


تدخل منظماتنا على اختالف أهدافها و أحجامها ومواقعها 
طويلة  مسيرة  في  والعشرين  الحادي  القرن  بوابة  إلي 
والممارسات  واألحداث  األنشطة  لقيادة  فيها  سعت 
المنظمة واإلبداعية. مما تطلب امتالك القائمين على إدارة 

ا .  هذه المؤسسات تفكيراً استراتيجّيً
بالتفكير  اليوم  يعرف  بات  الذي  التفكير  نمط  إن 
الصبغة  ذي  التنفيذي  التفكير  عن  يتميز   ، االستراتيجي 
 ، العلمية  الطبيعة  ذي  األكاديمي  التفكير  وعن  اإلجرائية 
والممنهج،  المركب  الشمولي  التفكير  من  نمًطا  لكونه 
الماضي  االعتبار  في  يأخذ  والزوايا  الرؤى  متعدد  تفكير  فهو 
ولغة  الكمية  األساليب  ويوظف  والمستقبل،  والحاضر 
المستقلة  المتغيرات  فهم  في  السببية  وقوانين  األرقام 
واستيعاب عالقات األشياء مع بعضها، ويعتمد على اإلبداع 
واالبتكار في البحث عن أفكار جديدة وتطبيقات مستحدثة، 
والممنهج  الشامل  الذهني  المجهود  ذلك  باختصار  فهو 
االستباقية  وهيكلته  المستقبل  استشراف  إلى  الهادف 
وانتروبولوجية  وجغرافية  تاريخية  معطيات  من  انطالًقا 
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ا واسعًا يمثل عامل إلهام  وعلمية شاملة تشكل رصيداً معرفّيً
يمكن االعتماد عليه لتخيل كل المالمح التي قد يتصف بها أو 

يجب أن يتصف بها المستقبل. 

لذا سعت إدارة فروع نادي سيدات الشارقة إلى تبني هذا االتجاه 
الفجوة  لردم  فيها  والعاملين  إدارتها  تدريب  خالل  من  الجديد 
االستراتيجي  التفكير  ومهارات  القيادة  مهارات  بين  القائمة 
المختلفة  األعمال  قطاعات  في  المتميزة  الطبيعة  لمواكبة 
على  وبجدارة  النادي  فروع  إدارات  أثبتت  وقد  الحاضر،  وقتنا  في 
قدرتهن في الحفاظ على مستوى التنافسية من خالل اتباعهن 
التخطيط  منهج تفكير يتخطى حدود ما يمكن تحقيقه عبر  
التفكير  كيفية  تعلم  على  والتركيز  ناجحة  الستراتيجيات 
مستوى  في  الواضحة  آثاره  نلمس  والذي  استراتيجية  بطريقه 

الخدمات اإلبداعية والمبادرات االقتصادية االستثمارية الناجحة.
     

موزة محمد علي الخيال
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د.شريفة رحمة اهلل 



فروع النادي 2

 أجواء رمضانية في فندق "تاله"

أطفال فندق "تاله"

"مراسي" تقدم عروضها الرمضانية
"مراسي"  الشارقة  سيدات  نادي  فروع  مطاعم  سلسلة  اعتادت 
قائمة  على  المبارك  رمضان  شهر  خالل  عروض  تقديم  على 
األطعمة واألغذية الدارجة التي يتم تناولها خالل الشهر الكريم، 
األطعمة  من  مجموعة  النادي  فروع  من  فروع  كل  قدم  حيث 
و   ، الجمهور  لرغبات  تلبيًة  ترويجي  بعرض  مصحوبة  الرمضانية 
قد نالت أشهر األطعمة رواجًا وإقبااًل من السيدات؛ وذلك لجودة 
اإلعداد والطهي وطريقة التقديم والتغليف التي تطابق معايير 
"مراسي"على  مطاعم  حرصت  كما  العامة.  والصحة  السالمة 
بنكهات  الشرقية  الحلويات  من  الفطر  لعيد  باقات  توفير  
وأصناف متعددة وذلك لتناولها برفقة األهل خالل أيام عيد الفطر 

التي يتجمع فيها أفراد األسرة احتفاًء بهذه المناسبة العظيمة.
حلويات  متنوعة من  مطعم "مراسي"

ابريز"  معرض"  في  "مراسي" 

سيدات  نادي  فروع  في  الخدمية  المرافق  عن  الترويج  إطار  في 
سيدات  ونادي  الثميد  سيدات  نادي  من  كل  شارك  الشارقة 
نادي  في  تنظيمه  تم  الذي  لألناقة"  "ابريز  معرض  في   " البطائح 
سيدات الشارقة خالل شهر رمضان المبارك من خالل الترويج عن 
مطعم "مراسي" ، حيث تم عرض أصناف متعددة  من  األطعمة   
من  المعرض  زوار  إعجاب  نالت  التي  الرمضانية  واألطباق 
السيدات، وتأتي هذه المشاركة بهدف التعريف بالخدمات التي 
يتم توفيرها في فروع النادي خارج نطاق المناطق التي تتبعها 
حيث  الشارقة،  إمارة  من  والوسطى  الشرقية  المنطقتين  في 
األطعمة  قائمة  تجديد  على  "مراسي"  مطاعم  سلسلة  تحرص 
والوجبات التي يتم تقديمها لعمالئها تلبيًة لمختلف والرغبات.

جانب من مشاركة مطعم "مراسي" في المعرض

التي  الفندقية  األجنحة  من  العديد  تتضمن  متنوعة  برامج 
حيث   ، المستهدفة  الفئات  وميول  رغبات  جميع  مع  تتناسب 
األذكار  من  بعض  المنتسبين  تعليم  اديني  جناح  تخصيص  تم 
وقرآءة السور القصيرة ، وسرد قصص األنبياء .كما تم تخصيص 
إلى  رحلة  تنظيم  مثل  واجتماعية  ثقافية  أنشطة  لتقديم  جناح 
عن  عمل  وورش  الشارقة،  في  الجزيرة  شبه  الحيوانات  مركز 
بالنظافة  العناية  وأهمية  الشخصية،  بطاقتي  إعداد  كيفية 
عندما  سأصبح  ماذا  الشمس.  أشعة  من  والحماية  الشخصية 
فتم  والترفيهي  الرياضي  الجناح  أما  للسيارات.  ورشة  زيارة  أكبر؟  
تخصيصه لممارسة مسابقات"  تلي ماتش " والسباحة  وألعاب 
العديد  العلمي  الجناح  تضمن  وقد  متنوعة.  وترفيهية  رياضية 
والماء  الشمعة  تجربة  مثل:  البسيطة  العلمية  التجارب  من 

الملون و تجربة جزيئات الماء وألعاب الذكاء التركيبية.
من  المنتسبات  قبل  من  كبيًرا  إقباًلا  األنشطة   تلك  القت  وقد   
المقامة  والدورات  بالورش  استمتعوا  حيث  والفتيات  األطفال 
التي حققت االستفادة من إجازة الصيف وتلبية مختلف الرغبات 

واالحتياجات. 

أخبار
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مخيم "اإلشراقة الصيفي" في أجواء باردة 

مع حرارة شمس الصيف تحرص فروع نادي سيدات الشارقة 
في المنطقتين الوسطى والشرقية على تقديم فعاليات 
ا ألحبائنا األطفال والفتيات لكي يستمتعوا  متنوعة سنويًّ
خالل اإلجازة الصيفية بأنشطة وبرامج متنوعة  تلبي مختلف 
األذواق الرغبات ، وتأتي فعاليات  "مخيم اإلشراقة الصيفي " 
لهذا العام بنمط جديد وشائق ، حيث شكلت األجواء الباردة 
التي تم تنظيمها في كل من  العام للفعاليات   القالب 
الثميد وفرع خور فكان، وذلك  المليحة وفرع  الذيد وفرع  فرع 
لتحفيز الفئات المستهدفة على المشاركة في الفعاليات 
حرارة  عن  بعيدة  باردة  أجواء  في  تنظيمها  سيتم  التي 

الشمس. 
ومن أبرز األنشطة التي أخذت الطابع الثلجي ورشة تركيب 
رجل الثلج و لعب البولنج بكور الثلج ودحرجة الكور ولعبة 
ولعبة  الثلج   كرات  ورمي   ، البطريق  ولعبة  الحبل   شد 
تجميع النقود من الثلج وتنظيم مجموعة من المسابقات 
في صنع أجمل رجل ثلج و بناء بيت األسكيمو، إلى جانب 
مسابقات في نقل الثلج وتسلق السلم الخشبي و اللعب 

بالدالفين البالستيكية.
مثل  المصاحبة  الثلجية  الفعاليات  بعض  جانب  إلى  هذا 
وحتى   ، الباردة  والعصائر  كريم(  )األيس  المثلجات   بيع 
ورش  تنظيم  تم  الثلجية،  األجواء  من  المشاركين  يستفيد 
كيفية  عن  عمل  ورشة  مثل  الثلجي  الطابع  أخذت  عمل 

صنع الفالوده، وورشة تزيين المثلجات )األيس كريم(، 

قبل  من  كبيًرا  تفاعًلا  الفعاليات  تلك  لقيت  ولقد 
تم  التي  باألنشطة  استمتاعهم  أبدوا  حيث  المشاركين، 

باردة  أجواء  في  مزاولتها  تم  أنشطة  أنها  خاصة  تنظيمها، 
بعيدة عن حرارة الشمس. 

الحمرية  )فرع  األخرى  النادي   فروع  قامت  أخرى،  جهة  ومن 
فرع  كلباء،  فرع  الحصن،  دبا  فرع  المدام،  فرع  البطائح،  ،فرع 
الرحالت  مثل  متعددة  صيفية  أنشطة  بتنظيم  الحلو(  وادي 
و   ، الشارقة  إمارة  مناطق  مختلف  في  والترفيهية  التعليمية 
وتنسيق  العصائر،  إعداد  مثل  الطبخ  مجال  في  عمل  ورش 
مجموعة  تنظيم  جانب  إلى  إبداعية،  بأشكال  الفواكه 
والديكور  النحت  مجال  في  الفنية  العمل  ورش  من  متنوعة 
المنزلي وإعداد األقنعة والقبعات وورش في األشغال اليدوية،  

كما تحرص فروع النادي على استغالل فصل الصيف لصقل 
مهارات المشاركين من فئة األطفال في مجال برامج الحاسب 
الرياضة  أنواع  مختلف  في  الرياضية  مهاراتهم  وتنمية  اآللي، 

مثل الشطرنج والجري في أجواء تنافسية وترفيهية.

من  غنيًة  واحًة  واألنشطة  البرامج  من  الباقات  تلك  وتشكل 
االختيارات التي يمكن من خاللها قيام األسرة بانتقاء ما يالئم 
اهتمامات ورغبات أطفالهم، وبما يحقق لهم االستفادة من 
مختلف الجوانب من خالل تنمية المهارات الحسية واإلدراكية 
فروع  تحققه  ما  نفسه  الوقت  في  نغفل  وال  والسلوكية، 
نادي سيدات الشارقة من راحة و طمأنينة ألولياء األمور بتواجد 
أطفالهم في مرافق خدمية تتميز بوجود المشرفات اللواتي 
بتنظيم  المتعلقة  األمور  كافة  ومتابعة  بمراقبة  يقمن 

الفعاليات الصيفية تدراكًا ألي مخاطر.

فعاليات صيفية وبرامج متنوعة 

العددخبر
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طريقة التحضير:

وصفات من تقديم مطعم مراسي

المطبخ

طحين رقم 1
سميد ناعم

فانيليا
خميرة 

ملح   
باكنج باودر  

ماء 

الكمية مناسبة : لـ 3 أو 4 أشخاص

المقادير:

" القطايف المحشية بالقشطة"

طريقة القشطة:

1-يغلى الحليب على النار ويضاف السكر والفانليا, يضاف النشا 
المذاب على الحليب مع التحريك المستمر،

تترك  جيًدا،  وتحرك  الخليط  على  القشطة  علبة  تضاف  2-ثم   
لتبرد وتوضع في وعاء. 

2كوب

2 ملعقة
1ملعقة صغيرة

2/1 ملعقة 

رشة ملح
2/1 ملعقة 

2-3 كوب 

و  باودر  والباكنج  والخميرة  والسميد  الطحين  مقدار  1-نضع 
الخالط   في  الماء  من  وكأسين  الملح  ورشة  والسكر،  الفانيليا 
شبه  يصبح  حتى  الماء  كمية  ونزيد  عالية،  سرعة  على  ونتركه 

سائل، ثم نتركه لمدة ربع ساعة بحرارة الغرفة. 
و  متوسطة,  حرارة  على  النار  على  الصاج  قدر  نضع   ثم  ومن   -2
دائرية  أقراص  شكل  على  الصاج  على  الخليط  من  قليًلا  يصب 
ونترك  القرص  على  فقاعات  تظهر  لكي  قلياًل  ونتركه  صغيرة 
الخليط حتى ينشف الخليط  ويعطيك من تحت اللون الذهبي 

ونضعه على قطعة من القماش النظيف لكي ال ينشف.
3- نضع قلياًل من القشطة الطازجة ونضغط على األطراف قلياًل 
لكي  الشيرة  على  وتوضع  الحرارةـ،  عالي  الزيت  على  وتوضع 

تتشرب من القطر.

من إعدادالشيـف : نسرين كريم العاصمي

نادي سيدات خورفكان

حشوة القشطة:

قشطة نستله
 حليب سائل

نشا
خميرة 
سكر   
فانيليا

ماء زهر
                زيت للقلي

1علبة 

1كوب

2 ملعقة كبيرة
2/1ملعقة 

1ملعقة

1ملعقة صغيرة

1ملعقة صغيرة 

للشيرة:
ماء 

سكر
ليمون
ماء زهر

3 كوب

2 كوب

2/1 ليمون

2/1 ملعقة
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سنلتقي أين تجد فروعنا

المنطقة  وتتبع  الصحراء  تحتضنها  واحة  الذيد  منطقة  تعتبر 
فعند   ، والبساتين  المزارع  فيها  وتكثر   ، الشارقة  إلمارة  الوسطى 
المنتشرة  الخضراء  النخيل  أشجار  تتراءى  الذيد  مدينة  مدخل 
يُمًنة ويسارا. تنتشر العديد من المحالت التجارية المتنوعة. ويقع 
فيه  تقام  حيث  مليحة  إلى  الطريق  في  الهجن  سباق  مضمار 
بالحصون  الذيد  تشتهر  كما  الشتاء.  شهور  طوال  السباقات 

التراثية التي التزال قائمة رغم مضي زمن طويل.
وتضم مدينة الذيد الكثير من المؤسسات ذات النفع العام ومنها 
وبلدية  الوقائي  والطب  الصحي  الذيد  الذيد.ومركز  مستشفى 
االجتماعية  الخدمات  ودائرة  والمساحة،  التخطيط  ودائرة  الذيد 
،ومركز  الدراسية  المراحل  لجميع  الحكومية  المدارس  وكذلك 
مخفر الذيد ومراكز الناشئة ونادي الذيد الرياضي الثقافي ،والمركز 
الثقافي ومكتبة الذيد العامة ،والعديد من الحدائق والمنتزهات 

الترفيهية .
.ويعد نادي سيدات الذيد من أبرز المؤسسات التي تخدم الفتيات 
والسيدات بشكل عام ، وقد تم افتتاحه من قبل الشيخة /جواهر 
األسرة  لشؤون  األعلى  المجلس  رئيس  القاسمي  محمد  بنت 
ويعتبر  اهلل-  -حفظها  الشارقة  سيدات  نادي  إدارة  مجلس  رئيس 
النادي وجهه ترفيهية لقضاء وقت ممتع ومفيد من خالل المرافق 
مراسي  ومطعم  تاله،  وأبرزها:حضانة  يتضمنها  التي  الحيوية 
الصالة  ،ومبنى  تجميل  ومركز  االستخدامات،  متعددة  وقاعة 
أنواعها،  بمختلف  الرياضية  األنشطة  مزاولة  يتم  التي  الرياضية 
مدار  على  المتنوعة  والخدمات  األنشطة  المرافق  هذه  وتقدم 
الحتياجاتها  وتلبية  المرأة  بمستوى  لالرتقاء  تهدف  والتي  العام 
للدكتـورة  الجـميل  الوجه  مركز  افتتاح   تم  وأخيراً  المختلفة. 
لفئة  تقدم  التي  للخدمات  التجديد  من  كنوع  لطفي  سميحة 

السيدات. 

د. شريفة رحمة اهلل سليمان
رئيس قسم االتصال المؤسسي

ارتباك  تعتبر الفكرة السائدة مسبقًا عن 
عن  األمهات  وخاصة  األسر  بعض  وقلق 
اإلجازة  فترة  أطفالهم  قضاء  كيفية 
الوسائل  بأحسن  واستغاللها  الصيفية 
 ، والفائدة  بالنفع  عليهم  تعود  التي 
فكرة وجدت لها العديد من الحلول التي 
تضع أمام األسرة العديد من من الخيارات 
كيفية  خاللها  من  تقرر  أن  يمكن  التي 

قضاء أفراد أسرتها اإلجازة الصيفية.

منطقة الذيد

تنظم  أصبحت  التي  والمؤسسات  الجهات  وجود  مع  خاصة 
األنشطة والبرامج لمختلف الفئات العمرية. واليوم، مع وجود باقة 
المنطقتين  الشارقة في كل من  لنادي سيدات  من عشرة فروع 
الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة، أصبحت تلك الفروع واحة 
متجددة تضع أمام األسرة العديد من الخيارات لألنشطة والبرامج 
وأغسطس،  يونيو  شهري   خالل  تنظيمها  يتم  التي  الصيفية 
حتى ينعم أطفالنا بممارسة األنشطة المختلفة مع أصدقائهم 
الوقت  في  والتعلم  والمرح  بالترفيه  تتسم  أجواء  في  وأقرناهم 

نفسه.
 ومع  حرص صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي 
سيدات  نادي  ورئيسة   ، األسرة  لشؤون  األعلى  المجلس  رئيسة 
إمارة  مناطق  مختلف  في  للنادي  فروع  إنشاء  على   – الشارقة 
الشارقة ، ساعد ذلك أولياء األمور على اصطحاب أطفالهم ألقرب 
زيادة  على  ساعد  ما  وهو   ، السكنية  منطقتهم  يتبع  للنادي  فرع 
التي يتم تنظيمها كل عام خالل  البرامج  أعداد المشاركين في 

فترة اإلجازة الصيفية.
أولياء  من  مقترحات  أي  استقبال  على  النادي  فروع  وتحرص 
مالءمتها  ومدى  تنظيمها،  يتم  التي  البرامج  نمط  بشأن  األمور 
الحتياجات المشاركين،  وذلك من خالل توزيع استمارة استطالع 
وأهداف  لتطلعات  الصيفية  البرامج  تحقيق  مدى  لقياس  الرأي 

أفراد األسرة إزاء أطفالهم الذين قاموا بااللتحاق بتلك البرامج.

فروعنا

سؤال العدد
سيدات  نادي  فروع  أقدم  من  الذيد  سيدات  نادي  "يعتبر 

الشارقة في المنطقى الوسطى "
"نرجو ذكر متى تم افتتاح نادي سيدات الذيد؟"

للمشاركة، يرجى إرسال الجواب على 
razeez@slcbranches.ae
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الدهون وتراكمها في منطقة البطن 

الكثير  يواجهها  مشكلة  البطن  منطقة  في  وتراكمها  الدهون 
من الناس وخاصة النساء بعد الوالدة أو في حاالت عدم الحركة 
تمارين  مجموعة  نعرض  ولذلك   ، بالدهون  الغني  األكل  مع 
مكان  أي  في  اآلداء  بسهولة  وتتميز  البطن  بمنطقة  خاصة 
ممارستها  يمكن  كما   ، أدوات  أو  أجهزة  أي  إلى  حاجتها  وبعدم 
في أي وقت وفي شهر رمضان الوقت المفضل هو قبل اإلفطار 

بوقت مناسب .. 

التمرين األول: تمرين حركة الدراجة من األستلقاء على الظهر. 
يعتبر من تمارين البطن الشاملة 

الصحة واللياقة

COMING SOON





قريبــًا
في نادي سيدات الشارقة

SOON
at Sharjah Ladies Club



 لالستفسار و للتواصل 

 لإلعالن يف نرشة  " رزيز"  
هـاتف :   5126615 06    |   بـــراق: 3511 522 06   

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


