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األربعاء  2018/6/13الموافق  28رمضان  1439هـ العدد  8101السنة الثالثة والعشرون

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 .3شاش���ة تلفزي���ون  39بوصة مق���دم من ش���ركة ايكا
التجارية EKA
4 .4شاشة تلفزيون  32بوصة مقدم من مجموعة اليازجي
لتعبئة المشروبات الخفيفة
5 .5شاش���ة تلفزي���ون  32بوصة مقدم من ش���ركة عليوة
لألجهزة الكهربائية       
6 .6بطاقة مشتريات بقيمة  1,000شيكل مقدم من شركة
سبيتاني هوم
7 .7بطاقة مشتريات بقيمة  1,000شيكل مقدم من شركة
سبيتاني هوم
8 .8بطاقة مشتريات بقيمة  1,000شيكل مقدم من شركة
سبيتاني هوم
9 .9هدي���ة عمرة مقدم���ة من المؤسس���ة الفلس���طينية
لإلقراض والتنمية “فاتن”
 1010مئت���ا دوالر نقدا مقدمة من ش���ركة س���مارت إلدارة
الحدث والتسويق
1111ثالجة مياه “بارد – س���اخن – عادي مقدمة من ش���ركة
مروانكو للتجارة
1212مكوى بخار عمودي تيفال مقدمة من ش���ركة مجموعة
مسلماني جروب
1313محضر طع���ام مولينكس مقدمة من ش���ركة مجموعة
مسلماني جروب
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أديب ومفكر مصري ،من مواليد العام 1889م.
درس في األزه���ر ،ث���م التحق بالجامع���ة األهلي���ة ،وحصل على
الدكتوراه ،ثم ابتعث إلى فرنسا ليكمل دراسته ،ثم عاد إلى مصر
ليعمل أستاذا للتاريخ ثم أستاذا للغة العربية.
عمل عمي���دا لكلية اآلداب ،ثم مديرا لجامعة اإلس���كندرية ،ثم
ّ
وزيرا للمعارف ،ونال عددا من الجوائز واألوس���مةُ ،ورش���ح لجائزة
نوبل.
من أش���هر كتبه« :في الشعر الجاهلي « ،و»مستقبل الثقافة في
مصر « ،و»األيام».
وافته المنية في العام 1975م ،عن عمر يناهز  84عامًا ،فمن هو؟
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أ-طه حسين
ب-سيد بن علي المرصفي
ج-أحمد زكي.
احياء ليلة القدر في المسجد االقصى.

دجاج علي الطريقة التركية
المكونات

طريقة التحضير

المقادير-:
   دجاجتي���ن ب���دون عظ���ام مقطعة قطعمتوسطة
   بصلتين مقطعة   حبتين طماطم   فلفل أسود   فصين ثوم مدقوق   كمون   ربع كوب زيت   ربع كوب زبدة 2   فلفل حلو مقطع   -ملح

الطريقة -:
ضع���ي في طنجرة زبدة وزي���ت على النار ثم
ضعي الدجاج وقلبيه لمدة  5دقائق ثم ضعيه
جانبًا ثم ضعي في طنج���رة آخرى زيت وبصل
وث���وم وفلفل وقلبيه لمدة دقيقتين ثم ضعي
عليه البه���ارات وطماطم معصورة والقليل من
المل���ح ثم ضعي الدجاج فوقه���م وتركيه إلى
أن يتشرب الماء ثم ضعيه في الطبق وقدميه
لكن إتركي القليل من الماء عليه.

شوربة البازالء الخضراء
المقادير
 ٣كؤوس بازيالء خضراء مسلوقة
ملح  /فلفل حسب الرغبة
ملعقة كبيرة زبدة
 ٢كاس مرقة لحم
مكعب مرق اللحم
ملعقة كبيرة عصير ليمون
عود كراث
 ٤/١كاس نعناع مفروم ناعم ومغسول
كريمة للتزين

طريقة التحضير
ف���ي وعاء على الن���ار تذوب الزب���دة ويضاف
الكراث بعد تنظيفه ويتبل بالملح والفلفل.
يقلب من وقت ألخر حتى يدبل الكراث حوالي

 ٤دقايق.
يضاف م���رق اللحم ومكعب م���رق اللحم الى
الك���راث ويعاد تتبيله بالمل���ح والفلفل ويبقى
على النار حتى يغلي.
تضاف البازيالء وتترك على نار متوسطة الى
هادئة حوالي ٢٠دقيقة.
يرفع من على ويضاف النعناع ويغطى القدر
ويترك لمدة  ١٠دقايق.
بواس���طة الخالط تس���كب المكونات وتخلط
حتى تصبح ناعمة ومهروسة.
يعاد سكبها في وعاء وتوضع على النار حتى
تب���دأ بالغلي���ان ثم ترفع ح���اال ويضاف عصير
الليمون وتقلب جيدا.
تس���كب في زبادي التقديم وتزين بالكريما
وتقدم مع الخبز المحمص وبصحة وعافية.

معمول
المقادير
 4اكواب سميد ناعم
كوب طحين كوب زبد
كوب دهن اوسمنة
 0.5كوب حليب باودر  0.25 -كوب ماء ورد
 0.5كوب سكر باودر  -كوب ماء دافي
 نتفة ملح 0.5ملعقة خميرة

طريقة التحضير

نس���يح الزبد والس���منة ونضيفهم للسميد
والطحي���ن والحليب والس���كرونفرك فرك ليس
عجن الن العجينة تصبح قاسية.
ندخلهم للثالجة24س���اعة وكل فترة نفركه
حتى يتشرب السميد السمنة.

بعدها نطلعه���م من الثالج���ة ونضيف ماء
ال���ورد والخمي���رة والماء مانضيف���ه نرش رش
ونعجن حين تصبح العجينة متماسكة نتركها
ترتاح نصف ساعة.
الحش���وة اما تمر او جوز اوفس���تق حلبي انا
وضعت فستق حلبي طحنته ووضعت له عسل
وماء ورد اصبح مثل العجينة سهل التشكيل.
نجل���ب العجين ونحم���ي الف���رن ونضع ورق
الزبدة على الصينية مايحتاج دهن
 .6نشكل العجين ونحشيه وندخله للفرن.
.7ونرشه بالسكر الباودر مباشرة ونتركه يبرد
ويؤكل والف هنا وعافية.
مالحظة :ادهني القالب للسهولة بالتشكيل.

