
ــد الطفل مهمة  ــرتام حرية التعبري عن إن اح
ــر ثقافته ومن  ــه وتطوي ــن ذات ــدا للتعبري ع ج
ــدان أبناءهما عىل  ــم جدا أن يش جع الوال امله
ــئلة التي يريدون ومن  التحدث وعىل رسد األس
ــيطرة  ــلبيات يف مجتمعنا العربي س أبرز الس
ــخصية  ــري فيجعل منه ش ــىل الصغ ــري ع الكب
ــإذن وعادة ما  ــكالم إّال ب ــتطيع ال ــة ال تس تبعي
ــا يقولها له أي أصمت  ــرصخ األم عىل أطفاله ت
ــأي كلمة أو  ــكتهم عند تفوههم ب ــه " وتس " ص
ــاركتها يف الحديث  ــؤال عن ىشء ما أو مش الس
ــادر عىل الكالم  ــح الطفل غري ق مع احد فيصب
ــك عنده  ــس بذل ــن وتحتب ــة اآلخري أو مناقش
ــخ  ــرثة التوبي ــه فك ــباع فضول ــة يف إش الحري
والتخويف من األمور الغيبية املختلفة تعطي 
ــه ويالزمه  ــد الثقة يف نفس ــعوراً بفق الطفل ش

الخوف طوال حياته .
لم يعد يسمع إّال بضع كلمات ال يعيها وربما 
ــارض" دون انتباه ملا تلقي عليه أمه  يجيب "ح
ــل اليوم الطفل  ــئلة أو تعليمات إنه طف من أس
ــذي أصبح طائرا حرا طليقاً يف  التكنولوجي ال
ــة التي باتت هي  ــاء النت واأللعاب الغريب فض

املهيمنة عىل حياته وتفكريه ..
ــت عليه قديما  ــة كما كان ــم تعد األم مدرس ل
ــن التطورات  ــا الكثري م ــح إىل جانبه فقد أصب
ــا أيهما يغلب اآلخر  التكنولوجية يف تحد معه

ــتقبل الذي  ــة وصناعة فكر طفل املس يف الرتبي
ــمت طريقه  ــدته األخرية إليها بكل قوة ورس ش

بكل بساطة ومتعة ..
آثار 

لم يعد من الصعب حصول الطفل عىل خط 
انرتنت فقد أصبح متاحا للجميع ويف كل شارع 
ــات معظم األطفال يمتلك الهاتف  ومنزل بل ب
ــي توفر له  ــة البيانات الت ــال مزودا بخدم النق
ــت واالنطالق  ــاء إىل عالم الن ــول متى ش الدخ
ــهل  بكل عفوية لكل ما يريد فمثال بات من الس
ــون رئيس عصابة يف إحدى األلعاب عىل  أن يك
ــراً يحطم كل ىشء أو  ــبكة النت أو كائنا رشي ش
ــك كان قبل زمن  ــال بارعا كل ذل ــا ومقات محارب
ــت الراهن مع  ــه تحقق يف الوق ــال ولكن يف الخي
ــح ربما  ــا وأصب ــع للتكنولوجي ــور الرسي التط
ــول الصغار  ــا يف عق ــع أو واقع ــا من الواق قريب
ــه الخاص الذي ال يريد أن  وأصبح للطفل عامل
يرتكه إّال بعد توبيخ من األم التي يرى أنها تقيد 

حريته وال تريد له اللعب واملتعة .
تقول رفيقة السياغي أنها حني تقوم بنصح 
ــب  ــون أو اللع ــن التلف ــاد ع ــا باالبتع أطفاله
ــارع ألي غرض ثم  ــي يذهبون إىل الش االلكرتون
ــم ويلعبون  ــة أصدقائه ــون هناك برفق يجلس
عىل شبكة النت بعيدا عن ضوضاء املنزل وان 
ــنهم بإمكانهم االنجذاب  األطفال من صغر س

ــتخدامه ومعرفة كل  للهاتف النقال ورسعة اس
ــبكة النت أصبح  ــه وان الدخول إىل ش ىشء في
ــول  ــم الدخ ــيطاً وال يكلفه ــدا وبس ــهال ج س
ــا  ــم بديهي ــه وأنه ــات أو معرف ــه أي معلوم إلي
يستخدمونه ورسعان ما يتوصلون إىل املعرفة 

بكل ما فيه بدقة متناهية ورسعة ال مثيل لها 
ــتخدام  ــز الكبار عن اس ــف : قد يعج وتضي
بعض األلعاب التي يلعبها األطفال هذه األيام 
ــيهم كل ما  غري أنهم يجدون متعة فيها قد تنس
ــم إياه األم وتصبح التكنولوجيا هي األم  تعلمه
ــي األرسة التي يتلقن كل يشء منها برسعة  وه
ــري من األمهات قد عجزن عن  وبرغبة وإن الكث
تعليم أطفالهن أو تربيتهم كما السابق فلم يعد 
الطفل يجلس مع والديه إّال قليال جدا وخياله 
بعيد فال يتقمص شيئاً منهم بل أصبح حياته 
الدخول إىل عالم النت واأللعاب املتنوعة التي 

ال تمل 
العاب خطرية

ــل  ــق الطف ــا تعل ــه كلم ــع ان ــول أم ودي وتق
بالدخول إىل التكنولوجيا واللعب بالنت كلما 
ــه وأصبحت  ــني والدي ــوة بينه وب ــعت اله اتس
ــة بينهم بعيدة فقد يقيض الطفل معظم  العالق
وقته يف اللعب مع أصدقاء ال يعرفهم عىل شبكة 
ــرية بعكس  ــا خيالية خط ــب ألعاب ــت ويلع الن
طفل األمس يف املايض حيث كان الطفل يمارس 
ــب والتمارين  ــام ويقوم باللع ــة بانتظ الرياض
ــا  ــديا وعقلي ــه جس ــا أن تقوي ــي بإمكانه الت
ــخصية والده  ويجلس إىل والديه ويتقمص ش
ــه ويقيض معظم وقته مع إخوته  ويتعلم من أم
ــش عزلة  ــح يعي ــوم أصب ــل الي ــه.. طف وعائلت
ــه تتلخص يف  ــا وأصبحت حيات ــا غريب وواقع
الجلوس عىل النت واللعب والدخول إىل عالم 

افرتايض يقيض فيه وقته بتسلية ورفاهية .
حلول ومعالجات 

ــو  ــون إن النم ــون الرتبوي ــول املختص ويق
ــات وقدرات الطفل عىل  الحيس والحركي وآلي
ــن الحياة  ــذا النمط م ــّور مع ه ــازال تتط اإلنج
البليدة.فالطفل لديه كل سبل الرتفيه الرقمية 
ــة أو االبتكار الذي  ــب منه الحرك ــي ال تتطل الت
ــع  ــه م ــزل وتواصل ــارج املن ــب خ ــزه اللع يحّف
ــاعات طويلة  ــن أن يمكث س ــل يمك ــران، ب األق
ــن دون أن  ــه م ــزل أو يف غرفت ــده يف املن لوح
ــع اآلخرين. ــل م ــة إىل التواص ــعر بالحاج يش

وقد ظهر أثر التطّور الرسيع للتكنولوجيا عىل 
ــية  ــن خالل االضطرابات النفس نمو الطفل م
ــلوكية والفيزيائية ومن اآلثار الجسدية  والس
ــد  ــوزن الزائ ــال ذوي ال ــبة األطف ــاع نس ارتف
واملصابني بالسكري الذين أصبحت أعدادهم 

ــبة لآلثار  ــرية يف كثري من دول العالم وبالنس كب
ــية  ازدياد يف حاالت تشخيص اإلصابة  النفس
ــكالم  ــر يف ال ــو وتأخ ــر يف النم ــد وتأخ بالتوّح
وصعوبات تعّلمية، وقلق واكتئاب واضطرابات 
ــية  ونفس ــدية  جس ــراض  أم ــا  النوم. كله يف 
ــا،  ــرط للتكنولوجي ــتعمال املف ــة باالس مرتبط
ــكل  ــون بش ــال واملراهق ــا األطف ــي يتداوله الت
ــتعمال يرتفع بإيقاع  ــهل وهذا االس واسع وس

رسيع ينذر بعواقب ال تحمد عقباها.
ويضيف املختصون بان عىل األم أن تترصف 
ــب وال ترتكه  ــال تحرمه اللع ــذكاء مع طفلها ف ب
ــم أوقاته وتجعل  ــل عليها أن تنظ ــت ب كل الوق
ــع األرسة  ــوس م ــا للجل ــرة ووقت ــا للمذاك وقت
ــن تمنعه  ــذا هي ل ــب وبه ــا للع ــوار ووقت والح
ــيكون  ــن ورائها بل س ــه يذهب للنت م وتجعل
ــم التكنولوجيا  ــول إىل عال ــت للدخ لديه الوق
ــض املواقع  ــح معه بع ــا أن تتصف ــك عليه كذل
ــتفيد منها  ــة وتجعله يتعلق بها ليس التعليمي
ــا أن تترصف  ــات وعىل األم أيض ــض املعلوم بع
ــة املراهقة أو  ــذر مع ابنها وخاصة يف مرحل بح
ــوس باملنزل  ــباب وتجعلهم يحبون الجل الش
ــم  ــدث إليه ــم والتح ــوس معه ــوم بالجل وتق
ــوس معها والتحدث  وجعلهم يتعلقون بالجل
إليها وعدم تهزيئهم وخاصة يف هذه السن بل 

محاولة جذبهم إليها بكل حب وحنان .

االسرةالثــــورة ٠٩

ضــده لــشــهــادتــهــا  ــه  ــن اب زوجـــة  قــتــل  إىل  ــه  ــع دف األب  ضــدهطــمــع  لــشــهــادتــهــا  ــه  ــن اب زوجـــة  قــتــل  إىل  ــه  ــع دف األب  طــمــع 

"طفل التكنولوجيا"..  خطر يحلق دون رقيبخطر يحلق دون رقيب

ــاة والده  ــد بعد وف ــه خال ــا يف وج ــت الدني أظلم
ــتطاع  ــقيق الذي اس وخيبة أمله يف أخيه غري الش
ــن املرياث,  ــتيالء عىل نصيبه م ــرة االس بحيل ماك
ــدى دول  ــن واغرتب يف إح ــارج الوط ــادر إىل خ فغ
ــام بها  ــة والدته واالهتم ــر رعاي ــج وأوكل أم الخلي

لـ"احمد" اعز أصدقائه .
ــم ينس  ــالد الغربة ل ــد يف ب ــتقر خال ــد أن اس بع
والدته املسنة وكان يرسل لها بمبالغ مالية بني فرتة 

ــرى إىل عند صديقه احمد الذي بدوره ينفقها  وأخ
عىل أم خالد أوال بأول.

ــرض أم خالد وقىض  ــنوات اغتال امل بعد بضع س
عىل حياتها فعاد ابنها رسيعا بمجرد سماعه لخرب 
ــام ثم غادر إىل  ــل يف املدينة عدة أي ــاة والدته وظ وف

حيث مكان عمله .
ــي أمضاها خالد يف عزاء والدته   خالل األيام الت
ــه بها وحني  ــات الحي وتعلق قلب ــاهد إحدى بن ش
ــع إىل بالد الغربة كانت صورتها ال تفارق خياله  رج
ــد ان اقتنع  ــه وبع ــىل والدت ــديد ع ــم حزنه الش رغ
ــبه طلب من صديقه احمد  بانها الفتاة التي تناس
ــارة ويذهبا  ــل الح ــذ معه عاق أن يأخ
ــه وفعال تمت  ــا لخطبتها نيابة عن مع
ــد الفتاة مهرا  ــم طلب وال الخطبة رغ
ــتغال عمل خطيبها  ــا  البنته مس غالي

يف الخليج.
خالد  ــرح  ف
ــول  قب ــرب  بخ
خطبته فأرسل 
ــاة تصف  ــد الفت إىل وال
ــدق  أغ ــا  ــوب كم ــر املطل امله
ــا الهدايا  ــىل عائلته عليها وع
ــبات وغريها  الثمينة يف املناس
ــن الزمن  ــرتة م ــد ف ــأ بع ليفاج
ــام والد الفتاة  عىل الخطبة بقي
بفسخ الخطبة بحجة ان الفتاة ال 

ترغب بالزواج من هذا الشاب.

ــن طريق  ــالح الوضع ع ــريا إص ــاول خالد كث ح
ــالء من رجال الحي دون فائدة. وأكرث من ذلك  العق

أن والد الفتاة أنكر استالمه أي مبلغ من الشاب.
ــره البالد بمن  ــف كثريا فك ــد بهذا املوق ــر خال تأث
ــوى لصديقه احمد فقرر  ــا ولم يعد يأتمن س عليه
ــرس جهده كله للعمل وأن يدخر أكرب قدر من  أن يك
ــح مليونرياً  ــن إال وقد أصب ــود إىل الوط ــال وال يع امل
ــل بما يدخره  ولتحقيق هذا الغرض كان خالد يرس
ــد طالبا منه أن  ــأول لصديقه احم ــن أموال أوال ب م
ــاب بنكي باسمه واستمر عىل هذه  يضعها يف حس
ــة ماليني  ــال حتى بلغ إجمايل ما ادخره خمس الح

ريال وكان صديقه احمد خري أمني عليها.
ــوار  ــاءت األقدار أن ينتهي مش ــد األيام ش يف أح
ــروري أودى  ــرض لحادث م ــاة فتع ــد يف الحي احم
ــوأ خرب تلقاه خالد  بحياته عىل الفور وكان هذا أس
ــي كانت أمانة لدى  ــل قلقا عىل مصري نقوده الت ظ
ــم  ــن لتقدي ــاد إىل أرض الوط ــه الراحل,فع صديق
ــار عن الحساب  العزاء يف وفاة صديقه واالستفس
ــه األموال التي كان  ــي الذي يضع فيه صديق البنك
ــلها إليه فتفاجأ بوالد احمد يخربه بأنه ليس  يرس
لديه أي فلوس عند ابنه والحساب الذي يف البنك 
هو خاص بولده وما يقوله خالد ليس سوى ادعاء 

كاذب.
ــم يكن  ــا حدث ل ــه فم ــن جنون ــد أن يج كاد خال
ــه يشء يثبت  من خالله انه  ــبان وليس لدي بالحس
ــه احمد عىل وضع النقود يف البنك  اتفق مع صديق
باسمه فحاول التوصل مع والد احمد إىل حل ودي 

ــو أن يأخذ ربع املبلغ ويعطيه الباقي ولكن األب  وه
أرص عىل ان املاليني الخمسة هي ملك ابنه الراحل  
رغم علمه أن بقالة ابنه الصغرية التي كان يمتلكها 

لن  تجعله يوفر هذا املبلغ الكبري من  املال.
ــوى اللجوء إىل املحكمة  لم يجد خالد طريقة س
ــد ومضت  ــي احم ــد أب ــة ض ــوى قضائي ــع دع ورف
ــر يف هذه القضية  ــاتها للنظ املحكمة يف عقد جلس
ــة ألنه ال  ــرسان القضي ــك خالد عىل خ ــى أوش حت
ــذا املبلغ غري انه  ــت ملكيته له ــك أي دليل يثب يمل
ــت موازين  ــخصية قلب ــه يف اخر املطاف اىل ش تنب
ــد عرف من  ــة صديقه احمد فق ــة هي زوج القضي
ــا امرأة  ــة أنه ــا القوي ــالل صداقتهم ــد من خ احم
صالحة وخلوقة تخىش الله يف كل يشء وبالتأكيد 
ــني زوجها  ــذي كان ب ــاق ال ــم بأمر االتف ــا عل لديه
ــه املغرتب يف ما يتعلق باملبلغ املايل املوجود  وصديق
ــة إحضارها  ــد من املحكم ــدى البنك فطلب خال ل

للشهادة يف هذه القضية.
ــهد  ــة ابنه ستش ــم أن زوج ــد يعل ــد احم كان وال
ــيخرس هو املاليني التي يستعد للتمتع  بالحق وس
ــهدت ضده ولكن  بها فذهب إىل املرأة وهددها إن ش
ــا لها فذهبت  ــال بتهديد حماه ــة أحمد لم تب زوج
ــهدت بان زوجها املرحوم ال يملك  إىل املحكمة وش
شيئا من املبلغ الذي يف البنك وأن ذلك املبلغ املايل 
ملك لصديقه  خالد الذي أمنه عىل أمواله وأخربت 
ــل القضية مؤكدة أنها  ــايض املحكمة بكل تفاصي ق
ــهادة يف هذا  ــاب إىل املحكمة والش ــت تود الذه كان
ــادات وتقاليد  ــن ع ــا ولك ــل أن يتم طلبه ــر قب األم

ــاب إىل املحاكم بدون  ــع تمنع املرأة من الذه املجتم
طلب من القايض.

ــهادة زوجة  ــمع ش ــا س ــون األب عندم ــن جن ج
ــب يف صدره فلحق بها اىل  ــه وثارت براكني الغض ابن
ــمع الجريان صوت  ــاجر معها حتى س املنزل وتش
ــام االب برضب زوجة  ــجارهما الذي تطور اىل قي ش
ــة بخالد صديق  ــا بأنها عىل عالق ــه ثم اتهمهم ابن
ــكت املرأة أمام اتهام  ــا املرحوم حينها لم تس زوجه
والد زوجها لها وتشكيكه يف رشفها وكرامتها وقررت 
ــكينا  ــام منه فتوجهت إىل املطبخ وأخذت س االنتق
ــراء اتهامه الباطل  ــكني ج ــه بالس وأرادت أن تطعن
ــة واخذ  ــتطاع تجنب الطعن ــل اس ــا ولكن الرج له
ــوة يف عنقها  ــها بق ــة ابنه وغرس ــكني من زوج الس
أمام طفيليها فسقطت املرأة جثة هامدة ثم تسمر 
الرجل يف مكانه حني شاهد زوجة ابنه غارقة وسط 
بركة من الدماء وكانت السكني الزالت يف يده والدم 
ــن نافذة  ــد رصخا م ــا الطفالن فق ــا, أم ــر منه يقط
ــاعدة فأرسع عدد  ــزل طالبني من الجريان املس املن
ــا ووجدوها قد  ــزل املجني عليه ــن األهايل إىل من م
ــي الزال إىل جوارها  ــت الحياة فيما كان الجان فارق

فتم القبض عليه وتسليمه لرجال الرشطة.
أثناء التحقيق مع الجاني قال انه لم يكن يخطط 
ــه معرتفا أن  ــن أرادت قتل ــة ابنه وأنها م ــل زوج لقت
الطمع والجشع يف الحصول عىل املاليني الخمسة 
ــبب  يف حصول هذا مبديا ندمه عىل كل ما  هما الس

ارتكبه سواء من خيانة األمانة أو قتل زوجة ابنه.

ــة  الوسيلة األكرث أهمية   الطفل اليوم ليس كطفل األمس ولم يعد املنزل أو املدرس
ــعت وتنوعت مكونات  ــاحة إدراكهم قد توس ــكيل وعيه وشخصيته.. فمس يف تش
ثقافتهم من خالل االنرتنت الذي أصبح له الدور الكبري يف التأثري عىل ثقافة الطفل 
اليوم فجاذبيتها وتعددها وقدرتها عىل التطور جذبت الطفل برباعة  الذي أصبح 

يقيض معظم وقته عىل الشبكة العنكبوتية.

ــل عىل األكل واإليمان بأن لكل  ــول: يجب أوال عدم إرغام الطف يق
ــل يف ما يقدم له من طعام  ــل قدرته الخاصة ومراعاة ميول الطف طف
فال يتم إجباره عىل أكالت معينة و خلق جو من السعادة أثناء األكل 
ــب أو ضيق ويرتبط الطعام يف ذهنه  ــى ال يأكل وهو يف حالة غض حت

بالحزن.
ــكوى أمامه لألهل أو األقارب من قلة تناوله الطعام فهذا  عدم الش

سيشعره بمدى االهتمام به ويجعله يتمادى يف ذلك.
ــل تناول  ــات أو قب ــني الوجب ــات للطفل ب ــم الحلوي ــدم تقدي وع

الطعام بفرتة قصرية.
ــاعد عىل فتح  ــتخدام بعض الفيتامينات التي تس ال مانع من اس
الشهية مثل ب1 و ب2 و ب6 وذلك يف مراحل النمو األوىل حتى سن 
ــة حاويل أال تقلقي حيال تناول طفلك الطعام. إذا تمكنت  السادس
ــبة لك ولطفلك  ــيكون أفضل بالنس من البقاء هادئة وإيجابية، فس
ــتطيع تناول  ــا زالت صغرية، لذا لن يس ــدة طفلك م ــري أن مع و تذك
كمية كبرية من الطعام دفعة واحدة ما لم يرغب يف املزيد من الطعام، 

ــا يأكله طفلك يف  ــاويل أال تقلقي كثرياً حيال م ــاويل إرغامه ح ال تح
ــدة، أو اليوم الواحد. بدل ذلك، فكري يف ما يأكله عىل  الوجبة الواح

مدار األسبوع.
اجعيل الوجبات تضم كل األرسة عندما يكون ذلك ممكناً. تناويل 

الطعام مع طفلك كلما سنحت لك الفرصة. 
ــرتكة، تناويل نفس األطعمة التي يتناولها  يف أوقات الوجبات املش
ــة لديهم عرب  ــري املألوف ــاول املأكوالت غ ــال تن ــم األطف ــك. يتعل طفل
ــن يتناولونها. قد  ــم أو األطفال اآلخرين الذي ــاهدة وتقليد آبائه مش
ــات إذا كان الجميع يغرفون  ــرث لالنضمام إىل الوجب ــل طفلك أك يمي
ــط الطاولة. ولكن ال تضيفي أي  ــم من األطباق الكبرية يف وس طعامه

ملح أو سكر لحصة طفلك. 
ــىل  ــة ع ــة وباعث ــواء هادئ ــّم يف أج ــام يت ــاول الطع ــيل تن واجع
االسرتخاء احريص عىل أن يأكل طفلك مع أطفال آخرين كلما أمكن 
ــاي. ربما يأكل طفلك  ذلك وادعي أحد أصدقاء اللعب لتناول الش
ــس مرحلته العمرية.  ــكل أفضل عندما يكون مع أطفال من نف بش

ــة، مثل التلفزيون أو  ــام بعيداً عن أية مؤثرات خارجي تناولوا الطع
ــن يشء واحد يف  ــال الرتكيز عىل أكرث م ــاب يصعب عىل األطف األلع
الوقت نفسه لذا ال يسهل عليهم االنتباه للطعام مع وجود مصادر 

أخرى لإللهاء. 
ــة حول  ــعيدة من خالل الدردش ــبة س ــات الطعام مناس ــيل أوق واجع

ــياء املختلفة. حاويل إجراء محادثات يف مستوى  الكثري من األش
يستطيع طفلك الدارج أن يفهمه حتى يستطيع املشاركة. 

يسمح تقديم األطعمة اإلصبعية لطفلك بلمس 
ــب يف ذلك. حتى  ــه إذا رغ ــه واللعب ب طعام

ــو ما زال يتعلم  ــبب الفوىض، فه لو كان يس
ــوام وملمس األطعمة  عن ق

ــتمتع  يس ــة.  املختلف
ــعور  بش ــال  األطف
ــتقاللية عرب تناول  االس

األطعمة بأنفسهم. 

يف أجد  ــاكل  مش
ــيل  طف ــام  إطع
ــل جدا  ــأكل إال القلي ــو ال ي فه
ــي  ــب أعطان ــأت إىل الطبي لج
ــا إن  ــهية وم ــا للش دواء فاتح
ــادت  ــى ع ــدواء حت ــى ال انته

املشكلة إىل ما كانت عليه ؟
استشاري طب أطفال/

 الدكتور عبدالرحمن قشنون

للتكنولوجيا المفرط  االستخدام  سببه  االطفال  عند  واالكتئاب  والقلق  التعلم  وصعوبة  أوالنمو  الكالم  يف  التأخر  تربويون:  ¶مختصون   

من السهل أن يكون 
الطفل رئيس عصابة أو 

محاربا أو مقاتال أو كائنا 
شريرا على شبكة النت

من واقع الحياة

عادل برش

ــة، مثل التلفزيون أو  ية مؤثرات خارجي
ــن يشء واحد يف  ــال الرتكيز عىل أكرث م ف
عليهم االنتباه للطعام مع وجود مصادر 
ــة حول  ــعيدة من خالل الدردش ــبة س مناس

 حاويل إجراء محادثات يف مستوى 
همه حتى يستطيع املشاركة. 

يف يل
عية لطفلك بلمس 

 يف ذلك. حتى 
 ما زال يتعلم 
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ل 
وح
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ــه وفعال تم ــا لخطبتها نيابة عن ممممممممععع
ــد الفتاة مه ــم طلب وال لاااللخخطبة رغ
ــتغال عمل خطيب ــا  البنته مس غغغغغغغغغغغغغغاللي

جججججججججج.ج.ج. ييليليليل يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف االخلخ
خا ــرح  ف
ــو قب ــرب  ببخ
خطبته فأرس
ــاة تص ــد الفت إإىلىل وال

ــد أغ ــا  ــوب كم ــر املطل ااااملهمله
ــا الهد ــىل عائلته عععععععععععععلععلعلعلعللييييها وع
ــبات وغري ااااااااااااااااااللللللللللثثثثللللثلثثثمممينة يف املناس
ــن الزم ــرتة م ــد ف ــأ بع ليليليليليللللليليليليليففففففافاج

يف
ــام والد الفت ععىل الخطبة بقي
ببببففسخ الخطبة بحجة ان الفتاة

ترتتتتترترتررغب بالزواج من هذا الشاب.
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