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تحياتي لكم، 
مجتمع الجادة!

 

لقد كان صيفنا مفعمًا بالحيوية والنشاط، ولدينا في 
جعبتنا الكثير لمشاركته معكم!

نحن ملتزمون بتعزيز الصحة والنشاط في مجتمعنا، 
ومن هنا يسرنا اإلعالن عن افتتاح نادي ويلِفت سراب 

ضمن مبنى روعة في التصميم يحتضن بين جنباته 
أحدث المعدات والتقنيات إضافة إلى باقة من أمهر 

المدربين وأفضل البرامج الرياضية. ننصحكم بأخذ جولة 
في حديقته المفتوحة على السطح. كما تم كذلك 
افتتاح المرحلة الثانية من ميدان التزّلج على اللوح 
بالجادة للمتزلجين من المستوى المتوسط، ونحن 

نعمل حاليًا على تجهيز المرحلة الثالثة واألخيرة 
والمخصصة للمحترفين، والتي سنفتتحها قريبًا!

وبما أننا حريصون على تلبية جميع احتياجاتكم 
واالرتقاء بأسلوب حياتكم العصرية في مجتمعنا 

 Hitches and( المتكامل، فقد قمنا بالتعاقد مع شركة
Glitches( للتعامل مع جميع قضايا الصيانة على مدار 

الساعة من أجل راحتكم. وال ننسى خدمة غسيل 
السيارات في الجادة، وهي خدمة حصرية لسكان 

مجتمعنا الرائع!

لقد استمعنا لمقترحاتكم وقمنا بتجميل واجهات 
األسطح بفتحات تهوية من األلومنيوم. كما قمنا أيًضا 

بتسوية البالط على بعض الطرق وتحسين تغطية 
خدمات شركتّي اتصاالت ودو. كما تم تفعيل بطاقات 
الدخول والخروج في مواقف السيارات في مجّمعات 

شقق أريج، والتي افتتحنا فيها حوض السباحة الجديد 
في أبنية أريج 5-7. أما في ِمسك 1-2، فقد بات هناك 
مواقف جديدة للسيارات للمحال التجارية في الطابق 

األرضي إضافة إلى إضاءات خارجية جديدة على 
واجهات المباني، كما تم تفعيل بطاقات المواقف في 

الطوابق السفلية. وقد تمت المباشرة بتسليم 
الوحدات السكنية في ِمسك 3-4، حيث رّحبنا بعدٍد 

من سكاننا الجدد.

ويطيب لنا في هذا العدد الترحيب بحضانة )مابل بير( 
الكندية المعروفة في رحاب الجادة، والتي تقّدم 

خدمات تعليم ورعاية وفق أعلى المعايير العالمية. 
وبما أن الوقت ليس مبكرًا أبدًا للتفكير في الدراسة 
الجامعية منذ هذه اللحظة، فإن أبنية ِنست ذات 

التصاميم الرائعة، وعلى مقربة من المدينة الجامعية 
في الشارقة، تشكل استثمارًا مثاليًا لكم ولمستقبل 

أبنائكم!

رّحب ركن زاد للمطاعم بمتجر )Sugar Bae( المعروف 
للحلويات، كما وفرنا لكم محطة بترول متنقلة قريبًا 

من سينما السيارات بالجادة.

يواصل إيست بوليفارد نمّوه في الجادة! فهل جربتم 
البيتزا الشهية في مون ساليس؟! وهل استمتعتم 

بإحدى ألعاب الطاولة لدى )Racks( مع األصدقاء؟! أو 
ربما فاتتكم فرصة تذوق الوجبات النباتية اللذيذة في 

)Wabi Sabi(. إذا فاتكم أي شيء من هذا، فنحن 

ننصحكم بزيارة تلك األماكن في أقرب وقٍت ممكن!

وقريبًا جدًا، سيكون بإمكانكم شراء المنتجات 
اإلماراتية الطازجة طيلة أيام األسبوع في أول متجر 
رسمي لسوق منبت، وتناول ألذ وجبات البرغر لدى 

)Five Guys(، وتناول أشهى األطعمة التركية في 
 Ben’s( وتحلية مزاجكم في ،)Bosporus( مطعم

Cookies(، ثم تذوق أشهى أصناف اآليس كريم لدى 
محل بشير.

وإذا واصلتم القيادة من البوليفارد لمسافة 20 دقيقة 
أخرى، فسوف ينتهي بكم المطاف في مجتمعنا 

الجديد، َمسار، حيث سيرّحب بكم مركز استكشاف 
َمسار ويعطيكم فكرة عن منزل الُعمر وسط غابة 

كثيفة من 50 ألف شجرة، إضافة إلى دروب مخصصة 
للجري وركوب الدراجات الهوائية للمحترفين، ومنطقة 

للترفيه واالستجمام والتسلية.

كما أننا نقوم حاليًا بتشييد المنطقة التجارّية المركزّية 
من أراَد، والتي تضم 4.3 مليون قدم مربع من 

المساحات التجارية الفاخرة القابلة للتأجير ضمن 40 
مجّمع ذكي للمكاتب. وتتضمن المنطقة كذلك مرافق 

استثنائية للموظفين ومحور مركزي أخضر منّسق، 
وتمّثل إضافة قّيمة لتعزيز المنظومة االقتصادية 

ومجتمع الشركات في الشارقة.

وحتى لقاءنا القادم، دمتم بخير!

مع التحية،

Chief Community Officer
Sameer Kulkharni

تم االنتهاء من مجّمعات أبنية ِمسك 4-3



مركز استكشاف َمسار مسبح أريج 7-5 

 

مركز استكشاف َمسار بكل ما فيه من تجارب ممّيزة ال يبعد سوى 20 
دقيقة بالسيارة عن الجادة.

المسبح الجديد في طابق البوديوم بأريج 6-7 يرّحب اآلن بسكان أريج 5، و6، و7 
لالستمتاع وقضاء أجمل األوقات.

المرافق 
وعملّيات التسليم

إيست بوليفارد ميدان التزّلج على اللوح – المرحلة الثانية

 

تتضمن المرحلة األولى من منطقة إيست بوليفارد الراقية 
العديد من الخيارات الترفيهية والمطاعم والمقاهي لراحة 

ورفاهية السكان.
المرحلة الثانية من ميدان الجادة للتزّلج على اللوح هي 
المكان المثالي لعشاق التزّلج من المستوى المتوسط.

خدمة غسيل السيارات

خدمة غسيل السيارات المريحة متوفرة اآلن لجميع 
سكان الجادة.



مفتوح اآلن

 

Error!  Wellfit Sarab features a swimming pool and a rooftop garden. 

 

تصاميم معمارية جميلة في ويلِفت سراب. يقّدم ويلِفت سراب العديد من برامج اللياقة والتمارين 
الجماعية التي تالئم جميع األعمار والمستويات.

ويلِفت سراب

مساحات رحبة ومعدات حديثة في ويلِفت سراب.

ويلِفت سراب

 

مرحبًا بكم في ويلِفت سراب، المكان المثالي للحفاظ على لياقتكم البدنّية!
يضم ويلِفت سراب مسبحًا خاصًا وحديقة مفتوحة على السطح.



  

اجتماع السكان في مون 
ساليس، إيست بوليفارد.

الصيف الكبير

إجازات رائعة مع الرسم والتأمل وألذ العصائر ضمن البرنامج الفني اإلبداعي الصيفي في 
يورسبيس بالجادة، حيث تم تزويد المشاركين بأطقم الرسم وتقديم خيارات متنّوعة 

من العصائر المنعشة والموكتيالت المثّلجة مع الموسيقى الهادئة. رسومات المشاركين ضمن المعرض الفني الجماعي الذي أقيم في يورسبيس!

مفتوح اآلن
ملخص 

الفعاليات

 

 

أحدث اإلضافات الحلوة في ركن زاد للمطاعم.

محل مون ساليس اإلماراتي المتخصص بالبيتزا، اآلن في 
إيست بوليفارد.

محطة بترول متنقلة

محطة بترول متنقلة لخدمة سكان الجادة!



نشاطات متنّوعة من الحيوية والنشاط ضمن فعاليات 
مهارات رائعة وبراعة في االستعراض!”الصيف الكبير” للكبار والصغار. عروض كرة القدم االستعراضية!

الصيف الكبير

ملخص 
الفعاليات

تضمنت فعاليات ”الصيف الكبير” برنامجًا حافاًل من األنشطة 
الترفيهية والرياضية الداخلية والخارجية.



 

ليس هناك تجربة أفضل من التجّول في سوق منبت خالل 
يوٍم جميل واختيار المنتجات الطازجة من هناك.

يفخر منبت بدعم المنتجات اإلماراتية الطازجة وعالية 
الجودة.

زاد منبت

يورسبيس

استضافت قاعة يورسبيس الحلقات النقاشية التي أقيمت بمناسبة يوم المرأة اإلماراتية مع باقة من 
رائدات األعمال من مركز الشارقة لريادة األعمال ”شراع” وعدٍد من الناشطات في المجال اإلنساني. منافذ بيع جديدة وقوائم شهية في زاد!

ملخص
الفعاليات



رواية قصة مع هيالنا، مديرة 
حضانة مابل بير – الجادة.

‘‘إّن تكامل األفكار للمواد 
الدراسّية يحفز اإلبداع 

والتعبير عن الذات في 
كل مرحلة من مراحل 

البرنامج، ويشجع 
األطفال على رؤية 

أنفسهم بصورة إيجابية 
ويعزز من قدراتهم 

التعليمية والشخصية‘‘  
– هيالنا عبد السيد

تصف المدرسة نفسها بأنها جزء من 
المنظومة العالمية للتعليم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
MapleBearGulfSchools.com

حضانة مابل بير 
تفتتح فرعًا بالجادة

مالئمة لألطفال بين 3 شهور و4 أعوام.  •

منهاج كندي: تدريب عملي قائم على االستقصاء مع   •
منهجية اإلغماس اللغوي مع التركيز على 8 مجاالت 

لتنمية الطفولة المبكرة. متعدد اللغات: اإلنجليزية، 
والفرنسية، والعربية.

أوقات عمل مرنة بين 7:30 صباحًا و6 مساًء.  •

دوام على مدار العام: يمتد العام األكاديمي من   •
سبتمبر وحتى نهاية يونيو، ويكون المخيم الصيفي 

من يوليو وحتى نهاية أغسطس، إلى جانب مخيمات 
خالل فصول الربيع والشتاء.

تعتبر شبكة مدارس مابل بير العالمية األكبر على   •
مستوى العالم مع 510 دار حضانة ومدرسة في 33 

دولة حول العالم، ويدرس فيها 48,000 طالب وطالبة.

•  توفر برنامج شراكة مع الشركات مع ساعات عمل 
ممتدة للحضانات النهارية وورش عمل خاصة لآلباء 

واألمهات.

أنا متحمسة لالنتقال إلى هذا الموقع المتميز في الشارقة! 
لدي خبرة في مجاالت متعددة في حضانة مابل بير، حيث 

عملت مدّرسة ومديرة. أحمل درجة البكالوريوس في 
تعليم الطفولة المبكرة وشهادة دبلوم )مجلس منح جوائز 
الرعاية والصحة والتعليم، المملكة المتحدة( من المستوى 

الخامس في القيادة ألغراض الرعاية الصحية واالجتماعية 
لألطفال والشباب. وأنا أعمل في قطاع تعليم الطفولة 
المبكرة منذ ما يقرب من 10 أعوام. بدأت مدّرسة صف 

مع مابل بير منذ أكثر من 7 أعوام، ثم واصلت االرتقاء في 
السلم الوظيفي ألصبح مديرة المدرسة  ومديرة لمرحلة ما 
قبل المدرسة في فرع حضانة مابل بير في منطقة الخليج 

التجاري بدبي.

نحن منظمة عالمية تؤمن بالتنوع والتمايز، ونحن متفّردون 
من حيث قدرتنا والتزامنا بتوطين برنامجنا لكل منطقة 

نعمل فيها. يتم اختيار فريقنا بعناية لتلبية معايير مابل بير، 
ويأتي مدرسونا من خلفيات وجنسيات مختلفة. وعندما 
نختار المدرسين، فإننا نتأكد من أن لديهم شغًفا بتعليم 

األطفال، وإجادة ممتازة للغة اإلنجليزية، ومهارات تواصل 
مناسبة، وعقل وروح منفتحين لتقّبل الفروق الفردية لكل 

طفل.

وتستفيد مدارسنا والمعلمون داخل كل مدرسة من 
التدريب السنوي وبرامج ضمان الجودة، والتي تضمن االلتزام 

دائًما بالمعايير والجودة التي تعتبر مرادًفا لعالمة مابل بير، 
وهو ما يجسد وعدنا لآلباء في جميع أنحاء العالم.

هيالنا عبد السيد، مديرة الحضانة



مواهب ناشئة في ميدان الجادة للتزّلج على اللوح - 
بنين وبنات من جميع األعمار! هّيا إلى الشارقة!

وقد تم تصميم المرحلة األولى من ميدان الجادة للتزّلج 
على اللوح للمبتدئين وجاءت المرحلة الثانية للمستوى 

المتوسط، بينما يتم بناء المرحلة الثالثة لمستوى 
الخمس نجوم، حيث ستكون مجهزة الستضافة 

الفعاليات الدولية ومسابقات التصفيات الكبرى. وعلق 
كيغان قائاًل: ”يمثل ميدان الجادة للتزلج على اللوح 

مكانًا رائعًا لألطفال الذين يرغبون بتعلم هذه المهارة، 
وأنا أتطلع كذلك إلى رؤية جميع أفراد المجتمع المحلي 

في هذا المرفق االستثنائي”.

‘‘ال شك بأن ميدان 
التزّلج على اللوح بالجادة 
سيدهش الجميع بروعة 

تصاميمه ومرافقه 
االستثنائية! ‘‘

– كيغان بالمر

لقاء مع البطل األولمبي 
للتزّلج على اللوح، كيغان بالمر

السفير الجديد لميدان 
الجادة للتزّلج على اللوح

كيغان بالمر يفتتح المرحلة الثانية من 
ميدان الجادة للتزّلج على اللوح

يتميز كيغان بالمر بمنجزاته الكبيرة في مجال التزّلج على 
اللوح، حيث بدأ مسيرته االحترافية في سن الرابعة عشرة. 
وهو في األصل من استراليا، ولكنه انتقل للعيش في سان 
دييغو بوالية كاليفورنيا األمريكية قبل 4 أعوام للتركيز على 

احتراف التزّلج على اللوح.

فاز كيغان بأول ميدالية ذهبّية على اإلطالق خالل دورة 
األلعاب األولمبية الصيفية التي أقيمت في طوكيو في 

2021.  وقد مّكنته مهاراته االستثنائية من الحصول على 
وسام استراليا الذي يمنح نظير اإلنجازات الجديرة بالتقدير.  

يبلغ كيغان حاليًا 19 عامًا، وهو يحتّل حاليًا المرتبة السابعة 
ضمن التصنيف العالمي لفئة الذكور.

التقينا مع كيغان في الجادة، حيث كان مشغواًل بدمج 
أفكاره التي حصل عليها خالل خوض أكثر بطوالت التزّلج 

على اللوح إثارة في العالم - من سان دييغو وسيدني 
وصوالً إلى طوكيو – بحيث يضيفها إلى المرحلة الثالثة من 

ميدان التزّلج على اللوح في الجادة.

وقد علق بقوله: ”لقد كان هدفي األساسي بعد خوض 
األولمبيات هو تأسيس مجتمع خاص لرياضة التزّلج على 

اللوح، وأنا متحمٌس جدًا لهذه الفكرة”.



توجيهات من كيغان 
للتزّلج على اللوح

العديد من المعجبين جاءوا للقاء كيغان وتجربة 
بعض تكنيكات التزّلج على اللوح

كيغان يوزع الجوائز المالية على المتزّلجين 
المحظوظين في ميدان التزّلج على اللوح بالجادة.

كيغان أثناء التزّلج على اللوح.

كيف بدأت؟

كيغان: ”أحد األسباب الرئيسية التي دفعتني إلى التزّلج هو 
عندما الحظ والداي أن لدي توازًنا جيًدا على لوح التزّلج. 
أحضروا لي لوح تزّلج ألنهم رأوا جاري يركب واحدًا. قفزت 

وواصلت األمر من هناك! بدأت أتحسن في سن السادسة 
أو السابعة”.

أخبرنا عن ميزات حوض التزّلج الذي عملت عليه مع 
مصممي ميدان الجادة للتزّلج.

كيغان: ”سيكون األمر مجرد جنون مع بعض المزايا 
المفضلة لدي - لدينا نهاية عميقة مزدوجة لم يتم القيام 

بها من قبل في حوض مصمم بأسلوب المسابقات، 
مما يعني أنه ال يوجد مقطع صغير. إنه حوٌض كبير! من 
المؤكد أنه سيكون واحدًا من أكثر أحواض التزّلج جنوًنا 

والذي يمكنني إجراء مسابقة من فئة الخمس نجوم!”

ما هي ميزة النهاية العميقة المزدوجة؟

كيغان: ”جانب واحد شديد االنحدار وله انحدار يتدحرج إلى 
جدار أكبر يبلغ ارتفاعه عشرة أقدام أو أحد عشر قدًما. على 
الجانب اآلخر من الميدان، عادة ما يكون هناك جدار طوله 

ستة أقدام ولكننا صنعنا جداًرا آخر بارتفاع 11 قدًما مع 
حوض على كال الجانبين. من الصعب وصفه ألن الميدان 

سيكون متطرًفا للغاية، كما لم ير أحد شيًئا مثله من قبل!”

هل لديك أي ميزات مفضلة في ميدان الجادة للتزّلج؟

كيغان: ”إحدى الميزات المفضلة التي أضفتها )وهي 
مستوحاة من مسقط رأسي( وهو هذا الجزء المسمى 

”شاطئ بوندي” والذي فزت فيه بأول مسابقة للمحترفين 
في سيدني، أستراليا، ولديهم زاوية مربعة في الحوض. 
عادة، يتم قطع نصف قطر الزاوية من نصف دائرة. هذا 
مقطوع من مربع وحاد تماًما، لذا يمكنك االنتقال من 

جدار إلى آخر، وهي ميزة رائعة حًقا أحبها. أنا متحمس حًقا 
لتجربة ذلك عندما يتم بناؤه!

‘”يمثل ميدان الجادة للتزلج على 
اللوح مكانًا رائعًا لألطفال الذين 

– كيغان بالمريرغبون بتعلم هذه المهارة”. 

الثقة: “أود أن أقول أن أحد أهم األشياء للدخول إلى • 
عالم التزلج هو الشعور بالثقة”.

التوازن: “إذا كان لديك توازن جيد، أعتقد أنك ستكون • 
قادًرا على التزلج على اللوح بشكل جيد”.

السالمة: “ال تخف من ارتداء واقيات الركبة والخوذة، • 
صدقني. من يهتم إذا بدوت سخيفًا، ستصبح أفضل 

من أي شخص آخر!”

الجميع أسرع بكثير )مع معدات األمان(، األمر يستحق 
ذلك. هذا بالتأكيد شيء مهم ويجب عليك فعله”.

اصقل مهاراتك في أكثر ميادين التزلج روعة في • 
الشرق األوسط: ”ال أطيق االنتظار حتى يأتي الرفاق 

إلى هذا الميدان في الجادة ... ستحبونها يا رفاق، 
فيه ثالث )مراحل( مثالية لكي تصبحوا األفضل في 

العالم!”



في أرجاء
الجادة

ليس هناك أفضل من مناطق اللعب للترفيه عن 
أطفالكم!

ال حاجة إلنفاق الكثير من المال في دور السينما التجارية! توجه 
إلى فعاليات ليالي األفالم بالجادة لمشاهدة عروض مجانية من 

كالسيكيات هوليوود والبطوالت الرياضية المباشرة.

تجّول في أرجاء ركن زاد للتعّرف على العالمات 
التجارية الجديدة التي افتتحت أبوابها في المكان!

لدينا جدوٌل حافٌل من 
الفعاليات الممتعة 
والمناسبات الرائعة!

خذ لحظة لالسترخاء في محيطك 
األخضر النظيف - استنشق الهواء النقي 

واستمتع بأجمل اللحظات.
أحيانًا، يكون كل ما تحتاجه لالستمتاع بحياتك هو لعبة 

بسيطة تلتقط فيها الكرة، سواًء كنت صغيرًا أو كبيرًا!

تكوين الصداقات الجديدة، والحفاظ على نشاطك، 
واالستمتاع بالحياة! هل بقي شيء بعد؟!

مستعدون لإلثارة في ميدان الجادة للتزّلج على اللوح!
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