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مرحبًا
بالجادة!

مرحبًا بكم مع نشرتنا المجتمعّية األولى! 
اسمي سمير، وأنا الرئيس الجديد لشؤون 

المجتمع في أراَد، حيث سأتولى المسؤولية عن 
تلبية احتياجات مجتمعنا المتنامي في الجادة.

ال شك بأن الحفاظ على نظافة وتماسك 
واستدامة مجتمعنا المحيط أمٌر يستحق العناء 

ويرسم االبتسامة على وجوهنا جميعًا. ولقد 
واصلنا سعينا لالرتقاء بجودة مرافقنا ومعايير 

الحياة العصرية في مجتمعنا المتكامل عبر إضافة 
المزيد والمزيد من النشاطات والمرافق 

والفعاليات الترفيهية في ربوع الجادة. وإننا نولي 
اهتمامًا كبيرًا بمنازلكم ومجتمعكم ونلتزم 

برفدكم بالتجارب المثرية لجميع أفراد العائلة، 
ونتوقع دعمكم لنا لتحسين تلك التجربة يومًا 

بعد يوم.

لقد كانت لحظة فخر لنا جميعًا حين فاز جناح 
الجادة بجائزة عالمية مرموقة خالل حفل جوائز 
المعهد األمريكي للمهندسين المعماريين. وفي 

هذا السياق، نبارك للمواهب التي كانت وراء 

تشييد هذا المعلم الحديث من شركة أراَد 
والجامعة األمريكية في الشارقة!

وسيكون لدينا دائمًا المزيد من األخبار المثيرة، 
حيث يواصل مجتمعنا نمّوه مع تسليم المزيد 

من الوحدات الجديدة في شقق ِمسك للترحيب 
بالمقيمين الجدد.

كما أننا نواصل عمليات صيانة واجهات المباني 
والمناطق المنّسقة ونحرص دائمًا على االرتقاء 
بمعايير السالمة عبر تركيب اللوحات اإلرشادية 

وتنظيم حمالت التنظيف في مختلف أرجاء 
الجادة.

ويستمّر تسجيل الطالب الجدد في مدرسة 
سابيس الدولية – الجادة، كما سنفتتح حضانة 

)Maple Bear( الكندية النهارية لألطفال قريبًا.

وفيما يتعلق بالمتاجر ومنافذ البيع، فقد بات 
لدينا في الجادة فروع لعالمات سبينيس 

وستاربكس المميزتين!

وسيكون هناك العديد من الخيارات والنكهات 
الشهية بانتظار الجميع في الوقت الذي نرّحب 

 ،)Origami(و ،)Moon Slice( فيه بعالمات
.)Here-O(و ،)Hoof(و

وهناك دائمًا المزيد من الخيارات الرائعة والجديدة 
ألنماط الحياة الصحية والنشطة، حيث يدعوكم 
مجتمع منازل سراب لالنضمام إلى نادي ويلِفت 

مع أكثر من 25 برنامجًا من صفوف التمارين 
 Round Fitness( الجماعية، إلى جانب صالة

Studio( الرياضية الجديدة بالجادة والمخصصة 
للنساء فقط.

ال تنسوا متابعتنا على مواقع التواصل 
االجتماعي عبر استخدام تاغ )AljadaShj@( عند 
نشر صوركم في الجادة أو إذا كانت لديكم رغبة 

في مشاركة شيء معنا. 

مع أمنياتنا لكم بالفرح والسعادة الدائمة!

مع التحية،

Chief Community Officer

Sameer Kulkharni



التنّزه بالجادة أجواء وال أروع!



فترة الظهيرة الرائعة بالجادة 



تذكير
لطيف

تكييف الهواء
مــع ازديــاد حــرارة الصيــف وطــول النهــار يــزداد اعتمادنــا علــى 
المفيــدة  النصائــح  هــذه  إليكــم  الهــواء.  تكييــف  أجهــزة 

لترشيد استخدام المكّيفات:

ال تترك المكيف قيد التشغيل عندما تغادر الغرفة 	 
ألكثر من 15 دقيقة.

قم بتنظيف أو استبدال مرشحات هواء المكيف 	 
بانتظام وفحص مستويات الفريون.

استخدم منظمات الحرارة بحكمة من خالل تحديد 	 
درجات حرارة اقتصادية لالستخدام الفعال.

احرص على صيانة أجهزة التكييف الخاصة بك بواسطة 	 
فنيين مختصين.

قم بتنظيف خط تصريف مكيف الهواء وغسله 	 
بانتظام لمنع الرطوبة الزائدة.

تأكد من إغالق الستائر واألبواب والنوافذ خالل ساعات 	 
الذروة بعد الظهر.

استثمر في المراوح واالستخدام البديل للمكيف معها.	 

اغتنم درجات الحرارة العالية وجّرب نظام بيكرام لليوغا 	 
إضافة إلى السباحة والرياضات المائية.



ال شــك بأننــا مغرمــون بشــدة بأصدقائنــا اللطيفيــن مــن 
ذوي الفــراء، ولكننــا نحتــاج إلــى مراعــاة جيراننــا فيمــا يتعلــق 

بسلوك حيواناتنا األليفة:

دعونا نتأكد من استخدام القيد المناسب ووجود 	 
بطاقة للتعريف عند اصطحاب الكالب في نزهة إلى 

الخارج.

يرجى تجنب المناطق التي ُيحظر فيها اصطحاب الكالب 	 
- فقد تم وضع اللوحات اإلرشادية الخاصة في تلك 

المناطق.

تأكد من حصول حيواناتك األليفة على جميع 	 
اللقاحات المطلوبة.

حاول التحكم بمستويات الضوضاء الصادرة عن 	 
الحيوانات األليفة ما أمكنك ذلك.

تأكد من االحتفاظ بأوعية طعام الكالب بالقرب من 	 
منزلك.

انتبه للحرارة - ال تترك كلبك في السيارة واختر المناطق 	 
األكثر برودة والمتاحة لتمشية الكالب.

استخدم صناديق النفايات المخصصة للكالب في سراب 	 
وساهم معنا بالحفاظ على نظافة الجادة!

هل فقدت كلبك؟ هل وجدت حيواًنا أليًفا مهجوًرا أو 	 
شهدت معاملة غير إنسانية ألحد الحيوانات األليفة أو 

تعّرضت إلى هجوم من حيوان أليف؟

قم بإبالغ بلدية الشارقة عن تلك الحوادث على هاتف 	 
رقم 06-562-3333.

أفضل صديق
لإلنسان



االحتفال بيوم العلم اإلماراتي 
في مركز استكشاف الجادة

احتفاالت ديوالي في
مركز استكشاف الجادة

الفائزون الفرحون ببطولة "ريد ُبل نيمار جونيورز فايف" 
لخماسيات كرة القدم في ملعب الجادة لكرة القدم



فعاليات
الجادة

جناح الجادة، الجادة – تقدير عالمي ضمن حفل جوائز المعهد األمريكي 
للمهندسين المعماريين ضمن الفئة الدولية المفتوحة، في العاصمة واشنطن.

الالعبون الناشئون أثناء تنافسهم في الجادة ضمن 
تصفيات بطولة "ريد ُبل نيمار جونيورز فايف" 

لخماسيات كرة القدم



مايو 2022 

مــن  العديــد  بالجــادة  الفطــر  عيــد  احتفــاالت  تضمنــت 
األنشــطة والفعاليــات علــى مــدى ثالثــة أيــام، حيث اســتمتع 
الحضــور بعــروض األلعــاب الناريــة وغيرهــا مــن األنشــطة 

الترفيهية والمفاجآت المتنّوعة!

خيارات متنّوعة من الوجبات الشهية في الجادة 
لرسم االبتسامة على وجوهنا كّل مّرة!

إّنها في ركن زاد – فال تنسوا زيارة ركن 
المطاعم بالجادة لمعرفة كّل ما هو جديد

 األلعاب النارية في عيد
الفطر تضيء سماء الجادة



جدول الفعاليات 
المجتمعّية

بالجادة
إبريل 2022 

منبــت: ســوق ليليــة خاصــة فــي رمضــان تــم خاللهــا اختتــام 
الموســم الثانــي مــن ســوق منبــت فــي شــهر إبريــل. يتطّلــع 
ــة الطازجــة مباشــرة مــن  ــر المنتجــات اإلماراتي ــا لتوفي فريقن
القــادم  الشــتاء  موســم  خــالل  المحلّيــة  المــزارع  أفضــل 

ــد! ــوا الموســم الجدي ــت. ترقب ــي مــن منب والموســم التال

مــن  العديــد  بالجــادة  الســيارات  ســينما  لكــم  تقــّدم 
ــة. ال تفّوتــوا أجمــل أفــالم هوليــود يوميــًا  العــروض المجانّي
إضافــة إلــى عــروض ديزنــي كلــوب العائليــة كل ليلــة خميــس 
فــي تمــام السادســة مســاًء فــي قاعــة يورســبيس. للمزيــد 
زيــارة  يرجــى  األفــالم،  مواعيــد  عــن  المعلومــات  مــن 

aljadamovies.com

تقام سوق منبت األسبوعية خالل فصول الخريف 
والشتاء والربيع وتستعرض المنتجات اإلماراتية الطازجة 

مباشرة من المزارع

سوق منبت الليلية
خالل شهر رمضان

ليس هناك طريقة أفضل لترفيه جميع أفراد العائلة 
من مشاهدة العروض اليومّية في سينما السيارات 

بالجادة – مجانًا!



هــل تتالعــب حــرارة الصيــف بجمــال شــعرك؟ صالــون أوتــار 
الجمــال للســيدات يقــدم لــِك الحــّل! ســيتم افتتاحــه فــي 
مبنــى ريحــان 3، خدمــات الصالــون والســبا تحــت ســقٍف 

واحــد.

فتحــت مدرســة ســابيس الدوليــة – الجــادة أبوابهــا أمــام 
الطــالب للعــام الدراســي الجديــد العــام الماضــي. والتســجيل 
مفتــوح للعــام الدراســي الجديــد 2022-2023. تضــم شــبكة 
ســابيس الدوليــة للخدمــات التعليميــة أكثــر مــن 70,000 

طالــب وطالبــة فــي 20 دولــة.

حضانة )Maple Bear(: تســتقبل هذه الحضانة الكندية النهارية 
المتخصصــة األطفــال مــن ســن 6 شــهور إلــى 6 أعــوام، وســيتم 
افتتاحهــا فــي منتصــف هــذا الصيــف. والمزيد فــي العــدد القادم 
مــن هــذه النشــرة – وخــالل هــذا الوقــت ال تنســى إلقــاء نظــرة 

MapleBearGulfSchools.com خاطفــة علــى

لجميــع  لتلبيــة  اثنتــان  وإنمــا  واحــدة،  صيدليــة  ليســت 
احتياجــات أفــراد العائلــة – صيدليــة هيلــث فيرســت فــي 

مبنــى ريحــان 1 وصيدليــة اليــف فــي مبنــى ِمســك 1.

ــذ نكهــات جبنــة الموتزاريــال!  ال نســتطيع االنتظــار لتــذّوق أل
ــي  ــزا ف ــي للبيت ــم )Moon Slice( اإلمارات ــاح مطع ــًا افتت قريب

ــى ِمســك 2. مبن

ــن  ــي م ــاق السوش ــهى أطب ــاول أش ــام لتن ــواد الطع ــز أع جّه
)Origami( – حيــث ســيفتح أبوابــه قريبــاً في مبنى ِمســك 2.

احصــل علــى أفضــل خدمــات تنظيــف وكــي المالبــس مــن 
ــد  ــا الجدي ــت فرعه ــي افتتح ــلة )Techno Clean( والت مغس

فــي مبنــى ريحــان 3.

ألــذ النكهــات العالميــة مــن ســتاربكس تشــق طريقهــا إلــى 
مبنــى ِمســك 1، وقائمــة مقهــى )Hoof( المتخصــص بأجــود 
أنــواع القهــوة – والموجــود فــي ركــن زاد – فــي طريقهــا إلــى 

ِمســك 2.

آخر اإلضافات ضمن
عائلة ركن زاد للمطاعم

ستاربكس – أكبر سلسلة 
مقاهي على مستوى العالم – 

افتتحت فرعها في الجادة



جديد
الجادة

إطــالق إيســت بوليفــارد بالجــادة! 75,000 قــدم مربــع مــن 
بالتجزئــة  البيــع  لمنافــذ  المخصصــة  التجاريــة  المســاحات 
والمطاعــم والمقاهــي والخدمــات علــى طــول شــارع عريــض 

مشّجر مالئم للمشاة.

ــى ِمســك 1 لتلبيــة  ســوبرماركت ســبينيس فــي طريقهــا إل
ــات  ــة وغيرهــا مــن المتطّلب ــع احتياجاتكــم مــن البقال جمي
العــروض الخاصــة  اليومّيــة تحــت ســقٍف واحــد. ترقبــوا 

للسكان!

نشــاطك  تمارينــك ومســتويات  وتتبــع  اشــحن طاقتــك 
أفضــل  مــع  فــي مجتمــع ســراب  ويلِفــت  فــي  البدنــي 
التماريــن واألجهــزة المدعومــة بالتقنيــات الرقميــة والتطبيــق 
الخــاص باألعضــاء. أكثــر مــن 25 برنامــج تمريــن جماعــي بمــا 
 ،)Cardio Pump(و  ،)Zumba(و  ،)Step( تماريــن  ذلــك  فــي 
 )Ignite( المتخصصــة  النــادي  دروس  جانــب  إلــى   ،)HIIT(و

و)Fortify(. ترقبوا العروض الخاصة!

 تمرني للحصول على قوام صلب في
)Rounds Fitness Studio(، النادي المخصص للسيدات 

 )ALJADA22( فقط في مبنى أريج 3. استخدمي كود
للتسجيل والحصول على درس تجريبي مجاني.

ــذ  ــى ركــن زاد إلرضــاء ذائقتكــم بأل متجــر )Here-O( ينضــم إل
نكهات الدونات المخبوزة يدويًا!

ويلِفت يقّدم لكم العديد من تمارين 
اللياقة وأكثر من 25 برنامج تمرين جماعي 

في مجتمع سراب

 Round( جديد في مجتمعنا – نادي
Fitness Studio( للسيدات

 الفرع الرابع من سلسلة سبينيس 
في الشارقة اآلن في حّيك السكني!

إيست بوليفارد اآلن ضمن مجّمع أبنية 
ِمسك – ال تفّوت زيارته!



 ومضات
لياقة

تناول الطعام الصحّي مهم للغاية هذا الصيف

بقلم مجاهد غازي، 

مدير عام ويلِفت، سراب

الصحيــة  الدهــون  بتنــاول  يومــك  ابــدأ   – الفطــور 
والكربوهيــدرات المركبــة والتــي تكفيــك لســاعات! األفوكادو 
ــادي  ــز المخمــر والشــوفان والمــوز والجبــن واللبــن الزب والخب
ــر مــن  ــارات رائعــة. تأكــد مــن تنــاول الكثي اليونانــي كلهــا خي

الماء وبعض الفيتامينات أيًضا.

التمريــن – مــن األفضــل ممارســة الرياضــة فــي الصبــاح بعــد 
أن  المهــم  مــن  الصيــف،  أشــهر  وخــالل  اإلفطــار.  تنــاول 
تحافــظ علــى رطوبــة جســمك لتجنــب ضربــة الشــمس 

واإلرهاق والجفاف وتغّير مستويات السكر عن مسارها.

الغــداء – تنــاول البروتينــات وكميــات كافيــة مــن الســوائل. 
يجــب أن تشــتمل وجبــات مــا بعــد التمريــن علــى البروتيــن 
والكربوهيــدرات منخفضــة الســكر. تنــاول وجبــة خفيفــة 
صحيــة بعــد الغــداء ســيجعلك تشــعر بالشــبع حتــى الوجبــة 

التالية.

العشــاء – بينمــا تســتعد لالســترخاء بعــد يــوم طويــل، 
يجــب أن تكــون هــذه أخــف وجبتــك فــي اليــوم. يجــب أن 
تشــمل حصــة صحيــة مــن البروتيــن والكربوهيــدرات المركبــة 

وبعض الدهون الصحية.

ــز  ــى ممارســة التركي ــز الذهنــي – نحــن نشــجعك عل التركي
الذهنــي وأن تكــون لطيًفــا مــع نفســك. مــارس تمارينــك 
ــدث  ــدم يح ــر أن التق ــدك، وتذك ــى جس ــتمع إل ــًا، واس يومي
ــا إلــى  بمــرور الوقــت. إذا كنــت ترغــب فــي ذلــك، تعــال معن
ويلِفــت فــي مجتمــع ســراب وجــرب أحــد صفــوف التمريــن 
التــي تزيــد عــن 20 برنامجــًا، وقــم بتحميــل تطبيــق ويلِفــت 
الجديــد، وأحضــر أطفالــك لزيــارة أكاديميــة )Oasis( للناشــئين 

الصغار.

يجب أن تكون وجبة العشاء أخف وجباتك 
اليومّية )تم تصويرها في هنغري وولفز، ويلِفت 

جي في سي بدبي(

فواكه وخضراوات طازجة تضيف نكهة غذائية غنّية إلى 
قائمة طعامك )تم تصويرها في سوق منبت للمزارعين(

فكّر في المكّونات الصحية واحصل على حصص طعام 
ذكية - يعتمد مستوى تناول الكربوهيدرات على 

حساسية األنسولين لديك )تم تصويرها في هنغري وولفز، 
ويلِفت جي في سي بدبي(



الحياة
في الجادة

بيتي، حيي السكني، مجتمعي

ــار تحــت وســم LifeAtAljada# يفــوز بقســيمة  أفضــل اختي
@naaf.m_skater عند التقاط جائزة! تهانينا ل ـ #LifeAtAljada تابعوا استخدام وسم

صوركم بالجادة

 أحدهم يستمتع بوقته في ركن زاد! )مصدر الصورة: 
cruisingcravings@ على موقع إنستجرام(

طاقم متألق يستعد لممارسة مناورات التزلج 
على اللوح في ميدان الجادة للتزلج على اللوح 
)مصدر الصورة: naaf.m._skater@ على موقع 

إنستجرام(

صور جميلة وأرواٌح مرحة في ساحة اللعب 
 @thediariesofdua :بالجادة )مصدر الصورة

على موقع إنستجرام(



 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

@AljadaShj - تيك توك | @AljadaOfficial - تويتر | @Aljada - فيسبوك | @AljadaShj - تابعونا على إنستجرام

هواتف ضرورية


