
رمضانيات
الهيئـــــة 

مواقيــــت الصـــالة        الفجر          الشروق          الظهر           العصر          المغرب          العشاء
 الخميس 25 رمضان 1440هـ

الالزمة  الحديد  كمية  ا�فطار  بعد  اليانسون  شراب  يوفر 
للجسم خالل اليوم، كما يحتوي على البوتاسيوم والنحاس 

و الكالسيوم والمنغنيز والمغنسيوم والفسفور والزنك.

غذاؤك دواؤك نصيحة اليوم

المسابقة

  تشيز كيك بالتمر

أدعية من القرآن

8:33            7:08             3:45            12:22           5:31             4:07

احرص على صيام 6 أيام من شوال، فمن صام رمضان وأعقبه 
بصيام 6 أيام من شوال كمن صام الدهر كله    

( َربََّنا أَْتِمْم لََنا ُنوَرَنا َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى¦ ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ِ)  سورة التحريم  ا�ية (8)  

للمشاركة في المسابقة الرمضانية و ا�جابة على ا»سئلة، 
يرجى الضغط هنا 

المقادير
الطبقة ا�ولى 

20 حبة بسكويت سادة 
100 جرام زبدة 

1 ملعقة قشطة 
الخلطة

1 علبة كبيرة حليب مكثف محلى 
6 حبات جبن - مكعبات

 علبة قشطة 

18حبة تمر - منزوع النواة 
1  ملعقة كبيرة نسكافيه 

1 ملعقة صغيرة بودرة الكاكاو

الزينة 
فستق - مبشور

طريقة التحضير
وعاء  في  ونضعها  ا»ولى  الطبقة  مقادير  نخلط   -

مناسب 
- نخلط مقادير الطبقة الثانية ونضعها فوق الطبقة 
درجة  على  10دقائق  لمدة  الفرن  ندخلها  ثم  ا»ولى 

180 ثم نتركها تبرد ونزينها بالفستق.

طرق تساعدك على التفكير خارج الصندوق
- ادرس علم جديد خارج تخصصك 

- اقرأ عن معتقدات ا�خرين 
- تعلم شيئ¿ جديد¾ 

- اقرأ رواية مختلفة عن ما تقرأ عادة 
- ارسم صورة 

 منوعاتنا حدث في مثل هذا اليوم عروض العيد

عرض العيد في دريم الند اكوا بارك دبي 
تذكرة دخول ليوم والتمتع با»لعاب المثيرة 
ومناطق التسلية إبتداًء من 85 درهم للفرد  
يسري العرض من اول أيام عيد الفطر حتى 

8 يونيو 2019
لمزيد من المعلومات اضغط هنـــا 

شهر  من   30 اليوم  هذا  مثل  في   
بن  عمرو  توفي   43هـ  الُمبارك  رمضان 
 100 يناهز  العاص (رضي اÈ) عن عمر 
داهية  الجاهلية  في  عمرو  كان  عام. 
شديد العداء للمسلمين ولكنه أسلم  

قبل الفتح بستة أشهر.

  العدد التاسع عشر

 ال يفوتكم
احتفل بعيد الفطر في الغاليريا

وا»صدقاء  العائلة  مع  تنسى  ال  لحظات  وخلق  للتجمع  الوقت  حان 
وا»حباء »نشطة حصرية تستمر طوال ا»سبوع ا»ول من شهر يونيو.

31مايــــو2019  ولغاية 6 يونيو 2019

الغاليريا, جزيرة المارية, أبوظبي

  

كل عام وأنتم بخير و نتمنى لكم إجازة سعيدة 

http://oasis.fsc.ae/division/CEO/CS/Lists/20191/overview.aspx

