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

لصحتك وسالمتك
عادات خاطئة!

من العادات الخاطئة والمتوارثة أو المتعارف عليها عند ربات البيوت، هي غسيل 
اللحوم والدواجن قبل الطهي بغرض تنظيفها أو تقليل الميكروبـات فيها، و 
لكن هذا االعتقاد خاطئ! �ن الغسيل ال يقضي على الميكروبات الضارة، كما 

أن 

الوزراء  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  لجهود صاحب  امتداد´ 
من   3 في  دبي  نــور  مبـادرة  سموه  أطلق  ل·نسان،  أفضل  مستقبل  لتحقيق  الدؤوبة  ا¹  رعاه  دبي  حاكم 
واحدة  المبادرة  وتعتبر  العالم،  مستوى  على  البصــرية  وا¼عـاقـة  العمـى  مكافحـة  أجل  من   2008 سبتمبـر 
المصابين  مساعـدة  تستــهدف  التي  التعليم،  ودعم  الفقــر  لمكافحة  العالمية  ا¼نسانية  الحمالت  أهم  من 
بالعمى وا¼عاقة البصــرية من خالل تزويدهم بسبـل الوقاية من ا�مـراض المسببة للعمى. ونجحت نـور دبي

لمسات محمد بن راشد الخيرية تعيد "النور" لفاقدي البصر

وطن
اإلنسانية 

نور ا�مارات يغطي العالم

انتبه!

بالميكروبات  الطعام  تحضير  وأسطح  المكان  تلوث  إلى  يؤدي  أن  الممكن  بطريقة خاطئة من  الغسيل      
الضارة، علمÆ بأن هذه الميكروبات ال يمكن القضاء عليها إال بالطبخ الجيد وبدرجة الحرارة المناسبة.

 في عامها ا�ول في الوصول إلى أكثر من 5.8 مليون شخص حول العالم، 
وصدر مرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل نور دبي من مبادرة 
القضاء على مسببات  إلى  ربحية تهدف  ، غير  إلى مؤسسة غير حكومية 

العمى وا¼عاقة البصرية على مستوى العالم. 



اسم البرنامج:  وقفة مع الذات
تفاصيل البرنامج: اختبر نفسك.. هل أنت شخص إيجابي أم 

سلبي مع حمدة الحمادي.

خلك فالبيت في شهر الخير
حافظ على لياقتك وصحتك 

ولجسدك عليك حقÆ، ابدأ بممارسة الرياضة في رمضان واجعلها عادًة ال تنقطع طوال العام.
تعرف على عدد من تطبيقات الصحة واللياقة التي يمكنها مساعدتك على ممارسة الرياضة في المنزل، وإحدى 

هذه التطبيقات الفعالة هي مدربي الصحي:
https://www.doh.gov.ae/en/ailab/projects/my-health-coach

إلى جانب التطبيقات التالية:

20:0014:00

تردد اليوم
 MHz 

سؤال 
ما هي السورة التي ال تحتوي على حرف 

الميم في القرآن الكريم؟

فقط استمتع!

اسم البرنامج: بقعة
على  بالمشاهدين  البرنامج  يطوف  البرنامج:  تفاصيل 
ليعرف  السن  كبار  مع  حوارات  وُيجري  المنطقة،  بقاع  إحدى 

المشاهدين على ذكرياتهم ويوثق سير حياتهم فيها.

نشط عقلك

في الحركة بركة!

إجابة لغز العدد السابق: 98 عام

إجابة نشط عقلك العدد السابق: 
9=

5  =5×9-2×5

3 / 3 - 3 × 3 + 3 = 

  Yoga Studio : 
https://www.yogastudioapp.com

Fit Plan app : 
https://www.fitplanapp.com



حول العالم

أجمل بحيرات العالم

مطبخ اليازي

الرز البخاري
المقادير :

2 كوب أرز بسمتي
1 بصل متوسط الحجم

½ كجم من لحم فخذ الغنم
½ 2  كوب من مرق اللحم

2 ملعقة زيت ذرة
1 جزرة متوسطة

 البهارات:
م.ص   1 أسود/  فلفل  م.ص   1
عود   2 ملح/  م.ص   1 كمون/ 
قرفة/ 8 حبات من الهيل/1 م.ص 
حبات   5 بهارات/  السبع  من 

قرنفل/ 2 ورق الغار
للتزيين:

المسلوق  اللوز  من  صغير  فنجان 
صنوبر  نصفين/  إلى  والمقطع 

محمص/ زبيب
طريقة التحضير :

1/ نغسل اللحم ونضعه في وعاء 
عميق للسلق، ونضيف إليه البصل 
والقرفــة والهيــل والبهــــارات وورق 

نار  على  نضعه  ثم  والقرنفل،  الغار 
.Æمتوسطة حتى ينضج اللحم تمام

اللحم  ونضع  اللحم  مرق  نصفي   /2
جانًبا.

أكواب   3-2 اللحم  مرق  من  نأخذ   /3
لطهي ا�رز.

4/ نقطع الجزر بحجم أعواد رفيعة أو 
نبشره ويشوح في الزيت.

والمصفى  المغسول  ا�رز  نضيف   /5
أكواب  مع 3  الزيت،  في  ونقلبه  جيًدا 
الماء  من  وكوب  اللحم،  مرق  من 
والكمون  ا�سود  والفلفل  والملح 

والبهارات والقرفة.
6/ نترك الرز على النار حتى الغليان، 
هادئة  نار  على  ويطهى  يغطى  ثم 

حتى ينضج.
التقديم  صحن  في  ا�رز  نضع   /7
ونضيف اللحم فوقه، ثم يزين بحبات 

اللوز والصنوبر والزبيب.

بحيرة الزهور الخمسWuhua Hai ، الصين
بحيرة الخمس أزهار ذات المياه البلورية، هي واحدة من عجائب الدنيا العظيمة في الواقع، ويتغير لون مياه البحيرة من وقت 
فيروزية  وردية،  صفراء،  لتصبح  تتغير  ما  سرعان  ولكن  الداكن،  ا�زرق  اللون  إلى  ا�وقات  معظم  في  المياه  تميل  حيث  ×خر، 

وخضراء، ومن غير المعروف بالضبط ما السبب الرئيسي وراء التأثير الذي يشبه ألوان قوس قزح.!

بحيرة Mashū ، اليابان
 ُيعتقد أن بحيرة ماشو أو بحيرة ا×لهة -كما يلقبونها في اليابان- تتميز بأصفى مياه بحيرات في 
الناس ال يستطيعون رؤيتها، �نها غالبÆ ما تكون محاطة بضباب كثيف  العالم، ولكن معظم 
الصحوة، �ن  ا�يام  رؤيتها حتى في  الكثير عن  ا�نظار. ومع ذلك، قد يبتعد  البحيرة عن  يخفي 
ا�سطورة المحلية تقول: إذا رأيت في المياه السطحية بوضوح؛ فقد يجلب ذلك سوء الحظ في 

جوانب حياتك العائلية أو حياتك المهنية.

البحيرة الوردية  hillier lake، أستراليا
 تقع على ساحل غرب أستراليا، وهي صغيرة جد´، لدرجة أن طولها يبلغ حوالي 600 متر، وأكثر 
ما يلفت النظر في هذه البحيرة المالحة، هو لونها الوردي الذي يضيف لها نوًعا من الجاذبية 
إحدى  لكن  الزاهي،  الوردي  اللون  يسبب  الذي  ما  بالضبط   Æمعروف وليس  والتمييز،  والجمال 
النظريات تقول أن الطحالب الموجودة في المياه تحتوي على أصباغ تشبه تلك الموجودة في 

الَجَزر، والتي ُيمكن أن تلعب دور´ في تغير لونها! 

بحيرة  Como، إيطاليا
من أجمل البحيرات في إيطاليا، وفي ا�صل بحيرة جليدية تقع في مدينة لومباردي ا¼يطالية، كما تعد واحدة من أعمق البحيرات 
في أوروبا. كانت بحيرة كومو منذ العصر الروماني متنفس ا�رستقراطيين وا�ثرياء، و تشتهر البحيرة التي تأتي على شكل 

الحرف "Y"، بالفلل الجذابة التي تم بناؤها في العصر الروماني.
بحيرة Huron ، كندا

 ُتعد إحدى البحيرات العظمى في كندا، وقد اكتسبت بحيرة هورون لقب «عاصمة حطام السفن في كندا»؛ �نه تم تسجيل 
أكثر من 1000 حطام سفينة في مياهها!

جرب وما بتندم!


