
رمضانيات
الهيئـــــة 

مواقيــــت الصـــالة        الفجر          الشروق          الظهر           العصر          المغرب          العشاء
 االثنين 22 رمضان 1440هـ

نظر�   ا�فطار  وجبات  في  ابيض  بارز  اسمر  ارز  استبدل 
ألياف تسهل  الغذائية اعلى واحتوائه على نسبة  لقيمته 

عملية الهضم.

غذاؤك دواؤك نصيحة اليوم

سؤال المسابقة

 منوعاتنا حدث في مثل هذا اليوم عروض رمضانية

مثلثات البف باستري

أدعية من القرآن

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

احرص على الدعاء عند ا�فطار وتحرى ساعة ا�جابة

( َربََّنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا ِباْلَحقِّ َوأَنَت َخْيُر اْلَفاِتِحيَن )  سورة اعراف ا�ية (89)  

بمناسبة شهر رمضان يقدم دبي أكواريوم 
خصم 25٪ لتجربة الغوص مع أسماك القرش،

الموعد: طوال شهر رمضان وحتى  31 مايو 
2019 من 10 صباح¯ حتى 2 ليًال

السعـــــر: 595 درهم¯ الغــــــوص مع أسمــــــاك 
القرش، 908 درهم¯ مغامرة الغوص الحر

للحجز وللمزيد من المعلومات: 
043422993

من هو أقوى الحيوانات ذاكرة؟

المقادير
 6 شرائح بف باستري

 بيضة
 1 ملعقة كبيرة سكر بني

 ½ ملعقة كبيرة قرفة

التغطية
حليب مكثف محلى

طريقة التحضير
- يتم وضع شرائح بيف باستري في وعاء مدهون 

بقليل من الزيت.
من  قليل  رش  مع  بالبيض  الشرائح  تدهن   -
إلى  بالمصفاة ثم يتم تقطيعها  السكر والقرفه 
شرائح ، ثم توضع في الفرن مدة 20 دقيقة على 

درجة حرارة 180 درجة حتى يحمر قليًال.
- تترك الشرائح حتى تبرد ويضاف عليها الحليب 

المكثف.

توفي ا�مام الحافظ أبو عبد اÂ محمد 
بن يزيد بن ماجه القزويني في 22 من 
صاحب  273هـ،  الُمبارك  رمضان  شهر 
حاح الستة  سنن بن ماجه أحد كتب الصِّ
ومسلم  البخاري  صحيح  تشمل  الّتي 
داود  وأبو  والترمذي  النسائي  وسنن 
بن  أنس  الي  ماجه  بن  نسب  وينتهى 

مالك عالم المدينة المنورة .  

يوميات بو يمعة  (بو يمعة والحداق) 

  العدد السادس عشر

21مايــــو2019  ولغاية 4 يونيو 2019بازار رمضان الكبير 2019 ال يفوتكم

قاعة زعبيل 4، مركز دبي التجاري العالمي

  

آثار الصيام ا©يجابية على الصحة
 

• تعزيز نضارة البشرة. 
• التخفيف من نوبات حساسية الطعام. 

• تقوية جهاز المناعة. 
• التقليل من حدة أعراض القولون العصبي وعسر الهضم وا�نتفاخ. 

• التخلص من السموم. 
• حرق السكريات والدهون المخزنة. 

• تنشيط خاليا الدماغ. 
• السيطرة على مستوى الدهون في الدم. 
• التقليل من احتباس السوائل في الجسم.

• تجديد الشباب وزيادة الحيوية.
• فقدان الوزن بشكل آمن وسريع. 

إنه عندي شغل ومحتاج ها�جازة  تعرف  أنت  ؟  ؟ شو معنى هالكالم  إجازة   (1) ما شي  راشد،  بو  يا  يعني  يمعة:  كيف  بو 
هاليومين . 

بو راشد:   بو يمعة؟ أنا ما قلت لك ما شيء إجازة ، هذا حقك، بس أنت مش معقولة تآخذ إجازة في هالوقت من الشهر، وأنت 
تعرف إنه أكثر وقت فيه شغل ومراجعين ؟ 

بو يمعة:  شو يعني، ترى موجودين الجماعة، وأنا ما طلبت سنة ، كلها ٣ أيام . 
بو راشد:  شوف يا بو يمعة، الموضوع وما فيه، إن عمل قسمنا في هالوقت من الشهر، في كل سنة ، يكون دايما مكثف، 
ويكثر الطلب، ويزيد، ونحتاج كل موظف، في هالوقت، وصراحة أنا رفضت كل ا�جازات الي في هالوقت من الموظفين، إال 
الضرورية والي ما تستحمل التأخير، احنا هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، وعندنا وقت يزيد فيها الشغل، مع رمضان 

وحمالته، و تنفيذ الخطة الزراعية، واستالم المنتجات، والموسم في الذروة، وأنت تبغي إجازة في هالوقت الحرج. 
بو يمعة:   أنا إجازاتي ضرورية. أبغي أسير(2)  تايلند أسوي فحوصات . 

بو راشد:   خل عنك الكالم الفاضي، وال تفاول (3) على نفسك، المثل يقول :  (ال تربط رأسك بدون ويع)، وبعدين يا الجذاب (4) 
أنت كاتب لي في سبب طلب ا�جازة ( بداية موسم البدح ) (5)  حضرتك تبغي تروح تبات (6) في البحر ، حداق (7) ووناسة، وفي 

هالوقت من الشهر ؟، هذا مب عذر ضروري . 
بو يمعة: أنت تستهين بالبدح ، هذا رزقي ، انت تبغي توقف في طريج رزقي . 

بو راشد: ال بو يمعة، رزقك هو في الدوام، وأنت الزم تأقلم نفسك مع هالوضع، شوف ربعنا في ا�دارات الي حولنا، مثل فريق 
االتصال يمنعون ا�جازات في وقت المواسم المهمة عندهم، رمضان ، معرض سيال، ويورتير، منتدى االبتكار، مهرجان الظفرة 
الغذائية، تحصلهم في  الرقابة  الصح، وفي  إجازة، وهذا هو  يآخذ  يقول لهم محد  زايد، مديريهم  للرطب ومهرجان  وليوا 
رمضان، طوارئ، وتفتيش، وتواجد دايما ما شاÂ عليهم، والربع في الخدمات الفنية بعد، تحصلهم وقت الرش وعمليات 
مكافحة ا�فات، المهندسين كلهم موجودين، وفي وقت إعداد الخطة الزراعية  الكل متواجد من العمليات والتجارة وربعنا 
في التطوير والتميز المؤسسي، شوفهم وقت الجايزة الخاصة بحكومة أبوظبي، ا�دارة المختصة كلها مداومة، وهذا الكالم 
ينطبق على كل ا�دارات واقسام، والموظفين يقدرون ويلتزمون، وأنت مب أحسن منهم. علشان جذي نقول لكم من بداية 

السنة، خططوا إجازاتكم ورتبوها. 
بو يمعة:  هذي بعد قصة، الحين الواحد يعني ينربط هالربطة طول عمره، أنا صراحة مب مقتنع ولكن شو أسوي (حكم 

القوي على الضعيف). 
بو راشد: شوف يا بو يمعة، أنا عمري ما رديت لك إجازة بس الواحد يراعي ظروف العمل ، وكل حالة بحالتها ، مب رايح تصيد لي 
بدح ؟ أنا تراني رفضت ا�جازة ، وطلبت منك تأجلها، خاصة في هالوقت من الشهر، والبدح ما بيسير مكان، وبعدين أنت ( شو 

لك بالبحر وأهواله وأرزاق اÂ على السيف ) (8) ، روح خلص شغلك، وتعوذ من إبليس.
الدوام  علشان  ناقص،  نصيبي  يعطوني  أو  الرحلة،  يأجلون  النواخذة  بخبر   ،Â أمرنا  الكالم،  من  فايدة  شي  ما  يمعة:  بو 

بنستحمل، وما باليد حيلة، أنت يا بو راشد، هذا ويهي إذا يبت لك سمج (9) مرة ثانية. 

(8) أي ما الذي يدفع  صيد السمك   (7) (6) المبيت في البحر  (5) نوع من أنواع السمك  (4) الكذاب  (3) تدعي  (2) أذهب  (1) ال يوجد 
باالنسان الى أن يرمي بنفسه الى المخاطر والمهالك في قاع البحر مادام الرزق متوفر (9) سمك 


