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 انتبه! خطٌر يهدد الح�اة!  –نهر 

 . خلجان وضفاف الراين والماين �حّد نهري
ي وقًتا هناك. 

 ب�مكانك أن تق�ن

ل إ� ال ن  ماء! ل�ن ال ت�ن
ي النهر خطٌر يهدد الح�اة! 

 إن السباحة �ن

ا. 
ً
 حئ� و�ن بدى سطح الماء هادئ

 فهناك ت�ارات ودواماٌت تحت الماء. 
 . وهذە الت�ارات والدوامات شد�دة الخطورة

 �مكنها أن تجذبك إ� النهر.  تنسج السفن كما أن
ً
 أمواًجا ق��ة

 و�اردٌة للغا�ة! 
ٌ
 األنهار عم�قة

ي من صدمةٍ 
ي الماء ومن الممكن أن تعاين

 !  �ن
 منحدرة انحداًرا حاًدا.  الضفافبعض 

ي 
 ! األنهار لذلك ال �سبح من فضلك �ن

ي  فل�كن ذلك�ذا أردَت أن �سبح، و 
ي  مسبح� مفت�ح� أو  �ن

ٍة للسباحة.  �ن  بح�ي

ي عائلِتك وابَق ع� 
ر �ن

�
 ! ضفة النهر من فضلك، فك

 وقبل كّل ذلك: ابَق دائًما بالقرب من طفلك. 

 تحدث من فضلك مع أطفالك وأصدقائك وعائلتك حول المخاطر. 
 !

ً
 شكًرا ج��ال

ي الرابط التا�ي 
ات أما�ن تجد �ن  السباحة: المسابح المفتوحة و�ح�ي
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