
كم هو رائع أن يقوم األطفال برحلة قرائيٍة تََخيُّلِيٍَّة إلى معالَم ثقافيٍة وتاريخيٍة في دولتنا الحبيبة 

قطر، وأن يقوم بالمغامرة أطفال في نفس عمرهم، مثل فهد وروضة، ومع أوس وجميلة. 

فهد وروضة، طفالن من أطفال قطر، في التاسعة من عمريهما.

العجيبة  السجادة  أوس، هدهد ضرير، وصديق مثقف ومحب وناصح للجميع، أما جميلة فهي 

القادرة على التحليق في كل مكان. 

مغامرات فهد وروضة مع أوس، هي القصة التي يثق كل والدين أنها ستكون قيمة فكرية إضافية، 

وغرًسا وطنيًّا يتعرف من خاللها أطفالهم على مناطَق ومعالَم مختلفٍة من أرض الوطن، بطريقة 

تعد هي األكثَر إثارًة لخيال األطفال، واألقرَب لنفوسهم.

شمة شاهين الكواري 

مغامرات فهد وروضة مع أوس
قصة مصورة لألطفال

شمة شاهين الكواري
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شمة شاهين الكواري



جميع الحقوق محفوظة

(ال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 

المعلومات أو نقله بأي شكل من األشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشر).

رقم اإليداع بدار الكتب القطرية:
الترقيم الدولي (ردمك):

تدقيق ومراجعة: أ. منى أبو صيام 

رسم عام: أ. منى البدر

رسوم تكملية: أ. مثايل الدوسري - من ص 46 إلى 54

إشراف عام للطبعة الثانية: شيخة راشد الكواري

تمت الطباعة في

مغامرات فهد وروضة مع أوس

قصة مصورة لألطفال

شمة شاهين الكواري

الطبعة الثانية المعدلة - 2022

ضمن مشروع تعزيز الهوية - 2020

الناشر: وزارة الثقافة

إدارة اإلصدارات والترجمة

rs@mcs.gov.qa :البريد اإللكتروني



إهداء

إىل كل األطفال األعزاء
آمل أن تتعرفوا من خالل هذه القّصة

إىل معا�َ من دولتنا الحبيبة قطر 

شـّمة
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يا بَُنيَّ ويا بَُنيَِّتي

 انتبهوا يل جيًدا، سأحّدثكم اليوم عن دولة كلنا نحبها

شـّمة
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فهد وروضة
َفْهٌد وَروَضُة تَوأََمان يف الّتاسعة من عْمَريِه°؛ يَِعيشان مع والديه° 

وجّدته° يف َمْنزل جميل، وسط مدينة الدوحة. 



ما الذي سنفعله في اإلجازة؟
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لَ°َّ اقرتبت إجازة الربيع، جلس جميع أفراد األرسة 

يف الّصالة، يتحدثون بهدوء.

قالت األم: يجب أن نفكر يف نشاط مناسب، لتقوما 

به خالل عطلة الّربيع.

قالت روضة: أعتقد أنني أرغب يف اللعب مع بنات 

.Ãخاال

قال فهد: أّما أنا فسألعب كل يوم بالكرة مع أبناء 

الجÆان. 

تدخل الوالد يف الحديث قائالً بود:

-  أفّضل أّال تقضيا اإلجازة كلها يف اللعب، لذا 

سنخصص وقًتا محدًدا للعب كل يوم.

 وهنا تساءل فهد وروضة ِبِحÆٍَة، بصوت واحد: ما 

الذي سنفعله إذن؟!



مشاركة في مسابقة
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قال األب: أعتقد أنه قد حان الوقت املناسب 

لتتعرفا عن قرب عىل معا� من بلدنا.

رّدد فهد وروضة معاً: وكيف ذلك؟

قال األب: هذا الصباح، قرأت يف جرائد اليوم إعالناً 

عن مسابقة لألطفال، حوَل معا�َ من قطر، وفكرت 

حينها.. � ال يشارك فيها فهد وروضة؟

 َهّز الجميُع ُرؤوَسهم باملوافقة، وقد اْسَتْحَسنوا 

الِفكْرة.  



ِزيَارُة ُسوق واِقف
ُة قائلة: هذا ال يعني أن تَْنىس َوْعَدك يل يا ولدي. وهنا تدّخلْت الجدَّ

قال األب، وهو يَْبَتِسُم: بالطّبع يا أّمي، � أَنَْس؛ َسنُقوم ِبِزيارٍة إىل ُسوِق واِقف بعد َصالة 

الَعْرص.  



١٣
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َذَهَبت األُْرسَُة لِِزيَارِة ُسوق َواِقف، وهو ُسوق 

تَْقليدي، ويُْعَتربُ ِمن أهّم املَعا� الّسياحية، ويْشَتهر 

َاثية.  ببيع املْشُغوالت الرتُّ

وق شاَهدوا مواِطنß وَسائحß من  ويف َدَهاليز السُّ

كُل الجْنسيات يْقِصدونه. 

توقفت األرسة يف قسم بيع الحيوانات األليفة 

والطيور، وأخذوا يشاهدون العصافÆ والح°م 

والببغاء بإعجاب. 

يف سوق واقف





17

 لفَت نظرَُهم، طائٌِر جميُل الصورة، له ُعرف مميز عىل رأسه، لونه بني فاتح، وعرفه البني 
مرقط من أطرافه بالّريش األسود، ونْصفه األسفل أسود اللون، مرقط بالّريش األبيض يف 

نظٍْم جميٍل، وكان يْجلُس وحيًدا يف قفٍص كبÆ، لكّن َشكْلَه يْبدو َحزيًنا.

هدهد
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قالت روضة: يا له من طائر بديع الّشكل! 

سأل فهد: ما هو نوعه يا أæ؟

األب: إنه الُهْدُهد.

وسألت روضة: وما هو الُهْدُهد؟

أجابت األم: طائر من الطيور املذكورة يف القرآن الكريم. 

قالت روضة: لكن ملاذا يبدو حزيًنا؟



هنا تدخل 
البائع قائال: 
ألنّه َرضير.
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توقف البائع قليالً وهو يتأمل هيئة الُهْدُهد 

الحزينة، ثم أكمل قائالً:

 يف العادة نحن ال نبيع طائر الُهْدُهد، لكنني وجْدتُه 

قابًعا عىل جذع شجرة يف منطقة نائية يف الرب، ال 

ير،  يأكل وال يرشب، فلّ° َفَحْصُته اكَْتَشْفُت أنّه َرضِ

ولرëا فقد برصه من قريب، فحملته معي، وعرضته 

عىل الطبيب البيطري، فطìنني، وقال: إن صحته 

ستتحسن، لكنه بحاجة لرعاية خاصة. 

عندئذ، ارتسمت عالمات التأثر عىل وجوه الجميع، 

وقال فهد لوالده: 

أرجوك اشرتِه لنا يا أæ، ونحن سنعتني به حق 

العناية التي يحتاجها. 

ابتسم األب، وعالمات املوافقة والرضا ترتس°ن عىل 

وجهه، وهو يقول:

نعم، أعتقد أننا سنشرتيه. 



سجادة عجيبة
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يف قسم بيع السجاد التقليدي، توقفت الجدة 

تتأمل السجاد املعروض، ويشاركها ابنها وكَنَُّتها 

الرأي؛ اقرتح ابنها: ما رأيك بهذه الّسجادة يا أمي؟

- أبحُث عن واحدة صغÆة.

فاقرتحت كَنَُّتها: 

- أعتقد أن هذه هي األنسب.

هزّت الجّدة رأسها باستحسان، قائلة:

- أجل، هذه هي الّسجادة التي أبحث عنها. 

 وتأمل فهد وروضة الّسجادة، فوجداها تبتسم 

ëرح. 
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يف املساء، جلست الجدة يف وسط الصالة، مستندة بظهرها عىل مساند 

تقليدية جميلة، وحفيداها؛ فهد وروضة، يتأمالن الُهْدُهد بإعجاب. 

فهد: ما رأيك يا روضة، لو نطلق عىل الُهْدُهد اسً°؟

روضة: فكرة رائعة، ولكن ما هو االسم الذي سنطلقه عليه؟

اقرتحت الجدة قائلة: أوس.

ردد الطفالن بانبهار: أوس، يا له من اسم جميل!

أوس
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ثم قالت الجدة: نعم، وقد كان أæ، عليه رحمة الله، يف 

قديم الزمان، ðتلك حصانًا، اسمه أوس.

قال فهد: البّد أن نبحث عن معناه، يبدو االسم مشوًقا. 

ابتسم أوس، وكأنّه يُْعلُِن رضاه عن االسم. 

ثم دار بß فهد وروضة، هذا الحوار:

قال فهد: ما رأيك يا روضة، لو نبدأ، من الغد، البحث يف 

مواضيع املّسابقة؟

قالت روضة: تقصد أن نبحث عن معا�َ وأماكَن يف قطر. 
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قال فهد: ما رأيك لو نتخيل أننا ñلك سجادة ذات قدرات 

خاصة، تحملنا إىل كل مكان نرغب يف زيارته يف بلدنا، 

وبعد أن نستكمل رحلتنا كاملة، نرجع وندونها.  

قالت روضة: لن أذهب إىل أي مكان إال إذا رافقنا أوس. 

قال فهد: فكرة رائعة. 

- بالطبع يسعدò أن أشاركك° الرحلة؟

سمعا صوتًا بديًعا يجهالن مصدره يقول هذا الكالم.

قال فهد: 

- من.. من الذي يتحدث؟! هل هذا هو أنت يا روضة؟!

قالت روضة: 

- ال، بل ظننته أنت يا فهد!
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قال فهد: 

- من قد يكون؟!... لقد دخلت جّدÃ لتنام، و� يتبقَّ أحٌد 

يف الّصالة ِسوانا. 

- إنّه أنا..

وت، وحينئذ قاال بصوت واحد،  َت التَّْوأَُم نحو َمْصَدر الصَّ تَلَفَّ

وبتعجب: 

أوس! 

قال أوس بصوته املميز: 

- نعم، إنه أنا!... وأرغب يف مساعدتك° يف رحلتك° املثÆة.

قال فهد بصوت مندهش: 

- ستتعرف معنا عىل معا� قطر.
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قال أوس: 

- أجل، وأعتقد أنها ستكون مغامرة مثÆة.

وتساءل فهد باستغراب: 

- لكنك يا أوس رضير، فكيف تستطيع تقديم املساعدة؟!

أجاب أوس بثقة: 

-  كوò من ذوي االحتياجات الخاصة، ال يعني عدم قدرÃ عىل تقديم العون 

لآلخرين، بل إنني قد أكون أكõ قدرة وبراعة من بعض األصحاء.

وهنا قال صوت آخر، قادم من الحجرة املجاورة:

!òك° أنكم لن تذهبوا بدو -

قال أوس: 

- أجل، وأعتقد أنها ستكون مغامرة مثÆة.

وتساءل فهد باستغراب: 

- لكنك يا أوس رضير، فكيف تستطيع تقديم املساعدة؟!

أجاب أوس بثقة: 

-  كوò من ذوي االحتياجات الخاصة، ال يعني عدم قدرÃ عىل تقديم العون 

لآلخرين، بل إنني قد أكون أكõ قدرة وبراعة من بعض األصحاء.

وهنا قال صوت آخر، قادم من الحجرة املجاورة:

!òك° أنكم لن تذهبوا بدو -
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وتطلع الطفالن نحو بعضه° بتعجب، وتساءال: 

- ومن هذا أيًضا؟!

ته°، وهي تَْغِمُز ëرح، قائلة: هنا أطلّت من الباب سجادة َجدَّ

جادة العجيبة. - إنها أنا.. جميلة؛ السِّ

قهقه أوس، وقال بصوت متفائل:

ها قد وجدنا وسيلة غÆ عادية للتنقل بß مناطَق وطننا قطر.  

وابتسم الجميع بسعادة.

وتطلع الطفالن نحو بعضه° بتعجب، وتساءال: 

- ومن هذا أيًضا؟!

ته°، وهي تَْغِمُز ëرح، قائلة: هنا أطلّت من الباب سجادة َجدَّ

جادة العجيبة. - إنها أنا.. جميلة؛ السِّ

قهقه أوس، وقال بصوت متفائل:

ها قد وجدنا وسيلة غÆ عادية للتنقل بß مناطَق وطننا قطر.  

وابتسم الجميع بسعادة.



الدوحة، 
دار الكتب القطرية
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عب أن يركب الطِّفالن سجادتهم  � يكن من الصَّ

الغريبة «جميلة»، وبرفقتهم «أوس» اللطيف، 

ليجدوا أنفسهم أمام مبنى دار الكتب القطرية.

قال أوس بفخر: نحن نتحدث اآلن عن مكتبة تَُعدُّ 

من أقدم املكتبات الوطنية والخليجية والعربية. 

سألت روضة: ولكن متى أُنِْشَئْت؟ 

أجاب أوس بثقة: عام 1962م.
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أطلق فهد صيحة تعجب، ثم قال: ال بد أنها خدمت 

الكثÆ من الباحثß واملفكرين ومحبي القراءة.

قال أوس: بالطّبع، فهي تتحمل مسؤولية جمع 

اإلنتاج الفكري القطري، وتوفÆ مختلف الكتب، وهي 

املكتبة العامة التي تقدم خدمة اإلعارة لكافة فئات 

املجتمع. 

صاحت روضة: انتبه يا أوس!.. هذا هو املدخل 

الرئيس، لِندخْل ولنتعرْف عىل املكتبة.

قال فهد: نعم؛ أودُّ أن أتعرَف عىل بعض الكتب التي 

تتحدث عن قطر.

قالت روضة: لكننا لن نطيَل البقاء، سنخرج برسعة، 

فأمامنا مشوار طويل.
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ابتسم أمß املكتبة، بعد أن استمع لطلب األصدقاء األربعة الرائع، وقال:

- إًذا، اجتمعتم كلكم للتعرف عىل مناطَق ومعا�َ يف قطر.

.ßفهزوا رؤوسهم موافق

أمß املكتبة
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ه  فرش أمß املكتبة ورقة طويلة تشبه الخارطة عىل الطّاولة، وهو يضع كفَّ

وسطها، وقال:

وستكون هذه الخارطة هي دليلُنا. 

فتطلع الجميع نحَوها بدهشة. 





43

وملا ركب الجميع من جديد البساط الجميل، أنشد الُهْدُهُد بصوته العذب:

- دولتي الحبيبة قطر، أتدرون من هي؟

فهزوا رؤوسهم فرحß، ثم أنشدوا برفقة أوس: 

قطر وطني... وطني قطر
قطر وطني                         ولدت عىل أرضه    

قطر وطني                         تربيت تحت س°ئه    

قطر وطني                         تعلمت يف مدارسه     

وطني قطر                          ]يم املجد قائده     

وطني قطر                          أعمل بجد لرفعته    

وطني قطر                          بروحي ودمي أفديه    
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وهذه هي 

خارطة قطر
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معا� من مدينة الّدوحة: 
منطقة الكورنيش: هو الواجهة البحرية للّدوحة؛ عاصمة دولة قطر، ðتدُّ لعّدة كيلومرتات 

 ،æنطقة الخليج الغرë عىل طول خليج الّدوحة، وهو الطّريق الرئيس الذي يربط الدوحة

ومنطقة األع°ل التجارية مع جنوب املدينة. والكورنيش هو املكان األكõ شهرًة عىل 

مستوى دولة قطر، ويقىض معظم الناس فيه أوقاتهم يف م°رسة رياضة امليش عىل 

امتداده.
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ُمْتَحُف الفن اإلسالمي: يقع يف العاصمة القطرية، الّدوحة، ُجِمَعْت ُمْقَتَنياتُه 
من أوروبا وآسيا، ويرتاوح تاريخها بß القرن الّسابع امليالدي وصوًال إىل القرن 

التاسَع عرش امليالدي، وُ]ّثل مجموعة املقتنيات الّتنوَع املوجود يف الفن 

اإلْسالمي. 

مركز قطر للعمل الّتطوعي: مركز قطر الّتطوعي، هو املقر الّدائم واملتكامل 

الحتضان األنشطة واألع°ل الّتطوعية؛ يهتمُّ بالّتشجيع عىل العمل التطوعي. 

ُمْتَحُف الفن اإلسالمي: يقع يف العاصمة القطرية، الّدوحة، ُجِمَعْت ُمْقَتَنياتُه 
من أوروبا وآسيا، ويرتاوح تاريخها بß القرن الّسابع امليالدي وصوًال إىل القرن 

التاسَع عرش امليالدي، وُ]ّثل مجموعة املقتنيات الّتنوَع املوجود يف الفن 

اإلْسالمي. 

مركز قطر للعمل الّتطوعي: مركز قطر الّتطوعي، هو املقر الّدائم واملتكامل 

الحتضان األنشطة واألع°ل الّتطوعية؛ يهتمُّ بالّتشجيع عىل العمل التطوعي. 



47

معا� من مدينة الخور: 
حديقة الخور: وهي من أقدم وأكرب الحدائق يف دولة قطر، تم افتتاُحها عام 

1983م، وهي متنفس لسكان الّدولة، وتتميز ëسطحاتها الخرضاء الشاسعة، 

وأشجارها الكبÆة مثل أشجار القرط والّسدر.

وقد تم إعادة افتتاحها مؤخراً.

معا� من مدينة الخور: 
حديقة الخور: وهي من أقدم وأكرب الحدائق يف دولة قطر، تم افتتاُحها عام 

1983م، وهي متنفس لسكان الّدولة، وتتميز ëسطحاتها الخرضاء الشاسعة، 

وأشجارها الكبÆة مثل أشجار القرط والّسدر.

وقد تم إعادة افتتاحها مؤخراً.
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استاد البيت: يستوحي االستاد اسمه من بيت الشعر، الخيمة التي سكنها أهل 

البادية يف قطر ومنطقة الخليج عىل مر التاريخ. 

وتحتضن مدينة الخور هذا االستاد املختلف عن غÆه بكل املقاييس، فهو يتسع لـ 

60 ألف مشّجع. وسيستضيف مباراة افتتاح كأس العا� FIFA 2022، باإلضافة إىل 

مباريات حتى الدور نصف النها/ من البطولة.
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معا� من مدينة الوكرة: 

الصدفة: مجسم عىل شكل صدفة كان يزدان به 

الشارع الرئييس ملدخل مدينة الوكرة، وتم نقله 

إىل مدخل سوق الوكرة القديم (سوق واقف 

الوكرة)، وهو معلم فني ðيز هوية املنطقة، 

وطابعها الساحيل الخاص، ويعرب املجسم عن 

الصدفة نسبة إلرث أهايل املنطقة يف الصيد 

والحرف البحرية.

معا� من مدينة الوكرة: 

الصدفة: مجسم عىل شكل صدفة كان يزدان به 

الشارع الرئييس ملدخل مدينة الوكرة، وتم نقله 

إىل مدخل سوق الوكرة القديم (سوق واقف 

الوكرة)، وهو معلم فني ðيز هوية املنطقة، 

وطابعها الساحيل الخاص، ويعرب املجسم عن 

الصدفة نسبة إلرث أهايل املنطقة يف الصيد 

والحرف البحرية.
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سوق الوكرة: الوكرة، هي مدينة تاريخية ُمِهّمة يف دولة قطر، تقع يف منتصف 

الطّريق بß بلديات الّدوحة ومسيعيد، وقد كانت مركزًا لصيد األس°ك واللؤلؤ، 

وقد بُِنَي ُسوُق الوكْرة الحديث يف َمكاِن ُسوق الوكرة الَقِديم، َوُهو تحفة مع°رية 

]زج بß املايض والحارض. 

ُمْتَحف الوكرة: يعرض ُمتحف الوكْرة الحياة البحرية وأدوات الّتاريخ الطّبيعي، 

وهو بيت من البيوت القدðة.

سوق الوكرة: الوكرة، هي مدينة تاريخية ُمِهّمة يف دولة قطر، تقع يف منتصف 

الطّريق بß بلديات الّدوحة ومسيعيد، وقد كانت مركزًا لصيد األس°ك واللؤلؤ، 

وقد بُِنَي ُسوُق الوكْرة الحديث يف َمكاِن ُسوق الوكرة الَقِديم، َوُهو تحفة مع°رية 

]زج بß املايض والحارض. 

ُمْتَحف الوكرة: يعرض ُمتحف الوكْرة الحياة البحرية وأدوات الّتاريخ الطّبيعي، 

وهو بيت من البيوت القدðة.
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°ل: معا� من الشَّ
قلعة الزبارة هي قلعة تاريخية بنيت يف العام 1938 وقد تم تحويلها إىل متحف. 

ويف العام 2013 تم إدراجها عىل قا)ة الرتاث العاملي ملنظمة اليونسكو. 

°ل: معا� من الشَّ
1938قلعة الزبارة هي قلعة تاريخية بنيت يف العام 1938قلعة الزبارة هي قلعة تاريخية بنيت يف العام 1938 وقد تم تحويلها إىل متحف. 

2013ويف العام 2013ويف العام 2013 تم إدراجها عىل قا)ة الرتاث العاملي ملنظمة اليونسكو. 
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وبعد أن انتَهوا من زيارة أشهر املدن القطرية، رشع أوس يسأل: 

ومن خالل طوافنا عىل بالدنا الحبيبة قطر، هل يستطيع أي منك° أن يذكر أشهر 

أس°ء مدن قطر؟

أجابت روضة بح°س: 

الدوحة، والخور، والوكرة، ومسيعيد هي أشهر املدن يف قطر. 

فهزَّ أوس رأسه بح°س موافقاً، ثم سأل: 

وماذا عن أشهر الجزر؟ 

أجابه فهد بثقة: 

افلية، وغÆهنَّ من أشهر الجزر القطرية. حالول، وشـراعوه، والسَّ

وبعد أن انتَهوا من زيارة أشهر املدن القطرية، رشع أوس يسأل: 

ومن خالل طوافنا عىل بالدنا الحبيبة قطر، هل يستطيع أي منك° أن يذكر أشهر 

أس°ء مدن قطر؟

أجابت روضة بح°س: 

الدوحة، والخور، والوكرة، ومسيعيد هي أشهر املدن يف قطر. 

فهزَّ أوس رأسه بح°س موافقاً، ثم سأل: 

وماذا عن أشهر الجزر؟ 

أجابه فهد بثقة: 

افلية، وغÆهنَّ من أشهر الجزر القطرية. حالول، وشـراعوه، والسَّ
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ابتسم أوس، وهز رأَسه ëرح، وهو يقول: 

ك° ال تنَسوا أن قطر تتميز بج°ل طبيعتها، خاصة مع كõة خلجانها وأخوارها.    

جادة جميلة قائلة: ثم تدخلت السِّ

وبعد أن تعرفنا عىل وطننا الغايل قطر، صار لزاًما علينا أن نتعرف عىل أهل قطر.

فقال أوس: 

أهل قطر، شجعان كرام، وهم أهل بَّر وبحر، غاص األولون يف املايض للبحث عن 

اللؤلؤ يف بحرها، وعىل الربّ عملوا يف الّرعي والحرف اليدوية، أّما أبْناء الوقت الحارض 

فيعملون بجد يف مختلف املهن الحديثة لبناء نهضتها، وقطر تفخر دوًما ëواطنيها 

وبكل من سكنها وأْسهم يف بنائها.
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عييش يا بالدي، يا بالدي عييش

أنهى األصدقاء األربعة زيارتهم، وهم ال يظنون أنها ستكون األخÆة؛ لقد علق يف 

ذهنهم الكثÆ من املعلومات الّناِفعة، كلها تتدافع وتتسابق مًعا، وتحاول أن تبني 

يف ذواتهم أفكاًرا، وتعكس صوًرا لخيال واسع. 

  .ßحمًدا لله؛ عادوا جميًعا للمنزل سامل

ويف طريق العودة، غنَّوا ُسَعَداء: عييش يا بالدي، يا بالدي عييش. 
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●  َقطَر، دولة عربية تقع يف رشق شبه الجزيرة العربية يف جنوب غرب آسيا، وتطلُّ عىل 

وحة.  الخليج العرæ، وعاصمتها الدَّ

● قام الشيخ جاسم بن محمد آل ثاò يف العام 1878م بتأسيسها. 

●  بنى األمÆ الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاò، الدولة يف نهضتها الحديثة. 

●  توىل سمو األمÆ املفدى الشيخ ]يم بن حمد بن خليفة آل ثاò مقاليد الحكم يف البالد 

يف 25 يونيو 2013م.

●  تتبع لدولة قطر بعض الجزر؛ أهّمها جزر: حالول، ورشاعوه، والسافلية، واألسحاط. 

●  تتكون أراضيها من سطح صخري منبسط، مع بعض الهضاب والتالل الكلسية يف منطقة 

األخوار  بكõة  طح  السَّ هذا  وðتاز  °ل،  الشَّ يف  فويرط  ومنطقة جبل  الغرب،  يف  ُدخان 

 وهذه معلومات ال بد أن يعرفها كل واحد منا، عن قطر: 
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°ل  والخلجان واألحواض واملنخفضات التي يُطلق عليها (الريضان)، وتوجد يف مناطق الشَّ

والوسط التي تعترب بدورها من أكõ املواقع خصوبة حيث تكõ فيها النباتات الطبيعية.

●  قطر ستستضيف كأس العا� لكرة القدم 2022، وستكون أول دولة عربية تنظم هذا 

.Æالحدث العاملي الكب
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وبعد أن حدثتكم عن وطننا الغايل قطر، التي نعشق أرضها وبحرها وس°ءها، 

فإنني أوصيكم بالعمل ألجل نهضة ورفعة قطر، فهي تْسَتِحُق ِمّنا الكثÆ، وتذكروا 

أن دولتنا هي عزوتنا؛ بها نفخر ونرتقي، وندعو الله، جّل يف عاله، أن يحفظ 

وطننا قطر من كيد الكائدين ومكر املاكرين. 

شمة  

واآلن يا بَُنيَّ ويا بَُنيَِّتي،

وبعد أن حدثتكم عن وطننا الغايل قطر، التي نعشق أرضها وبحرها وس°ءها، 

فإنني أوصيكم بالعمل ألجل نهضة ورفعة قطر، فهي تْسَتِحُق ِمّنا الكثÆ، وتذكروا 

أن دولتنا هي عزوتنا؛ بها نفخر ونرتقي، وندعو الله، جّل يف عاله، أن يحفظ 

وطننا قطر من كيد الكائدين ومكر املاكرين. 

شمة






