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شهادات مراهقات ومراهقين      شهادات مراهقات ومراهقين      
الهوايات  الهوايات  



الهوايات    الهوايات    ......شهادات مراهقات ومراهقين     شهادات مراهقات ومراهقين     
، المغرب ، المغرب آمالآمال
..صحابي، نمشي قبالة البحر   صحابي، نمشي قبالة البحر   أألى المقهى مع   لى المقهى مع   إ إ غالبا نمشي    غالبا نمشي    ””

. . ““حب سماع الموسيقى  حب سماع الموسيقى  أأني ني أأ آما   آما  
مصطفى، لبنان   مصطفى، لبنان   

أهتم بالنشاطات الثقافية واالجتماعية آالمهرجانات أو زيارة             ”
.“ األقارب أو التجمع مع الرفاق أمام البيت أو في الساحة           

فلة، اليمن    فلة، اليمن    
..““والسوقوالسوق  أخرج مع أمي أو مع صديقاتي للمطعم  أخرج مع أمي أو مع صديقاتي للمطعم  ””



الهوايات    الهوايات    ......شهادات مراهقات ومراهقين     شهادات مراهقات ومراهقين     

، اليمن ، اليمن ددشداشدا
بناء عمي نخزن مثال     أنا وأي حاجة    أوقت الفراغ نفعل   ”
  ).القات(
اليمن   اليمن     ة،ة،ام  ام  أسأس

حيانًا في القراءة وأحيانا في ممارسة األلعاب          حيانًا في القراءة وأحيانا في ممارسة األلعاب          أأي ي قضي وقت قضي وقت أأ””
. . ““الرياضية، وأحيانًا المشي       الرياضية، وأحيانًا المشي       

س، اليمن  س، اليمن  ارارفف
. “البلياردو بالسيارة ولعب والدورهالخروج مع األصحاب،       ”



الهوايات    الهوايات    ......شهادات مراهقات ومراهقين     شهادات مراهقات ومراهقين     
رحيق،اليمن رحيق،اليمن   

““ستمتع بقراءة الكتب اإلنجليزية لكي أتعلم منها اللغة اإلنجليزية             ستمتع بقراءة الكتب اإلنجليزية لكي أتعلم منها اللغة اإلنجليزية             أأ””
. . ““ ممتع ممتعألنهألنهذ يعجبني مجنون ليلى   ذ يعجبني مجنون ليلى   إإ  ،،يضا يضا أأالشعر   الشعر   ””
..““أقرأ فيها الحوادث    أقرأ فيها الحوادث    أن أن يعجبني يعجبني ففأما المجالت والجرائد      أما المجالت والجرائد      ””
، اليمن ، اليمن ساميةسامية
.“حب قراءة ما يشد آالحوادث والسياسة واالبراج      أ”



الهوايات    الهوايات    ......شهادات مراهقات ومراهقين     شهادات مراهقات ومراهقين     

، اليمن، اليمنجاسمجاسم
حب قراءة الروايات وآتب التاريخ والروايات البوليسية                              أ ”

  .“ آثر من العربي     أ جنبي    األدب األوالعالمية و       
، اليمن ، اليمن حنان حنان 
دب الروسي والفرنسي والكتاب              دب الروسي والفرنسي والكتاب              األ  األ   الروايات من      الروايات من     أ أ قر قر أأ””

  ..““العربالعرب
فوزي اليمن  فوزي اليمن  

.“األدب العالمي    و  والروايات والشعر         دب دب األ األ قرأ آتب   أ”



الهوايات    الهوايات    ......شهادات مراهقات ومراهقين     شهادات مراهقات ومراهقين     
مصرمصر، ، سالي سالي 
  تاني والجرايد بترجعني     تاني والجرايد بترجعني     الكتب بتخلق لي عالم      الكتب بتخلق لي عالم      ””

  ..““للعالم اللي احنا فيه          للعالم اللي احنا فيه          

مصرمصر، ، بهاءبهاء
ن الكتب   ن الكتب   ألألفضل المجالت والصحف على الكتب        فضل المجالت والصحف على الكتب        أأ””

. . ““ما المجالت ففيها قصص صغيرة      ما المجالت ففيها قصص صغيرة      أأطويلة جدا، طويلة جدا، 



الهوايات    الهوايات    ......شهادات مراهقات ومراهقين     شهادات مراهقات ومراهقين     

 لبنان   لبنان  ،،ريمريم
 الموسيقى بصوت مرتفع، وهم يقولون لي خففي       الموسيقى بصوت مرتفع، وهم يقولون لي خففي      سماعسماعحب حب أأ””

  . . ““ثناء نومي ثناء نومي أأ الموسيقى طوال الوقت، حتى  الموسيقى طوال الوقت، حتى أستمع إلى  أستمع إلى  . . الصوت  الصوت  
. . ““اا نهار   نهار  ليال ليال   يين تكون الموسيقى حول ن تكون الموسيقى حول أأحب حب أأ””
، لبنان ، لبنان بولبول

. . ““الحياة من دون موسيقى تكون غلط    الحياة من دون موسيقى تكون غلط    ””



الهوايات    الهوايات    ......شهادات مراهقات ومراهقين     شهادات مراهقات ومراهقين     
، لبنان ، لبنان دعددعد
 آما أحب        آما أحب       ..الفلوت   الفلوت   عزف على   عزف على   أ أ أحب األغاني القديمة و         أحب األغاني القديمة و         ””

عرف أن     عرف أن     أنا أ   أنا أ   الموسيقى الكالسيكية وفيروز وعبد الوهاب، و                      الموسيقى الكالسيكية وفيروز وعبد الوهاب، و                      
  .  .  ““ العام     العام    يي مختلف عن ذوق رفاق          مختلف عن ذوق رفاق         ييذوق ذوق 
لبنان  لبنان    ،،رانيراني
.“أستمع إلى آل أنواع الموسيقى             ”



الهوايات    الهوايات    ......شهادات مراهقات ومراهقين     شهادات مراهقات ومراهقين     
، اليمن ، اليمن لهاملهامإإ

    ولكن غير ذلك نتابع  ولكن غير ذلك نتابع  مشاهد االنتفاضة     مشاهد االنتفاضة     أيام االنتفاضة آنا نشاهد       أيام االنتفاضة آنا نشاهد       ””
  ..““فقط االفالم والمسلسالت  فقط االفالم والمسلسالت  

الجزائرالجزائرروة، روة، مم
حب مشاهدة البرامج التلفزيونية، وخاصة األجنبية منها ألنها            أ”

.“تشكل متنفسًا ونوعًا من الهروب من الواقع    
أمير، مصر  أمير، مصر  

ال أشاهد األفالم المصرية بل األجنبية، األجنية ال تكون مقطعة وال    ال أشاهد األفالم المصرية بل األجنبية، األجنية ال تكون مقطعة وال    ””
. . ““أحد يفرض عليك ما يجب أن تراه وما ال يجب   أحد يفرض عليك ما يجب أن تراه وما ال يجب   



الهوايات    الهوايات    ......شهادات مراهقات ومراهقين     شهادات مراهقات ومراهقين     

تالة، لبنان   تالة، لبنان   
مر ما ومندمج مر ما ومندمج بأ بأ نه متعلق  نه متعلق  أأنسان يشعر  نسان يشعر  اإلاإلن ن ألألأفضل المسلسالت   أفضل المسلسالت   ””

. . ““فيه، وهو شعور يشبه قراءة القصة   فيه، وهو شعور يشبه قراءة القصة   
عرف ماذا   عرف ماذا   أأن ن أأريد  ريد  أأني ني ألألآون في حالة انتظار طوال النهار     آون في حالة انتظار طوال النهار     أأ””

..““حصلحصل
، اليمن ، اليمن رندا رندا 
ن فيها آراء ن فيها آراء ألألحيانا برامج الحوار على الفضائيات            حيانا برامج الحوار على الفضائيات            أأاألخبار واألخبار و  سمع سمع أأ””

..““م م للكال  للكال  جريئة وفرصة أآبر  جريئة وفرصة أآبر  



الهوايات    الهوايات    ......شهادات مراهقات ومراهقين     شهادات مراهقات ومراهقين     

رفيف، لبنان رفيف، لبنان 
ستعمل البريد   أستخدم الكمبيوتر في الطباعة و    أ”
 في تنمية ني الذي يساعد والتشاتينغ   لكتروني أيضًا      اإل 

“يشخصيت
يجمعنا مع اآلخرين ويفصلنا عنهم في      التشاتينغ   ”

.“الوقت نفس
، لبنان ، لبنان ريا ريا 

، ولكنه ليس  ، ولكنه ليس  نيت نيت لكتروني وانتر  لكتروني وانتر  إ إ الكمبيوتر يعني بريد   الكمبيوتر يعني بريد   ””
. . ““ولكن ال بأس به فهو أسرع قليالً ولكن ال بأس به فهو أسرع قليالً " " ذ الوحيد ذ الوحيد ف ف المن  المن  ""



الهوايات    الهوايات    ......شهادات مراهقات ومراهقين     شهادات مراهقات ومراهقين     

البحرينالبحرين  ،،جاسمجاسم
    .. أنا ملم باالنترنت            أنا ملم باالنترنت           ..ساسي آل يوم       ساسي آل يوم       أأستخدم الكمبيوتر بشكل             ستخدم الكمبيوتر بشكل             أأ””

استفدت منه في الدراسة والحصول على  قدر هائل من                   استفدت منه في الدراسة والحصول على  قدر هائل من                   
صدقاء    صدقاء    أأهم من الكتب في دراستي، ولدي            هم من الكتب في دراستي، ولدي            أ أ  وهو    وهو   ..المعلومات     المعلومات     

. . ““أتحدث معهم     أتحدث معهم     
  .“لدي مواقع متنوعة أزورها        ”
االنترنت      االنترنت        الجميع عندما ينفتح على            الجميع عندما ينفتح على            .. .. مواقع الجنس؟      مواقع الجنس؟      ””

  . . ““ن  شيء ال يستحوذ علي        ن  شيء ال يستحوذ علي        اآلاآليذهب إلى تلك المواقع، ولكنها             يذهب إلى تلك المواقع، ولكنها             



الهوايات    الهوايات    ......شهادات مراهقات ومراهقين     شهادات مراهقات ومراهقين     
فريدة، تونسفريدة، تونس

    يي في مقاهي االنترنت، ولكن    في مقاهي االنترنت، ولكن   التشاتينغ  التشاتينغ  جربت جربت ””
..ةة““جد ان التجربة عظيم      جد ان التجربة عظيم      أألم  لم  

فضل التواصل المباشر في       فضل التواصل المباشر في       أأنا نا أأة ة ببساط  ببساط  ””  
““..!!الحياة على التواصل االلكتروني      الحياة على التواصل االلكتروني      

البحرين البحرين   ،،ساميةسامية
    التشات    التشات    دخل   دخل   أأ و  و ييمعبودمعبود  هو  هو  الكمبيوتر  الكمبيوتر  ””

.   .   ““للدردشة باسم مستعار        للدردشة باسم مستعار        
    


