


لقد حظيت املرأة اإلماراتية يف ظل االتحاد باهتامم ورعاية كبريين 

من قيادتنا الرشيدة ومن مختلف قطاعات املجتمع ، مام ساهم يف  

اعتالئها أعىل املناصب وفقاً ملا يتوافق مع قدراتها ومهاراتها. ويأيت 

أهمية دورها يف بناء املجتمع ومسرية التنمية من خالل ما تشهده 

كافة   يف  املرأة  قضايا  مبختلف  متزايد  اهتامم  من  الفتية  دولتنا 

أولويات  مقدمة  يف  القضايا  هذه  وأصبحت  والقطاعات،  املجاالت 

املجاالت التنموية التي تحرص قيادتنا عىل دعمها وتحفيزها. 

عملية  يف  بجهودها  طريقها  قد شقت  اإلماراتية  املرأة  كانت  وإذا 

يجب  الرشيدة،  الحكومة  من  محدود  غري  بدعم  والتقدم  التنمية 

الكثري من نتائج تلك الجهود تنصب نتائجها  أال يخفى علينا  أن 

دربها،  عىل  ليسريوا  وذلك  أرستها،  أفراد  من  بها  باملحيطني  بداية 

وتعزيز  املرأة   مبكانة  للنهوض  املتواصلة  مسريتها  ويستكملوا 

حضورها ودورها يف خدمة املجتمع. لذا، البد أن تدرك املرأة أن نتائج 
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بها،  املحيطني  نحو  البيت  من  باألساس  تنبثق  ملجتمعها  عطائها 

فأفراد األرسة هم أول من يتلمسوا نتائج اإلنجازات التي تحققها األم 

أو األخت أو حتى الزوجة، ويجعلون من تلك النتائج املتميزة بداية 

نحو الصعود لسلم النجاح ، وذلك سريًا عىل نهجها يف مسرية العطاء 

نحو تنمية مجتمعها، واالرتقاء مبستوى الخدمات التي يتم تقدميها.

مختلف  يف  إنجازها  لتأكد  بصمة  اإلماراتية  للمرأة  تجد  ومثلام 

الفعاليات  كل  يف  ُتكرَّم  أيضاً  تجدها  تخدمها،  التي  القطاعات 

والدويل،  اإلقليمي  بل  فقط،  املحيل  الصعيد  عىل  ليس  املجتمعية، 

حيث تحرص قيادتنا الحكيمة عىل تكرميها واإلشادة بإنجازاتها، حتى 

تحقق املزيد من التميز واإلبداع يف كل ما تقوم بتقدميه للمجتمع،  

املجتمع،  إليها  يتطلع  التي  األهداف  تحقيق  عىل  القدرة  ومتتلك 

دولة  اسم  لتجعل  أهدافها،  كل  لتبلغ  بدورها  االرتقاء  يف  وتستمر 

اإلمارات العربية املتحدة يعلو بكل لغات العامل.

                                               صبيحة محمد املحيان

                                            مديرة فرع نادي سيدات الذيد

الفهرس 1

رئيس التحرير
د.رشيفة رحمة الله سليامن 

                هيئة التحرير
قسم االتصال املؤسيس- فروع نادي سيدات الشارقة 

التصميم واإلرشاف 
وداد قسم الله الوكيل
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يف إطار حرص إدارة فروع نادي سيدات الشارقة عىل املساهمة يف الفعاليات 

النادي  فروع  عرب  تقدميها  يتم  التي  الخدمات  دعم  يسهم يف  مبا  املجتمعية 

يف  "مرايس"  مطاعم  سلسة  شاركت  والوسطى،  الرشقية  املنطقتني  يف  العرشة 

وحتى  املايض  مارس   27 من  الفتـرة  خــالل  للمــأكوالت  القصباء  مهرجان 

12 أبريل، وتأيت هذه املشاركة بهدف الرتويج ألبرز األطعمة والوجبات التي 

. األطعمة  مجال  يف  متخصصات  وجبات  ُمعدات  خالل  من  إعدادها  يتم 

العديد من األرس  استقبال  "مرايس"  املخصص ملطعم  الجناح  لقي   هذا، وقد 

واملرتددين الذين حرصوا عىل تذوق األطعمة التي يتم إعدادها بشكل مختلف 

ا، هذا ويعترب  طوال فرتة تنظيم املهرجان وذلك نتيجة لتنوع الفروع املشاركة يوميًّ

املهرجان فعالية ترويجية ساهمت يف التعريف مبرافق فروع النادي. الخدمية.

"مرايس"  تشارك يف مهرجان القصباء للأمكوالت

إبراهيم محمد من مدينة  استضاف نادي سيدات كلباء األستاذة ميسون 

الشــارقة للخدمات اإلنسانية فــرع كلباء وذلك إللقاء محـارضة بعـنوان

"التغذية السليمة ملتالزمة داون" التي قامت بتوضيح االحتياجات الغذائية 

التي يجب  الذين يعانون من متالزمة داون، كام وضحت األمور  لألطفال 

مراعاتها عند اختيار الغذاء املناسب ألطفال متـالزمة داون حتى ال تسبب 

حساسية للطفل. وقد متثل الحضور يف عدد من املعلامت واملوظفات من 

الدوائر الحكومية.

تنظيم  تم  الصحي  الذيد  مركز  مع  وبالتعاون  الذيد،  سيدات  نادي  ويف 

الدكتورة  العظام" قدمتها  "التهاب املفاصل وهشاشة  محارضة صحية عن 

بناء  الصحي وتأثريه عىل  الغذاء  إيريني منري، وضحت من خاللها أهمية 

الجسم والعظام، وتم إجراء فحص السيدات بجهاز فحص نسبة الهشاشة. 

فعاليات صحية يف فروع سيدات الشارقة

جانب من املحارضة

خيمة فروع نادي سيدات الشارقة

"تـالـه" تحتفـل بتخــريج أطفالـهـا
اختتمت حضانات "تاله" بفروع نادي سيدات الشارقة برامجها بحفل تخرج 

األطفال املنتسبني لها والتي بدأت يف نهاية شهر مايو املايض، حتى منتصف 

والوسطى من  الرشقية  املنطقتني  بكل من  العرش فروع  الجاري يف  يونيو 

إمارة الشارقة وبرعاية كل من:

Sebamed )سيــباميد( - محل األطــفال Baby Shop - الفوعــة للتمور 

شــركة الــروايب لأللبــان - شــركة مثـلث األلـعــاب. 

من  "تاله"  أطفال  تخرج  حفالت  تنظيم  يف  النادي  فروع  تنافست  حيث 

حيث مستوى تنظيم الحفل والفقرات التي قام بتقدميها األطفال، وهذه 

االحتفالية ُتقرب الصورة ألولياء أمور األطفال والحضور وتوضح أن الحضانة 

مل تعد مكان لرعاية األطفال فقط وإمنا هو املكان الذي نوفر فيه اإلمكانيات 

والحركية.  والحسية  الذهنية  األطفال  مهارات  لتنمية  الالزمة  والوسائل 
أطفال حضانة )تاله( بفرع خورفكان 

)فروع وفنون( يف دورته الثالثة بالسوق املركزي
وبالتعاون  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  الشارقة  إمارة  احتفاالت  مع  تزامناً 

بتنظيم  الشــارقة  سيــدات  نــادي  إدارة  قامت   ، الشارقة  بلدية  مع 

قام  حيث  املركزي،  السوق  يف  الثالثة  دورته  يف  وفنون((  ))فروع  معرض 

بافتتاح املعرض األستاذ هشام املظلوم مدير إدارة الفنون يف دائرة الثقافة 

مدير  الرسكال  خولة  األستاذة  من  كل  وبحضور  الشارقة،  يف  واإلعالم 

فـــروع  إدارة  مدير  الشنـايص  آمنـة  واألستـاذة  الشارقة،  سيدات  نادي 

النادي، والفنانة التشــكيلية إبتـسام عبد العزيز الشــاعر، وعيل أحمد

 أبو غازيني رئيس قسم االستثامر وتنمية املوارد ببلدية الشارقة، وممثلني 

تشكيلة  يف  املعروضات  ومتثلت  البلدية.  يف  املؤسيس  االتصال  قسم  من 

عىل  املعرض  ويهدف  اإلسالمي،  الطراز  أخذت  التي  الفنية  اللوحات  من 

عرض  خالل  من  اإلبداع  عىل  الخدمية  املرافق  ومرتددات  عضوات  تحفيز 

خاللها.  من  الرتويج  يتم  أن  ممكن  التي  املناطق  مختلف  يف  نتاجهن 

بعض السياح األجانب يتفقدون اللوحات
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سلسلة مطاعم "مرايس" تلبي مختلف األذواق

من  الشارقة  سيدات  نادي  فروع  يف  "مرايس"  مطعم  سلسلة  ُتعد 

املنطقتني  يف  النادي  فروع  تتضمنها  التي  الخدمية  املرافق  أبرز 

من  متعددًة  أصناًفا  املطعم  يقدم  حيث  والوسطى،  الرشقية 

والتي  والرغبات  األذواق  مختلف  تلبي  التي  واألكالت  األطعمة 

"مرايس"  مطعم  ويخضع  والثقافات،  الجنسيات  باختالف  تتباين 

املدين  والدفاع  الشارقة  ببلدية  املعتمدة  العمل  ولوائح  لرشوط 

لضامن  املدين  والدفاع  البلدية  قبل  من  مبارش  إلرشاف  يخضع  حيث 

املعتمد. الصحي  األكل  تحضري  يف  والثقة  واألمان  األمن  معايري  أعىل 

 كام أن مطعم "مرايس"  مدرج ضمن املطاعم التي أنجزت برنامج الشارقة 

ِقبل  من  املقدمة  الخدمة  وتطوير  بتحسني  املختص  الغذاء  لسالمة 

سلسلة املطاعم، وهو ما يساهم بشكل كبري يف تطوير الخدمات التي يتم 

تقدميها عرب مطاعم فروع النادي باملستوى الذي ُيريض مختلف الرغبات.

الفردية  الطلبات  استقبال  عىل  املطعم  يف  القامئون  ويحرص 

بشكل يومي إىل جانب توفري الضيافة للمؤسسات واألرس ملختلف 

املناسبات من خالل توفري قامئة بعدة مستويات من الضيافة وذلك 

حتى يتمكن الفرد من اختيار القامئة مبا يتناسب مع نوع املناسبة 

املتعددة  الصالة  يف  املناسبات  تنظيم  ميكن  كام  املدعوين،  وعدد 

التخرج  الشارقة كحفالت  األغراض واملسارح يف فروع نادي سيدات 

والضيافة  والتزيني  الخدمة  مستويات  ألرقى  وفقاً  امليالد،  وأعياد 

حضانة  ألطفال  الصحية  الوجبات  "مرايس"  يقدم  أخرى،  جهة  من 

"تاله" كام يوفر قامئة متعددة الخيارات من الوجبات قليلة الدسم 

لفئة عضوات ومرتددات مرفق الصالة الرياضية الراغبات بتخفيض 

لنوع  عليها  تحصل  التي  الصحية  لالستشارة  وفقاً  وذلك  الوزن، 

عروض  توفري  يتم  كام  تتناولها،  أن  يجب  التي  املناسبة  األطعمة 

األضحى.  و  الفطر  وعيدي  رمضان  شهر  خالل  مميزة  وباقات 

منتجات مطعم " مرايس "
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طريقة عمل العجني:

من إعداد : الشيـف صفاء يحيى عرفة

نادي سيدات خورفكان

   من أطباق مطعم مرايس

خدماتنا

لحم مفروم 
طحني رقم 1

أرز مرصي
بصل

شعريية
ثوم 
نشاء

زبادي 
باكنج باودر   

ملح   
زيت نبايت

سمن 

الكمية مناسبة : لـ 3 أو 4 أشخاص

املقادير

"الشيش برك مع أرز  بالشعرييه"     

طريقة عمل اللنب:

التحريك  مع  النار  عىل  يوضع  ثم  بعض  مع  والنشاء  اللنب  ُيخلط   -
املستمر حتى يغىل.

السامكة  درجة  إىل  تصل  التحريك حتى  مع  بالتدريج  املاء  ُيضاف   -
املطلوبة.

- ثم يضاف القليل من امللح بعد الغليان ويرتك  5 دقائق ثم يرفع 
من عىل النار.

ونضع  فوقه  اللنب  وُيضاف  البايركس(  طبق)  يف  العجني  يتم صف   -

القليل من زيت الذرة مع الثوم والكزبرة يف املقالة عىل النار ومن ثم 

نضعه فوق اللنب لتزيني الطبق. 

طريقة عمل األرز:

 - تحمس  الشعريية مع السمن حتى تحمر.
 - يتم وضع األرز فوق الشعريية بعد غسله وتصفيته من املاء ويخلط 

مع بعض. 
 - ثم يضاف 3 أكواب ماء ويرتك حتى يغيل عىل نار مرتفعة ملدة 5 
األرز  يقدم   .وأخريا   النار ونرتكه  ملدة 10 دقائق  ثم نخفض  دقائق 

بالشعريية إىل جانب طبق  الشيش برك .

200 غرام
2كوب
2كوب
2 حبة

2 ملعقة
3 فصوص

2 ملعقة كبرية
1 كيلو

ربع ملعقة
رشة ملح

نصف فنجان

1 ملعقة 

1.نضع الطحني و) البيكنج باودر ( وامللح والزيت ونعجنها باملاء حتى 
تصبح مثل عجينة الخبز .

2-نرتكها ملدة ربع ساعة ثم نفرد العجينة بالشوبك وتقــــطع دوائر
 ) تقطع  بفنجان صغري(.

3-نضع اللحم املفروم والبصل بعد تحميسه بداخل العجني املقطع 
وتغلق العجني عىل شكل دوائر وتوضع بالفرن حتى تحمر قلياًل .
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فروعنا 

سنلتقي أين تجد فروعنا

الشارقة،  إمارة  تتبع  التي  الرشقية  املناطق  من  الحلو  وادي  منطقة  تعترب 

ويرجع سبب تسميتها بهذا االسم نسبة ملياهها العذبة، والتي كان يستمر 

منطقتني  بني  الحلو  وادي  منطقة  وتقع  أشهر.  لعدة  الوادي  جريان  فيها 

إحداهام  جبلية واألخرى رملية وهام مدينة كلباء ومنطقة شوكه واملليحه،  

ويحدها من الشامل وادي أصفني، ومن الرشق وادي املضيق، ومن الغرب 

وادي املنيعي. وهي من املناطق التابعة  ملدينة كلباء، كام تعترب وادي الحلو 

تتميز   . القدمية  القالع  من  البعض  عىل  تحتوي  التي  األثرية  املناطق  من 

وادي الحلو بوجود نفق وادي الحلو والذي بدوره اسهم يف حل العديد من 

اإلشكاليات التي كانت تسبب عرقلة حركة املركبات وتنقل السكان، مخرتقاً 

الجبال املمتدة بني وادي املضيق ووادي القليعي، لذا أصبحت املدة الزمنية 

التي يقطعها الراكب يف السيارة من مدينة كلباء إىل وادي الحلو هي 20 دقيقة 

فقط بعدما كانت املدة قد تصل إىل ساعة زمنية قبل ذلك.وحرصت حكومة 

التي تسهل عىل أهايل  الحكومية  الشارقة عىل توفري فروع من املؤسسات 

املنطقة إنجاز معامالتهم، ومنها املكتبة العامة، وبلدية وادي الحلو،ومركز 

املجلس  يتبع  الذي  الطفل  ومركز   ، الصحي  واملركز  الحلو،  وادي  رشطة 

التعليمية. املراحل  لكافة  مدارس  وجود  جانب  إىل  األرسة،  لشؤون  األعىل 

د. رشيفة رحمة الله سليامن
رئيس قسم االتصال املؤسيس

عادة  ما تنتاب الفرد منا مشاعر مختلفة األنواع 

عندما يقوم بانتظار موضوع ما يعرتيه ويشغل 

مبا  وفضول  شغف  مشاعر  تكون  فقد  تفكريه، 

استقباله  من  تخوف  أو  املوضوع،  هذا  يحمله 

ال  متبددة  مشاعر  تكون  أو  نتائجه،  معرفة  أو 

أيضاً  تكون  وقد  معنى،  أّي  طياتها  يف  تحمل 

مشاعر عدم مباالة بهذا املوضوع.

يف حني تتوحد مشاعر املسلمني مبختلف الجنسيات والثقافات حينام ننتظر منطقة وادي الحلو

قدوم شهر رمضان الفضيل ، حيث نرتقب إقبال هالل رمضان مبشاعر إميانية 

جمة تتطلع نحو الفوز برضا الله، لتتوحد من خالله جميع األلسنة لتطلب 

يلقى  حتى  مؤمن،  عبد  لكل  السبع  السموات  وُتفتح  والغفران،  الرحمة 

االستجابة ممن وسعت رحمته السموات واألرض.

الذي   ، املميز  العدد  هذا  يف  "رزيز"  نرشة  قراء  أحبتنا  مع  نلتقي  نحن  ها 

أهال   - لغاتنا  اختالف  - رغم  معاً  لنقول  نستقبل من خالله شهر رمضان، 

الشهر  لهذا  الحقيقية  القيمة  تدرك  الذي  املؤمن  أيها  وبك  رمضان  يا  بك 

الفضيل، ليك تستغل كل أيامه لالبتهال والترضع، وتدرك أن حقيقة مشاعر 

الجوع الذي نحسه يف شهر رمضان ال يتمثل يف إشباع معدتنا باألكل فقط، 

إمنا تتمثل أيضاً يف إشباع نفوسنا وعقولنا من خالل إدراك كيفية استغالل 

يومنا بكل ما هو مفيد من عمل صالح ومامرسة نشاط نستفيد منه، لذا 

السيدات  لفئة  مرافقه  تسخري  عىل  حريصة  الشارقة  سيدات  نادي  فروع 

الفائدة ، فمرفق "لياقة" يدرك  التي تحقق لها  ملامرسة األنشطة املختلفة 

النادي  أو بعده، فتحرص فروع  اإلفطار  الرياضة سواء قبل  أهمية مامرسة 

إىل جانب  الشهر،  يالءم خصوصية هذا  مبا  )األيروبيك(  تقديم حصص  عىل 

تقديم سلسلة مطعم "مرايس" ملختلف األكالت الرمضانية، من خالل باقاتا 

املتنوعة، كام تحرص حضانات" تاله " عىل رعاية األطفال ليك تتفرغ األمهات 

ألداء مهامهن العظيمة.

أطفال حضانة "تاله"يشكرون املهندس الدكتور راشد الليم مدير املنطقة الحرة بالشارقة عىل 

الرعاية التي تم تقدميها ملرفق الحضانة

شكر لرعاة فروعنا
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