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تهنئ «االيام» قراءها الكرام بحلول ش��هر رمضان المبارك ويس��رها أن تقدم لهم مس��ابقة رمضان لهذا العام ،والمطلوب من القارئ أن يضع دائرة حول الخيار
الصحيح .يرجى من القارئ االحتفاظ بكوبونات المسابقة وكتابة اإلجابة الصحيحة عليها ،ومن ّ
ثم إرسالها دفعة واحدة قبل تاريخ  2018/7/15إلى جريدة األيام
 -رام الله  -ص.ب 1987 :أو إلى مكاتب «األيـــــام» في المدن المختلفة.

جوائز مسابقة رمضان 2018
1 .1غس���الة ارس���تون  7كيلو مقدمة من ش���ركة مجموعة
مسلماني جروب
2 .2غس���الة ارس���تون  7كيلو مقدمة من ش���ركة مجموعة
مسلماني جروب
3 .3شاشة تلفزيون  32بوصة مقدم من مجموعة اليازجي
لتعبئة المشروبات الخفيفة
4 .4شاش���ة تلفزي���ون  32بوصة مقدم من ش���ركة عليوة
لألجهزة الكهربائية       
5 .5بطاقة مشتريات بقيمة  1,000شيكل مقدم من شركة
سبيتاني هوم
6 .6بطاقة مشتريات بقيمة  1,000شيكل مقدم من شركة
سبيتاني هوم
7 .7بطاقة مشتريات بقيمة  1,000شيكل مقدم من شركة
سبيتاني هوم
8 .8هدي���ة عمرة مقدم���ة من المؤسس���ة الفلس���طينية
لإلقراض والتنمية “فاتن”
 9 .9مئت���ا دوالر نقدا مقدمة من ش���ركة س���مارت إلدارة
الحدث والتسويق
1010ثالجة مياه “بارد – س���اخن – عادي مقدمة من ش���ركة
مروانكو للتجارة
1111مكوى بخار عمودي تيفال مقدمة من ش���ركة مجموعة
مسلماني جروب
1212محضر طع���ام مولينكس مقدمة من ش���ركة مجموعة
مسلماني جروب

1
عالم فلس��طيني ومترجم ،برع في اللغة واألدب ،ولد في القدس،
العام 1904م.
درس اآلداب في جامعة القاهرة ،ثم سافر الى لندن ودرس اآلداب
واللغات السامية ،وحصل على الدكتوراه.
عم��ل مدرس��ًا في الكلية الرش��يدية ،والكلية العربي��ة ،وبعد نكبة
فلس��طين توج��ه إلى س��ورية ثم إلى بي��روت وعمل مدرس��ًا في
الجامعة األميركية.
نش��ر مئ��ات المق��االت ف��ي الصح��ف والمج�لات العربي��ة ف��ي
فلس��طين ومص��ر ولبنان وغيرها ،وق��د أثرى المكتب��ة العربية بما
يزي��د عل��ى عش��رين كتاب��ًا ،منه��ا« :مذك��رات دجاجة»« ،أس��اليب
تدريس اللغة العربية» ،و»أزمة الفكر العربي».
وافته المنية ،العام 1990م ،بعد حياة حافلة بالعطاء ..فمن هو؟
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أ  -اسحق موسى الحسيني
ب  -خليل بيدس
ج  -خليل السكاكيني.
(ا .ب .ا)

رمضان في مصر .

معكرونة بشرائح اللحم
المكونات:

طريقة التحضير

نصف كيلو معكرونة
نصف كيلو صدور دجاج
علبة مشروم مقطع شرائح
بصلة متوسطة
 2فص ثوم
ربع كيلو سبانخ
ملعقة صغيرة ملح
فلفل أسود وبهارات
 2ملعقة كبيرة زيت زيتون
ربع كوب جبن شيدر

 1ـ تس���لق المعكرونة وتصفي وتترك جانبا ويحمر
البصل والثوم في الزيت ثم يضاف المشروم والدجاج
بعد تقطيعه ش���رائح رفيعة ويقلب الخليط ويترك
على النار حتى ينضج ويضاف الملح والفلفل األسود
والبهارات.
 2ـ تضاف أوراق السبانخ إلى الدجاج وتقلب حتى
يج����ف الماء تمام����ا ثم تض����اف المعكرونة وتقلب
وتت����رك على النار لمدة  5دقائق ثم توضع في طبق
التقدي����م ويرش عليها الجبن الش����يدر المبش����ورة
وتقدم ساخنة.

شوربة الدجاج بالخضار
المقادير

طريقة عمل شوربة الدجاج بالخضار

كوب صدور دجاج مكعبات.
 2كوب بطاطس مكعبات.
كوب طماطم مكعبات.
كوب بصل مكعبات.
كوب جزر مكعبات.
مكعب مرق دجاج.
ملعقة كبيرة زبدة.

 .1ارفعي وعاء على النار وذوبى الزبدة.
 .2ضيفي قطع الدجاج وقومي بالتقليب للتحمير.
 .3ضيفي  4أكواب ماء.
 .4ضيفى الخض���راوات كلها وكع���ب المرق وقومي
بالتقليب.
 .5خفضي النار حتى تمام النضج.
 .6قدميها ساخنة.

الجلي بالكريمة والبسكويت
المكونات

طريقة التحضير

بكيت جلي
بكيت كريما
بكيت بسكويت
ماء
كأس حليب

نحضر صحن وحليب والبسكويت ونغمس البسكويت
بالحلي���ب ثم وضعه في وعاء ونخلط الكريما مع كأس
حليب في الخالط ثم نضعه على البسكويت ونحضر
كأس���ين من الماء المغلي في وعاء على النار وبعدها
في صحن غميق والجلي وتحريكه ببطئ ونقوم بصبه
على الكريما ونضعه بالفريزر.

