
السنة األوىل       العدد التجريبيمجلة تصدر كل ثالثة أشهر عن إدارة فروع نادي سيدات الشارقة ديسمرب - مارس

•  مشاركة فروع نادي سيدات الشارقة 	

دعاًم لحملة "القلب الكبري" 

• سيدات 	 بنادي  الفتيات  أزياء  عرض 

املدام 

• سمـيحة 	 الدكتورة  مـركز  افتتاح   

لطـفي" بنادي سيدات الذيد"

•  فـروع نـادي سيـدات الشـارقة تحتفل  	

باليوم الوطني



مع افتتاحية العدد التجريبي من مجلة "رزيز" الصادرة من فروع 

النادي  لفروع  خاصة  مجلة  إصدار  أن  نجد  الشارقة،  سيدات  نادي 

نادي  فروع  بها  تقوم  التي  الحثيثة  للجهود  مكملة  خطوة  تعد 

سيدات الشارقة يف املنطقتني الرشقية والوسطى لتقديم كل ما هو 

جديد للجمهور املستهدف للمرافق الخدمية املتنوعة. 

عىل  والدالة  النادي،  فروع  ملجلة  "رزيز"  مفردة  اختيار  جاء  وقد 

النادي سواء  تتبع لفروع  التي  املناطق  الرطب، ألن  أنواع  نوع من 

الرشقية والوسطى من إمارة الشارقة، أنعم الله عز وجل عليها برتبة 

من  أنواعها  اختالف  عىل  النخيل  أشجار  بها  تحيط  وخصبة  غنية 

كل جانب، وتنتج سنوياً أنواع متعددة من الرطب يختلف حجمه 

ومذاقه.

تواجدها  أماكن  تتعدد  ، حيث  النادي  فروع  نجد   " "الرزيز  ومثل 

وفقاً  مساحتها  تختلف  كام  اإلمارة،  مناطق  مختلف  لتغطي 

                                       هـاتف : 6666 512 06  |  براق: 3511 522 06 
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كلمة العدد

رزيــــــز 

تواصل معنا

خرب العـدد
2

األخبار
3

مـرافـقنا
4

خدماتنا 
5 

أين تجد فروعنا
6 

لإلعالن واالستفسار 
 

مبا  وذلك  والفتيات  السيدات  لفئة  بتقدميها  تقوم  التي  للخدمات 

يتالءم مع احتياجاتهن ورغباتهن.

قدمتها  التي  الخدمات  ملسرية  حقيقية  إضافة  تعد   ، "رزيز"  نرشة 

عاماً  عرش  السبعة  مدار  عىل  النادي  فروع  تقدمها  ومازالت 

الشيخة  سمو  البيضاء  األيادي  صاحبة  قامت  أن  منذ  املاضية،وذلك 

القاسمي رئيسة املجلس األعىل لشؤون األرسة،  جواهر بنت محمد 

رئيسة مجلس إدارة نادي سيدات الشارقة، بافتتاح أول فروع النادي 

مبنطقة الذيد سنة 1996، لتتواىل بعدها مسرية عطاء سموها املثمرة 

الباقة  بالنفع عىل األرسة واملجتمع، ولتكتمل بعدها  بكل ما يعود 

بعرشة فروع متنوعة الخدمات. 
                                                      

الفهرس 1

رئيس التحرير
د.رشيفة رحمة الله سليامن 

                هيئة التحرير
قسم االتصال املؤسيس- فروع نادي سيدات الشارقة 

التصميم واإلرشاف 
وداد قسم الله الوكيل

Shar jah- ladies-c lub-branches

@slcbranches

                          آمنة الشنايص
                                      مديرإدارة فروع نادي سيدات الشارقة



العددخرب 2

عرض أزياء الفتيات مع محل األطفال

ضمن أجندة فعاليات قسم االتصال املؤسيس بإدارة فروع نادي 

أزيــاء  "عــرض  فعالية  تنظيم  تم  لعام ٢٠١٣،  الشارقة   سيدات 

الفتيــات" يف نادي سيدات املدام، حيث قامت طالبات مدرسة 

تشكيلة  بعرض  املدام  منطقة  يف  األسايس  للتعليم  البطحاء 

متنوعة من األزياء  الخاصة مبالبس الفتيات والتي قام بتقدميها 

محل األطفال ملجموعة خريف وشتاء ٢٠١٣ م. 

باليوم  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  احتفاالت  مع  تزامًنا  و 

الوطني،  ومرور 42 عاًما عىل قيام االتحاد، قامت مجموعة من 

الطالبات بعرض املالبس الوطنية من وحي الرتاث اإلمارايت، حيث 

وفًقا  وذلك  العارضات،  من  فائزات   ٣ التحكيم  لجنة  اختارت 

للشكل العام للمالبس املعروضة، وطريقة العرض.

 وتعد فعالية عرض األزياء للفتيات من الفعاليات التي تحرص 

إدارة فروع النادي عىل تنظيمها، وذلك من منطلق تنويع الربامج 

عىل  املرتددات  والفتيات  للسيدات  تقدميها  يتم  التي  واألنشطة 

بإقبال  وقد حظيت  والوسطى،  الرشقية  املنطقتني  النادي يف  فروع 

كبري من السيدات وخاصة أولياء أمور الطالبات املشاركات يف عرض 

األزياء، عىل اعتبار أنها املرة األوىل التي يتم فيها تنظيم هذا النمط 

من األنشطة، وقد متيزت الطالبات بالجرأة يف العرض واملقدرة عىل 

مواجهة الحضور والتفاعل معهم. 

حريصة  اإلدارة  أن  األسايس  للتعليم  البطحاء  مدرسة  إدارة  وأكدت 

عىل تطوير قدرات الطالبات مبا تنمي وتصقل فيهم مهارات عديدة 

تجعلهم أفراد إيجابيني يف املجتمع من خالل مشاركتهم يف أنشطة 

مجتمعية، وخاصة ما يتم تنظيمها يف فروع نادي سيدات الشارقة 

بالخصوصية  تتسم  أجواء  والفتاة يف  املرأة  تحتضن  كونها مؤسسة 

وفقاً ملا تتضمنها من مرافق خدمية

إدارة فروع النادي تشكر جميع الرعاة املساهمني يف الفعالية وهي 

عىل النحو التايل : محل األطفال ، محل مناسبات ، إىل جانب األرس 

املنتجة التي شاركت يف الفعالية مبنتجات متنوعة.

الطالبات خالل عرض األزياء



فروع النادي أخبار  3 

التي  الخدمات  بتنويع  الشارقة  سيدات  نادي  فروع  اهتامم  إطار  يف 

التي  النواحي  مختلف  من  احتياجاتها  وتلبية   ، للمرأة  تقدميها  يتم 

بالذيد  الشارقة   بلدية  الطنيجي-مدير  مصبح  عيل  وبحضور  ُتهمها، 

وآمنه الشنايص مديرة إدارة فروع النادي ، وصبيحة املحيان مديرة نادي 

سيدات الذيد ، وجمع غفري من الحضور ، تم افتتاح فرع ملركز الدكتورة 

سميحة لطفي يف نادي سيدات الذيد لخدمة هذه الرشيحة يف املنطقة 

الخدمات  أبرز  وعن  منها،  القريبة  واملناطق  الشارقة،  إلمارة  الوسطى 

الدكتور  أعامل  مدير  لطفي  طارق  أشار  املركز،  يف  تقدميها  يتم  التي 

العالجية  الخدمات  مختلف  بتقديم  يقوم  املركز  أن  لطفي  سميحة 

امليزوثريايب  بالليزر-  الشعر  إزالة  املرأة مثل  التي تحتاجها  والتجميلية 

للشعر والوجه بتقنية 3D- حقن البوتوكس وحقن التعبئة "الفيلرز" .

من منطلق تفاعل كافة الفعاليات املجتمعية مع حملة "القلب الكبري" 

القاسمي-  محمد  بنت  جواهر  الشيخة  السمو  صاحبة  أطلقتها  التي 

سيدات  نادي  فروع  إدارة  قامت   ، السوريني  الالجئني  األطفال  لدعم 

الشارقة بتوجيه كافة فروعها يف املنطقتني الرشقية والوسطى للتفاعل 

مع الحملة وتنظيم مجموعة من األنشطة عرب مرافقها الخدمية وذلك 

لتشجيع السيدات والفتيات إىل جانب أهايل املناطق للمساهمة يف دعم 

لتحقيق  النادي  فروع  موظفات  بني  مبادرة  إطالق  تم  حيث  الحملة، 

بالتربع  القيام  الراغبني  املوظفني  تحفيز  خالل  من  الحملة  أهداف 

الخاصة  واألعالم  األوشحة  رشاء  جانب  إىل   ، واحد  يوم  براتب  للحملة 

بالحملة، والتي تعود ريعها لصالح الحملة.

يف إطار تعزيز إدارة فروع نادي سيدات الشارقة رشاكاتها اإلسرتاتيجية مع 

مختلف قطاعات املجتمع لدعم خطة تطوير األعامل لفروع النادي يف 

املنطقتني الوسطى والرشقية، تم تنظيم مؤمتر صحفي لإلشادة بالجهات 

وقطاعات العمل  الحكومي والخاص التي قدمت الدعم لخطة التطوير 

لعام 2014-2013م، وتكرميها، وأشارت األستاذة موزه الخيال رئيس تطوير 

األعامل واإلسرتاتيجية لفروع نادي سيدات الشارقة أن مفهوم املسؤولية 

املال  أوساط  يف  تناولها  يتم  التي  املفاهيم  أهم  من  يعد  االجتامعية 

مدينة  هي:  الدعم  بتقديم  قامت  التي  الجهات  أبرز  ومن   ، واألعامل 

اإلمارات للمدن الصناعية، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة. ورشكة الشارقة 

لتسييل الغاز، ودائرة املوانئ البحرية والجامرك بالشارقة، مطار الشارقة

حفل االفتتاح

موظفي فروع النادي يتفاعلون مع حملة "القلب الكبري"

 مؤمتر صحفي لدعم خطة تطوير األعامل

اإلمارات  دولة  باحتفاالت  الخاصة  السنوية  "بالدي"  فعاليات  ضمن 

العربية املتحدة باليوم الوطني، نظمت فروع نادي سيدات الشارقة يف 

 42 مرور  مبناسبة  الفعاليات  العديد من  والوسطى  الرشقية  املنطقتني 

عاًما عىل قيام االتحاد، تضمن الحدث العديد من النشاطات املختلفة 

املتنوعة مثل: مسابقة أجمل  الوطنية  االتحادية، واملسابقات  كالقرية 

إىل عروض  باإلضافة  ترايث،  أجمل طبق  مسابقة  و  لألطفال،  زي وطني 

األزياء الوطنية، و الرقصات الرتاثية، و العروض الحّية للفرق الشعبية.

العديد من  استقطاب  ا يف  ينجح سنويًّ الحدث  أن هذا  بالذكر  الجدير 

الرعاة والتي متثلت يف ) ميغامول( الشارقة، الزهور امللكية، رشكة نزيه 

التجارية، بنت البادية، و املؤسسة القومية للتجارة.

فروع نادي سيدات الشارقة تحتفـل باليوم الوطني

احتفالية اليوم الوطني 

رشكاء خطة تطوير فروع النادي

افتتاح مركز الوجه الجميل يف نادي سيدات الذيد
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طريقة التحضري:
• يغسل األرز جيدا ثم تضاف جميع املقادير مع األرز )ملح – توابل – زيت – بصل 	

- نعناع - بقدونس – ثوم – ليمون - كزبرة( و تخلط جيداً فوق نار هادئة.

• يوضع مقدار ملعقة صغرية من حشوة األرز داخل ورق العنب، ثم يلف بشكل 	

رول.

• يتم وضع ورق العنب يف الِقدر، و يوضع عليه صحن ليضغط عىل الحشوة حفاظاً 	

عىل متاسكه.

• يتم إضافة  2 كوب ماء، و يرتك حتى يغيل عىل نار هادئة،  يضاف كوب ماء آخر 	

النار حوايل  يرتك عىل   و  الدجاج  مرقة  و  الطامطم   معجون  مبلعقتني  مخلوط 

نصف ساعة.

الكمية مناسبة : لـ 4 أو 3  أشخاص

من إعداد : الشيـف أمينــة أحمد

نادي سيدات البطائح

   من أطباق مطعم مرايس

خدماتنا

ورق عنب كيلو  
رز مرصي 2كوب  

صغرية ملح 1م    
كبرية بزار عريب 1م  

زيت زيتون ربع كوب  
مقطعة  حجم صغري 1 بصلة  
طامطم قطع صغرية 3 حبات  

نعناع مفروم ناعم نص كوب  
بقدونس مفروم ناعم نص كوب  

ثوم مفروم ناعم 3فصوص   
ليمون )عصري( نص كوب   

كزبرة مفرومة ناعمة نص كوب  
مكعب ماجي   1

كل 100 غ يساوي 112 سعره حرارية

للمرأة،  والريايض  الصحي  باملستوى  االرتقاء  أجل  من 

لتحيا حياة صحية، وتتمتع بقوام صحي ورشيق، حرصنا 

يف فروع نادي سيدات الشارقة عىل تقديم أفضل معايري 

مخصصة  صاالت  توفري  خالل  من  الرياضية  الخدمات 

باألمان  تتسم  أجواء  يف  الرياضة  أنواع  مختلف  ملزاولة 

والخصوصية، فخدماتنا تتنوع بني قاعة اآليروبك، وقاعة 

مخصصة  وقاعة  السباحة،  وصاالت  الرياضية،  األجهزة 

وللسيدات  الطاولة،  وتنس  والطائرة  السلة  كرة  لهواة 

حصص  لهن  نقدم  االسرتخاء  عىل  الحصول  يف  الراغبات 

اليوغا واملساج التي تساعد عىل تحريك الدورة الدموية 

تنظيم  يصاحبها  الخدمات  تلك  جميع  النفس،  وضبط 

محارضات وورش عمل صحية يتم طرحها بشكل دوري.و 

توفري  الرياضية من خالل  نصيب من خدماتنا  لألطفال 

تساعد  األمور  هذه  كل  والشطرنج،  الكاراتيه  يف  دورات 

عىل خلق بيئة جاذبة للسيدات والفتيات اللوايت يطمحن 

أن ينعمن بحياة صحية وبعيدة عن أمراض العرص.

   الصالة الرياضية 

املقادير

"ورق العنب"



فروعنا 5
سنلتقي أين تجد فروعنا

لنادي سيدات  الشارقة وضواحيها، تجد فروع  إمارة  أينام تجول قدماك يف 

الشارقة يف املنطقتني الرشقية والوسطى لتشكل باقة من عرشة فروع تتنوع 

يف خدماتها و مرافقها مبا تخدم احتياجات املرأة ليك تقيض أوقات ممتعة 

ومفيدة ملامرسة شتى أنواع األنشطة النسائية بحرية وانطالق.

التي  النادي يف املنطقة الرشقية  أبرز فروع   ويعد نادي سيدات كلباء من 

تقدم خدماتها لفئة السيدات والفتيات عرب مرافقه املتعددة ، حيث قامت 

املجلس  رئيسة   – القاسمي  محمد  بنت  جواهر  الشيخة  السمو  صاحبة 

بافتتاح  الشارقة  نادي سيدات  إدارة  رئيسة مجلس   - األرسة  األعىل لشؤون 

ا للسيدات اللوايت  فرع كلباء يف مارس 2002م؛ ليكون الفرع متنّفًسا حيويًّ

يرغنب يف مامرسة هوايتهن وأنشطتهن يف أجواء تتميز بالراحة والطأمنينة.

مرايس،  ومطعم  وحضانة"تاله"،  الرياضية،  الصالة  الفرع:  مرافق  أبرز  ومن 

التي  التعليمية  الفصول  وكذلك  للتجميل  ومركز  التشكييل،  الفن  ومرفق 

تقدم دورات تدريبية وورش عمل متعددة. 

وتحرص إدارة نادي سيدات كلباء عىل تنويع وتحديث األنشطة التي تقدمها 

يف مختلف املواسم وفًقا لتطلعات الفئات التي تستهدفها، وذلك مبا يلبي 

احتياجاتهن ورغباتهن.

د. رشيفة رحمة الله سليامن
رئيس قسم االتصال املؤسيس

عمل  بصمة  تركت  عديدة،  مجاالت  يف  عظيمة  مكانة  من  اإلماراتية 

دولتنا  وأصبحت  املناصب،  أفضل  تتبوأ  أن  خاللها  من  وعطاء،استطاعت 

وإىل  األمام  نحو  لتدفعها  الثقة  متلؤها  ثاقبة  بعني  املرأة  إىل  تنظر  الفتية 

مزيد من العطاء، وتكون إىل جانب الرجل يف عطائه وإنجازاته.

هذه هي املرأة اإلماراتية، عظيمة يف عطائها كأمٍّ تحرص عىل تربية أبنائها، 

وتسليحهم بالعلم ليكونوا من رعاة بناء الوطن، وكموظفة تحرص أن ترتقي 

يف كافة ميادين العمل، لتكون بجدارة من املساهمني يف تطوير الوطن. 

أينام تتجول يف دولتنا الفتية ستجد للمرأة اإلماراتية بصمة إنجاز حقيقية، 

سمو  البيضاء  األيادي  صاحبة  أسسته  الذي  الشارقة  سيدات  نادي  ويعد 

املؤسسات  أوائل  من  الله-  القاسمي-حفظها  محمد  بنت  جواهر  الشيخة 

وعمل  الشارقة،  إمارة  يف  املرأة  احتضنت  التي  اإلمارات  دولة  يف  النسائية 

النادي عىل إبراز مكانتها يف الدولة، ومكنها أن تثبت جدارتها مبا تضمنه من 

فعاليات متنوعة، وعمل عىل رقي مهاراتها وإمكانياتها، وتشجيعها لتكون 

فرداً معطاًء يف مجتمع يقدر مكانة املرأة.

اليوم مبا وصلت إليه اإلمارات الحبيبة نستحق بذل املزيد من الجهد يف بناء 

الوطن واالرتقاء بالخدمات التي نقدمها لألجيال القادمة.

يف  املتحدة-  العربية  اإلمارات  دولة  ترجمت 

عيدها الــ 42 عىل قيام االتحاد، معاين النهضة 

يف كافة مجاالت التنمية والتطوير، فقد أصبحنا 

ونقطف  السبعة،  إماراتنا  اتحاد  نتائج  نجني 

مثارها اليانعة وأصبح يتلمسها جيل تلو الجيل، 

واقًعا  وأصبح  اتحادنا  ترجمه  ما  أجمل  ومن 

ملمـوًسا نتعايشه، هو ما وصـلت إليه املــرأة

فروع نادي سيدات الشارقة





                        هـاتف : 6666 512 06    |   بـــراق: 3511 522 06 

Shar jah- ladies-c lub-branches@slcbranches 

  www.s lcbranches .ae    |    branches@slcbranches .ae 


