
بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس ا�على ل�مومة 
والطفولة الرئيس ا�على لمؤسسة التنمية ا�سرية "أم امارات"، أطلقت مبادرة زايد للعطاء بالتعاون مع االتحاد 
النسائي العام "مبادرة حمايتهم مسؤوليتنا" لتقديم مستلزمات الوقاية لحماية الكوادر الطبية من أطباء 
(COVID-19)، من خالل توفير مالبس طبية خاصة  المستجد  وممرضين ومسعفين من خطر فيروس كورونا 

صنعت بأياٍد إماراتية من المتطوعين في برنامج الشيخة فاطمة للتطوع. 
وتتضمن "مبادرة حمايتهم مسؤوليتنا" سلسلة من ا§جراءات االحتياطية لحماية ا�طباء والكوادر الطبية من 
ا§صابة بفيروس كورونا وبناء القدرات في التعامل مع ا�مراض الوبائية من أبرزها: إطالق حملة توعية بأهمية 
سبل الحماية والوقاية، إضافة إلى تصميم برنامج لبناء قدرات ا�طباء و رفع مهاراتهم العملية في طرق الحماية 

من ا�مراض المعدية، وإصدار رخصة ل�مراض المعدية معتمدة محلي¯ و دولي¯.
تقدير°  ا�ول،  الدفاع  خط  والفنية  الطبية  والكوادر  ل�طباء  وعرفان  شكر  رسالة  بمثابة  المبادرة  هذه  تعد 
لجهودهم ودورهم البطولي  في مواجهة هذه الجائحة، وامتنان¯ لما يقدمونه من بذل وعطاء وتفاٍن وتضحية 

يستحق الثناء والعرفان من جميع أفراد المجتمع دون استثناء.

مبادرة "حمايتهم مسؤوليتنا" لتزويد الكوادر الطبية بمستلزمات الحماية من كورونا

وطن
اإلنسانية 
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لصحتك وسالمتك

أم ا�مارات، دعٌم ال محدود

يؤديها  التي  العظيمة  ا�عمال  من  الدعاء  إن 
وقد  رمضان،  من  ا�واخر  العشر  في  المسلم 
على  وسلم-  عليه  ا¹  -صلى  النبي  حث 
ا§كثار من الدعاء بقول: "اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني"، فقد ُروي عن أم المؤمنين 
عائشة -رضي ا¹ عنها- أنها قالت: (يا رسوَل 
القدِر ما أدعو؟ قاَل:  أرأيَت إن وافقُت ليلَة  ِه،  اللَّ
الّعْفَو  ُتِحب�  َكِريٌم  َعُفوٌّ  ِإنََّك  ُهمَّ  اللَّ تقوليَن: 

َفاْعُف َعنِّي)

انتبه!
يفضل عدم غسل الفواكه قبل حفظها في الثالجة 
نموها،  وتحفيز  الفطريات  و  البكتريا  نشاط  لتفادي 
ولكن احرص على غسلها جيد° قبل تناولها. أما في 
حال استدعت الحاجة لغسلها ووضعها في الثالجة، 
التأكد من تجفيفها جيد° قبل وضعها داخل  يجب 

الثالجة.

لسالمتك أنت وعائلتك! ليطمئن قلبك

 فاطمة بنت مبارك

بالتعاون مع االتحاد 
النسائي العام

أهداف المبادرة
الوقاية  مستلزمات  تقديم   .1
خطر   من  الطبية  الكوادر  لحماية 

(كوفيد-19).
الدفاع  لخط  وعرفان  شكر  رسالة   .2

ا®ول.
مع  التعامل  في  القدرات  بناء   .3

ا®مراض الوبائية. 

بتوجيهات سمو الشيخة

مبادرة زايد للعطاء 

حمايتهم مسؤوليتنا



اسم البرنامج: رجاٌل صدقوا
(من  الكريمة  القرآنية  اÈية  إطار  في  البرنامج:  تفاصيل 
تقدم كل حلقة،  ما عاهدوا ا¹ عليه)،  رجال صدقوا  المؤمنين 
بالبعد  المرتبطة  سلطان  بن  زايد  الشيخ  مقوالت  من  واحدة 
ا§سالمي  الدين  وتعاليم  زايد  الشيخ  لشخصية  ا§نساني 

الحنيف.

خلك فالبيت في شهر الخير
الجماعية  وا�لعاب  التسالي  في  مشاركتهم  خالل  من  عائلتك  مع  االستمتاع  في  الفترة  هذه  واقِض  المنزل،  في  بالبقاء  التزم 
تعرفك على  لعب  بأن ساعة  أفالطون:  وتذكر مقولة  ا�خرى،   الحديثة  ا�لعاب  أو  (الكيرم)  الكالسيكية مثل  كا�لعاب  المشوقة 

جوانب كثيرة من شخصية من تشاركه اللعب! 

18:2520:00

تردد اليوم
 MHz 

سؤال 
يكتب كثير° ولكنه ال يستطيع القراءة، 

فما هو؟

فقط استمتع!

اسم البرنامج: حكاوي
برنامج توعوي يقدم معلومات مفيدة  البرنامج:  تفاصيل 

في العديد من المواضيع االجتماعية المختلفة.

نشط عقلك

خلك فالبيت واستمتع مع عائلتك

إجابة سؤال العدد السابق: كم الساعة؟

إجابة نشط عقلك العدد السابق: 
9

16 06 68 88 98

ماهو رقم الموقف الذي تتواجد فيه السيارة؟



حول العالم

سياحة من النوع اللذيذ .. لُعشاق الشوكوالتة فقط
تعد الشوكوالتة من الحلويات ا�كثر شعبية في العالم بسبب مذاقها اللذيذ واستخداماتها المتنوعة، ويعود أصل الشوكوالتة إلى 
أمريكا الوسطى حيث اكتشفها الهنود الحمر منذ أكثر من 1000 سنة لتنتشر بعد ذلك في كل أنحاء العالم. سنأخذكم اليوم في 

جولة إلى أفضل الوجهات السياحية في عالم الشوكوالتة:
بلجيكا:

تعتبر بلجيكا واحدة من العواصم العالمية للشوكوالتة، وال يخلو محل أو مقهى أو مطعم أو كشك منها. بدأ شغف الشعب 
البلجيكي بالشوكوالتة خالل القرن الــ 19 عندما بدأت عمليات استيراد الكاكاو من الكونغو التي كانت آنذاك تحت سيطرة بلجيكا. 

وتم اختراع العديد من أصناف الشوكوالتة الفاخرة في بلجيكا مثل "البرالين - Praline" التي تم إعدادها �ول مرة سنة 1912.
ا®رجنتين:

والشوكوالتة  البوظة  بإنتاج  ا�رجنتينية  بتاغونيا  منطقة  في  ا�نديز  جبال  بين  الواقعة   (Bariloche– (باريلوتشي  مدينة  تشتهر 
وتسمى بعاصمة ا�رجنتين للشوكوالتة. يمكنكم زيارة مختلف مصانع الشوكوالتة الموجودة هناك والتعرف على زراعة الكاكاو 

وزيارة متاحف الشوكوالتة وتذوق حلوى (ألفاخوريس – Alfajores) الشهيرة المغطاة بالشوكوالتة.
سويسرا:

 Lindt/Toblerone/Milka)) مثل  العالم  في  الشوكوالتة  أنواع  وأطيب  أفخم  وإنتاج  بصناعة   17 الــ  القرن  ومنذ  سويسرا  تشتهر 
وغيرها، كما يوجد في سويسرا أشهر مصانع الشوكوالتة في العالم (ميزون كاييه - Maison Cailler) حيث يمكن للسياح زيارته 

والتعرف على مراحل صناعة الشوكوالتة وتذوقها، با§ضافة إلى متاحف الشوكوالتة المنتشرة في مختلف المدن.
الواليات المتحدة ا®مريكية:

 (reese's  - (ريسز  ومصنع   (Hershey  - (هيرشي  مصنع  فيها  يوجد  حيث  البالد،  في  الشوكوالتة  عاصمة  بنسلفانيا  والية  تعتبر 
المتحدة  الواليات  في  الناس  يستعمل  ما  وغالب¯  العالم،  في  الشوكوالتة  ألواح  صناعة  في  الماركات  أشهر  من  وهما  للشوكوالتة 
الحلويات  من  وغيرها  كيك  والكاب  والكوكيز  الدونات،  وحلوى  التشيزكيك،  مثل  حلوياتهم  معظم  في  الشوكوالتة  ا�مريكية 

ا�مريكية الشهيرة.
فرنسا:

تعد فرنسا المقصد ا�ول للذواقة حول العالم، وتتربع الشوكوالتة على الئحة الحلويات التي يعشقها الفرنسيون ويتفننون في 
شهرة  ا�كثر  الوجهات  من   (Tain-l'Hermitage  - ليرميتاج  (تان  وتعتبر  الشوكوالتة  أنواع  أفخر  بصناعة  فرنسا  تشتهر  صناعتها. 
 (Ganache  - (الغاناش  وتذوق  باريس  في  الشوكوالتة  بيت  بزيارة  وُينصح  العالم.  في  الشوكوالتة  ُصناع  أشهر  موطن  لكونها 
بنكهاته المتعددة، كما ينصح بزيارة معرض باريس الدولي للشوكوالتة الذي ُينظم كل عام خالل شهر أكتوبر، واالستمتاع بتذوق 

الشوكوالتة من كل دول العالم في مكان واحد.

جرب وما بتندم!

ُعشاق الشوكوالتة، لنسافر عن بعد!

قرص عقيلي بدون روب
المقادير :

2  كأس دقيق
6 حبات بيض

¼  كأس حليب سائل
1 كأس سكر

1 كأس زيت
1 ملعقة كبيرة هيل

1 ملعقة كبيرة بكينغ باودر
زعفران منقوع في ربع كأس ماء ورد

سمسم

طريقة التحضير :
حرارة  درجة  على  الفرن  يسخن   .1

180مئوية.
باودر  البيكنغ  ننخل  وعاء،  في   .2
يخلطون  والهيل،  والدقيق 

ويوضعون على حدة.

الزيت  بوضع  نقوم  الخالط،  في   .3
نضيف  ثم  جيد°،  ويخفقون  والسكر 

البيض بالتدريج ونخفق.
البيض،  كمية  من  االنتهاء  وبعد   .4
والهيل  الدقيق  خليط  نضيف 

والبيكنغ باودر بالتدريج أثناء الخفق.
الورد  مع  الزعفران  منقوع  نضيف   .5

ويخلط جيد°.
الحليب  خطوة  كآخر  نضيف  ثم   .6

ويخفق جيد°.
أو  الزبدة  ببخاخ  كيك  قالب  ندهن   .7
من  وفيرة  بكمية  ويرش  الزيت، 
القالب  يغطي  حتى  السمسم 

بأكمله.
بالقالب،  الكيك  خليط  نسكب   .8
إلى   35 لمدة  فور°  الفرن  في  ويوضع 

45 دقيقة.
ينضج  عندما  الفرن  من  يرفع   .9
وعندما  الذهبي،  اللون  ويكتسب 
ويقطع  القالب  من  يفك  قليًال،  يبرد 

ويقدم.

مطبخ اليازي


