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 خطر السباحة في السدود

السدود : هي  عبارة عن منشآت غير مخصصه  

 للسباحة أو التنزه.

 أخي المواطن ..

 . تجنب  السباحة  أو االقتراب  أو الدخول إليها.

 وزارة المياه والري  

 سلطة وادي األردن 

 أخي المواطن...أختي المواطنة 

تُعععععتععبععر حععواد  الععدععر  مععن الععحععواد  
الععمععوسععمععيععةد والععتععي تععزداد خععالل فصععل 
الصيفد إال أن نتائجها سلبيةد ومؤلمعةد 
يذهب ضحيتها الكثيعر معن العمعواطعنعيعند 
غالبيتهم من االطفالد ناهيك عن تععر  

 البع  إلى إصابات بليدة دائمة .

يرجى إتباع تعليمات السعالمعة العععامعةد  
والسعععبعععاحعععة فعععي األمعععاكعععن ا معععنعععة 
والمخصصة لعذلعك  العتعي يعتعوفعر فعيعهعا 
المنقذدويجب عدم ترك األطفال لوحدهعم. 

  بممارسة السباحة في هذه المرافق . 
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 ال تقتــــــــــــــلوا أنفســـــــكم ...

فالســــباحة في الســـــــــدود 
 والــــبرك والقنوات الزراعيــة 

وقنـــــــاة الـــــــــــملك عبد هللا   

خطــــــر كبيــــــــــــر قــــــــاتل.   

 السباحة في السدود والبرك المائية



 أخي المواطن... أختي المواطنة

أبناؤنا  حياتنا ويتوجب علينا حمايعتعهعم   

من خطر السباحة في العبعرك والسعدود 

وقنوات الري  ولسالمتعكعم وسعالمعتعهعم 

يحظر  استخدام المنشآت المائية للتنزه 

أو السععبععاحععة أو الععلععهععو أو الصععيععد أو 

 الرعي  تحت طائلة المسائلة القانونية.

خطر السباحة في البرك والتجمعات 

 المائية

البرك المائية الزراعية  وجدت  لري 

 المزروعات... 

تجنب السباحة أو االقتراب منها  لعمق   

 المياه فيها .
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خطر السباحة واالقتراب من قناة 

 الملك عبدهللا  

أخي المواطن :  أبناءكم فلذة أكبادكم 

 فاحموهم من السباحة القاتلة ...

 قناة الدور...السباحة القاتلة 

لإلبالغ عن أية محاوالت للعب  بمرافق 

المياه  أو سرقة األسيجة أو استخدامها 

بطريقة غير مشروعة  يرجى االتصال 

على رقم لجنة الشكاوي واقتراحات 

 متلقي الخدمة. 

(0620000560) 

 أخي المواطن أختي المواطنة

لععنععتعععععاون مععع سععلععطععة وادي األردن  •

ونحمي حياة أبعنعائعنعا معن خعالل دور 

 األسرة. 

المــاء منبع الحيعـعـعـعـعـعاة الااااااااااااااا  •

 يجب ان يكون سبباً في الموت.

تـُخطف أرواح معن األطعفعال  بسعبعب  •

السباحة بقناة الملعك ععبعدهللا والعبعرك 

 والسدودد فالااااااااا تكن واحدا منهم. 

قععامععت سععلععطععه وادي األردن بععوضععع   

اإلشارات التوعوية  لتحذر من  االقتراب 

أو السباحة في  المرافق المائعيعة ويعجعب 

 الحفاظ عليها وعدم إزالتها.


