النشرة اإلخبارية لمجتمع الموج
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الموج مسقط ،المجمع السكني النابض بالحياة على الواجهة البحرية ،والوجهة الرتفيهية التي تمكن األفراد والشركات والثقافات من التواصل واالزدهار.
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أه ًال وسه ًال
يســعدنا تقديــم النســخة األولــى مــن النشــرة اإلخباريــة ‘نبــض المــوج’ الخاصــة
بمجتمــع المــوج ،والتــي نعتــزم إصدارهــا كل شــهري�ن علــى نحــوٍ منتظــم وتوظيفهــا
إلبقائ�كــم علــى اطــاع بأحــدث األخبــار والمســتجدات المتعلقــة بمشــروع "المــوج
ـود أن تعــود هــذه الخطــوة بالفائــدة عليكــم ،لــذا نرجــو مشــاركتنا آرائ�كــم
مســقط" .ونـ ّ
واقرتاحات�كــم لمســاعدتنا فــي االرتقــاء بهــذه النشــرة مــن خــال التواصــل معنــا عــر
الربيــد اإللكرتونــيcustomerservice@almouj.com :
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بطاقة خصومات ‘ماي املوج’ اخلاصة باملقيمني
فرصــة لالســتمتاع بالكثــر مــن العــروض مقابل أســعار مقبولة!
مــن المؤكــد أن الخصومــات أمـ ٌـر مغـ ٍر لــدى الجميــع ،لــذا ســنتيح
أمــام المقيمــن فــي مشــروع "المــوج مســقط" قري�ب ـ ًا فرصــة
االســتمتاع بمجموعــة واســعة مــن المزايــا التــي يوفرهــا
برنامــج الخصومــات الفريــد والخــاص بنــا ‘مــاي المــوج’ .نعمــل
حاليــ ًا علــى تطويــ�ر تطبيــق ٍ إلكرتونــي ســيم ّكن المقيمــن
المســجلني مــن
ــاك والمســت�أجري�ن
الم ّ
فــي المشــروع مــن ُ
ّ
االســتفادة مــن العــروض والخصومــات التــي توفرهــا الجهــات
والخدمــات المشــاركة فــي الربنامــج.
ٍ
ٍ
وخصومــات
عــروض
وي�بــذل فريقنــا جهــود ًا حثيثــة لت�أمــن

ـركات وجهـ ٍ
ٍ
ـات متنوعــة ضمــن مشــروع
مجزيــة بالتعــاون مــع شـ
"المــوج مســقط" وخارجــه .وسنســعى علــى قــدم وســاق
مجمعنــا الســكني
لتوفــر عــروض ال تضاهــى للمقيمــن فــي
ّ
االســت�ثنائي.
نتطلــع قدمــ ًا للكشــف عــن المزيــد مــن المعلومــات حــول
برنامجنــا المتميــز خــال األســابيع المقبلــة.
وإن كنتــم مــن المهتمــن بمشــاركة خدمات�كــم وعروضكــم
ضمــن برنامــج خصومــات ‘مــاي المــوج’ الخــاص بالمقيمــن،
فتفضلــوا بالتواصــل معنــا عــر الربيــد اإللكرتونــي
customerservice@almouj.com

أكادميية يوفنتوس لكرة القدم قريب ًا
يف مشروع املوج مسقط
هــل ت�تطلعــون إلــى صقــل مهــارات أطفالكــم فــي كــرة القــدم
واالســتمتاع بهــذه الرياضــة الجميلــة؟ حســن ًا ،مشــروع "المــوج
ـارة إليكــم .يســعدنا إعالمكــم بأ ّننــا نضــع
ـاء سـ ّ
مســقط" يحمــل أنبـ ً
اللمســات األخــرة علــى التعــاون الــذي ســيجمعنا مــع أكاديمية
يوفنتــوس لكــرة القــدم الفت�تــاح ملع ـ ٍ
ب تابــع ٍ لألكاديميــة فــي
ربــوع مجتمــع المــوج ،وذلــك فــي إطــار مســاعينا الراميــة إلــى
تعزيــ�ز الوعــي واالهتمــام بصحــة وعافيــة أفــراد مجتمعنــا.
وسيشــغل ملعــب كــرة القــدم الصغــر موقع ـ ًا مميــز ًا بالقــرب
مــن مكتــب مشــروع "المــوج مســقط" خلــف مركــز المبيعــات.
وســ ُتجري األكاديميــة دورات تدري�بيــة احرتافيــة تحــت إشــراف
مدرب ـ�ي مؤهلــن مــن االتحــاد األوروبــي لكــرة القــدم واتحــاد
كــرة القــدم .واســتناد ًا إلــى عــدد األطفــال المســجلني (مــن
عمــر  16 -3عامــ ًا) ،ســيقدم المدربــون المحرتفــون جلســات
تدري�بيــة مرتــن فــي األســبوع (أيــام الثالثــاء والخميــس) وتمتــد
فــرة كل دورة لـــ  10أســابيع ألطفــال "المــوج مســقط" فقــط.
وخــال هــذه المــدة ،ســيتع ّلم األطفــال جوانبــ ًا متعــددة مــن
هــذه الرياضــة ،مــع الرتكيــز علــى آليــة التالعــب بالكــرة واكتســاب
مهــارات وتقنيــات فعالــة ضمــن بيئــة تعليميــة وممتعــة فــي
آن ٍ معــ ًا.

يمثلــون المســتقبل ،ممــا يعــزز مــن أهميــة األكاديميــة
الموجهــة للصغــار والتــي تســعى لمســاعدة األطفــال علــى
تقديــم أفضــل مــا لديهــم مــن إمكانــات ومواهــب .كمــا تــرى
األكاديميــة فــي الرياضــة عمومــ ًا وكــرة القــدم علــى وجــه
أساســية لنقــل القيــم الرتبويــة الســامية.
وســيلة
الخصــوص
ً
ً
وتولــي الكثــر مــن الرتكيــز علــى االحــرام المتبــادل ،وت�تبنــى
ثالثــة مبــادئ أساســية؛ هــي احــرام العمــل الجماعــي
والعمــل الجــاد واتبــاع الســبل الحســنة .حيــث تعمــل األكاديميــة
ٍ
ـوارد بشــرية قيمــة أوالً ،والعبــن
علــى النهــوض بأفرادهــا كمـ
أكفــاء ثانيــ ًا.
المقــرر أن تفت�تــح األكاديميــة أبوابهــا للتســجيل فــي
ومــن
ّ
"المــوج مســقط" يــوم الجمعــة المصــادف لـــ  22فربايــر مــن
الســاعة  10صباحــ ًا وحتــى الســاعة  12ظهــر ًا ،لتبــدأ الــدورات
التدري�بيــة مــن مــارس  .2019وســنقوم بتوفــر المزيــد مــن
التفاصيــل قري�بــ ًا.
ترقبــوا المزيــد مــن المعلومــات حــول األوقــات واألســعار
والعــروض!

وت�تمحــور فلســفة يوفنتــوس حــول أن الشــباب هــم مــن
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املرافق اجلديدة للسكان

يوم مفعم باملرح مع
برو تنس عمان
هنــاك الكثــر مــن الفعاليــات الشــيقة لألســابيع المقبلــة!
حيــث سيشــهد منتــزه المســاحات الطبيعيــة تحــوال رائعـ ًا ليضــم
حديقــة للتزلــج ونصــف ملعــب كــرة ســلة باإلضافة إلــى معدات
اللياقــة فــي الهــواء الطلــق وغريهــا الكثــر .توفــر هــذه
الخدمــات الجديــدة مرافــق مميــزة للســكان ،وأروع مزاياهــا
هــي أنهــا مجانيــة تمامــ ًا .يمتــد المنتــزه علــى طــول الممــر
المائــي مــن المنطقــة  1إلــى حدائــق الريحــان ،وي�جــري فــي
الوقــت الحالــي تجديــده لتحســن المظهــر العــام للحدائــق
وتوفــر الخدمــات والمرافــق الجديــدة التــي ســتبهر الجميــع،
ومنهــا:
• نصف ملعب كرة السلة
• حديقة التزلج
• منطقــة الجلــوس المرتفعــة والمط ّلــة علــى الممــرات
المائيــة الداخليــة
• مســار للدراجــات الهوائيــة مــع مناطــق مســتوية تمام ـ ًا
للمبتدئــن والدراجــات الصغــرة
• إضــاءة مبهــرة بتقنيــات متقدمــة بالطاقــة الشمســية
فــي المنتــزه
• معدات التماري�ن الرياضية
وســيبقى المنتــزه المحصــص للــكالب القائــم موجــود ًا .نعمــل
بجــد مــن أجــل اســت�كمال المرافــق والتحســينات الجديــدة
ّ
بالســرعة الممكنة ،بحيث يمكن للســكان االســتفادة من كافة
المرافــق الجديــدة فــي المنتــزه خــال األســابيع القادمــة.
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يســتضيف مشــروع "المــوج مســقط" بالتعــاون مــع أكاديميــة ‘بــرو
تنــس عمــان’ يومــ ًا مفتوحــ ًا مفعمــ ًا بالمــرح لجميــع المقيمــن فــي
مجتمــع "المــوج" .
التاريــ�خ :الجمعــة 1 ،مــارس فــي مركــز المــوج للتنــس (الواقــع إلــى
جانــب حضانــة األفــق الدوليــة ومركــز مبيعــات المــوج)
مســاء
التوقيــت :مــن الســاعة  4بعــد الظهــر وحتــى الســاعة 8
ً
ـاء ،وللكبــار
(األطفــال مــن الســاعة  4بعــد الظهــر وحتــى الســاعة  6مسـ ً
مســاء)
مســاء وحتــى الســاعة 8
مــن الســاعة 6
ً
ً
تفضلــوا بزيارتنــا فــي هــذا اليــوم المتميــز للقــاء كادر
‘بــرو تنــس’ مــن محرتفــي التنــس الودوديــن ،وإلقــاء نظـ ٍ
ـرة عــن كثــب
علــى برامجهــم الممتعــة.
ٍ
أوقــات ســعيدة زاخــرة
ويضمــن اليــوم المفتــوح للــزوار قضــاء
بالنشــاطات المتنوعــة والكثــرة -وســتلبي هــذه الفعاليــة التفاعليــة
تطلعــات الجميــع مــن كافــة األعمــار مــع برنامــج ٍ حافــل ٍ بالمــرح
والتســلية .عــاوة علــى باقـ ٍ
ـة واســعة مــن الجوائــز والهدايــا وغريهــا
مــن األنشــطة التــي ســرضي جميــع أفــراد العائلــة.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فرصة الختبار رياضة التنس الممتعة
أنشطة التنس للصغار
برنامج تماري�ن كارديو التنس  -واللياقة البدنية للكبار
تجربة تنس إكسربيس  -لالعبني الكبار والجدد
مسابقات المعلومات
هدايا وجوائز
مشروبات باردة ووجبات خفيفة
أنشطة الرسم على الوجوه
ألعاب تفاعلية
فري�ق مؤهل يضم أعضاء ودودين

نشــاطات مجانيــة تلبــي تطلعــات جميــع أفــراد العائلــة! وال حاجــة
للتســجيل المســبق.

نبض

نشرة الموج اإلخبارية

5

برنامج أبطال مجتمع املوج
ٍ
بشــيء مميــ ٍز للغايــة لصديــق
هــل تعرفــون شــخص ًا مــا قــام

ـم تصميــم الجائــزة خصيص ـ ًا لتقديــر المبــادرات واألمــور
وقــد تـ ّ

ـدم معروف ـ ًا للمجتمــع المحلــي؟ نرجــو أن تخربونــا
أو جــار أو قـ ّ

يتــم إغفالهــا ولكنهــا تصنــع فارقــ ًا
الصغــرة التــي غالبــ ًا مــا
ّ
كبــر ًا فــي حيــاة ســكان مجتمعنــا ،مثــل مســاعدة الجــران مــن

المزيــد حــول هــذا العمــل.
مبــادرة جديــدة لت�كريــم هــؤالء األشــخاص ضمــن
لقــد أطلقنــا
ً
ممــن يبذلون ما بوســعهم
مجتمــع مشــروع "المــوج مســقط"ّ ،
ٍ
أفــراد آخريــ�ن أو االرتقــاء بالمجتمــع الــذي
للنهــوض بحيــاة

يقطنونــه بشــكل ٍ عــام.
صــرح عاصــم الزدجالــي ،نائــب
وتعليقــ ًا علــى هــذه الخطــوة،
ّ
الرئيــس لخدمــة العمــاء لمشــروع "المــوج مســقط"" :أنــا
ســعيد للغايــة بإطالقنــا لهــذا الربنامــج .فنحــن نــدرك جيــد ًا أن
ٌ
هنالــك الكثــر مــن العمــل الجــاري فــي المشــروع ،وي�وجــد
أشــخاص يســاهمون بجعلــه مكانــ ًا مميــز ًا للعيــش .لــذا تعتــر
ٌ
تعــر
واحــدة مــن الطــرق التــي
جائــزة أبطــال مجتمــع المــوج
ً
ّ
ـاد لهــؤالء األفــراد
عــن تقديرنــا للجهــود المتفانيــة والعمــل الجـ ّ
قدمــوا الكثــر لمجتمعنــا .كمــا نأمــل أن يتم ّكــن الربنامــج
الذيــن ّ
مــن تســليط الضــوء علــى أعمالهــم الرائعــة وت�كريمهــم علــى
نحــوٍ أفضــل".

كبــار الســن فــي التســوق أو تنظيــم فعاليــات تهــدف إلــى
تعزيــ�ز الروابــط المجتمعيــة ضمــن المشــروع أو المســاهمة
فــي التــرع للجمعيــات الخرييــة المســجلة ،وإلــى مــا هنالــك.
تــودون ترشــيح فــرد تعتقــدون بأنــه قــد أســهم
فــإن كنتــم
ّ
فــي االرتقــاء بمجتمــع المــوج ،نرجــو منكــم إرســال اســمه
وتفاصيــل عملــه الخــري ضمــن اســتمارة الرتشــيح فــي أي
وقــت .وســندرس مســاهمات األســماء المرشــحة لنعلــن عــن
اســم الفائــز الحق ـ ًا خــال العــام .وســيحصل الفائــزان بالمرتبــة
�كــرم جهودهمــا
األولــى والثانيــة علــى شــهادة تقديــر ت ّ
كمواطنــن صالحــن فــي مجتمــع "المــوج مســقط" ،عــاوة
علــى قســيمة طعــام ومشــروبات لشــخصني.
يرجــى مــلء اســتمارة الرتشــيح وإرســالها إلى الربيــد اإللكرتوني
customerservices@almouj.com

العناية باللياقة البدنية لعام 2019
االرتقاء بنمط احلياة ال يتطلب تغيير جميع العادات
ٍ
بحميــة
غالبــ ًا مــا تشــتمل قراراتنــا للعــام الجديــد علــى البــدء
ٍ
ـل مــن األطعمــة الجاهــزة.
غذائيــة جديــدة أو تنــاول كميــات أقـ ّ
لكــن لســوء الحــظ وعلــى الرغم مــن النوايا الصادقــة والعزيمة
القويــة فــي بــادئ األمــر ،فمعظمنــا يبــدأ باالستســام فــي
أواخــر ينايــر بســبب األهــداف غــر الواقعيــة التــي نرســمها
ألنفســنا.
ٍ
ٍ
غذائيــة صارمــة أو االبتعــاد
بحميــة
فعوضــ ًا عــن االلتــزام
لــم ال تحاولــون
والضــارة،
الجاهــزة
نهائيــ ًا عــن األطعمــة
َ
ٍ
منهجيــة أكــر شــموالً ُتعنــى بصحت�كــم وعافيت�كــم،
تب ّنــي
مــن خــال اتخــاذ خطــوات صغــرة علــى نحــوٍ منتظــم لتحســن
نمــط حيات�كــم ،إذ إن ذلــك يعــود بت�أثيــ ٍر أكــر علــى صحت�كــم،
كمــا تســتطيعون رفــع وتــرة هــذه الخطــوات تدري�جي ـ ًا لتهيئــة
المهــم
برنامــج ٍ يناســب طاقــة أجســادكم وإمكانياتهــا .ومــن
ّ
أن نــدرك أن التم ّتــع بصحـ ٍ
ـة جيــدة ال يعنــي ممارســة التماري ـ�ن
الرياضيــة فحســب ،بــل يتط ّلــب التح ّلــي بالعزيمــة والوعــي؛
فعاداتنــا الغذائيــة وســلوكنا المرتبــط بالنشــاط البدنــي لهمــا
ت�أثــر كبــر علــى رحلتنــا نحــو تحقيــق اللياقــة البدنيــة المرجــوة.
لــذا ،مــن الضــروري اتخــاذ موقــف ذهنــي إي�جابــي وااللتــزام
الجــاد بتحقيــق أهدافنــا المنشــودة.

 6نبض

نشرة الموج اإلخبارية

ففــي بعــض األحيــان تبــدأ التغيــ�يات الكبــرة مــع التحــوالت
الصغــرة ،كاختيــار الصعــود باســتخدام الســالم عوضــ ًا عــن
ٍ
كأس مــن الشــاي أو فنجــان مــن القهــوة
المصعــد ،واســتبدال
بكــو ٍ
ب مــن المــاء الدافــئ أو الشــاي باألعشــاب ،وتنظيــم
ٍ
برنامــج ٍ ثابــت للنــوم وااللتــزام بــه ،وقــراءة المعلومــات
المدونــة علــى األغذيــة عنــد التســوق ،وتنــاول قطعــة إضافيــة
مــن الفاكهــة أو الخضــار يوميـ ًا ،واســتبدال نشـ ٍ
ـاط يتط ّلــب الكثري
مــن الجلــوس بآخــر يحتــاج إلــى المزيــد مــن النشــاط البدنــي
خــال اليــوم ،وتقليــل الوجبــات الســريعة فــي األســبوع .وال
تنســوا مكافــأة أنفســكم عندمــا تشــعرون أنكــم قــد التزمتــم
بمــا فيــه الكفايــة بخططكــم الصغــرة عــر تنــاول قطعــة حلــوى
بهــذه المناســبة.
وســتلحظون أن التغيــ�يات الصغــرة التــي يمكــن التح ّكــم بهــا
علــى نحــوٍ أســهل وأكــر ديمومــة ،ســتحقق نتائجــ ًا فعالــة
بصــورة أكــر نجاحــ ًا مــن الحميــة الصارمــة ،لتصبــح قري�بــ ًا جــزء ًا
مــن روتينكــم اليومــي .وهكــذا ،حاولــوا إجــراء هــذه التغي ـ�يات
البســيطة والفعالــة أو جربــوا ابتــ�كار برنامــج علــى طريقت�كــم
تعتزمــون مــن خاللــه التطلــع قدم ـ ًا إلــى العــام الجديــد وعــدم
النظــر إلــى الخلــف مــرة ثانيــة!
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خدمات "أجرة مواصالت" قريب ًا يف املوج مسقط
هــل ســئمتم انتظــار ســيارة أجــرة أو مجادلــة ســائق ســيارة

"مواصــات" مركــز اتصــاالت يعمــل علــى مــدار الســاعة لالجابــة

غــر مــزودة بعــداد أجــرة ،أو اضطررتــم إلــى اســتقالل ســيارة

عــن جميــع االستفســارات المتعلقــة بخدمــات ســيارات األجــرة

ٍ
باهــظ للغايــة؟ مــن المرجــح أننــا
إلــى المطــار مقابــل ســع ٍر

والحافــات .يمكنكــم التواصــل مــع مركــز االتصــاالت علــى

جميعــ ًا مررنــا بمثــل هــذه التجربــة ،لــذا يســعدنا إعالمكــم بــأن

األرقــام .2412 1555 /2412 1500

ســيارات "أجــرة مواصــات" س ـت�كون متواجــدة ضمــن مســاحتني
مخصصتــن لركــن ســيارات األجــرة علــى الشــارع رقــم  6بالقــرب
مــن "الممشــى" .عــاوة علــى موقــف إضافــي لركــن ســيارات
الت�كســي مخصــص للســيارات باللونــن الربتقالــي واألبيــض.
ويذكــر بــأن جميــع ســيارات "أجــرة مواصــات" هــي مــزودة
بعـ ٍ
ـداد لألجــرة يبــدأ مــن  1ريــال عمانــي و 200بيســة لــكل  1كــم.
ـل الــركاب
كمــا ت�توفــر ســيارات الشــركة المخصصــة للمطــار لتقـ ّ
إلــى مشــروع "المــوج مســقط" مــن مطــار مســقط الدولــي

وذلــك مقابــل مخــرج "القادمــون" بســعر يبــدأ مــن  2.5ريــال

وعــاوة علــى ســيارات األجــرة ،يوفــر مشــروع "المــوج مســقط"
حافلــة مخصصــة للرحــات المنتظمــة تابعــة لشــركة "مواصــات"
وذلــك مــن وإلــى مجتمــع "المــوج" إلــى ســيتي ســنرت مســقط،
إلــى جانــب خدمــة النقــل بالحافــات مــن "مواصــات" وفــق
مســار يحمــل رقــم  8وي�بــدأ مــن منطقــة الموالــح الشــمالية
مــرور ًا مــن مجتمــع "المــوج" و"المــوج للجولــف" ومطــار
مســقط الدولــي إلــى الخويـ�ر ،لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا
المســار يمكنكــم الضغــط هنــا.

عمانــي .وبإمكانكــم تنزيــ�ل التطبيــق اإللكرتونــي الخــاص بـــ

وس ـت�كون ســيارات األجــرة مركونــة فــي مواقفهــا المخصصــة

"أجــرة مواصــات" مــن متجــر ’أب ســتور‘ ،حيــث تســتطيعون

وعلــى أتــم االســتعداد لتوصيلكــم إلــى أي مــكان تــودون

الحجــز وتعقــب ســيارة األجــرة الخاصــة بكــم مــن خاللــه .وتمتلــك

ابتــداء مــن فربايــر .2019
الذهــاب إليــه فــي أرجــاء المدينــة
ً

عطلة نهاية أسبوع رائعة للجري
ـم قياســي مــن الكبــار والصغــار فــي النســخة الثامنة
شــارك رقـ ٌ
مــن ماراثــون "المــوج مســقط" الــذي جــرى يومــي  18و 19ينايــر
توجهــت جميــع األنظــار إلــى مشــروع
مــن العــام الحالــي .وقــد
ّ
"المــوج مســقط" خــال اســتضافته لهــذه الفعاليــة المرموقــة
التــي نجحــت بمواكبــة جميــع التطلعــات ،كمــا نجــح المشــروع
بذلــك علــى الــدوام فــي جميــع المياديــن األخــرى .واشــتملت
الفعاليــة علــى مجموعـ ٍ
ـة مــن النشــاطات ضمــن قريــة الســباق،
بمــا فيهــا عــروض موســيقية وفعاليــات ترفيهيــة وســوق
الســبت وأنشــطة عائليــة مليئــة بالتســلية ،عــاوة علــى
المشــاركة االســت�ثنائية للعــداءة الربيطانيــة بــوال رادكليــف
التــي ســاهمت بتوفــر عطلــة نهايــة أســبوع مفعمــة بالمــرح
ـد ســواء.
للمقيمــن والــزوار علــى حـ ّ
وقــد كانــت الرغبــة الصادقــة بت�كويـ�ن صداقــات جديــدة واإلصــرار
والعــزم وفرحــة بلــوغ خــط النهايــة مــن األســباب الرئيســية
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التــي دفعــت المشــركني مــن الكبــار واألطفــال للمشــاركة فــي
ـجع العديــد مــن موظفــي مشــروع "المــوج
الماراثــونّ ،
ممــا شـ ّ
مســقط" علــى المشــاركة فــي النســخة القادمــة مــن الفعاليــة
للعــام المقبــل.
وســاهم الماراثــون مــع األنشــطة األخــرى التــي أقيمــت إلــى
ســوية إلحيــاء إحــدى
جانبــه بجمــع أفــراد مجتمــع "المــوج"
ً
مجمعهــم
أكــر الفعاليــات الرياضيــة فــي الســلطنة ضمــن
ّ
الســكني .كمــا أيقــظ فيهــم شــعور االنتمــاء إلــى المجتمــع،
عــر تشــجيعهم علــى المشــاركة فــي االحتفــاالت والنشــاطات
ـدم خالص
التطوعيــة وغريهــا مــن الفعاليــات .وفــي الختــام ،نقـ ّ
الشــكر والتقديــر لجميــع المقيمــن الرائعــن علــى دعمهــم
إلنجــاح نســخة هــذا العــام مــن الفعاليــة علــى نحــوٍ منقطــع
النظــر.
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خدمة جتميع النفايات ذات احلجم الكبير
بإمكانكــم اســتخدام خدماتنــا المجانيــة لتجميــع النفايــات ذات
الحجــم الكبــر مقارنــة بالنفايــات المنزليــة العاديــة أو المــواد
القابلــة إلعــادة التدويــ�ر .وتشــمل هــذه الخدمــة القاطنــن
فــي الفلــل ووحــدات تاونهــاوس ،وتوفرهــا شــركة ‘النهضــة
للخدمــات’ ،مشــغل إدارة المرافــق ،صبــاح كل يــوم أحــد.
ـم قائمــة أبــرز األغــراض التــي يمكننــا جمعهــا مجانـ ًا :أسـ ّـرة
وتضـ ّ
أســرة خلفيــة وأرائــك وكراســي بذراعــن
وألــواح
ومراتــب
ّ
وطــاوالت  /كراســي وخزائــن حائــط وخزائــن مالبــس وخزائــن
مطبــخ وأجهــزة تلفــاز وثالجــات ومجمــدات وغســاالت.

تضــم قائمــة األغــراض التــي ال يمكننــا جمعهــا :الرتبــة
بينمــا
ّ
واألنقــاض ومخ ّلفــات البنــاء /التشــي�يد واألشــجار الكاملــة
وألــواح الزجــاج المكســور والحظائــر وعبــوات الغــاز.
يرجــى تــرك أيــة أغــراض ضخمــة مســاء يــوم الســبت ،لنتم ّكــن
مــن جمعهــا صبــاح يــوم األحــد مــع الحــرص علــى عــدم عرقلــة
المســارات المخصصــة للســر .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يوجــد
مســتوعب كبــر إلعــادة التدوي ـ�ر بالقــرب مــن البوابــة ( ،)Dحيــث
يمكنكــم وضــع األغــراض الكبــرة والقابلــة للتدوي ـ�ر فيــه مجان ـ ًا.

يرجى االطالع على جدول أيام جمع النفايات العامة والقابلة للتدوي�ر ونفايات الحدائق وغريها من النفايات
ذات الحجم الكبري (للقاطنني في الفلل ووحدات تاونهاوس)
يحــدد مشــغل إدارة المرافــق الرســوم التــي تســري علــى أيــة أنــواع أخــرى مــن النفايــات ،أو فــي حــال كان لديكــم كميــات كبــرة
ّ
منهــا  -يمكنكــم االطــاع علــى جــدول األســعار المرفــق أدنــاه .يرجــى التواصــل مــع فريـ�ق عمــل مشــغل إدارة المرافــق لرتتيــب موعــد
لتجميــع النفايــات خــارج المواعيــد المحــددة .يمكنكــم االتصــال بالفري ـ�ق علــى األرقــام .2453 4694/97

اختبروا معلوماتكم
ـض مــن هــذه االختصــارات
مــا مــدى معرفت�كــم بهــذه االختصــارات؟ تلميــح :بعـ ٌ
ُتســتخدم فقــط ضمــن مشــروع "المــوج مســقط".
.1

ROP

.2

SPA

.3

NOC

.4

BUA

.5

DLP

.6

CIC

.7

CCP

.8

AMM

.9

MAF

.10

FMO

أنواع النفايات التي نقوم بجمعها

التاري�خ:

عدد األكياس السوداء

الت�كلفة (ريال عماني)

النفايات القابلة للتحلل  -النفايات
العامة

الخميس ،السبت،
االثنني ( 3مرات
في األسبوع)

 4أكياس سوداء كحد أقصى

مجان ًا  -يتم جمعها
خالل عمليات الجمع
المنتظمة

بقايا الطعام ونفايات الحدائق -
المواد القابلة إلعادة التدوي�ر

الثالثاء

 6- 5أكياس سوداء كحد أقصى

15

 8- 7أكياس سوداء كحد أقصى

20

النفايات ذات الحجم الكبري*

األحد

 12- 9كيس أسود كحد أقصى

30

*خاضعة لسياسة االستخدام العادل .ينبغي ترك النفايات في الخارج .تسري رسوم يحددها مشغل إدارة المرافق على أنواع محددة من النفايات.

درجة في أسفل الصفحة
اإلجابات ُم َ

 -1شرطة عمان السلطانية

 -2اتفاقية البيع والشراء

 -3شهادة عدم ممانعة

 -4المساحة المبنية

 -5ﻔﺗﺭﺓ ﺿﻣﺎﻥ إصالح الخلل
 -9ماجد الفطيم

 -6مركز معلومات العمالء
 -10مشغل إدارة المرافق

 -7محطة التربيد المركزي

 -8الموج مسقط
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