
رمضانيات
الهيئـــــة 

مواقيــــت الصـــالة        الفجر          الشروق          الظهر           العصر          المغرب          العشاء
 ا�حد 14 رمضان 1440هـ

ويروي  ينعش  ا�فطار  بعد  الكركديه  شراب  من  كوب 
العطش ويساعد على خفض ضغط الدم وتهدئة ا�عصاب 

كما يحتوي على مضادات ا�كسدة.

غذاؤك دواؤك نصيحة اليوم

سؤال المسابقة

هل تعلم أن؟
طريق  عن  يقاس  قديما  الوقت  كان 
الساعة  اختراع  قبل  الشمعة  احتراق 
ما  شمعة  إشعال  يتم  كان  حيث 
ويحسب عدد مرات احتراق الشمعة بما 

مر من اليوم الواحد.

 منوعاتنا حدث في مثل هذا اليوم عروض رمضانية

لفائف الباذنجان

أدعية من القرآن

8:26            7:03             3:46            12:21           5:34             4:12    

ساعد والدتك في إعداد الفطور

اِر )  سورة آل عمران ا¥ية (191)   َذا َباِطًلا ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ ( َربََّنا َما َخَلْقَت َه°

سفاري صحراوي لنصف يوم خالل شهر 
البدوية  بالحياة  واستمتعوا  رمضان 

التقليدية ابتداًء من 149 درهم للفرد
وأنشطة  إفطار  بوفيه  العرض  يتضمن 

ترفيهية.
اضغط هنا لمزيد من المعلومات

ما هو أقرب كوكب إلى الشمس ؟ 

المقادير
2 حبة كبيرة باذنجان 

3 مالعق كبيرة زيت 
 رشة ملح 

 رشة فلفل أسود 

التغطية
4 مالعق كبيرة دبس الرمان 

  رمان 
الحشوة 

300 غرام لبنة 
½  كوب جوز - محمص ومجروش

2  فص ثوم - مفروم
1 ملعقة صغيرة نعناع - مجفف

الزينة 
 لبنة - مخففة بزبادي

 زيتون - محشي

طريقة التحضير
إليها  يضاف   ثم  رقيقة  شرائح  الباذنجان  تقطع 
قليل من الملح والفلفل ا�سود والزيت ثم توضع 
في الشوايه بحيث تتحمر من الجهتين وبعد أن 

تبرد تمامÇ يتم وضع الحشو ولفها بعناية 

في الرابع عشر من شهر رمضان عام 
359هـ الموافق 20 يوليو 970م وضع 
الجامع  بناء  في  والبدء  ا�ساس  حجر 
ا�زهر بالقاهرة ، وتم بناؤه في حوالي 

سنتين تقريًبا.

يوميات بو يمعة  (يمعه المزعج) 

  العدد العاشر

وا�مراض  االلتهابات  من  وا�سنان  الفم  يحمي  الصيام  أثناء  السواك  استعمال 
بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمواد الموجودة به. كما أنه سنة عن النبي 
الكريهة  الفم  رائحة  من  للتخلص  اتباعها  يفضل  والتي  سلم  و  عليه   Îا صلى 
والتي قد تسبب الحرج والضيق لمن يعاني منها. كما يتميز السواك بأنه رخيص 
الثمن وغير مكلف وال يتطلب استخدام أدوات أخرى معه لتنظيف ا�سنان. كما أنه 
يعمل على تقوية اللثة، لذلك ال بد من التخلص من مشاكل اللثة للمساعدة في 
الجير  من  التخلص  على  يساعد  السواك  استخدام  ا�سنان.  صحة  على  الحفاظ 

المتراكم على اللثة مما يساعد على تقوية أنسجة اللثة و يمنع االلتهاب. 

فوائد استخدام السواك في رمضان

 المهرجان الرمضاني الرابع عشر ال يفوتكم
6-20مايو2019      10:00 مساًء       مسرح كاسر ا�مواج 

أم يمعة:  شحالك بو يمعة ، حي اÎ ريلي (1) ، يا مرحبا الساع، نورت البيت يا شمعة البيت، حياك اقرب، استريح طال عمرك، 
تبغيني أييب (2) لك شاي أو قهوة، تدلل. 

بو يمعة:  يا رب سترك ، شو عندج يا أم يمعة، شاي وقهوة وأنا صايم ؟  هالترحيب والتهليل والتكبير، فارشة لي ا�رض ورد ، 
أكيد تبغين شي "الذيب ما يهرول عبث" (3) قولي شو عندج ؟ ال تحسبين أن عينوني مدير في هيئة الزراعة، بعدنا ما سوينا 

الهيكل، ال تتوقعين شيء . 
أم يمعة:  ليش يا بو عيالي ؟ أنا دومي أرحب وأهلي بك، أنت تاج رآسي واÎ، تعال اقعد خل أسولف لك ؟ شخبار الهيئة 

الجديدة، عسى أموركم طيبة ؟ 
الخدمة  أموره عقب  الويه ؟ كيف  يا اÎ سترك، هاتي علومج، شخبار يمعة، عساه مبيض  أمورها تمام،   الهيئة  بو يمعة:  

الوطنية.
أم يمعة:  كأنك تقرأ أفكاري يا بو يمعة، أنا تراني أبغي أرمسك (4) عن يمعة فديته، يبغي منك شيء ومستحي. 

بو يمعة:  شو عنده قولي، أدري أنا هالحركات مب Î، شيء وراج أنتي ويمعة. 
أم يمعة:  شوف يا بو يمعة، ولدك مسكين عقب التعب والخدمة الوطنية، وعقب ما لعبت به الشمس وفي رآسه، يبغي 
ويهمني جماله،  نفسيته  خايفة على  وأنا  قرعته،  عليه وعلى  ربعه كله يضحكون  يقول  يزرع شعر، مسكين  تركيا،  يسير 
ويبغي منك تعطيه فلوس، بسير يزرع ويتمشي له كم يوم ويرجع. وتعرف الولد بعد عنده طموح يصير فاشنستا، يعني 

الشكل مهم. 
بو يمعة:  يزرع شعر !!!!!!!!!!!!! من صدقج هالكالم ؟ زرعوه إن شاء في صبخة (5) . ما لقى إال هالطلب الي ما من وراه فايدة، بعده 
في بيضته ويبغي يزرع شعر ؟  اÎ يرحم أبوج وأبوه،  الحين أنتي ما تشوفين قرعتي أنا واصلة لين (6) حواجبي، وما أشوفج 

قلتي لي روح ازرع وإال عدل عمرك، خلي عنج هالسوالف إلي ما منها فايدة. 
يدخل يمعة المجلس بعد أن كان ( يتصوخ ) (7) من وراء الباب. 

يمعة:  شو فيها أبوي أزرع شعري، الحين كل الناس تسير وتزرع، وبعدين أنت ما منها فايدة قرعتك تزرعها، شيبة (8) ومخلص، 
أنا بعدني شباب، وصراحة هالموضوع يحرجني قدام ربعي. 

بو يمعة:  شيبة ؟ شبت (9) بك الضو يا مسود الويه، وشعليك أنت من كل الناس، من طالع غيره، قل خيره، بعدك بزر (10) ما 
أنت ما تشوف  تزرع شعرك،  إال  البايخة، وبعدين خلصت كل طلباتك وما بقى  أتم اصرف على سوالفك  تشتغل، وتبغيني 

ويهك في المنظرة ؟ أنت بشعر وبدون شعر ويهك ما يتشاهد. 
أم يمعة:  بالك يا بو يمعة كلت الولد بثيابه، ما فيها شيء يطالع عمره شوي، ويتأنق ويتعدل. وبعدين أنا مينونة (11) أقول 

لك روح أزرع شعر ؟ خلك أقرع راضية فيك، حقي بروحي، ال تزرع شعر، وتزيغ عيونك تسير تبى تتزوج علي. 
بو يمعة:  صدق عقل ما شي أنتي بدال ما تنصحينه، وتعرفينه الصح من الغلط، قاعدة تشجعينه ؟ لكن صدق المثل "الحب 
يطلع على بذره" (12) وأنت يا يمعة خوز عن ويهي هالساعة، ال أقوم أزرع هالعقال على ظهرك، وأطلع عيونك، وبكرة بدال ما 

تكون أقرع، تستوي أقرع وأحول في نفس الوقت. 

(1) زوجي (2) أحضر (3) مثل يعني بأن هناك غرض وراء أي عمل تقوم به (4) أكلمك (5) أرض مالحة (6)حتى (7) يتصنت (8) عجوز 

(9) ولعت بك النار (10) صغير (11) مجنونة (12) مثل يعني بأن ا�نسان وأخالقه تحكمها نوع التربية 

https://www.cobone.com/en/deals/ramadan-abudhabi/1-ramadan-desert-safari/93297

