
رمضانيات
الهيئـــــة 

مواقيــــت الصـــالة        الفجر          الشروق          الظهر           العصر          المغرب          العشاء
 الثالثاء23 رمضان 1440هـ

وا�رهاق في  بالكسل  الشعور  تجنب  العسل على  يساعد 
الطاقة  لتأمين  ا�مثل  الحل  يعتبر  ولهذا  الصيام،  ساعات 

والنشاط

غذاؤك دواؤك نصيحة اليوم

سؤال المسابقة

التسامح والعفو 
الرضا  وال  الضعف  على  دليًال  ليس 
للوهن  غطاء  وال  والظلم  با�هانة 

والهزيمة.
الناس،  بين  للرحمة  تأصيل  وإنما: 
ودليل  الشخص،  قوة  على  ودليل 
سالمة النفس من الغل والحقد، ودليل 

على صفاء القلب والروح العدوانية.

 منوعاتنا حدث في مثل هذا اليوم عروض رمضانية

الكنافة المبرومة

أدعية من القرآن

8:32            7:08             3:45            12:22           5:31             4:07

احرص على الجلوس بعد صالة الفجر حتى طلوع الشمس ثم 
صل ركعتي الضحى 

َماِءُ )  سورة إبراهيم ا®ية (38)   ِه ِمن َشْيٍء ِفي اْلَأْرِض َولَا ِفي السَّ ( َربََّنا ِإنََّك َتْعَلُم َما ُنْخِفي َوَما ُنْعِلُن َوَما َيْخَف̧ى َعَلى اللَّ

خيمة ليالي البركة في فندق جميرا أبراج االتحاد
ا�نيقة بمجموعة  الخيمة  تستمتعون بهذه 
والمشاوي  العربية  المأكوالت  من  واسعة 
من  العديد  جانب  إلى  البحرية،  وا�صناف 

ا�صناف ا�خرى والمشروبات الرمضانية.
الموعد: من المغرب إلى الساعة 9 مساًء

السعر: 180 درهمÂ للشخص الواحد
للحجز والمزيد من المعلومات: 028115666

متى تم افتتاح مترو دبي؟

المقادير
300 غرام كنافة 
1/3 كوب سمن 
8-10 جبن كيري 

  قطر

طريقة التحضير
فوقها  ونضع  الذائبة  السمنة  من  بقليل  ندهنها  ثم  ونفردها  الكنافة  من  القليل  نأخذ   -

قطعة جبنة ونلفها بشكل اسطواني، ثم نضعها في صينية معدنية وندهنا بالسمن .
- ندخل الصينية في الفرن على درجة 180 لمدة عشرين دقيقة تقريبÂ ونصفي السمن الزائد 

منها  ونوزع عليها القطر.

شهر  من  والعشرين  الثالث  فى 
النبوية  الهجرة  من   31 للعام  رمضان 
عهد  وفى  652م  والموافق  الشريفة 
 Éا رضي   - عفان  بن  عثمان  الخليفة 
على  المسلمون  انتصر  عنه- 
يزد  قائدهم  بعد مقتل  الساسانيين 
الفرس،  ملوك  آخر  شهريار  بن  جرد 

وانتهت بذلك دولة الفرس.
 

يوميات بو يمعة  (بو يمعة، وحصاد مزارعنا )

  العدد السابع عشر

تعرفوا على منارة السعديات (بوابة المجتمع للثقافة)

زوروا اللوفر أبوظبي يومي الجمعة والسبت في شهر رمضان ال يفوتكم
لتستمعوا بسلسلة من ا�فالم القصيرة، حضور ا�فالم مجاني ضمن تذكرة دخول المتحف 

ويقدم قائمة إفطار خاصة خالل شهر رمضان لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

- تعد منارة السعديات وجهة لممارسة الفن وتقديره، ونافذة تطل على المنطقة الثقافية 
في السعديات. حيث تسهم في إثراء المشهد الثقافي في أبوظبي من خالل المعارض 

الفنية وورش العمل وعروض ا�داء ومساحات حرة خاصة بستوديو الفنون. 

الفعاليات  من  سلسلة   Âحالي تستضيف  حيث   ،2009 عام  السعديات  منارة  افُتتحت   -
وتتناول كل ورشة موضوعÂ معينÂ، مثل  والكبار.  لÒطفال  المجتمعية تشمل ورش عمل 
تجمع  مساحة  تعد  كما  الروبوتات.  ودراسة  ا�شكال،  ورسم  البورتريه،  ورسم  الطباعة، 

مختلف أشكال الفنون والتعليم وأنماط الحياة.

 Óُتعتبر منارة السعديات التي تقع في قلب المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات مركز -
زايد  ومتحف  أبوظبي  اللوفر  مثل  والمستقبلية،  الحالية  المنطقة  لمتاحف  وبوابة  للزوار 

الوطني.

بو يمعة:  السالم عليك يا بو شخبوط، شخبارك، ما شا اÉ، أشوفك شال (1) أكياس وخير، من وين ياي (2) 
بو شخبوط:  عليك السالم بو يمعة، صراحة هاي شوية خضرة موصيتني عليها أم شخبوط حق رمضان، طماط هولندي، 
وخيار بلجيكي، وخس أمريكي، وكوسا من بالد الواق واق، وباذنجان من جزر القمر، وشوية بامية من موريشيوس، يعني 

تنويع شوي.
انتفض بو يمعة في مكانه وتبققت (3) عيونه 

بو يمعة: شو هالكالم وهالسالفة الماصخة بعد، كوسا من الواق واق، وفجل من جلعة بليس (4) ما باقي إال اتييب لنا الرطب 
من أستراليا بعد، والفندال من نيكاراجوا، الحين أنت يا ولد البالد، ويا الموظف في هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، 
تسير (5) تشتري خضرتك من كل مكان، وتارك منتجات ( حصاد مزارعنا ) ومنتجات البالد؟ مثل ما قال المثل عن عين عذاري 

( تسقي البعيد وتخلي القريب).
تفاجئ بو شخبوط بردة فعل بو يمعة، وقام يتأتأ (6)

بو شخبوط:  أنا ما قصدي شيء ، بس يقولون هاي المنتجات من برة، أفضل، وطعمها ألذ، هذا كالم أم شخبوط. 
بو يمعة:  كالم أم شخبوط ؟ ما مودنك (7) ورا إال كالم أم شخبوط، يا ولد الناس، منتجاتنا هي ا�فضل في السوق، توصلك 
مكان،  لك محل في كل  حاطين  عندك،  لين  وتوصلك  مباشرة،  المزارعين  ومن  ومتابعة،  متميز،  ومعباية بشكل  طازجة، 
ويبيعونها في أكبر السوبرماركت في البالد، وتسير تشتري من برة ، صدق إنك بطران (8) تسير تشري من برة وبأسعار عالية، 

علشان المظاهر، قال فجل كوستريكي قال. 
بو شخبوط:  يا ريال كلتنا(9) بثيابنا، إل يسمعك يقول ذابح لي حد وإال مسوي لي مصيبة، كلها شوية خضرا. 

بو يمعة:  اسمعني عدل، كل واحد منا في المؤسسة، أو في البيت، أو في الفريج، يساهم ولو بشيء بسيط في هذي البلد، 
وفي دعم مكان عمله، ودعم المواطنين، ودعم أي مبادرة تسويها الحكومة لهاالمور، أنا ما أقول لك ال تشتري من المنتجات 
المزارعين، وتدعم شغلك، دعمك  ربعنا  له، تدعم  المحلي موجود، وهو أفضل، وسعره أحسن، وبشراءك  الخارجية، ولكن 

سكس ويل إن شاء اÉ (10)، صدقني بخبر عليك ظافر القاسمي، علشان يعرف يتصرف معاك. 
بو شخبوط:  أعوذ باÉ من شرك، خلني أسير عنك الحين، بسير أرجع ا�غراض كلها، وأشتري من حصاد مزارعنا علشان أدعم 

المواطنين، قبل ما تدعمني حضرتك بكالمك إلي مثل السم. 

(1) تحِمل  (2) قادم (3) جحظت (4) قلعة إبليس :تقال لÙيحاء بالمكان البعيد  (5) تذهب (6) يتلعثم (7) يأخذك (8) مسرف 
(9) أكلتنا (10) شاحنة 

https://www.louvreabudhabi.ae/ar/programmes/ramadan-film-screenings

