
رمضانيات
الهيئـــــة 

مواقيــــت الصـــالة        الفجر          الشروق          الظهر           العصر          المغرب          العشاء
 ا�ربعاء 24 رمضان 1440هـ

يحتوى الزبيب على كمية من السكريات التي تمنح الجسم 
خالل  طويلة  لساعات  الصيام  تحمل  على  تساعده  طاقة 

اليوم.

غذاؤك دواؤك نصيحة اليوم

سؤال المسابقة

نصائح لنوم أفضل 
- نظم مواعيد نومك 
- أغلق مصادر الضوء

- مارس التمارين الرياضية 
- تجنب ا�كل قبل النوم مباشرة 

- تجنب الضوضاء

 منوعاتنا حدث في مثل هذا اليوم عروض العيد

  روزيتو فور تشيز

أدعية من القرآن

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

احرص على صالة التهجد خالل العشر ا�واخر من رمضان    

ْئ لََنا ِمْن أَْمِرَنا َرَشًدِا)  سورة  الكهف ا�ية (10)   ( َربََّنا آِتَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة َوَهيِّ

إقامة العيد مع تذاكر حديقة الحيوان 
إقامة  مع  العيد  في  مميزة  أوقات  اقضوا 
ممتعة في المبزرة الخضراء – العين وتذاكر 
إلى حديقة حيوان العين ابتداًء من 599 د. إ. 

لعائلة كاملة
يسري العرض خالل عيد الفطر 2019 (من 4 

حتى 8 يونيو 2019)
لمزيد  من المعلومات يرجى زيارة الرابط

ما هو أغلى المعادن سعر¹ في العالم؟

المقادير
2 قطعة صدر دجاج - مقطع مكعبات 

2 مالعق كبيرة صلصة فور تشيز 
1 كوب أرز مصري 

1 كوب فطر -مقطع شرائح
2  ملعقة زيت زيتون 

1 رأس بصل - مقطع صغير
1 ملعقة صغيرة ثوم 

رشة فلفل أبيض و رشة ملح 
1 رشة أوريغانو 

مرق دجاج - أو ماء

طريقة التحضير
- يتم تحمير البصل في الزيت حتى يذبل تماما ثم 

يضاف الثوم والدجاج والبهارات ويقلب جيد¹.
لمدة  القدر  ويغطى  الفطر  ذلك  بعد  يضاف   -

دقيقتين وثم يضاف ا�رز ويقلب قليًال.
الدجاج  وكلما  أو مرق  ماء  ثم يضاف نصف كوب   -
يستوي  حتى  آخر  كوب  نصف  يضاف  ا�رز  به  تشرب 
ويتم  تشيز)  (فور  الجبن  صلصة  نضيف  ثم  ا�رز 

رفعها عن النار وتجهيزها للتقديم.

 في 29 من شهر رمضان الُمبارك 13هـ
الخليفة  عهد  في  البويب  معركة  في 
الراشد عمر بن الخّطاب -رضي اÉ عنه 
بقيادة  المسلمين  جيوش  انتصرت   -
الُمثنى بن حارثة -رضي اÉ عنه- على 
الُفرس في معركة البويب بأرض العراق، 
بعد  للمسلمين  االعتبار  ردت  التي 
أمام  الجسر  معركة  في  هزيمتهم 

الفرس.

يوميات بو يمعة  (بو يمعة ومصاريف العيد) 

  العدد الثامن عشر

 ال يفوتكم
استكشف قصر الوطن

يمكن االطالع على مجموعة واسعة من الكتب والمخطوطات الخالدة في بيت المعرفة ومكتبة قصر الوطن
 لمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنــا

 ساعة محاسبة مع الذات
اجعل لك  ساعة محاسبة مع الذات يوميÒ فإن وجدت خير¹ فاحمد اÉ  وإن وجدت غير ذلك فاستغفر ربك

قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا اÉ ولتنظر نفس ما قدمت لغد) سورة الحشر ا�ية (18) 

بويمعة:  يمعة، بشرني، عساك خلصت مشاوير السوق مع أمك وخواتك؟ 
يمعة:  هال  أبوي، أنا ما عندي وقت حق هالســوالف، أنــا أقوم الليل، احنا في العشــر ا�واخر يا بوي.

بويمعة:  عشر أواخر؟ يعني أنت وقتك كله في الصالة؟ أنت المسيد ما تدله(1).
يمعة: حرام عليك يا بو يمعة، أنا ولدك العود(2) أنت معلمني على الصالة  والعبادة من صغري. 

بويمعة:  صحيح كالمك واÉ، لكن لÕسف تربيتي ما نفعت وياك، ودام أنك مشغول في العبادة، عيل ما يحتاي تروح السوق، 
وال أبغيك تطلب مني فلوس حق العيد. 

يمعة:  زين ذكرتني أبوي ، أبغي 5000 درهم حق العيد، بعدني ما اشتريت شي، مشغول في العبادة شو أسوي. 
بويمعة:  5000 خيزرانة على ظهرك ، حق شو بعد هالبطرة(3) كلها كندورتين(4)ونعال، وغترة، شو تبغي بعد بالـ 5000.

يمعة:  خبــرك عتيج(5) يا بوي، الحين كل شــيء ارتفع ســعره، الكنــدورة في العربي الممتــاز ب 800درهم أقل شــيء، والنعــال 
– ااÉ يعــزك – منــدوس أو أنطونيو أو فتشــيونو، ومخربينو، أقل شــيء ب 1000.حتــى الـ 5000 ما تكفيني، أبغي عطور، 

وأبغي وزار يديد(6) وفنايل (7)ودخون، و ووووو. 
بويمعة:  شــو هالكالم، ليش ا�سعار  بهالطريقة، وليش يقصون عليك، مد اريولــك على قد لحافك(8) ليش هالعنطــزة(9) 
والفشــخرة على الفاضي، العربي الممتاز، والمندوس، تراني موظــف عادي في الهيئة، درجة 4، يعني معاشي أرتبه على قد 

ما أقدر والحمد É  على كل حال وا�مور طيبة، اسمع مني، غير ها�لف ما في روبية (10) زيادة، وقوم من قدامي.
يمعة:  ألف درهم؟ شو تبغي الناس تقول عني؟ يمعة ولد بويمعة، يلبس كندورة عادية، ونعال من السوق؟ وبعدين أبغي 

أشتري العطر الي مسوي له الفاشانستا المشهور ( بركس ) دعاية ، سعره يقولون 1200 ،،، يا  بالش. 
بويمعة:  وااÉ لو تصرخ لين بكرة، ال تصير طماع وتآخذ كل الفلوس لك مثل (الهامور مايدش وال يخلي السمك يدشون) (11) 

غير ها�لف ما شيء.
أم يمعة:  بو يمعة، شحالك، أبغي 7000 آالف زيادة، ما سدن (12) الفلوس. 

بو يمعة:  ال حول وال قوة إال باÉ  أنــا بلقاها منج، وإاÉ مــن ولدج يموع  ، يا بــوي (مدوا ريولكم علــى قد لحافكم) بويمعة 
موظــف عــادي، من وين أســير أييب لكــم فلوس؟ ما في إال أســير أطلب قرض الســكن مــن المالية، الربع في المالية  يمشون 
لي الطلب قبــل العيد، ها�يام ما حد يــروم (13)، يكلم الماليــة، عندهم طلبات الموازنات ، بس ما قصروا ، نزلوا لنا الراتب 

وا�مور طيبة  

(1) ال تعرف طريق المســجد  (2) الكبير  (3)االسراف  (4)ثوبين  (5)قديم  (6)إزار جديد  T.Shirt(7)  (8)مثل يدل على وجوب االكتفاء بما 
تملك (9)الفشخرة  (10)درهم  (11) مثل يدل على أن الطماع يآخذ ما عند الناس، وال يسمح لهم بمشاركته  (12)كفاية  (13)يقدر 

https://www.cobone.com/ar/deals/eid-abudhabi/1-eid-green-mubazzarah-playcation/94719
https://www.qasralwatan.ae/ar/explore-the-palace

