
رمضانيات
الهيئـــــة 

مواقيــــت الصـــالة        الفجر          الشروق          الظهر           العصر          المغرب          العشاء
 الثالثاء 16 رمضان 1440هـ

�نه  ا�فطار  مقبالت  أطباق  على  السمسم  من  قليل  ضع 
الحتوائه  الهضمّي،  الجهاز  كفاءة  ويعزز  بالكالسيوم  غني 

على ا�لياف الغذائية التي تحول دون ا�صابة با�مساك.

غذاؤك دواؤك نصيحة اليوم

سؤال المسابقة

نصائح عامة للمشي 
- إبدأ بتمارين ا�حماء 

- ال ترهق نفسك وابدأ ببطء إذ كنت مبتدئ£ 

- ال تنس تمارين االسترخاء بعد االنتهاء 

 عروض رمضانية

 حدث في مثل هذا اليوم

 منوعاتنا

شوربة القرع

أدعية من القرآن

8:27            7:04             3:45            12:21           5:33             4:11    

ما أجمل أن يأكل جارك من طعامك في رمضان 

ِذيَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم ا�ية )  سورة غافر ا±ية (7)   ( َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْحَمًة َوِعْلًما َفاْغِفْر ِللَّ

منتزه  في  المغربي  بالمطعم  وإفطار  دخول  تذكرة 
عين اªمارات بدبي مقابل 119 درهم للشخص الواحد 

اضغط هنا للحصول على مزيد من المعلومات

ما هو أصل كلمة أطلس التي تطلق على كتاب الخرائط؟ 

المقادير
1 صدر دجاج مفروم 

1 حبة قرع - متوسطة الحجم
2 بصل

 جبن

2  حبة بطاط - متوسطة
 كزبرة

البهارات
  رشة بابريكا

 رشة ملح
 رشة فلفل أسود

 رشة كمون
البشاميل

2  ملعقة كبيرة زبدة
2  ملعقة كبيرة طحين

½  لتر حليب

طريقة التحضير
مع  وسلقها  والبطاطا  والبصل  القرع  تقطيع  يتم   -

مكعب مرق الدجاج لمدة 35 دقيقة.
- يتم طحن الخضروات  في الخالط مع إضافة التوابل 

تترك  ثم  إليها  وكمون)  اسود  وفلفل  وملح  (بابريكا 
على النار لمدة 5 دقائق. 

والملح  بالبابريكا  المفروم  الدجاج  تتبيل  يتم   -

يتم تشكيله  ثم  والكزبرة  والكمون  ا�سود  والفلفل 
على هيئة كرات صغيرة.

- يتم تقليب مقادير صوص البشاميل مع إضافة قليل 
من الملح ثم نقوم بإضافة كرات الدجاج ونغلق القدر 

لمدة 10 دقائق
- عند التقديم توضع كرات الدجاج بالمنتصف ثم توزع 

والكزبرة  الجبن  من  قليل  مع  القرع  شوربة  عليها 
الخضراء. 

حدث فى مثل هذا اليوم 16من شهر رمضان الُمبارك 2 هـ 
وصول الرسول محمد-صلى اÍ عليه وسلم- وجيش المسلمين إلى بدر، وإذا بقريش قد سبقوهم إليها، 

وقد نزلوا بالعدوة القصوى من المدينة، وهو الجانب الجنوبي من بدر، فنزل النبي وأصحابه بالعدوة الدنيا من 
المدينة، وهو الجانب الشمالي من بدر، استعداًدا للموقعة الحاسمة بين الطرفين.  

يوميات بو يمعة  (بو يمعه في االجتماع) 

  العدد الثاني عشر

 حرك عقلك

 ال يفوتكم
المشاركة في المسابقة الرمضانية لجائزة أبوظبي ل´داء الحكومي 

(كيف تصبح مميز¶ في عملك)
اضغط هنا للحصول على مزيد من المعلومات

حرك عود من أعواد الثقاب لتشكل مربع£ 

بو يمعة:  السالم عليكم يا الربع ، كيف الحال ، هذا هو مكان االجتماع ؟ 
بو ســلطان: هــال بــو يمعة، أيوة هو هــذا مكان االجتماع، ليــش متأخر يــا ريال، اجتماعنا الساعة 10، والحين السنة 10 وربع ؟ 
بو يمعة: الحين يعني أنا الي أخرت عليكم االجتماع ؟ بعــده المدير ما وصل ؟ أنا تأخرت متعمد ، �ني أعرف أن ما حد يوصل 

على الوقت .
بو سلطان: ما يصير هالكالم يا بو يمعة، االهتمام بالمواعيد أمر مهم، وأنت ريال مسؤول، الزم تكون قدوة لكن شو أقول 

(الضرب في الميت حرام)(1)
وصول المدير، وباقي أعضاء االجتماع، وبدء االجتماع . 

بو يمعة:  هامس£ بو سلطان، عطني قلم، نسيت أييب قلمي، وبعد عطني ورقة خل أكتب مثل ما يكتبون، علشان أبين 
أني فاهم الوضع، المشكلة أنا ما يخصني في هاالجتماع ولكن (حشر مع الناس عيد).(2)

بو سلطان: اÍ يهديك يا بو يمعة ، ياي 3 االجتماع بدون ورقة، وال قلم، تحسب عمرك ساير مباراة من مباريات الهيئة  في 
بطولة الشيخ منصور ؟؟؟  

بو يمعة:  ال تذكرني بالمباريات وال فريق الهيئة، دوم خسرانين شو نسوي، ما عليه يا بو سلطان، على ا�قل أنــا مهتم شــوي، 
شــوف ربيعنا ما ترك تلفونه من بدينــا االجتماع، قاعد يلعب في االيفــون، وال مهتم باللي يقوله أبو الشباب، أظنه قاعد يلعب 

(ببجي) الي ماكله عقل الشباب، شوفه كيف يضحك . 
بو سلطان: صراحة، عيب عليه، هالطبع الي عند بعض الموظفين، والمسؤولين، ما يتركون عنهم التلفون في االجتماعات 

وفي المحاضرات وغيره، صراحة شيء يقهر.
بو يمعة:  اصبر عليه، المدير انتبه له، وشكله بيعطيه على رآسه، خل التلفون ينفعه.

المدير: أشوفك مشغول عنا يا بويمعة، أنت وبو سلطان، بالسوالف الجانبية، شكله كالمي ما عاجبكم ؟ 
بو يمعة:  ال واÍ طال عمرك، أنا قاعد استوضح منه بعض ا�مور، والحين أنت ما قدرت على ربيعنا الي ماسك التلفون، ولفيت 

علينا احنا الفقارة ؟ لكن صدق لي قال المثل اللي ( ما يدانيك يخرب معانيك )(4)

(1) مثل يعني بأن ال فائدة ترجى من الشخص   (2) مثل يدل على من يدس أنفه في كل ا�مور التي ال تخصه  (3) حاضر  (4) مثل يعني بأن من 
يكرهك ، يشوه سمعتك 

-  استخدم تقنيات المشي الصحيحة 
- ارتد جوارب وأحذية مريحة 

تنس  وال  الطقس  حالة  تناسب  مالبس  ارتد   -

وضع واقي الشمس 

https://www.adfca.ae/Arabic/Ramadan2019ADAFSA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.jpg
https://www.cobone.com/ar/deals/ramadan-abudhabi/al-montazah-pearl-kingdom-park-ramadan-iftar/94176



