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تحياتي لكم، مجتمع 
مساكن َنسَمة!

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

نحن فخورون بتسليم المنازل بالمرحلة السادسة 
واألخيرة في واحٍد من أرقى المجتمعات في 

المنطقة، ونشكركم مرة أخرى على اختيار 
مساكن َنسَمة.

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

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

على مدار الساعة من أجل راحتكم.

نرجو أن تكون خدمة غسيل السيارات قد حازت 
على إعجابكم، فهي خدمة حصرية لسكان 

مجتمعنا الرائع!

وإليكم المزيد من األخبار الرائعة، فسوف ينضم صالون 
وسبا ”ذا ميرورد” وبيتزا كابري إلى قائمة العالمات 

التجارية المميزة في َنسَمة سنترال قريباً جداً!

كما يسّرنا الترحيب بحضانة أوركارد البريطانية 
المعروفة في رحاب مساكن َنسَمة، حيث 

ستوفر أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير في 
مجال التعليم ورياض األطفال.

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!

ونحن نعلم مدى سروركم بقرب افتتاح متجر 
منبت الخاص في مجتمع الجادة قريبًا منكم، 

حيث سيوفر أجود المنتجات المحلية الطازجة 
لجميع أفراد العائلة على مدار األسبوع! كما أننا 

نقوم حاليًا بتشييد المنطقة التجارّية المركزّية من 
أراَد بالجادة، 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.

وعلى مسافة ال تتجاوز دقيقتين بالسيارة من 
مساكن َنسَمة، فسوف تجدون أنفسكم 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.

إلى جانب ذلك كّله، تواصل مبادرة ”منزل مقابل 
كّل منزل” نجاحها مع بيع المزيد من المنازل في 

مشروع َمسار، مما يعني تشييد المزيد من 
المساكن الجديدة للعائالت التي ال مأوى لها في 

كينيا.

وحتى لقاءنا القادم، دمتم بخير!

Chief Community Officer

Sameer Kulkharni



تم تسليم المنازل ضمن المرحلة السادسة واألخيرة إيذانًا 
باالنتهاء من مجتمع مساكن َنسَمة بالكامل.

خدمة غسيل السيارات الجديدة كليًا أصبحت اآلن متوفرة 
في مجتمعنا المتكامل من أجل راحتكم.

المرافق وعملّيات 
التسليم

ترحب منطقة االستقبال 
النابضة بالحياة باألعضاء 

والزوار الجدد على حٍد سواء.
معدات حديثة ومتطّورة للتمرين.

الصحة + اللياقة 
في ويلِفت َنسَمة



الصحة + اللياقة 
في ويلِفت َنسَمة

جناح الفخر

جوالت منعشة ومنشطة 
داخل حوض السباحة.

ال يوجد هناك نتائج بدون تعب، كما يقول المثل على ما يبدو!

استمتع بالمناظر الخضراء 
الجميلة من حولك أثناء 
ممارسة تمارين الكارديو.

أضاف جناح الشيخ أحمد في مساكن َنسَمة تحفة معمارية 
عصرية جديدة إلى معالم الشارقة.



جناح الفخر

يتربع الجناح التذكاري فوق 
تّلة اصطناعية مهيبة.

 قصة جناح الشيخ أحمد 
في مساكن َنسَمة

عند التسّوق أو تناول الطعام أو مجرد التجّول في َنسَمة 
سنترال، ستالحظ جناحًا خاصًا يتربع على تلة اصطناعية 

مميزة والذي بات واحدًا من المعالم العصرية في الشارقة. 
إّنه الجناح التذكاري للشيخ أحمد، والذي يروي مالمح 

من السيرة العطرة واإلرث الكبير للراحل الشيخ أحمد بن 
سلطان القاسمي، نائب الحاكم السابق إلمارة الشارقة، 

والذي رحل عن عالمنا في عام 2020.

ويتربع الجناح على تّلة اصطناعية مهيبة بارتفاع 15 مترًا. 
وقد افتتحه سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، 

رئيس مجلس أراَد، في عام 2021.

ونظرًا لتصميمه الديناميكي، يظهر الجناح بشكل مختلف 
تبعًا لزاوية النظر إليه، ويتحلق حوله ممر دائري يأخذ الزوار 
في رحلة قصيرة من أسفل التّلة مع العديد من المناظر 

الرائعة في الشارقة بما في ذلك جامع الشارقة، ومساكن 
َنسَمة، ومجتمع َمسار.

وتروي محطات االستراحة القصيرة عبر الممر الدائري فصوالً 
من منجزات الشيخ أحمد خالل مسيرته المهنية التي 

امتدت على مدى أكثر من 50 عامًا في خدمة اإلمارات 

والشارقة. وقد تم نقش عبارات التكريم لحياة الشيخ أحمد 
على الحجر في قاعدة الجناح والتي خطها ابنه الشيخ 

سلطان.

ويمتاز التصميم البسيط والهادئ للجناح بعناصره 
المستقيمة التي تشكل أسطحًا ديناميكية، حيث تتيح 

تموجات هيكل الجناح تمازجًا وتناغمًا بين عناصر اإلضاءة 
والظل، ويوفر موقعًا مميزًا للتفاعل مع اآلخرين وتأمل 

الطبيعة المحيطة.



 

نشاطات متنّوعة من الحيوية والنشاط ضمن 
رميات رائعة – ”الصيف الكبير”!فعاليات ”الصيف الكبير” ولمختلف األعمار.

الصيف الكبير

ملخص الفعاليات

 

مشهد من مباراة تنس خالل 
فعاليات الصيف الكبير.

منافسة في كرة القدم خالل 
فعاليات الصيف الكبير.



 

 

ال غنى عن ممارسة السباحة للشعور باالنتعاش 
خالل فصل الصيف.

جميع المكّونات من أجل طفولة ال تنسى!

األضواء واأللوان تزّين السماء 
خالل عيد األضحى.

األلعاب النارية تزّين سماء مساكن َنسَمة 
خالل عيد األضحى

استمرار فعاليات سوق منبت خالل 
إجازات نهاية األسبوع مع أجود 

المنتجات المحلية الطازجة من اإلمارات!
نشاطات ممتعة في مناطق 

اللعب على مدار العام.

ملخص 
الفعاليات



فاتن صالح، مديرة الحضانة

”أحمل شهادة في المرحلة التأسيسية 
للطفولة المبكرة وشهادة دبلوم )مجلس 

منح جوائز الرعاية والصحة والتعليم، المملكة 
المتحدة( من المستوى الخامس. وقد بدأت 

مسيرتي المهنية معلمة للغة العربية في 
إحدى فروع الحضانة في الشارقة. وخالل 

سعيي لتحقيق المزيد وإحداث تأثير أكبر، بادرت 
بأخذ دورات تعليمية وإدارية مكنتني من 

الحصول على منصبي الحالي مديرة للحضانة. 
وتتلخص مسؤوليتي في توفير التعليم الجيد، 
ودعم صحة وسالمة الطالب، ودعم الجوانب 

اإلدارية والمالية والتشغيلية لقيادة وإدارة 
فريق الموظفين في المدرسة”.

”ويضم فريقنا مجموعة من الموظفات 
الرائعات والودودات من مختلف أنحاء العالم 

من إداريين ومعلمين ومساعدي تدريس. 
وقد حصل جميع المدرسين على التأهيل 

الكافي في المرحلة التأسيسية للطفولة 
المبكرة من المستوى الثالث، في حين 

حصل مساعدو التدريس تأهيل في المرحلة 
التأسيسية للطفولة المبكرة من المستوى 

الثاني فقد تم تدريبهم على تقديم أفضل رعاية 
لألطفال. كما أن اإلدارية المسؤولة مؤهلة في 

مجال المرحلة التأسيسية للطفولة المبكرة 
ومسؤولة عن عملية التسجيل والتوثيق على 

مدار العام”.

فاتن صالح، مديرة الحضانة

حضانة أوركارد البريطانية 
تفتتح فرعًا في َنسَمة سنترال

حضانة أوركارد البريطانية 
تفتتح فرعًا في َنسَمة سنترال

مناسبة للفئات العمرية بين 3 شهور وحتى 4   •
أعوام.

منهاج بريطاني: المرحلة التأسيسية للطفولة   •
المبكرة، مع التركيز على 7 مجاالت لتنمية 

الطفولة المبكرة. متعددة اللغات: اإلنجليزية، 
والعربية، والفرنسية.

دوام على مدار العام، من 7 صباحًا وحتى 4 عصرًا،   •
ومن شهر سبتمبر حتى أغسطس من العام، مع 

توفر خدمة المواصالت للطالب.
مع أكثر من 35 فرعًا وأكثر من 30 جائزة، تعتبر   •
حضانة أوركارد البريطانية أكبر سلسلة من دور 
الحضانة المتخصصة والحائزة على الجوائز على 

مستوى مجلس التعاون الخليجي.
وهي الحضانة الوحيدة الحاصلة على اعتماد   •

اآليزو في اإلمارات في مجاالت البيئة والصحة 
والسالمة والجودة.



”إّن منهجنا الشامل 
والمطور جيًدا يجمع بين 

التعلم والمرح ويتضمن 
مواد اللغة اإلنجليزية 
والعربية واإلسالمية 
والفرنسية، جنًبا إلى 
جنب مع العديد من 

النشاطات الالمنهاجية 
مثل األنشطة البدنية 
والموسيقى واليوغا” 

 – فاتن صالح

  

 

 

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا 
BritishOrchardNursery.com :اإللكتروني



نضارة وتأّلق

مقهى ومحل األزهار فانيال روز 
يفتتح فرعًا في َنسَمة سنترال

سوف تنقلك التجربة الترحيبية المبهجة إلى ما 
يشبه أجواء حفلٍة للشاي في رحاب حديقة مزهرة 

بمجرد دخولك مقهى ومحل فانيال روز، وذلك 
بفضل منظر ورائحة الزهور الطازجة المرتبة ببراعة 

والقهوة الطازجة والكعك اللطيف.

وينقسم المحل إلى مقهى ومتجر لبيع الزهور، 
وهو إصداٌر جديٌد ضمن محال البيع بالتجزئة في 

َنسَمة سنترال ومزيٌج حسي رائع من توليفة 
متناغمة من القهوة والزهور. ويعد المكان الذي 
تم تأسيسه في اإلمارات األول من نوعه، حيث 
يقدم مجموعة متكاملة من تنسيقات الزهور 
جنًبا إلى جنب مع قائمة جذابة من األصناف 

المتنّوعة.

يمكنك إمتاع ذائقتك من خالل تجربة شريحة 
لحم “لو انترغيكوت دو باغي”- وهي عبارة عن 

وجبة من شريحة لحم الخاصرة مع صلصة ستيك 
“دو باغي” والخضروات الموسمية ومرقة فانيال روز.

ويتم تحضير أكواب المقهى المبهجة من أجود 
حبوب البن المنسقة من إثيوبيا والبرازيل 

وكولومبيا.

وقد استوحيت قصة مقهى ومحل األزهار فانيال 
روز  من جمال الزهور المتفتحة في الحدائق 

والمروج والتي تحتفي بسحر الطبيعة الخالبة، 
وتم تصميمه بحيث يكون مقهى فاخرًا وسط 

مدينة الشارقة الجديدة، حيث ينعم جميع مرتاديه 
بإحساس من الراحة واألناقة.

ويقّدم المقهى خيارات متنّوعة لجميع المناسبات 
الخاصة مع باقات جمالية من األزهار التي تتماشى 

مع أصناف الكعك الرائع التي يبتكرها حرّفي 
متخصص، حيث يحصل الجميع على باقاٍت 

رومانسية وأنيقة مع لمسة من السحر الفّتان.



نضارة وتأّلق



 في أرجاء 
مساكن َنسَمة

 

قهوة على الماشي في َنسَمة سنترال. مشهد من تسّوق عالجي لمجموعة من الفتيات.

ابتسامات عائلية خالل استراحة 
قهوة في رحاب َنسَمة سنترال.

 

أجواٌء من الهدوء والسكينة بحضور 
العصائر المنعشة.

اآلباء يسيطرون على الموقف أثناء الشواء 
– فهل جربتم منطقة الشواء الخاصة في 

مساكن َنسَمة؟!

لدى هذا الصغير خبرة كافية للتعّرف على 
قطعة الكرواسان الفاخرة! 
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 الكهرباء
06-991

 المياه
06-992

الصيانة
800-ARADA )800-27232(

 اإلسعاف
06-999 | 06-998

 الدفاع المدني/اإلطفاء
 06-997

 الشرطة
06-999

 اإلدارة العامة لشرطة الشارقة
06-563-3333

 اإلدارة العامة لشرطة الشارقة )المرور(
06-563-3332 | 06-563-3333

هواتف ضرورية


