
رمضانيات
الهيئـــــة 

مواقيــــت الصـــالة        الفجر          الشروق          الظهر           العصر          المغرب          العشاء
 ا�ربعاء 17 رمضان 1440هـ

المضادة  بالمواد  غني  فهو  السلطات  في  الجوز  ضع 
والحفاظ  البشرة  خاليا  تجديد  في  تساعد  والتي  لكسدة، 

على مرونتها.

غذاؤك دواؤك نصيحة اليوم

سؤال المسابقة

يوم رمضاني الينسى 
- سنة الفجر 

- ا�ذكار والتسبيح 
- سنة الضحى 

- أداء الفرائض بوقتها 
- تالوة القرآن وتدبره 

 عروض رمضانية

 حدث في مثل هذا اليوم

 منوعاتنا

فتة الحمص

أدعية من القرآن

8:28            7:05             3:45            12:21           5:33             4:10    

حافظ على الصدقة طوال شهر رمضان 

( ِإنَّ َربََّنا لََغُفوٌر َشُكوٌر )  سورة فاطر ا�ية (34)  

نهاية  حتى  الطبي  الكندي  المركز  عروض 
شهر رمضان المبارك 2019.

ما هي الدولة التي تتكون من عدة جزر تشبه شكل الهالل ؟

المقادير
ونحتفظ  (مسلوق  حمص  أكواب   3

بماء السلق) 
3 علب زبادي (170 غرام لكل علبة) 

3 فصوص ثوم (مفروم)
1  ملعقة صغيرة كمون (مطحون)

¼ كوب طحينة سائلة 
3  مالعق كبيرة عصير ليمون 

 رشة ملح 
3  شرائح خبز  

3  مالعق كبيرة صنوبر محمص 
 - ســاخن  سمن  كبيرة  ملعقة   2

يمكن االستغناء عنه

طريقة التحضير
إلى مكعبات ثم تحميصها  الخبز  يتم تقطيع   -

في الزيت.
لمدة  متوسطة  نار  على  الحمص  سلق  يتم   -

ساعتين مع إضافة قليل من الملح والكمون.
عليه  الزبادي ونضيف  وعاء متوسط نضع  - في 
والملح  والكمون،  والثوم،  والليمون،  الطحينة، 

ونخلطهم بمضرب سلك.
التقديم يوضع الحمص مع قليل من ماء  - عند 
السلق والخبز المحمص ثم يوضع خليط الزبادي 

وقليل من الصنوبر ونزينه بالبقدونس.

يت   في17 من شهر رمضان الُمبارك 2هـ، ُتوفِّ
عليه   Èا (صلى  النبي  بنت  رقية  السيدة 

وسلم).

يوميات بو يمعة  ( بو يمعة وا¡خوان)

  العدد الثالث عشر

قال تعالى: (وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)

فوائد ا¡قالع عن التدخين:
- تنفس أفضل 

-  عمر أطول 
- تذوق أفضل 

- قلب نظيف

ا¡قالع عن التدخين

فوانيس رمضان مع عبدا§ المال ال يفوتكم
16-23مايو2019      10:00 مساًء       المجمع الثقافي

 انضموا إلى الفنان والمهندس المعماري عبداÈ المال في ورشة عمل
 إبداعية لتصميم فانوس خاص بكم

- طاقة أفضل 
- بشرة أفضل 

Ïأسنان أكثر بياض -

- المشاركة في إفطار الصائمين 
- الترديد خلف ا�ذان 

- أذكار المساء 
- إتمام السنن والرواتب 

- الوتر 
- االستغفار في ا�سحار 

بو يمعة: السالم عليكم، شحالك يا بو سالم، وين هالغيبة، من زمان ما شفناك، شو كنت إجازة، ما تشبع من هاÐجازات أنت ، 
 (1) إحنا، نعد خطط سنوية ونترشى  – مساكين   approve المسؤول يسوي لي  إجازة، على طول  ليتني مثلك، كل ما قدمت 

المدير. 
بو سالم: عليكم السالم، حي اÈ بو يمعة، شخبارك، الحمد È على كل حال، كنت في إجازة وتوني راجع من العمرة، تعرف منو 

شفت هناك ؟ شفت ربيعنا بو جمعان، مسكين صاير شيبة(2)، والهم كابس على صدره. 
بو يمعة: أيووووووة، بو جمعان، وليش تعبان وحالته مثل ما تقول؟ عسى ما شر. 

بو سالم: ترى ولده مزخوخ(3) مع مسودين الويه(4)، االخوان.
بو يمعة: أعوذ باÈ من الشر، جمعان الخبلة (5)؟ الي كنا نخاف على عيالنا منه ومن شطانته ؟ صار من االخوان، أعوذ باÈ من 

هالجماعة الي ما تخاف اÈ، يلعبون بعقول الناس. جمعان الخبلة ؟ لكن شو نقول اÈ يكفينها شرهم.
بو سالم: هي واÈ يا بو يمعة، ضحكوا عليه، وأونه (6) عطوه مسؤولية الجناح المالي، وخلوه يدور على الناس، ويجمع تبرعات 
حقهم وحق أعمالهم المشبوهة، والحين في السجن، اÈ المستعان. والي يضحك، أنه راح اشترى له من فلوس الجماعة (بيك 

أب)  قمارتين (7)
بو يمعة: هذا درس حق بو جمعان، وحقنا احنا بعد، الواحد ما يودر(8) عياله يمشون مع أي حد، وترى الطواعة زينة، والصالة زينة، 
لكن بدون تنطع (9) وتحزب، والواحد الزم يتابع عياله ، هم يلعبون على العواطف والمشاعر، وما تشوف عمرك إال متشربك (10) 

معاهم بدون طلعة، وبو جمعان اÈ يحفظه، تارك الولد، ومثل ما قال المثل " إن غاب القطو - العب يا فار" (11)
عليهم،  للسيطرة  الناس  ويساعدون  الطيبين،  يستعطفون  هم  يمعة،  بو  تصدق  بس  يمعة،  بو  يا  يعين   Èا سالم:  بو 

أحيدهم (١٢) في فريجنا يمرون على الشواب (13) ويستهدفون العيال، كيف صاروا جذا (14) ؟
بو يمعة: أنت الي طيب يا بو سالم، هذوال مثل الحية الرقطة، شكلها حلو، لكن سمها شديد، ال طيبين وال شيء، مثل هالناس 

والئهم للغريب، وغرضهم يخربون البالد، أنت ما تشوف شو صاير حولنا في العالم كله.
بو سالم: أنت حط بالك على يمعة ولدك، ال يروح يمشي معاهم وإال يلعبون على عقله. 

بو يمعة: يمعة ؟ اÈ يستر علينا بس، هالولد ما يدل طريج(15) المسيد إال بالخيزرانة، ويحب الرقاد(16) أكثر من أي شيء، وأنا 
متابعنه وين ما يسير، وربعه معروفين، خماس بو تيلة، رشود بو حديدة، خلف راعي الجي تي. هذول ربعه 

(1) نجامل  (2) عجوز  (3) مقبوض عليه  (4) سود الوجوه  (5) المجنون  (6) يزعم (7) سيارة مزدوجة الكابينة (8) يترك  (9) 
تعصب  (10) متورط  (11) مثل شعبي معروف (12) أتذكرهم (13) كبار السن (14)هكذا (15) طريق (16) النوم .


