
المبارك،  رمضان  وبالتزامن مع شهر  اطمأن"  "قلبي  برنامج  مع  بالتعاون  ا�ماراتي  ا�حمر  الهالل  أطلقت هيئة 
مبادرة "مليون شجرة" والتي تستهدف زراعة ا�شجار حول العالم.  وكانت البداية بزراعة 10 آالف شجرة في لبنان 
الجهود مستمرة  زالت  2019، وما  العام  الزيتون في نهاية  الحرائق مساحات واسعة من أشجار  التهمت  حيث 
المبادرة  الناس وا�سر. وستمتد هذه  العديد من  الدول ليستفيد منها  لزراعة مليون شجرة مثمرة بمختلف 

لتشمل 9 دول أخرى: العراق والسودان والمغرب ومصر موريتانيا وزنجبار وسوريا وجزر القمر.
ودعت هيئة الهالل ا�حمر ا�ماراتي أفراد المجتمع إلى المساهمة في غرس الخير حول العالم من خالل قنوات 

التبرع الخاصة بها، حيث أن كلفة الشجرة الواحدة تبلغ 5 دراهم فقط.

 

زراعة مليون شجرة حول العالم

وطن
اإلنسانية 
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لصحتك وسالمتك
احرص على شرب السوائل..

فالصيام من شروق الشمس إلى غروبها بالنسبة للجسم يعني البقاء 
فترة طويلة من دون سوائل، وعلى الرغم من عدم ظهور أي عالمات ضرر 
على الجسم نتيجة لذلك، إال أنه من المستحسن شرب كميات كبيرة من 
التي  السوائل  الجسم من  لتلبية متطلبات  ا�فطار،  الماء خالل ساعات 

يحتاجها، ومنع ا�صابة بالجفاف.

ُهمَّ إِنَّا َقْد أََطْعَناَك ِفي أََحبِّ ا�ْشَياِء إِلَْيَك أَْن ُتَطاَع ِفْيِه ، ا�يَماِن ِبَك ، َواِ�ْقَراِر ِبَك ، َولَْم َنْعِصَك ِفي أَْبَغِض ا�َْشَياِء أَْن  اللَّ
ُهمَّ َفاْغِفْر لََنا َما َبْيَنُهَما. ُتْعَصى ِفْيِه ؛ الُكْفِر َوالَجْحِد ِبَك ، اللَّ

ساهم في زرع شجرة

ال تنسى شرب الماء!



اسم البرنامج: شْدو الحروف
بين  يتجول  الشعبي  ا�دب  من  برنامج  البرنامج:  تفاصيل 
الثمانينات  وشعراء  القدامى  ا�ماراتيين  الشعراء  كلمات 
عبد  الدكتور  سعادة  مع  العشرين،  القرن  من  والتسعينات 

العزيز المسلم.

خلك فالبيت في شهر الخير
لغات  تعلم  من خالل  مهاراٍت جديدة  اكتساب  في  وعائلتك  أنت  وطاقتك  وقتك  استثمر  لغة جديدة،  وتعلم  البيت  في  خلك 

مختلفة! حّمل التطبيق التالي وابدأ رحلة ا�بحار والتعلم في عالم اللغات:

21:3018:30

تردد اليوم
 MHz 

سؤال 
ما هو السؤال الذي تختلف إجابته في 

كل مرة ُيسأل فيه؟

فقط استمتع!

اسم البرنامج: رمضان ذاك الزمان
من  السن  كبار  خالله  من  يستعيد  البرنامج:  تفاصيل 
الماضي  في  الفضيل  الشهر  مع  ذكرياتهم  المنطقة  أهالي 
إلى  إضافة  له،  ويستعدون  رمضان  يستقبلون  كانوا  وكيف 
الجلسات الرمضانية والذكريات التي عايشوها في ذاك الزمان.

نشط عقلك

ابدأ اليوم، وشارك عائلتك معك!

إجابة سؤال العدد السابق: سورة الكوثر

إجابة نشط عقلك العدد السابق: 
11

(3/3)-(3×3)+3

1 2 3

2 4 6

3 6 ?

https://apps.apple.com/ae/app/duolingo-language-lessons/id570060128



حول العالم

 أغرب فنادق العالم!
1. فندق Giraffe Manor، أو (قصر عزبة الزرافة) - كينيا:

يعد من أكثر المباني ا�يقونية في (نيروبي) وتمتد جذوره إلى ثالثينيات القرن العشرين، عندما قدم ا�وروبيون ا�وائل �ول مرة إلى 
هناك من أجل االستمتاع با�دغال. وأكثر ما يميز هذا الفندق هو قطيع زرافات الـ(روثشيلد)؛ فهي غالبا ما ُتقحم أعناقها الطويلة عبر 

النوافذ، خاصة أثناء أوقات تناول الطعام! 
2. فندق Free Spirit Spheres، أو (كرات الروح الحرة) - كندا:

تم تصميم وإنشاء هذه الكرات بين أشجار غابات الساحل الغربي الماطرة على جزيرة (فانكوفر)، حيث تم بناؤها من خشب ا�رز، 
وشجر التنوب وا�لياف الزجاجية، وتم ربط هذه الكواكب الثالثة با�شجار بشكل تكون فيه معلقة بواسطة الحبال، لتتأرجح وتتمايل 

بروية وسالسة عند هبوب النسيم عليها.
ION Luxury Adventure Hotel .3 - آيسلندا:

يقع هذا الفندق وسط الطبيعة الجبلية وحقول الحمم البركانية، وينتصب على قاعدة تم تشييدها فوق بركان خامد منذ زمن 
طويل!

4. فندق Arctic TreeHouse أو (بيت الشجرة القطبي الشمالي) - فنلندا:
تم بناء هذا الفندق على هضبة في (الدائرة القطبية الشمالية)، وهو عبارة عن منتجع يتضمن شاليهات مكعبة الشكل لها نوافذ 
يعتبر  الشمالية، كما  با�ضواء  الدفء واالسترخاء واالستمتاع  بين  ما  الشمالية، وهو فكرة مبدعة يجمع  الجهة  عريضة تطل على 

قاعدة ومنطلقÒ للقيام بالعديد من النشاطات القطبية.
Magic Mountain Hotel.5 أو (فندق الجبل السحري) - تشيلي:

سيذكرك هذا الفندق بأجواء فيلم "سيد الخواتم"، حيث يقع على تلة مغطاة بالعشب وال يمكن الوصول إليه إال عن طريق جسر 
 !Òوغامض Òسحري Òمعلق، وتحيط به منطقة غابات كثيفة نمت فوق الفندق لتضفي عليه طابع

6. فندق  Bivacco Gervasutti - إيطاليا:
هذا الفندق هو عبارة عن كبسولة غير مستقرة تترنح على حافة جبل (مونتي بالن). وهو متاح فقط �ولئك الذين ينجحون في 

تسلق قمة الـ(فال فيريت)! 
7. فندق Palacio de Sal – بوليفيا:

يقع فندق باالسيو دي سال، ومعناه "قصر الملح" في المسطحات الملحية في أويوني، حيث تم تشييده بالكامل باستعمال الملح، 
بدايًة من الجدران، ا�رض، ا�سقف وحتى ا�ثاث جميعها صنعت من بلورات الملح، وتم استخدم ما يقارب مليون كتلة ملح لبنائه!

دانة النوخذة
المقادير :

2 كوب أرز بسمتي (مغسول ومنقوع لمدة 
30 دقيقة) 

6 قطع سمك كنعد مقطع
2 فص ثوم مهروس 

طريقة التحضير :
1/ نتبل السمك بالملح والفلفل ا�سود والكمون ثم نقليه بزيت غزير، ومن ثم 

نضعه في طبق على ورق المطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.
حتى  دقائق  لمدة 10  ونقلب  البصل  نضيف  قدر،  في  والسمن  الزيت  نسخن   /2

يتحمر البصل، ثم نضيف الثوم ونقلب.
الحار  والفلفل  والكزبرة  واللومي  والكمون  ا�سود  والفلفل  الملح  نضيف   /3

المفروم ونقلب لمدة 5 دقائق، وأخيرÙ نضيف الطماطم المقشرة المفرومة.
وتتسبك  المكونات  تتجانس  حتى  متوسطة  نار  على  ونتركه  القدر  نغطي   /4

الطماطم مع البهارات.
5/ نضيف السمك والماء ونترك القدر على نار خفيفة.

6/ نسلق ا�رز بكمية وافرة من الماء وملعقة زيت ورشة ملح حتى ينضج نصف 
استواء ومن ثم نقوم بتصفيته.

7/ نضيف ا�رز المشخول في القدر فوق السمك والماء ونغطي القدر ونتركه على 
نار خفيفة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج ا�رز ويتشرب الماء.

إلى   Òساخن وُيقدم  التقديم،  طبق  في  السمك  مع  المشخول  نسكب   ،Ùأخير  /8
جانب الدقوس حسب الرغبة.

جرب وما بتندم!

2 ملعقة كبيرة سمن 
1 ملعقة صغيرة ملح 

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة كمون 

يابسة  كزبرة  صغيرة  ملعقة   ½
مجففة ومطحونة

1حبة بصل مفروم ناعم 
الحجم مقشرة  1حبة طماطم كبيرة 

ومفرومة
1 قرن فلفل حار مفروم ناعم 

1 حبة لومي
1 كوب ماء دافئ 

1 ملعقة كبيرة  زيت زيتون 

مطبخ اليازي
Giraffe ManorFree Spirit SpheresION Luxury Adventure HotelArctic TreeHouse


