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منظر من المرحلة األولى من مساكن َنسَمة – ويجري 
حاليًا تسليم المنازل للمالكين ضمن المرحلة السادسة 

من المشروع



مرحبًا
بمساكن َنسَمة!

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

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

َنسَمة.

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 مساكن َنسَمة. 
وإننا نولي اهتمامًا كبيرًا بمنازلكم ومجتمعكم، 

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

يومًا بعد يوم.

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

من الوحدات الجديدة في المرحلة السادسة 
للترحيب بالمقيمين الجدد.

كما أننا نواصل عمليات الصيانة للمناطق 
المنّسقة ونحرص دائمًا على االرتقاء بمعايير 

السالمة عبر تركيب اللوحات اإلرشادية وتنظيم 
حمالت التنظيف في مختلف أرجاء مساكن 

َنسَمة.

افتتحت حضانة أوركارد البريطانية لألطفال 
والحائزة على العديد من الجوائز أبوابها في َنسَمة، 
حيث تستقبل الرضع واألطفال الصغار واألطفال 
في مرحلة ما قبل المدرسة ضمن الفئة العمرية 

من 6 شهور وحتى 4 أعوام.

وفيما يتعلق بالمتاجر ومنافذ البيع، يطيب لنا 
الترحيب بمطعم كابري بيتزا، ومقهى فانيال روز، 
وصالون ميرورز الراقي للسيدات؛ والتي افتتحت 

فروعها في َنسَمة سنترال.

وباإلضافة إلى ذلك، فقد أعلن ويلِفت عن إطالق 
برنامج »أويسيس« المتكامل للحفاظ على لياقة 

ونشاط أحبائنا الصغار وإشغال أوقات فراغهم 
بطريقة إيجابية وممتعة. 

ال تنسوا متابعتنا على مواقع التواصل 
االجتماعي عبر استخدام تاغ 

)NasmaResidences@( عند نشر صوركم أو إذا 
كانت لديكم رغبة في مشاركة شيء معنا. 

مع أمنياتنا لكم بالفرح والسعادة الدائمة!

مع التحية،

Chief Community Officer

Sameer Kulkharni



منظر رائع للغروب فوق حديقة َنسَمة سنترال



األطفال وذووهم تحت ظّل األشجار في مساكن َنسَمة



أفضل صديق
لإلنسان

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 وساهم 	 
معنا بالحفاظ على نظافة مساكن َنسَمة!

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.



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.



هيال هوبا! عرض ترفيهي مباشر، حيث يمثل ذلك 
فعالية منتظمة، في حديقة َنسَمة سنترال

نبض المجتمع في َنسَمة سنترال

تنّزه واستمتع بالطبيعة من حولك أثناء 
استعراض المنتجات المتنّوعة من سوق 

منبت في حديقة َنسَمة سنترال
فتيات صغيرات يستمتعن بوقتهّن في حديقة 

َنسَمة سنترال



فعاليات
مساكن َنسَمة

منطقة خاصة للعب األطفال في
حديقة َنسَمة سنترال

مشهد جميل للغسق خالل عيد الفطر السعيد في 
حديقة َنسَمة سنترال

أكبر من الحياة – موكب من المؤدين المزدانين 
باألنوار في حديقة َنسَمة سنترال



جديد
مساكن 

َنسَمة
أخبار رائعة للوالدين!

أمــام  أبوابهــا  البريطانيــة  أوركارد  حضانــة  لقــد فتحــت 
ــع  ــل م ــم التواص ــل. يمكنك ــا المتكام ــي مجتمعن ــار ف الصغ

اإلدارة على هاتف رقم: 0565071068

افتتحــت عالمــة فانيــا روز فرعــًا لهــا فــي َنســَمة ســنترال، 
ــارة عــن مزيــج مــن مقهــًى عصــري يقــّدم أشــهى  وهــي عب
ــور.  ــات الزه ــل منتج ــع أجم ــور يبي ــّل للزه ــات ومح المعجن

فيٌض من الجمال تحت سقٍف واحد!

البيتــزا األصيلــة مــن نابولــي واألطبــاق  اســتمتع بتنــاول 
بيتــزا،  كابــري  فــي  المحبوبــة  الكالســيكية  اإليطاليــة 
ــن  ــى َنســَمة ســنترال. صحتي ــة لتصلكــم إل ــوزة بعناي والمخب

وعافية!

علــى  احصلــي  الالمعــة!  واألظافــر  الرائــع  بالشــعر  مرحبــًا 
أجمــل إطاللــة مذهلــة فــي صالون ميــرورز الراقي للســيدات، 
والــذي ســيتم افتتاحــه قريبــًا لتلبيــة جميــع احتياجاتــك فــي 

مجال العناية باألناقة والجمال.

لــدى  المتخصــص  إجنايــت  برنامــج  جــّدد نشــاطك مــع 
ويلِفــت والمتوفــر علــى تطبيــق ويلِفــت إلــى جانــب برامــج 
"ســتيب"، و"زومبــا"، و"كارديــو بمــب"، و"HIIT". كمــا أّن هنــاك 
ــك  ــا الصغــار بمــا فــي ذل برامــج شــمولية متخصصــة ألحبائن

كرة القدم، والسباحة، والتنس األرضي.

 تمثل حضانة أوركارد البريطانية سلسلة من
 المدارس الرائدة والحائزة على العديد من
الجوائز في دول مجلس التعاون الخليجي

افتتح مقهى ومحل الزهور فانيال روز 
يقّدم ويلِفت أكثر من 25 برنامجًا متخصصًا فرعه الجديد مؤخرًا في َنسَمة سنترال

باللياقة البدنية في َنسَمة سنترال إضافة إلى 
برنامج »أويسيس« المتخصص ألحبائنا الصغار

بركة السباحة في ويلِفت َنسَمة 
)@WellfitNasma :إنستجرام(



جدول الفعاليات المجتمعّية
في مساكن َنسَمة

مايو 2022

عيــد الفطــر فــي مســاكن َنســَمة  تضمنــت احتفــاالت 
ــام،  ــة أي ــى مــدى ثالث ــات عل ــد مــن األنشــطة والفعالي العدي
ــا  ــة وغيره ــاب الناري ــروض األلع ــور بع ــتمتع الحض ــث اس حي

من األنشطة الترفيهية والمفاجآت المتنّوعة!

أضاءت األلعاب النارية الرائعة سماء 
حديقة مساكن َنسَمة خالل عيد الفطر

إبريل 2022

اســتمّر مهرجــان منبــت للتمــور طيلــة ليالــي شــهر رمضــان 
الفضيــل وحتــى ثانــي أيــام العيــد فــي َنســَمة ســنترال. وقــد 
اســتمتع الــزوار بباقــٍة مــن أجــود أنــواع التمــور مــن اإلمــارات 
عــروض  جانــب  إلــى  الشــام،  وبــالد  العربــي  والخليــج 
الخــط  وفنــون  الحكواتــي،  وعــروض  الحّيــة،  الموســيقى 

العربي، والحرف التقليدية، والفنون التراثية.  

أفخر أنواع التمور والرطب خالل مهرجان 
منبت للتمور إلى جانب العديد من 

العروض الترفيهية المباشرة



ومضات لياقة

تناول الطعام الصحّي مهم للغاية هذا الصيف
بقلم مجاهد غازي، 

مدير عام نادي ويلِفت، َنسَمة سنترال

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.

ينبغي أن تكون وجبة العشاء أخف وجباتك اليومّية )تم 
تصويرها في هنغري وولفز، ويلِفت جي في سي بدبي(

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(

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



الحياة في 
مساكن 

َنسَمة
بيتي، حيي السكني، مجتمعي

أفضــل اختيــار تحــت وســم LifeAtNasma# يفــوز بقســيمة 
@barbaracossenzo جائزة! تهانينا لـ

فرحة العائلة في حديقة َنسَمة سنترال – ليس هناك أجمل 
من بهجة اجتماع العائلة! )مصدر الصورة: 

barbaracossenzo@ على موقع إنستجرام(
لّمة الصغار – ليس هناك ما هو أجمل من نزهٍة رائعٍة 
خالل إجازة نهاية األسبوع في حديقة َنسَمة سنترال! 

)مصدر الصورة: barbaracossenzo@ على موقع 
إنستجرام(

إن كّل ما نحتاج إليه أحيانًا هو استراحة قهوة في الهواء الطلق 
بَنسَمة سنترال )مصدر الصورة: teachers.who.travel@ على 

موقع إنستجرام(

إنجاز مهمة عمل مع إطاللة وال أروع على 
حديقة َنسَمة سنترال – منتهى الجمال!

التقــاط  عنــد   #LifeAtNasma وســم  اســتخدام  تابعــوا 
صوركم بمساكن َنسَمة



@NasmaResidences - تيك توك | @NasmaResidences - تويتر | @NasmaResidences - فيسبوك | @NasmaResidences - تابعونا على 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

هواتف ضرورية


