
الَِّت،  َرَجاِت، َوَيا َغاِفَر الزَّ َعَواِت، َيا ُمِقيَل الَعَثَراِت، َياَقاِضَي الَحاَجاِت، َيا َكاِشَف الَكُرَباِت، َيا َرِفيَع الدَّ ُهمَّ َيا َسِميَع الدَّ اللَّ
َعَواِت. اْغِفْر ِلْلُمْسِلِميَن َوالُمْسِلَماِت، َوالُمْؤِمِنيَن َوالُمْؤِمَناِت، ا�ْحَياِء ِمْنُهم َوا�ْمَواِت، ِإنََّك َسِميٌع َقِريٌب ُمِجيُب الدَّ

لصحتك وسالمتك
من االحتياطات االحترازية التي يجب اتخاذها حفاظ� على سالمتك أثناء ذهابك للتسوق:

1. ارتِد الكمامات، والقفازات لتجنب لمس ا�سطح الملوثة أثناء التسوق.
2. حافظ على ترك مسافة ال تقل عن 1.5 متر بينك وبين أي شخص آخر. 

3. استخدم وسائل الدفع ا»لكتروني بدالً من النقدي.
4. التزام باللوحات ا»رشادية وقف على النقاط المحددة على ا�رض حفاظا على مسافة ا�مان. 
5. حافظ على آداب السعال أو العطس، وتجنب لمس الفم أو ا�نف أو العينين أثناء التسوق.

6. عند وصولك إلى المنزل، اخلع حذاءك في الخارج واغسل يديك مباشرة لمدة 20 ثانية على ا�قل.
7. ال تصطحب أفراد عائلتك معك خصوص½ ا�طفال وكبار السن لوقايتهم من العدوى.

ا»نساني  والعطاء  الوفاء  معاني  أسمى  ا�وروبية  الدول  معظم  في  حالي½  المتواجدون  ا»مارات  أطباء  سّطر 
المستجد  كورنا  فيروس  لمواجهة  ا�ولى  الصفوف  في  والوقوف  البقاء  على  بإصرارهم  الطبية  والمسؤولية 
ا»صابات  وتجاوز  الدول  تلك  في  للفيروس  الواسع  واالنتشار  الصعبة  الظروف  من  الرغم  على  «كوفيدـ19»، 
ا�مريكية  المتحدة  والواليات  وألمانيا  وإيطاليا  وبريطانيا  فرنسا  في  ا»مارات  أطباء  إصابة.  المليون  بالفيروس 
والدكتور  الفالسي،  والدكتور محمد  المنذري  والدكتورة عايشة  المقبالي،  الدكتور خليفة محمد  وغيرها مثل 
محمد الكتبي والدكتور بدر النعيمي وغيرهم الكثير، آثروا البقاء في المستشفيات التي يعملون أو يدرسون 
أو يتدربون بها لتقديم المساعدة لزمالئهم ضمن الصف ا�ول وتقديم الرعاية الصحية Êالف المرضى المصابين 
غير عابئين بالمخاطر المحيطة بهم �ن المهم هو إنقاذ ا�رواح، مؤكدين أن ما يقومون به ليس تطوع½ بل هو 

التزام أخالقي وإنساني تعلمناه من ا»مارات التي زرعت فينا حب العطاء ومد يد العون للمحتاج وقت الشدة.
 

سفراء ا�نسانية يكافحون الوباء في أوروبا

وطن
اإلنسانية 

سفراء الخير وا�نسانية 



اسم البرنامج: قنديل الحكايات
جرت  حكايات  يروي  كرتوني  مسلسل  البرنامج:  تفاصيل 
الذاتية  السير  ويحكي  القديمة،  العصور  في  أحداثها 
لشخصيات عربية أثرت في تاريخ ومسيرة النهضة العربية.

خلك فالبيت في شهر الخير
تعلم أسرار الترتيب وخلك في البيت 

ويعد  الداخلــي،  سالمنا  على  مباشـــر  غير  بشـــكل  يؤثر  فيه  نعيش  الذي  محيطنا  إن 
الترتيب أحد أهم الوسائل لتحقيق السالم وا�من واالستقرار الداخلي، لذا سارع بالتعرف 
ترتيب حياتك، والبداية من  الخطوات في  أولى  الترتيب واسلك  الخفية في  على ا�سرار 

منزلك.
تابع أسرار ماري كوندو صاحبة كتاب وبرنامج سحر الترتيب على منصة نتفليكس:

https://konmari.com/category/tidy-tips/

12:0018:30

تردد اليوم
 MHz 

لغز 
السؤال:

عينه  اقتلعنا  إذا  التجار  من  تاجر 
طار. فمن هو؟

فقط استمتع!

اسم البرنامج: بصمات
على  يعرفنا  الدرمكي..  عوض  البرنامج:  تفاصيل 
على  بصمتها  تركت  وأحداث  شخصيات  تفاصيل 

صفحات التاريخ.

=  5 -  5 ×  5 +  5
نشط عقلك

بعدقبل

ال تنسى تشاركنا ترتيبك!

إلى جانب متابعة صفحة المدونة ا»ماراتية أمينة البلوشي التي تعرض أساليب الترتيب السهلة 
ذات التغيير الكبير : 

https://www.instagram.com/organizedbyamina

إجابة لغز العدد السابق: الكرسي



حول العالم

شعوب  بين  والتقاليد  والعادات  الثقافات  االختالف  هذا  ويشمل  البشر،  سمات  من  سمة  االختالف 
اليوم في جولة إلى  التحية والسالم. سنأخذكم  العالم المختلفة، ومن أهم هذه العادات؛ عادات 

عدد من دول العالم لنتعرف على عادات السالم لديهم. 
الواليات المتحدة ا²مريكية: تعتبر المصافحة باليد هي التحية المتعارف عليها بشكل عام.

فرنسا:  تكون التحية في بداية اللقاء وعند نهايته عن طريق مصافحة اليد وتقبيل الخدين. وتشمل هذه 
التحية ا�صدقاء و أحيان½ ا�غراب أيض½.

كمبوديا: ضم اليدين إلى بعضهما البعض؛ بحيث يستقران عند الصدر، وكلما ارتفعت اليدان إلى ا�على 
كلما زاد احترامك للشخص الذي تحييه!

اليابان: يعتبر االنحناء هو الوسيلة الرئيسية للتحية.
الصين: تعتبر التحية بمصافحة اليد أو إمالة الرأس هي الوسيلة المتعارف عليها لتحية اÊخرين.

البعض  بعضهن  النساء  تصافح  ال  بينما  با�يدي،  البعض  بعضهم  يصافحون  أو  الرجال  ينحني  كوريا: 
عموم½.

اليونان: يحل الضرب على الظهر محل المصافحة، ليصبح هو وسيلة التحية الرئيسية.
زامبيا: المصافحة باليد هي ا�ساس، بينما يحيي ا�صدقاء بعضهم عن طريق مالمسة وثني ا»بهام!

نيوزيلندا: في المناطق الريفية، تعتبر وسيلة التحية عن طريق إغماض العينين لبرهة ثم تالمس الجباه 
وفرك ا�نوف، بينما يغمضان أعينهما.

ا²سكيمو: تكون التحية عن طريق ضرب رأس أو كتف الشخص اÊخر!

مضروبة الجريش بالدجاج
المقادير :

دجاجة كاملة
3 كاسات جريش

3 فصوص ثوم مهروسة
2 بصلة مفرومة ناعم

3 بندورة مقشرة ومفرومة ناعم
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 كاس لبن زبادي
¼ كاس كزبرة خضراء مفرومة

5 حبات هيل
1 لومي

2 قرنفل

طريقة التحضير :
ثم   ومن  الماء،  من  وتصفى  وتنظف   Þجيد الدجاجة  تغسل   /1
توضع في وعاء على نار متوسطة الدجاج ويسكب فوقها الماء 
من  الرغوة  وتزال  الحرارة  درجة  تخفض  الغليان  وعند  المغلي، 

على السطح. 
اليابسة  والكزبرة  والكمون  والفلفل  بالملح  الدجاج  يتبل   /2
والقرفة (ممكن زيادة القليل من البهارات إذا احتاج ا�مر حسب 

الّتذوق).
شاش  كيس  في  واللومي  والقرنفل  الهيل  حبات  توضع   /3
صغير مخصص للطهي ويوضع في ماء سلق الدجاج ثم يغطى 

الوعاء وتخفض درجة الحرارة لمدة 45 دقيقة.
سمن  ملعقة   2 به  ونضع  آخر،  وعاء  نحضر  ا�ثناء  هذه  في   /4
ويشوح  والزنجبيل  الثوم  نضيف  قليًال  يسخن  وعندما  عربي، 
ذلك  بعد  نضيف  يذبل،  حتى  ويشوح  البصل  نضيف  ثم  ومن 
لحين  حدة  على  الخلطة  توضع  ثم  وتشوح،  الطماطم  قطع 

استواء الدجاج.
5/ عند استواء الدجاج يرمى الشاش الذي به البهارات، ويضاف 5 
والبصل  الثوم  خلطة  وعاء  إلى  الدجاج  مرق  من  كؤوس 

والطماطم، ويضاف إليهم الجريش  والكزبرة الخضراء .
6/ نقوم بإزالة جلد الدجاج والعظم والغضاريف، وينسل الدجاج 
مرقة  إلى وعاء  الدجاج  ثم تضاف نسل  إلى نسل صغيرة، ومن 

الدجاج والجريش ويعاد وضع الوعاء على النار.
7/ عندما يغلي الماء، نضيف الخل والشطة، ويعاد تتبيل مرقة 
الطماطم  معجون  ويضاف  ا�مر،  احتاج  إذا  بالبهارات  الدجاج 
واللبن، ويقلب جيدÞ، ومن ثم يغطى الوعاء ويترك على نار هادئة 

لمدة 35 دقيقة  .
8/ يمكن إضافة مرقة الدجاج إلى الجريش أثناء طبخه، في حال 

عدم استوائه أو احتاج إلى مزيد من الماء.
بواسطة  النار ويضرب   يرفع من على  الجريش،  9/ عند استواء 
ملعقة خشبية كبيرة وذلك بطريقة خبط المحتويات على أطراف 

.Þالوعاء لكي يهرس جيد
في  حفرة  وتشكل  التقديم،  صحن  في  الجريش  يسكب   /10

.Þوسط المضروبة ليسكب بها السمن السائح، ويقدم فور

جرب وما بتندم!

½ ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

½ ملعقة صغيرة كمون
حارة  شطة  صغيرة  ملعقة 

بودرة
زنجبيل  صغيرة  ملعقة 

مطحون
ملعقة كبيرة خل

4 مالعق كبيرة سمن عربي
ملح / فلفل حسب الرغبة
ماء مغلي للطبخ والسلق

مطبخ اليازي


