفطــور المطبــوخ؟ جــرِّب ســلق البيــض ، وشــوي 
براونــز"  الـ"هــاش  واســتبدل   ، القلــي  مــن  بــدالً  اللحــوم 

باألفــوكادو.

ال تحتــاج إلــى تغيــ�ري نظامــك الغذائــي بشــكل جــذري لتحظــى 
بــأكل صحــي. قــد تــؤدي التغيــ�ريات الصغــرية مثــل هــذه البدائــل 
الغذائيــة إلــى خيــارات أفضــل وخلــق عــادات صحيــة مســتمرة ، 
ممــا يجعلــك أقــرب إلــى أهدافــك الغذائيــة وتحقيــق الصحــة 
المبــادرة  هــذه  فــي  النجــاح  لــك  نتمنــى  المرجــوة.  البدنيــة 

الصحيــة!

اســتبدل غــذاءك احلالــي... بالغــذاء الصحــي!

مياة طبيعية
 بنكهات

فواكهة
مثلجة

رز أسمر
رقائق فشار

البطاطس

احللوياتصودا

رز أبيض

ف علــى 20 عالمــة جتاريــة جديــدة َتَعــرَّ
 ســتنضم إلــى املمشــى

لالجتماعــات  مثالــي  كمــكان  "الممشــى"  تصميــم  تــم 
والفعاليــات الرتفيهيــة الخارجيــة، وهــو ُيعــد مكاًنــا مثالًيــا يجمع 
الــكل فــي مــكان واحــد للباحثــن عــن تجــارب فريــدة مــن نوعهــا؛ 
ــاح أكــرث  ــب بافت�ت وتســتمر هــذه التجــارب فــي النمــو، حيــث ُنرحِّ
مــن ٢٠ عالمــة تجاريــة جديــدة فــي الممشــى خــالل األشــهر 

المقبلــة. القليلــة 

• اســتمتع بقهــوة خاصــة أو كيــك طــازج أو ســلطة صحيــة فــي 
دوز كافيــه - شــركة القهــوة المتخصصــة مــن الكويــت. 

• بالنســبة للباحثــن دوًمــا عــن الطعــام المنزلــي المســتوحى 
مــن المطبــخ الربيطانــي، فــإن ماكينــزز كافي�يــه فتــح أبوابــه للتو 
وهــو المــكان المناســب للتــزود بالطاقــة والغــذاء الشــهي 

المنعــش بينمــا تســتمتع ببيئــة منزليــة حيويــة دافئــة. 

إلــى ميتــو لتجربــة مزي�جهــم المذهــل مــن التقاليــد  • توجــه 
)قاعــدة الشــاي( ونكهــات القــرن الحــادي والعشــري�ن الممتعــة 
مــع إمكانيــة االختيــار بــن إضافــات "البوبــاس" أو "الجيلــي". 
يمكنــك أيًضــا االســتمتاع باألنشــطة الجديــدة المتوفــرة فــي 
ذلــك  فــي  بمــا  الجديــدة  المتنقلــة  الطعــام  عربــات  ســاحة 
"الرتامبولــن" وهيــاكل التســلق، وطــاوالت تنــس الطاولــة و 

غريهــا المزيــد. 

• إرضــاًء لشــهيتك للحلويــات، جــرِّب تشــكيلة الفطائــر "الوافلــز" 
واآليــس كريــم مــن بانالــو، والمتوفــر أيًضــا فــي ســاحة عربــات 

الطعــام المتنقلــة الجديــدة بجــوار مرســى المــوج. 

 – محليــة  ناشــئة  شــركة  اســتضافة  مســقط  المــوج  يســر   •

إتاليــان باريســتا أو "باريســتا اإليطاليــة"، والتــي تقــدم مزي�ًجــا 
مــن المأكــوالت اإليطاليــة واألمريكيــة مــع أكــرث مــن خمســن 

صنفــًا مــن أصنــاف المأكــوالت فــي القائمــة. 

ــج ومــوّرد  ــارة شــابروز - ُمنتِ • جــدِّد تصميــم بيتــك الداخلــي بزي
المفروشــات الخشــبية ضمــن مجموعــة واســعة مــن المنتجــات 

والخدمــة االســت�ثنائية مــع خــربة ممّيــزة. 

• توفــر مغســلة الدولفــن للغســيل الجــاف الصديقــة للبيئــة، 
لــكل مــن  الجــاف  التنظيــف   ، الموجــودة اآلن فــي مرســى ٣ 
بالعنايــة  وعدهــم  ومــع   ، والتجاريــة  الشــخصية  االحتياجــات 
بمالبســك كمــا لــو كانــت مالبســهم، حيــث يمكنــك الت�أكــد مــن 

وبمتطلباتــك.   بــك  ســيعتنون  أنهــم 

• ت�تمحــور أجــواء مــن اإلثــارة حــول وصــول ليتــو كافي�يــه - وهــو 
مطعــم شــهري فــي لنــدن يمــزج بــن الطعــام الُمغــذِّي الصحــي 

مــع مجموعــة متنوعــة مــن الحلويــات التــي ال ُتقــاوم.

• مــان كيــف، وهــي شــركة ُعمانيــة ناشــئة تجلــب نظاًمــا جديــًدا 
وملهًمــا مــن أدوات العنايــة بالرجــل المعاصــر. 

والمشــروبات  المأكــوالت  منافــذ  مــن  العديــد  افت�تــاح  مــع 
أيًضــا  تســتمتع  أن  نأمــل   ، اآلن  الجديــدة  الراحــة  ووســائل 
الحيــة  العــروض  ومشــاهدة  للرتفيــه  كمــكان  بالممشــى 
الممشــى  أجــواء  فــي  المحيطــة  بالمناطــق  واالســتمتاع 

الرائعــة.



Community Queries

إستفسارات السكان

Staged Payments

الدفعات المستحقة

Residency and Visa

الت�أشرية واإلقامة

Property Handover

تسليم العقار

Security

األمن

Sales and Leasing

المبيعات والت�أجري

Maintenance

الصيانة

Amenities and Facilities

الخدمات والمرافق

Complaints

الشكاوى
Retail Enquiries

إستفسارات المنافذ التجارية
Events

الفعاليات القادمة
Utilities

خدمات الكهرباء والماء

800  77776
+968  2453  4444
customerservice@almouj .com

الخدمات

مــــــــــركز االتصــاالت والمعلومــــات

Services

Contact & Information Centre

Important numbersأرقام مهمة

 أمن الموج
Al Mouj Security 

الموج للجولف
Al Mouj Golf 

مرسى الموج
Al Mouj Marina

 المستشفى السلطاني
Royal Hospital

مستشفى ستار كري
Star Care Hospital

مركز الموالح الشمالية الصحي
North Al Mawaleh Health Center

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء
Muscat Electricity Distribution Company

9139 3641

2200 5990

2453 4544

2459 9000

2455 7200

2454 8411

800 70008

 الشرطة / حري�ق / سيارة إسعاف
Police/Fire/Ambulance

مركز شرطة العذيبة
Azaiba Police Station

مركز استعالمات المطار
Airport information centre

مسقط سيتي سنرت
City Centre Muscat 

 عمانتل
Omantel

اوريدو
Ooreedoo

9999

2452 1099

2435 1234

2455 8888

1234

1500


