
رمضانيات
الهيئـــــة 

مواقيــــت الصـــالة        الفجر          الشروق          الظهر           العصر          المغرب          العشاء
 ا�حد 21 رمضان 1440هـ

كوب من عصير الليمون بالنعناع يساعد على تهدئة الجهاز 
العصبي وينشط القلب والدورة الدموية.

غذاؤك دواؤك نصيحة اليوم

سؤال المسابقة

هرمون السعادة و ُيطلق عليه أيض� اسم 
السيروتونين، وهو عبارة عن مادة تشكل 
أحد الناقالت العصبية أحادية ا�مين والتي 
العصبي  الجهاز  داخل  إنتاجها  يتم 
والصفائح  الهضمي  والجهاز  المركزي 
هرمون  باسم  تسميته  وتشيع  الدموية، 
السعادة نظر¤ لتحكمه في الحالة المزاجية 
على  العمل  خالل  من  ا�شخاص،  لدى 
لديه  ا»يجابية  المشاعر  وتحفيز  تحسينها 

ومنه الوصول لدرجة االكتئاب.

 منوعاتنا حدث في مثل هذا اليوم عروض رمضانية

 سمبوسة اللحم

أدعية من القرآن

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

احرص على حضور مجالس الذكر أينما ُوجدْت

ْلَنا َوِإلَْيَك أََنْبَنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيُر )  سورة الممتحنة ا³ية (4)   بََّنا َعَلْيَك َتَوكَّ ( رَّ

عرض  لكم  يقدم  أبوظبي  فيراري  عالم 
لدفع  الحاجة  دون  مجان�  الدخول  إمكانية 
ا�لعاب  واختيار  االعتيادية،  الدخول  رسوم 

التي تودون تجربتها مقابل أسعار ثابتة.
أسعار التذاكر: يبلغ سعر التذكرة للمشاركة 
و100درهم  درهم،   60 واحدة  لعبة  في 

لكافة ا�لعاب
والجمعة  الخميس  أيام  العرض:  فترة 
والسبت من الساعة 6 مساًء إلى الساعة 10 

مساًء طوال شهر رمضان. 

من هو مؤسس علم الجبر؟

المقادير
 رقائق السمبوسة

500 غرام لحم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت

3 بصل - مقطع ناعم
1 كوب بقدونس - مفروم

½ كوب شبت - مفروم
2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم
½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة كركم
½ ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
في  قليه  ويتم  عميقة  مقالة  في  اللحم  يوضع 
والملح  الطماطم  الثوم  إضافة  مع  الزيت، 

والبهارات   
وتركه على النار مدة 7 دقائق حتى يستوي 

3دقائق بعدها  البصل وتقليبه لمدة  يتم إضافة 
يتم إضافة البقدونس والشبت ثم رفعه عن النار

فرن  وعاء  في  ووضعها  السمبوسة  حشو   يتم 
مدهون بالزيت ثم يتم دهن 

إلى  مباشرة  إدخالها  ثم  بالزيت  السمبوسة  وجه 
حتى    180 درجة  على  ساعة  نصف  لمدة  الفرن 

تتحمر  ونضعها في طبق التقديم

في سنة 95هـ، ُتوفي الحجاج بن يوسف 
ا�موية،  الدولة  رجاالت  أحد  الثقفي، 
ا»سالمي،  التاريخ  مشاهير  من  وواحد 
معاملة  في  والعنف  بالقوة  اشتهر 
الوقت  وفي  الدولة،  وأعداء  الخصوم 
جليلة،  خدمات  للدولة  أسدى  نفسه 
ا�من،  استتباب  مقدمتها:  في  يأتي 
الفتوحات ا»سالمية، وإنشاء  واستئناف 
مدينة واسط، ونقط المصحف الشريف.

يوميات بو يمعة  (بو يمعة و أسئلة عن هيئتنا) 

  العدد الخامس عشر

هل تعلم 
- أن  8  أونصات من عصير البودرة  يحتوي على ما ال يتجاوز ملعقة صغيرة من العصير الطبيعي.
- أن عصير البودرة يحتوي على أصباغ اصطناعية تسبب مشاكل التنفس وفرط النشاط البدني. 

- أنه يحتوي على بديل السكر "السبارتام"و تؤدي زيادة استهالكه  إلى نخر ا�سنان.

إن كنت ترغب بأن تغذي جسمك فاستبدل العصير البودرة بالعصائر الطبيعية.

 العصائر البودرة

وجبة إفطار فريدة تنتظركم في المجمع الثقافي  ال يفوتكم
25مايو2019            6:30 مساًء       المجمع الثقافيمع ورشة ثقافية تفاعلية حول ثقافة وتقاليد دولة ا»مارات 

  

بو يمعة : يا فتاح يا عليم ، يا رزاق يا كريم، باله المصعد زحمة اليوم، ما يندرى شو صاير، واÎ أنا لو من المسؤولين، بسيير 
أدور لي مبنى ثاني، يكون فيه مصاعد أكثر . 

بوخلفان: السالم عليكم بو يمعة، شحالك، كيف أمورك مع ا�وضاع الجديدة ؟ 
بو يمعة:  شو بعد ا�وضاع الجديدة، الحمد Î ا�مور طيبة، وكل شيء ماشي مثل الساعة. 

بو خلفان:  أنت قاعد تسوي عمرك ما تعرف شيء، الكل يسأل ويتسآل، عن التغيرات الجديدة، شو بيصير لنا ، شو بيصير 
في الشغل، كيف ا�وضاع العامة ؟ هل بيفنشونا ؟ هل بينقلونا ؟ 

بـو يمعة: بسم اÎ الرحمن الرحيم، بالك يا بو خلفان، أحيدك (1) عاقل، أنت ما اجتمع معاك مديرك ؟ ووضح لك الوضع ؟  
والحمد Î أن ا�مور ماشية مثل ما هي، وأن التغيير هو تغيير لÔحسن، وا�فضل، وأننا صرنا قوة وهيئة شاملة ؟ وأن الكل 

عنصر مهم فيها، وما في أي ضرر على أي حد ؟؟؟ أنت ليش قاعد تفكر بسلبية ؟؟؟ شو الي مخوفنك ؟ 
وتابع بو يمعة:  الحمد Î وقرار إصدار الهيئة طلع بفضل اÎ، وبعدها طلع قرار تعيين مديرنا العام الجديد ( بو خالد ) وكل 

ا�مور قاعدة تترتب، وأنا سمعته بإذني يقول – الكل يتطمن، التغيير دايما لÔفضل، وال في حد بيصير له إال كل خير. 
تتدخل إحدى الموظفات في الحديث 

( أم عبدا® ): اسمحوا لي، سمعتكم ترمسون عن الهيئة، وصراحة بعد عندي كم سؤال ؟ بو يمعة خبرنا، يقولون أنت 
الخبير، إلي تعرف كل شيء ؟ 

بو يمعة ( في خاطره ): اÎ يستر من سؤالج يا أم عبداÎ، الحريم وأسئلتهم تخوف، أوني (2) الخبير ، ما تعرف إني مسكين 
أم عبدا®:  شو بتصير مهامنا ؟ هل بيغيرون مسمياتنا ؟ هل بتتأثر رواتبنا ؟ من بيصير مديري ؟ هل بيغيرون مكتبي ؟ 
هل نقدم الخدمات مثل ما كنا نقدمها قبل ؟ شو عن التفتيش ؟ وا»رشاد ؟ والخدمة الوطنية ؟ وأنا كان عندي دورة تدريبية 
في شهر يونيو ؟ وهل بتتأثر إجازتي السنوية ؟ الني حجزت بسير البوسنة مع بو عبداÎ ؟ وهل بيكنسلون الدعم عن 

المزارعين ؟ وإذا سألوني عن التوريد شو أقول ؟؟؟؟
بو يمعة:  بسم اÎ ، خفي يا حرمة ، شوف فيج ، بالعة لج راديو ؟ هاالمور كلها وضحوها لنا في االجتماعات ، والجماعة في 
االتصال يطرشون العلوم وا�خبار تراهم ، ما في تغيير على الشغل واالعمال، كال يشتغل في مجاله بدون تغيير ، والخدمات 
الي نقدمها للناس ما عليها تغيير ، الفترة القادمة الحمد Î ، في لجنة عليا، بتدير كل ا�مور، لين يطلع هيكل جديد، والكل 
له مكان بإذن اÎ، وبعدين إحنا شو يخصنا بتسييرين البوسنة مع بو عبداÎ ؟؟ سيري يا بوي، محد قال لج شيء، مثل ما 

قلنا كل شيء بيمشي مثل ما هو. 
بو راشد: أنزين شو بخصوص الشغل في محطات ا�بحاث ؟ ومراكز ا»رشاد ؟ ومراكز البيع والتعبئة ؟ والعيادات البيطرية ؟ 

هل في تغيير شكلها ، على شغلها ، على خدماتها ؟ 
بو يمعة:  يا بوي ما في تغيير ا³ن، وأي تغيير بيخبرونا فيه، أنت يا بو راشد على شو خايف ؟ ترى شغلك ما  بيتأثر ؟ مديرك 

ومسؤولك هو نفسه، وأعمالك اليومية تشتغل فيها حسب مسماك الوظيفي، وكل شيء خير. 
أنا نصيحتي لكم كلكم الي موجودين هني : ال تكونون طريج حق االشاعات، وال بوابة للخوف للموظفين، انشروا ا»يجابية، 
المفروض كلنا نعرف أن أي قرار يطلع من حكومتنا يفكر في الناس قبل أي شيء ثاني، والزم نكون إيجابيين ومتحمسين 
حق التغيير، وهذي فرصة لنا كلنا، أننا نشتغل مع بعض وترى محد غريب، كلنا نداوم في مبنى واحد من سنيين طويلة، 

وكلنا نعرف بعض، وهاي ميزة مش موجودة في أي مكان ثاني، أن الفريق كله يعرف بعض. 
ما نبغي تكونون واجهة لÞشاعات، كل واحد يقول كلمة خير، وإذا عندك كلمة طيبة جدمها، وإذا عندك كلمة شينة (3) 

خلها حق عمرك، وصدقوني هالفترة تحتاج نكون كلنا مع بعض. 
أن كل  نبغي منكم  االنتقالية، بس  هالفترة  تدير  وتجتهد علشان  تجتمع،  قاعدة  ولجان  واجتماعات،  فرق،  وأبشركم، في 

موظف يركز في شغلة، وما يتأثر عمله، سواءا مع متعامل، أو مع موظف أو مع أي شيء. 
ما  قبل  اجتماعي  على  ألحق  خلوني  قوموا  ريجي(4)،  ونشفتوا  الجمعة،  أخطب  قاعد  أني  أحس  خليتوني  يسامحكم،   Îا

أحصل لي هزبة(5) من ربعي . 
(1) كنت أعتقد (2) تّدعي (3) سيئة  (4)مصطلح عامي يدل على الكالم (5) توبيخ

ل´طالع على قانون إنشاء الهيئة يرجى زيارة الرابط هنـــــــــــا 

https://www.alittihad.ae/article/18785/2019/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%80%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A

