
◄◄◄◄ األربعاء 19 ذو القعدة 1439 هـ 1 أغسطس 2018م محليات77 العدد 11003 

 ولــعــل الــتــنــافــس فــي عــمــل الــخــيــر والـــكـــرم الــقــطــري 
الذي يعرفه القاصي والداني عن قطر والقطريني 
الــبــررة يحافظون على  جعل أهــل قطر وأبــنــائــهــم 
الــعــادات والتقاليد الجميلة التي ال تعد وال  هــذه 
أفـــراد املجتمع دون  تحصى ألجــل إســعــاد جميع 

شك في ذلك.

◄ ولهذا كانت مبادرة:

سعادة السفير ناصر بن راشد الجفالي النعيمي 
ــد هــــذه األعـــمـــال الــوطــنــيــة املــخــلــصــة  ــأن قــــدم أحــ بــ
لوجه الله، عندما أعلن على حسابه عبر «تويتر» 
فتح مزرعته لكل مــواطــن ومقيم على أرض قطر 
املـــبـــاركـــة بـــالـــقـــدوم ألخــــذ مـــا طــــاب مـــن «الـــرطـــب» 
بانواعه املختلفة الذي ينتج في هذه األيام، وهي 
ال شــك مـــبـــادرة مجتمعية ملــد جــســور املــحــبــة بي 
املواطنني القطريني مع املقيمني على هذه األرض 
من إخوة عرب وعمالة وافدة تقيم بيننا ونتقاسم 
معها ظروف الحياة املعيشية في السراء والضراء 
إلــى خدمة هــذا الوطن  دون تمييز، فكلنا ننتمي 

العزيز. 

 ◄ ومثل هذه املبادرات الخالقة:
تجعلنا نؤمن دائما على الخصال الحميدة التي 
تــربــى عليها كــل أهـــل قــطــر قــديــمــا ومـــا زالـــت حية 
ــارس عــلــى أرض الــــواقــــع؛ ألنــنــا ُجــبــلــنــا على  ــمـ وتـ
البساطة في حياتنا من خالل العيش الكريم دون 
تكلف أو تــغــطــرس أو تكبر مــع مــن يعيش معنا 

ويــتــقــاســم لــقــمــة الــعــيــش، وهـــكـــذا هـــو األخ نــاصــر 
النعيمي الذي أعرفه وأعرف سجاياه الطيبة وكرم 
ــراد قبيلته (قــبــيــلــة الــنــعــيــم) صــاحــبــة األمــجــاد  ــ أفـ
الــتــاريــخــيــة الــعــريــقــة عــلــى أرض قــطــر ومـــا قــدمــت 
مــن أعــمــال خــيــرة لقطر الــعــزة والــســخــاء فــي شتى 

الظروف.

◄ خدمة املجتمع هي األساس:
ولعل مثل هذه املــبــادرات املجتمعية أيضا تسهم 
ــادة بـــاب املــنــافــســة مستقبال مــن أجـــل نشر  فــي زيــ
الــعــمــل الــخــيــري الـــذي يــقــدم خــالــصــا لــلــه عــز وجــل 
وبـــدون أيــة عراقيل، فمن أراد االســتــفــادة مــن مثل 
هـــذه املــنــتــجــات الــزراعــيــة يستطيع أن يــبــادر إلــى 
تــقــديــم مــا لــديــه مــن أفــكــار جميلة ومــرحــب بــهــا - 
مــســتــقــبــال - لــخــدمــة املــجــتــمــع؛ ألنـــهـــا تـــعـــود على 
الجميع بالفائدة والنفع العام، وأعتقد أن الكثير 
ــبـــادرات الــجــديــدة ســتــرى الــنــور قــريــبــا بعد  مــن املـ
ظهور هذه املبادرة، فمشروعنا الوطني ال ينتهي 

وقاطرة التقدم ال تتوقف أبدا.

ناصر النعيمي ومبادرته الوطنية في رفد املجتمع باملنتج الزراعي املجاني
تستحق اإلشادة لخلق مبادرات أخرى لرفعة قطر الكرم والسخاء 

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة

الــخــتــام إال أن نــوجــه  فـــي  ال نــمــلــك 
ــادرة ســــعــــادة الــســفــيــر  ــ ــبـ ــ ــر ملـ ــكـ الـــشـ
نــــاصــــر بــــن راشــــــد الـــنـــعـــيـــمـــي عــلــى 
فتح مزرعته للمواطن واملقيم في 
ظــروف الــحــصــار (الــتــي يــزيــد فيها 
عــــدد أشـــجـــار الــنــخــيــل عــلــى 1200 
نـــخـــلـــة تـــقـــريـــبـــا) وجــــعــــل الــجــمــيــع 
ــتـــاج الــنــخــيــل الـــطـــازج  ــإنـ يــتــمــتــع بـ
العام، والشكر كذلك لوسائل  لهذا 
ــــي ســلــطــت  ــتـ ــ ــة الـ ــريــ ــقــــطــ اإلعــــــــــالم الــ
الوطنية  املبادرة  الضوء على هذه 
الـــرائـــدة بــفــكــرتــهــا ومــحــتــواهــا؛ من 
أجــل خــدمــة املجتمع وأفــــراده دون 

استثناء.

D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o m

كان أهل قطر وما يزالون يحافظون على عاداتهم 
وتقاليدهم ا�صيلة التي ورثوها من قبل ا#باء وا�جداد، 
عازمين على أن يعم الخير كل البيوت وا�حياء في البالد، 
وإذا تحدثنا عن مثل هذه ا�عمال الخيرية والمجتمعية 
التي تدخل في باب خدمة المجتمع ليستفيد من ذلك 
كل مواطن ومقيم على أرض قطر المباركة، فإنه البد من 
اNشارة Nحدى هذه المبادرات في فترة الحصار الجائر الذي 

نعيشه منذ 5 يونيو 2017 م وحتى اليوم.
د. ربيـعة بن صباح الكـواري

مبادرته تقوم على فتح مزرعته 
الخاصة للمواطن واملقيم لالستفادة 

من منتجاتها الزراعية مجانًا

أهل قطر كانوا وما يزالون يحافظون 
على سلوك وتقاليد أجدادهم

 في الكرم الحاتمي وتقاليدهم األصيلة


