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1 نبضنشرة الموج اإلخبارية

يســعدنا أن نقــدم لكــم النســخة الرابعــة مــن نشــرة مجتمــع المــوج مســقط "نبــض"؛ 
متمنــن لكــم قــراءة ممتعــة فــي صفحــات هــذا العــدد الــذي يســّلط الضــوء علــى 

قصــص رائعــة للســكان والــزوار والشــركاء فــي المــوج مســقط.

لكــم ولعائالت�كــم ســنة جديــدة ملئيــة  المــوج مســقط، نتمنــى  بالنيابــة عــن إدارة 
واإلزدهــار. بالفــرح 

لمــن يرغبــون بمشــاركتنا قصصهــم للنســخ القادمــة، نرجــو منهــم مراســلتنا عــر 
customerservice@almouj.com اإللكرتونــي:   الريــد 

أهاًل وسهاًل

احملتويات
إطالق نادي الكتاب لسكان مجتمع الموج مسقط١

مسابقة أفضل حديقة للعام ٢

أجهزة إزالة الرجفان اآللية في الموج مسقط٣

تقديم خدمة اإلسعاف مجانًا للسكان٤

جلسة قهوة الصباح٥

حملة رعاية الحيوانات األليفة٦

رشح بطل مجتمعك اليوم ٧

اللجنة االستشارية للشقق تحتاج إليك ٨

كن من محرتفي رياضة التنس٩

فري�ق الهندسة التابع للموج مسقط١٠

تدوي�ر البطاريات المستخدمة ١١

قري�بًا العديد من خيارات المأكوالت الجديدة١٢

الواجهة البحرية في الموج للجولف ١٣

المكان األمثل لمناسباتك القادمة ١٥

الصحة واللياقة البدنية - السباحة١٥
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إطالق نادي 
الكتاب لســكان 

مجتمــع الموج 
مسقط

يســعدنا إطــالق نــادي المــوج مســقط للكتــاب الخــاص بســكان المجتمــع، 
والــذي رحــب بمجموعــة مــن القــراء فــي حفــل اإلطــالق الرســمي فــي 

ســبتمر.

يختــار أعضــاء نــادي الكتــاب الكتــب التــي ُيســتحب قراءتهــا، وعــدد المــرات 
بإنشــاء  يســاهم  ممــا  االجتماعــات،  ومواعيــد  فيهــا  يجتمعــون  التــي 
ضمــان  خــالل  مــن  مســقط  المــوج  يدعمــه  تفاعلــي  مجتمعــي  نشــاط 
ترتيبــات األماكــن وتقديــم الوجبــات الخفيفــة. وي�وفــر النــادي لألشــخاص 
ذوي االهتمامــات المتشــابهة لالجتمــاع والتواصــل وت�كويــ�ن صداقــات 

جديــدة.

رحــب ســكان المــوج مســقط بالمبــادرة وكانــوا متحمســن جــًدا لهــا. فلقــد 
اختــاروا  كتابهــم األول للقــراءة، وهــي روايــة "ســيدات القمــر" للكاتبــة 
العمانيــة، جوخــة الحارثيــة، الحائــزة بجائــزة بوكــر الدوليــة المرموقــة؛ 
وهــي أول كاتبــة عرب�يــة تفــوز بالجائــزة. وبــكل ت�أكيــد يعتــر اختيــار جيــد 

للغايــة!

إذا كنــت ترغــب فــي الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول نــادي 
.events@almouj.com  :الكتــاب، يرجــى التواصــل معنــا عــر

بقة  مسا
أفضــل حديقة 

للعام

المــوج  فــي  رائعــة  حديقــة  بإنشــاء  قبــل  مــن  قمــت  هــل 
مســقط؟ يســعدنا أن نحتفــل بأمثلــة مميــزة عــن الحدائــق 
وادخــل  صــورك  لنــا  أرســل  لذلــك  مجتمعنــا،  فــي  الجميلــة 

للعــام". حديقــة  "أفضــل  مســابقة 

customerser-   للتســجيل، يرجــى إرســال بريــد إلكرتونــي إلــى
vice@almouj.com تحــت عنــوان "أفضــل الحدائــق" وتذكر أن 
ــر. يرجــى إدخــال  تضيــف مرفــق صــورة لحديقتــك قبــل 31 يناي

رقــم الهاتــف النقــال الخــاص بــك وعنــوان الوحــدة.

فــي  الخضــراء  المســاحات  تعزيــ�ز  فــي  لمســاهمتك  شــكرًا 
مســقط! المــوج 
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أجهــزة إزالــة الرجفــان الخارجيــة اآلليــة)AED( مصممــة 
إلنقــاذ حيــاة األشــخاص الذيــن يتعرضــون لســكتة قلبيــة 
هــذا  ويعتــر  للقلــب(.  كهربائيــة  )صدمــة  مفاجئــة 
لضمــان  اســتخدامه  ويمكــن  للغايــة  مهــم  الجهــاز 
اســتقرار حالــة المريــض حتــى وصــول خدمــة اإلســعاف.

نأمــل أال تحتــاج أبــدًا إلــى اســتخدام هــذا الجهــاز! لكــن 
فــي حالــة حــدوث حالــة صحيــة طارئــة ألحــد المقيمــن 
أو الضيــوف فــي المــوج مســقط، فــإن فريــ�ق االتصــال 
المجتمعــي الخــاص بنــا مــزود بهــذا النــوع مــن األجهــزة 
مطلــوب  هــو  بمــا  والقيــام  الفــور  علــى  ليســتجيب 

ريثمــا تصــل ســيارة اإلســعاف.

 يتــم اســتخدام هــذا الجهــاز، الــذي يتــم توفــره مــن 
مؤسســة القلــب الريطانيــة، عندمــا يتعــرض الشــخص 
ألزمــة قلبيــة مفاجئــة ويصبــح غــر قــادر علــى التنفــس 
ويتوقــف قلبــه عــن العمــل. والشــيء األكــر أهميــة 
هــو اســتدعاء خدمــات الطــوارئ وبــدء عمليــة اإلنعاش 

القلبــي الرئــوي.

تــم تدريــب فريــ�ق االتصــال )األمــان( المجتمعــي الخــاص 
الخارجيــة  الرجفــان  إزالــة  بنــا علــى اســتخدام أجهــزة 
الرقــم   علــى  الفريــ�ق  مــع  التواصــل  ويمكــن  اآلليــة 
التحكــم( أو 3640 9139  )مشــرف  )غرفــة   9139 3639

المجتمعــي(. االتصــال 

إنــه لمــن دواعــي ســرورنا أن نحيطكــم علًمــا بأننــا قــد تعاقدنــا 
مــع مستشــفى "إن إم ســي" التخصصــي الــذي افُت�تــح حديًثــا 
فــي منطقــة الحيــل لتقديــم خدمــات اإلســعاف مجاًنــا وحصرًيــا 

لســكان المــوج مســقط.

ال  الحاجــة،  عنــد  فبإمكانكــم  دائًمــا،  الســالمة  لكــم  نرجــو  وإذ 
قــّدر اهلل، االتصــال بالرقــم التالــي المخصــص لقســم الطــوارئ 
يتــم  إســعاف  ســيارة  وطلــب   ،91307863 بالمستشــفى: 
إرســالها إليكــم أو إلــى أي مــن أفــراد أســرت�كم فــي المــوج 

إلــى المستشــفى.  المريــض  نقــل  أجــل  مســقط، مــن 

هــذه الخدمــة المجانيــة متاحــة علــى مــدار الســاعة، وســُيجري 
المستشــفى عنــد طلــب ســيارة اإلســعاف تقي�يًمــا ســريًعا عــر 
أو  ممــرض  أو  طبيــب  إتاحــة  إلــى  الحاجــة  لمعرفــة  الهاتــف 

كليهمــا علــى متــن الســيارة.

كذلــك ُيرجــى العلــم بــأن مجانيــة الخدمــة تنحصــر فــي النقــل 
بســيارة اإلســعاف، وأن أي إجراء عالجي ُيّتخذ في مستشــفى 

"إن إم ســي" ســوف ت�كــون ت�كاليفــه مغطــاة وفًقــا لشــروط 
الت�أمــن الصحــي الخــاص بكــم. ويمكنكــم اإلطــالع علــى قائمــة 
شــركات الت�أمــن المعتمــدة لــدى المستشــفى. وإذا اســتدعت 
مالءمــة  أكــر  آخــر  مستشــفى  إلــى  المريــض  نقــل  الظــروف 
لحالتــه المرضيــة الطارئــة فســيتّم فــرض رســوم علــى النقــل 
بســيارة اإلســعاف التابعــة لمستشــفى "إن إم ســي"، وعليــه 
أو   9999 علــى  الطــوارئ  بخدمــات  االتصــال  تقــّررون  فرّبمــا 

بمستشــفى بديــل.

مستشفى "إن ام سي" التخصصي، الحيل

ُيرجــى االتصــال بالرقــم 91307863 فقــط لطلــب ســيارة إســعاف 
والحصــول علــى رعايــة طبيــة عاجلــة للحــاالت الطارئــة

)يرجى حفظ هذا الرقم للرجوع إليه عند الحاجة(.

 وتقبلوا أطيب أمنياتنا لكم بتمام الصحة والعافية

مــن الجيد معرفة الوســائل 
الضروريــة لحمايــة صحتك!

اآلليــة  الخارجيــة  الرجفــان  إزالــة  أجهــزة 
مســقط المــوج  فــي  متوفــرة   )AED(

تقديم خدمة اإلســعاف
 مجاًنا للســكان
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جلســة قهــوة الصباح

كجــزء مــن برنامجنــا الهــادف إلــى تعزيــ�ز التفاعــل، نســتضيف كل 
ثالثــة أشــهر جلســة قهــوة الصبــاح الغــر رســمية لإلصغــاء إلــى 
المــاّلك والســكان ومعرفــة آرائهــم حــول الحيــاة فــي المــوج 
علــى  الحصــول  فرصــة  االجتماعــات  هــذه  لنــا  ت�تيــح  مســقط. 
تعليقــات بنــاءة مــن المســت�أجري�ن وفهــم اقرتاحاتهــم حــول 

كيفيــة تحســن جــودة ونوعيــة الحيــاة فــي المجتمع.وتســاعد 
رؤى المشــاركن فــي وضــع اســرتاتيجيات وخطــط مســتنرة 
لتوفــر المزيــد مــن الخدمــات المميــزة فــي المــوج مســقط 

باإلضافــة إلــى مراجعــة وتحســن الخدمــات الحاليــة.

يجــب علــى ســكان المــوج مســقط ممــن يرعــون كالبــًا أليفــة 
التفضــل بااللتــزام بجميــع سياســات المجتمــع بشــأن الحيوانــات 
األليفــة، والتــي تشــمل دائمــًا إبقــاء الــكالب في طــوق ومقود 
فــي جميــع أنحــاء المجمــع، والتخلــص بشــكل صحيــح مــن جميــع 

نفايــات الــكالب فــي الصناديــق المخصصــة. إن االلتــزام بهــذه 
السياســات مــن شــأنه المحافظــة علــى نظافــة مجمتــع المــوج 

مســقط.

رشح بطل 
مجتمعــك اليوم!

الــذي  الشــخص  لرتشــيح  الوقــت  مــن  متســع  هنــاك  يــزال  ال 
مســقط. المــوج  مجتمــع  فــي  حقيقــي  بطــل  بأنــه  تعتقــد 

ســواء كان هــذا المرشــح مقيمــًا فــي المجتمــع وكــرس وقتــه 
للتطــوع لضمــان إطــالع أفــراد المجمتــع علــى كل مــا يجــري 
مــن حولهــم، أو مدربــًا متحمســًا يقضــي ســاعات فــي إعــداد 
الرياضيــ�ن الشــباب، أو نجمًا المعــًا في الفعاليات االجتماعية 
ســاهم فــي تعزيــ�ز اجتمــاع النــاس معــًا - جميعهــم أبطــال! 
يســتحق هــؤالء األبطــال الت�كريــم ويمكنــك اآلن ترشــيحهم 

لينالــوا جائــزة "بطــل المــوج مســقط"!

إلــى  إلكرتونــي  بريــد  إرســال  ســوى  عليــك  مــا 
والشــخص  تفاصيلــك  مــع   customerservice@almouj.com
الــذي ترشــحه )يجــب أن يكــون المرشــح مقيًمــا فــي المــوج( 
مــع أمثلــة محــددة عــن ســبب اعتقاديــك بأنــه يســتحق الفــوز 
ــم  ــم. شــكرًا لــك علــى المســاعدة فــي ت�كري بالجائــزة والت�كري

مجتمعنــا. أبطــال 

حملــة رعاية 
الحيوانــات األليفة
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مســقط  المــوج  فــي  للشــقق  االستشــارية  اللجنــة  تبحــث 
علــى أعضــاء جــدد لتمثيــل المجتمــع ومشــاركة رؤيــة المــالك 
مــع إدارة المجتمــع. نظــرًا ألن أصحــاب الشــقق يشــكلون أكــر 
مــن نصــف الرتكيبــة الســكانية للمجتمــع، فــإن صــوت هــؤالء 
التطــور  مــن  المزيــد  تحقيــق  لضمــان  حاســم  أمــر  المالكــن 

واالزدهــار.

تشــمل القضايــا التــي ت�تــم مناقشــتها علــى مســتوى اللجنــة 

عمليــات صيانــة الشــقق وتنظيــف النوافــذ وتخصيــص مواقــف 
الســيارات.

مــع زيــادة عــدد مالكــي الشــقق فــي المــوج مســقط، يعــد 
وجــود لجنــة استشــارية قويــة ركيــزة أساســية للمجتمــع. إذا 
كنــت ترغــب فــي المشــاركة، فرجــى إرســال بريــد إلكرتونــي 

.asimi.three60@almouj.com عــر  المجتمــع  إدارة  إلــى 

اللجنة االستشــارية 
للشقق

تحتــاج إليك!

مهاراتهــم  تعزيــ�ز  مســقط  المــوج  لســكان  يمكــن 
فــي رياضــة التنــس مــن خــالل مجموعــة مــن الحصــص 
فــي  التنــس  محرتفــو  يقدمهــا  التــي  التدري�بيــة 
مــن  بعــض  لديــك  أو  مبتدئــًا  كنــت  وســواء  الموقــع. 
االحرتافــي  التنــس  برنامــج  يقــدم  التنــس،  مهــارات 
"تنــس بــرو" دروســًا شــاملة تناســب مختلــف األعمــار 

إلــى جانــب جلســات مخصصــة للســيدات فقــط، وحصــص 
بالطقــس  اســتمتع  والجماعــي.  الخــاص  للتعليــم 
المعتــدل واســتفد مــن الجوانــب االجتماعيــة والبدنيــة 
المــوج  فــي  التنــس  أن تقدمهــا دورة  يمكــن  التــي 

للمحرتفــن. التنــس  برنامــج  مــع  مســقط 

كــن مــن محترفي رياضــة التنس 
في الموج مســقط

الربنامج

تنس األطفال )3-5 سنوات(

تنس الصغار )5-10 سنوات(

تنس الناشئن )10-16 سنة(

التنس التشاركي 

تنس السيدات

حصة تدري�بية خاصة

حصة تدري�بية خاصة

حصة تدري�بية خاصة

حصة تدري�بية خاصة لشخصي�ن

است�ئجار الملعب )مع المعدات(

ھیئة التدریب

مجموعة 

مجموعة 

مجموعة 

مجموعة )3-5 العبن(

مجموعة )3-5 العبن(

-

-

 -

2

-

المدة

٤٥ دقيقة 

٤٥ دقيقة

ساعة واحدة

ساعة واحدة

ساعة واحدة

ساعة واحدة

٤٥ دقيقة

٣٠ دقيقة 

ساعة واحدة 

ساعة واحدة

الت�كلفة

5 ر.ع

5 ر.ع

5 ر.ع

5 ر.ع

5 ر.ع

18 ر.ع

16 ر.ع

10 ر.ع

10 ر.ع/ لكل شخص 

6 ر.ع 
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فريق 
الهندسة 

التابــع للموج 
مسقط 

يعمــل مشــغل إدارة المرافــق الخــاص بنــا "النهضــة للخدمــات" 
العاليــة  الخــرة  ذي  المت�كامــل  الهندســي  فريقهــا  خــالل  مــن 
الميكانيكيــة  الهندســية  الخدمــات  علــى تغطيــة جميــع جوانــب 
والكهربائيــة والســباكة فــي مجتمــع المــوج مســقط. وتلتــزم 
الشــركة بإنجــاز عمليــات الصيانــة الوقائيــة المخطــط لهــا وإصــالح 
والرتكيــز  الخــرة  إن  بأكملــه.  المجمــع  داخــل  واآلالت  المعــدات 
انســيابية  تضمــن  الهندســية  الفــرق  يظهــره  الــذي  والتفانــي 

عمليــات المــوج مســقط بشــكل ســلس علــى مــدار العــام.

 ترقبوا مجموعة من النكهات الجديدة:

أننــا  نعلــن  أن  يســرنا  البيئــة،  لدعــم  المســتمرة  جهودنــا  مــن  كجــزء 
تــم  تدوي�رهــا.  بغــرض  المســتعملة  البطاريــات  بجمــع  نقــوم  اآلن 
وضــع صناديــق مخصصــة لجمــع البطاريــات  فــي الطابقــن األرضــي 
واألول مــن "الممشــى" لتمكــن زوار المركــز مــن وضــع البطاريــات 

الصناديــق. هــذه  داخــل  فيهــا  المرغــوب  وغــر  المســتعملة 

إلــى تعزيــ�ز جهــود  الرامــي  التزامنــا  المبــادرة ضمــن  وت�أتــي هــذه 
اإلســتدامة فــي ســلطنة ُعمــان. ونشــجع جميــع أفــراد مجتمــع المــوج 
البيئــة  مســقط علــى أن يكونــوا ســباقن ودعــم جهودنــا لحمايــة 

الثمينــة. العمانيــة 

تدوير 
البطاريات 

المســتخدمة

authentic turk ish desserts

SEAFOOD & STEAKHOUSE

MELT’S

قريبــً: نقــدم لكــم العديــد من خيارات 
المأكــوالت الجديــدة فــي مجتمع الموج 

مسقط

• أربان سي فود

• بلوك 2

• كاري�بو كوفي

• ميلتز ستيك هاوس

• إيدام

• سويت سراي

• سكون

• شارع منقوشة

قريبً 
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المــكان األمثل 
لمناســباتك 

القادمة!

ــل  بإمــكان ســكان المــوج مســقط اآلن حجــز صالــة مرســى المــوج مقاب
150 ريــال ُعمانــي فقــط لليــوم )الســعر المعتــاد 500 ريــال عمانــي(. 
توفــر منطقــة الصالــة، الواقعــة داخــل المرســى، أجــواء فريــدة مــن 
المثالــي  المــكان  ويعتــر  العمانيــة.  اليخــوت  أفضــل  بــن  االســرتخاء 
للفعاليــات الخاصــة أو المناســبات المؤسســية والتــي تســتوعب 150 
ضيفــًا. يمكــن تقديــم وجبــات طعــام حســب الــذوق مــن ملعــب المــوج 
info@al�  للجولــف. لمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى التواصــل معنــا عــر

 .moujmarina.com

الواجهــة البحرية 
الموج  في 

للجولف

ُعمــان  لخليــج  خالبــة  مناظــر  مــع  اســت�ثنائية  لحظــات  بعيــش  اســتمتع 
باتــت  التــي  للجولــف  المــوج  ملعــب  فــي  البحريــة  الواجهــة  فــي 
تقبــل اآلن الحجــوزات إلقامــة احتفــاالت خاصــة وفعاليــات مؤسســية 
ومناســبات اجتماعيــة أيضــًا. وتســتوعب هــذه المســاحة مــا يصــل إلــى 
250 ضيفــًا إضافــة إلــى اســتيعاب عــدد أكــر فــي المناطــق العشــبية 
للجولــف  المــوج  ملعــب  وُيعــد  الفعاليــات.  بصالة/خيمــة  المحيطــة 
ــًا أيضــًا لحفــالت الزفــاف وحفــالت العشــاء وحفــالت أعيــاد الميــالد  مثالي
وعــروض األطفــال. لمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى التواصــل معنــا عــر                                                

.events@almoujgolf.com
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يتمحــور الموضــوع الرئيســي لمفهــوم الصحــة  هــذا 
الشــهر علــى أهميــة الســباحة، التــي تعتــر واحــدة 
مــن األنشــطة الرتفيهيــة المميــزة متعــددة األهــداف. 
يمكــن االســتمتاع بنشــاط الســباحة بشــكل فــردي أو 
إلــى الحــد األدنــى  أنــه ال يحتــاج ســوى  جماعــي، كا 
مــن التجهيــزات، وهــو تمريــ�ن مناســب لألشــخاص مــن 
جميــع األعمــار ، بغــض النظــر عــن القدرة أو المســتوى 

الحالــي مــن اللياقــة.

الســباحة هــي نشــاط اســت�ثنائي مــن جميــع النواحــي 
ألنهــا:

• ترفــع معــدل ضربــات القلــب ولكــن مــع تقليــل ت�أثــر 
اإلجهــاد علــى جســمك.

• تزيــد القــدرة علــى التحمــل، وتقــوي العضــالت وتعزز 
لياقــة القلــب واألوعيــة الدموية.

• تســاعد فــي الحفــاظ علــى وزن مثالــي وتعــزز صحــة 
القلــب والرئ�تــن؛ يمكــن أن تقلــل مــن خطــر اإلصابــة 
باألمــراض المزمنــة مثــل أمــراض القلــب والســكري مــن 

النــوع الثانــي والســكتة الدماغيــة.

معظــم  أو  لجميــع  خفيفــة  رياضيــة  تماريــ�ن  توفــر   •
الجســم. عضــالت 

يمكــن للســباحة االســتجمامية أن توفــر لــك تماريــ�ن 
رياضيــة منخفضــة الت�أثــر، كمــا أنهــا وســيلة ممتــازة 
والذهنيــة  البدنيــة  باللياقــة  والشــعور  لالســرتخاء 
علــى حــد ســواء. عــالوة علــى ذلــك، تعتــر الســباحة 
تمرينــًا رائعــًا لجميــع  العضــالت الرئيســية ألنــك تحــرك 

جســمك بالكامــل ضــد مقاومــة المــاء.

وتوفــر الســباحة العديــد مــن المزايــا اإلضافيــة بمــا 
فــي ذلــك:

• تعتــر الســباحة واحــدة مــن الرياضــات الخفيفــة وغــر 
المجهــدة التــي تســاعد علــى االســرتخاء.

أن  حيــث  التوتــر؛  تخفيــف  علــى  الســباحة  تســاعد   •
ممارســة الســباحة لمدة ســاعة واحدة تقري�بًا تســاعد 
الحراريــة  الســعرات  مــن  ذاتــه  المعــدل  حــرق  علــى 

التــي يتــم حرقهــا عنــد ممارســة رياضــة الجــري.

• تحسن تناسق وتوازن ومرونة ووضعية الجسم.

• تســاعد الســباحة أيضــًا علــى تعديــل مزاجــك والتحكــم 
بوزنك.

• توفــر عــالج جيــد منخفــض الت�أثــر لبعــض اإلصابــات 
الطبيــة. والحــاالت 

• توفــر وســيلة ممتعــة لتريــد جســمك فــي األيــام 
شــديدة الحــرارة.

فلــم  الســباحة،  ممارســة  بمقــدورك  يكــن  لــم  إذا 
الفنــادق  معظــم  تلبــي  للتعلــم.  بعــد  األوان  يفــت 
الرياضيــة  والمنتجعــات والمراكــز الصحيــة والصــاالت 
األماكــن  مثــل  االحتياجــات،  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
المخصصــة  والمجموعــات  للســيدات  المخصصــة 
الــدروس  جانــب  إلــى  وأطفالهــم  األمــور  الوليــاء 
كان  حــال  )فــي  مختلفــة.  عمريــة  لفئــات  المخصصــة 
لديــك مشــاكل أو مخــاوف صحيــة، يجب طلب المشــورة 
الطبيــة والحصــول علــى موافقــة الطبيــب قبــل البــدء 

بدنــي(. نشــاط  بــأي 

السباحة في مساحات المياه المفتوحة:

هنــاك  والمحرتفــن،  الماهريــ�ن  للســباحن  بالنســبة 
والتــي  الســباحة  أحــواض  غــر  األماكــن  مــن  العديــد 
األنهــار  مثــل  فيهــا،  الســباحة  ممارســة  يمكنهــم 

الصحــة واللياقــة البدنية
 - الســباحة

فــي  الســباحة  ت�كــون  أن  ويمكــن  والبحــر.  والوديــان 
ت�أخــذ احتياطــات  الخــارج ممتعــة للغايــة طالمــا كنــت 
الســباحة  اإلمــكان  قــدر  تجنــب  الالزمــة.  الســالمة 
مــن  جيــد  بشــكل  للســباحة  بالتخطيــط  لوحــدك وقــم 
خــالل التحقــق مــن درجــة حــرارة المــاء ونقــاط الدخــول 
والخــروج وحالــة التيــارات والمــد والجــزر )عنــد الحاجــة( 

الميــاه. ونظافــة  الجويــة  والظــروف 

الرتفيهيــة  األنشــطة  مــن  واحــدة  الســباحة  تعتــر 
المميــزة للعائــالت وهــي شــكل مــن أشــكال التماريــ�ن 

الرياضيــة اآلمنــة والمفيدة للجســم. ويســاهم تعليم 
األطفــال الســباحة فــي ســن مبكــرة فــي تجنيبهــم 
الخــوف مــن الميــاه عندمــا يكــرون؛ وتعتــر الســباحة 
أن  يمكنهــا  التــي  المميــزة  المهــارات  مــن  واحــدة 
اعتــدال  ومــع  اآلخريــ�ن.  وحيــاة  حياتــك  علــى  تحافــظ 
ابــدأ  الخارجيــة،  لألنشــطة  مالئمــًا  ليصبــح  الطقــس 
بالتخطيــط لممارســة األنشــطة المتعلقــة بالســباحة 

فــي المــوج مســقط فــي نهايــة هــذا األســبوع.
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