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دوحة العالم تحتفي بذكرى التأسيس على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني

قطر التاريخ
دلت احلفريات والنقوش ورؤوس 
الرماح احلجرية ومجموعة الفخاريات 
املتقنة الصن���ع التي عثر عليها في 
مناطق متفرقة م���ن البالد على ان 
ارض قطر كانت آهلة بالسكان منذ 
األلف الرابع قبل امليالد، أما سكان قطر 
فينتمون الى أصول وسالالت عربية 
وفدت الى قطر من ش���به اجلزيرة 
العربي���ة بحكم املوق���ع اجلغرافي، 
وعوامل الترابط التاريخي خالل أوقات 
متفاوتة من القرنني الس���ابع عشر 
والثامن عشر امليالديني واستمرت 
حتى وقت مبكر من القرن التاس���ع 
عش���ر، وحتكم قطر أسرة آل ثاني 
التي اس���تقرت في واحة »جبرين« 
جنوبي جند فترة طويلة من الزمن، 

قبل االنتقال الى قطر في أوائل القرن 
الثامن عشر، وقد وصلت الى شمال 
البالد ثم انتقلت منها الى الدوحة في 
منتصف القرن التاسع عشر بزعامة 
الشيخ محمد بن ثاني، وتعود أسرة 
آل ثاني في نس���بها الى قبيلة متيم 
العربية التي تنتسب الى مضر بن 
نزار، واكتس���بت األسرة اسمها من 
عميدها ثاني بن محمد والد الشيخ 
محم���د بن ثاني، اول ش���يخ مارس 
س���لطته الفعلية في شبه اجلزيرة 
القطرية، وأمير دولة قطر احلالي هو 
سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
وقد تسلم مقاليد احلكم في 27 يونيو 
1995 بعد مبايعة وتأييد من األسرة 

احلاكمة والشعب القطري.

حتل ذكرى العيد الوطني لدولة قطر هذا العام بطعم 
مختلف، طعم الفوز باستضافة العرس املونديالي لكرة 
القدم الذي سخرت له هذه الدولة الصغيرة مبساحتها 
الكبيرة وطموحاتها كل ما متلك من امكانيات أهلتها 
لتكون أول دول عربية وشرق أوسطية حتظى بشرف 
االستضافة. وعند معرفة أن منافسيها كانوا كبرى 
الدول مثل اليابان والواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية 
وأستراليا، يتأكد أن هذا البلد بقيادة سمو األمير الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني ال يعرف مستحيال. وهو الذي 
اعتبر استضافة العرس الكروي اجنازا جلميع العرب. 
وقال ان »قطر قادرة على حتقيق االجنازات رغم أنها 
صغيرة« ووعد الشيخ حمد »مبنشآت رياضية عاملية 

املستوى وسيفتخر بها العرب«. 
وبقدر ما كانت املنافسة صعبة، كان رئيس امللف 
الشيخ محمد بن حمد آل خليفة على قدر املسؤولية 
ملا بذله من جهد جبار لتقدمي ملف استطاع ان ينتزع 
االستضافة، كما كان للشيخة موزة بنت ناصر املسند 
ح���رم أمير قطر دور بارز في تقدمي العرض النهائي 
للملف بقولها »حان الوقت ملنطقة الش���رق األوسط 
كي تنال شرف استضافة كأس العالم من خالل ملف 
قطر 2022«. كما وعد ملف قطر مبنح الدول النامية 
170 الف مقعد من مقاعد املالعب التي ستس���تضيف 
مباريات املونديال.  ولن يكون العرس القطري رياضيا 
فقط، بل سيترجم أعراسا اقتصادية اجتماعية ثقافية 
فنية وسياحية، ويعتبر ذلك استكماال خلطة التنمية 
الشاملة التي منذ انطالقها واخلط البياني ملستوى 
النمو االقتصادي في قطر يس���ير في خط تصاعدي 
من عام إلى آخر، فعلى س���بيل املثال ش���هدت قطر 
منوا سنويا مبس���تويات مرتفعة جتاوزت 25% أو 
أكثر عام���ي 2005 و2006. ويتوقع اخلبراء أن يبلغ 
حجم االقتصاد القطري خالل عام 2013 أكثر من 100 
مليار دوالر أميركي، ويكشف هذا الرقم عن تضاعف 
االقتصاد القطري كل نحو 5 سنوات، حيث بلغ عام 
1995 حوال���ي 8 مليارات دوالر أميركي، ووصل عام 
2000 إل���ى 16 مليار دوالر أميركي، وفي نهاية العام 

2007 إلى 52 مليار دوالر أميركي.
وفي شهر ابريل من العام 2008 أعلنت دولة قطر 
عن أضخ���م موازنة عامة في تاريخ البالد من حيث 

االيرادات والنفقات والوفر املتوقع.
وبلغت تقديرات اإليرادات العامة لسنة 2009/2008 
مبلغ 103.3 مليارات ريال مقابل مبلغ 72.4 مليار ريال 
للسنة املالية 2008/2007 وبزيادة مقدارها 30.9 مليار 
ريال، أي بنسبة 43% عما كانت عليه العام السابق. كما 
بلغت تقديرات املصروفات العامة لسنة 2009/2008 
مبلغ 95.9 مليار ريال مقارنة مببلغ 65.7 مليار ريال 
وبزيادة تصل إلى 30.21 مليار ريال أي بنسبة %46 
عما كانت عليه في العام 2007. هذا وتعتبر التجارة 
اخلارجية من القطاعات الت���ي تلعب دورا هاما في 
تش���كيل العالقات االقتصادية بني قطر وباقي دول 
العالم. فيما تعتبر عائدات التصدير املورد الرئيسي 

لتمويل اإلنفاق العام والتنمية في قطر. 
وتتبنى دولة قطر بش���كل كام���ل النظام العاملي 
لالقتص���اد احلر، فقد أصبحت في عام 1994 العضو 
احلادي والعش���رين بعد املائة في االتفاقية العامة 
للتجارة والتعرفة اجلمركية )غات( التي تعرف حاليا 

باسم منظمة التجارة العاملية. 
وقبل ايام  احتفلت دولة قطر بعرس من نوع اخر 
حيث اعلنت  بلوغ طاقتها االنتاجية من الغاز الطبيعي 
املسال 77 مليون طن سنويا لتصبح بذلك اكبر دولة 

منتجة للغاز الطبيعي املسال في العالم.
وجاء هذا االجناز ثمرة سنوات من االستثمار في 
البنية التحتي���ة وما متتلكه قطر من خبرات مكنت 
من الوصول باالنتاج من ال شيء الى 77 مليون طن 

سنويا في غضون 14 عاما فقط.

مستوى المعيشة

وتعد قطر واحدة من أكثر بلدان العالم التي تتمتع 
مبستوى معيشة مرتفع حيث احتلت املركز ال� 33 في 
تقرير التنمية البشرية الدولي للعام املاضي الصادر 
من مكتب األمم املتحدة اإلمنائي. وأوضح التقرير أن 
دول���ة قطر حققت اجنازا دوليا جديدا بعد أن قفزت 
إلى املرتبة 33 بعد أن كانت في املرتبة 46 عام 2006 
وأوضح التقرير أن مؤشر التنمية البشرية في الدولة 
قفز من )0.875( إلى )0.910( وهو مؤشر يعكس التطور 

في مجال التعليم والصحة والناجت احمللي. 
يعد قطاع التعليم مرتك���ز النهضة احلديثة في 
قطر حيث أولت القيادة القطرية اهتماما استثنائيا 
لالرتقاء مبستوى قطاع التعليم وفق رؤية تنطلق من 
اعتبار اإلنسان هو رأسمال الثروة الوطنية والتنمية 
الشاملة، وأن التعليم حق أساسي لكل مواطن، ولبنة 

أساسية في بناء الدولة العصرية املتقدمة.
وفي هذا املج���ال، تعتبر املدينة التعليمية، التي 

مسيرة النهضة مستمرة بقيادة راعيها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر

متتد على مس���احة 10 ماليني متر مربع في ضاحية 
مدينة الدوحة، من أهم وأبرز مشاريع تطوير قطاع 
التعليم في قطر خالل األلفية الثانية، وتضم في الوقت 
احلاضر فروعا جامعية لبعض من أبرز جامعات العالم 
باإلضاف���ة إلى عدد كبير من املؤسس���ات التعليمية 
والبحثية تعمل في مجملها لتوفير التدريب ألجيال 
املستقبل في منطقة الشرق األوسط وتخريج قياديني 
ومبدعني قادرين على حتويل قطر إلى مجتمع قائم 

على املعرفة والعلم.
ومن املبادرات الهادفة أيضا إنشاء مدارس متطورة 
متتاز باالستقاللية، ولها احلرية في اختيار املناهج 
والكتب الدراس���ية املناسبة لتحقيق أهدافها في ظل 
املعايير الوطنية للمناهج. إضافة إلى مبادرة تأسيس 
املدارس األجنبية املتميزة والتي بدأت في عام 2007م 
بقرار من الش���يخة موزة بنت ناصر املسند، نائب 
رئيس املجلس األعلى للتعليم، من خالل تش���كيل 
»جلنة اإلشراف على اس���تقطاب املدارس األجنبية 
املتميزة«. وتعتبر »مبادرة قطر للمدارس األجنبية 
املتميزة« برنامجا فريدا مت تطويره لتلبية احتياجات 
زيادة الطلب املتنامية على التعليم اخلاص املتميز 

في قطر. 

 المرأة القطرية 

ملا كان الدستور القطري الدائم ينص على أن الناس 
متساوون في احلقوق والواجبات العامة، دون متييز 
بينهم بسبب العنصر أو اجلنس أو الدين، فقد وضعت 
دولة قطر، وبالتعاون مع اليونيفيم )صندوق األمم 
املتحدة اإلمنائي للمرأة(، إستراتيجية وطنية شاملة 
للنهوض بواقع املرأة القطرية على جميع األصعدة. 
ويتضح التوجه نحو تعزيز مكانة ودور املرأة القطرية 
في احلقل السياسي من خالل عدد من املبادرات التي 
اتخذت في السنوات القليلة املاضية لتمكني املرأة من 

القيام بدورها كامال في مختلف امليادين.
وقد دخل هذا التوجه حيز التطبيق عندما شاركت 
املرأة القطرية في انتخابات املجلس البلدي في مارس 
من عام 1999 كناخبة ومرشحة، وهي أول انتخابات 

شعبية في تاريخ قطر.
وشكلت نسبة املسجالت في القوائم االنتخابية 
43.8%، شارك 42.7% منهن بالفعل في عملية االقتراع. 
كما ترش���حت ست س���يدات، ورغم عدم فوز املرأة 
بأي مقعد في املجل���س املنتخب فقد حصلت احدى 
املرشحات على نسبة 34.5% من األصوات في دائرتها 
االنتخابية. وفي انتخابات ع���ام 2003 فازت احدى 
السيدات بالتزكية. ومتثل املرأة القطرية العاملة %25 
من حجم قوة العمل املواطنة، وقد تولت مناصب مهمة 
في مؤسس���ات الدولة كان من أبرزها تعيني السيدة 
شيخة أحمد احملمود مبنصب وزيرة التربية والتعليم، 

والدكتورة شيخة املسند رئيسة جامعة قطر.
وفي إطار تنامي حضور املرأة القطرية في املجال 
االقتصادي أنشئت الش���ركة القطرية االستثمارية 
للس���يدات في إبريل من عام 1998 بدعم مباشر من 
سمو الش���يخة موزة. وتسعى الشركة لفتح املجال 
أم���ام املرأة القطرية من أج���ل االطالع على مختلف 
املجاالت املتوافرة لتوظيف واستثمار املدخرات، مما 
يتيح لها االس���تثمار واملتابعة شخصيا ومبساعدة 
فريق متخصص من ذوي اخلب���رة والكفاءة إلدارة 

االستثمارات املتوافرة محليا وعامليا.
سياسيا: تنتهج دولة قطر منذ استقاللها انطالقا من 
التزامها التاريخي والقومي سياسة تستند الى وحدة 
املصير والهدف للدول اخلليجية والعربية واإلسالمية 
وتوثيق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة احملبة 
للسالم في إطار من االحترام املتبادل واملصالح املشتركة 
ومبا يدعم ويخدم األمن والس���لم الدوليني ويحقق 

الرفاهية والرخاء جلميع الدول والشعوب.
وقد اكتس���بت قطر منذ استقاللها عبر سياستها 
اخلارجية ذات األهداف الواضحة تقديرا واحتراما على 
مختلف الصعد والساحات ملا متيزت به من بعد نظر 
ومواكبة ملستجدات األحداث واملتغيرات والتطورات 

السياسية املختلفة في العالم.
لقد تبل���ور هذا الدور بش���كل واضح منذ تولي 
الش���يخ حمد بن خليفة آل ثاني احلكم حيث عمدت 
الديبلوماس���ية القطرية إلى االنطالق من جملة من 

الثواب.
ويستند التحرك الديبلوماسي والسياسي لدولة 
قطر الى الساحة العربية األوسع على قناعتها الراسخة 
والثابتة القائمة عل���ى توحيد املواقف إزاء القضايا 
املصيرية ونبذ اخلالفات وتدعيم التضامن العربي 
واعتماد أس���لوب احلوار وتغليب املصلحة القومية 

العليا على ما سواها.
هذا غيض من فيض النجاحات القطرية التي تعجز 
الس���طور عن االحاطة بها، فاألحالم كبيرة ومسيرة 

حتقيق االهداف مستمرة.

إعداد: أحمد شعبان
في أربعة أركان األرض بات اسمها يتردد، يعرفها الصغير قبل الكبير، البعيد قبل القريب، كيف ال وقد استطاعت حتقيق احللم العنابي 
وانتزاع تنظيم مونديال 2022 من براثن كبريات الدول وحتدت املش�ككني في ملفه�ا وامكانياتها، كيف ال وقد أصبحت قبل أيام قليلة 
رائدة الدول املنتجة للغاز الطبيعي املس�ال في العالم، كيف ال وقد اصبحت محجا سياسيا يتسابق اليه الفرقاء ليختصموا لدى قيادتها 
احلكيمة ويخرجوا من عندها متفقني. إنها قطر »مونديال 2022«.. قطر االجنازات االقتصادية الباهرة.. قطر الديبلوماس�ية املشهود لها 

عامليا.. قطر صاحب السمو االمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
تلك الدرة الرابضة على كتف اخلليج العربي، حتتفل بعيدها الوطني لذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني و الذي 
يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وقد شمرت عن س�اعد اجلد لتحقيق الوعد، وعد »املونديال املثالي«، بعد أن أبرت بوعودها السابقة. 
أليس�ت هي التي نظمت أفضل دورة العاب آس�يوية؟ ألم تكن هي عراب »اتفاق الدوحة« اللبناني؟ أليست هي الدولة التي حققت معدل 
منو جتاوز ال� 15% في 2010؟ كل ذلك يتحقق وس�يتحقق مبنيا على أسس تنموية وضعها باني نهضتها احلديثة االمير الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني منذ توليه احلكم عام 1995.
وإذا كان االجنازان الرياضي واالقتصادي خطفا االبصار، فإن اجنازات قطر اإلنسانية واالجتماعية والتنموية والثقافية ال تكاد تقل اهمية 

عنهما، حيث اثبتت أن الدول ال تكون كبيرة بحجمها بل بوزنها ودورها الريادي الذي حولها الى منبر ثقافي وتنويري في املنطقة.
فقبل أسابيع قليلة تنافس في صاالتها 51 فيلما من 31 دولة شاركت في »مهرجان الدوحة ترايبكا السينمائي« والذي بات بدوره ينافس 
املهرجانات املماثلة في املنطقة، وقد كانت تلك مناس�بة لالحتفال باجناز ثقافي آخر هو افتتاح »احلي الثقافي« الذي سيتحول قريبا الى 

مركز يستقطب مبدعي العالم في مختلف أنواع الفنون. 
ولكن، البد أن وراء كل هذه االجنازات التي تعجز عن حتقيقها دول كبرى في فترات قياسية من سر، ال إنه ليس سرا، إنه قيادة حكيمة 
وش�عب مصمم على بلوغ العلى، لذلك كان اإلنس�ان القطري محور اهتمام الدولة التي أولت كل االهتمام بصحته وتعليمة وتوفير جميع 

مستلزمات احلياة الكرمية له، حيث قفز معدل دخل الفرد في قطر 
الى ما فوق 74.5 ألف دوالر سنويا.

قطر تحتفل بالعيد الوطني.. بطعم الحلم العنابي:
مونديال »مثالي« في 2022 وصدارة مصدري الغاز المسال عالميًا

متحف الفن االسالمي في الدوحة

اقتصاد قطر يتضاعف
وخب�راء سن�وات   5 ك�ل 
يتوقع�ون بلوغ�ه ال� 100
2013 ف�ي  دوالر  ملي�ار 

رؤية تعليمية نيرة 
اختصرت المسافات 

وجاءت بفروع أهم 
الجامعات

العالمية
إلى الدوحة
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حضرة صاحب الس���مو أمير البالد املفدى، 
حفظهما اهلل، فكانت املؤسسة فتحا جديدا 
في تاريخ التربية والتعليم في دولة قطر 
واملنطقة بأكملها حيث تشرف على تطوير 
التعليم العام واجلامعي في جميع جوانبه 
وتستمزج التجارب وجتلب اخلبرات العاملية 
وتشجع البحوث العلمية وقد مت افتتاح فروع 
ألفضل اجلامعات العاملية مثل وايل كورنيل 
وكارنيغي ميلون وج���ورج تاون ونورث 
ويس���ترن وكلية لندن اجلامعية وغيرها 
وهي تش���مل تخصصات متفرقة تتفاوت 
من الطب الى الهندسة الى االقتصاد وإدارة 
االعمال واحلاسوب والصحة واإلعالم والفنون 
وخالفها وأصبحت بحمد اهلل تستقطب عددا 
كبيرا من الدارسني من دول مجلس التعاون 
والعالم العرب���ي وغيرهم من الراغبني في 
احلصول على تعليم مميز ومتميز خاصة 
في الكليات العلمية الرفيعة وتوفر عليهم 
الكثير من اجلهد واملال كما توفر  لهم بيئة 

صاحلة ومالئمة للبحث والتحصيل.
كما اهتمت الدولة باكتمال بناء اإلنسان 
باجلانب الصحي، حيث مت انشاء املؤسسات 
الصحية ومت االهتمام بتأسيس بنية اجتماعية 
سليمة تبدأ من االهتمام باألسرة الصغيرة 
وص���وال للمجتم���ع مس���تصحبا العادات 
الراسخة القومية والتطور العلمي والسلوكي 

املستقيم.
كما يجيء احتفال هذا العام والبشريات 
الطيبة تتواصل حيث اعلنت دولة قطر قبل 
عدة ايام انها اصبح���ت اكبر مصدر للغاز 
الطبيعي املس���ال في العالم بإنتاج بلغ 77 
مليون ط���ن وبهذا يعزز االقتصاد القطري 
احد أهم مصادره كما اهتمت الدولة بتحسني 
انتاجها من البترول وش���جعت الصناعات 
البترولية مث���ل الصناعات البتروكيماوية 
والصناعات اخلفيفة وجتتهد الدولة لتنويع 
مصادر الدخل كروافد لالقتصاد واالهتمام 
باالس���تثمار الدولي حي���ث متكنت الدولة 
بفضل اهلل من ش���راء العديد من البيوتات 
العاملية الشهيرة واالستثمار بشراء حصص 
ضخمة في مؤسسات عاملية ذلك باإلضافة 
إلى تشجيع االستثمار في دولة قطر حيث 
مت سن القوانني املشجعة لالستثمار ومنح 
االمتيازات والضمانات جلذب املستثمرين وقد 
أسهم التنويع في مصادر الدخل واالستثمارات 
املدروسة في تقليل املخاطر فكان أن جتاوزت 
دولة قطر األزمة املالية العاملية دون تأثير 
يذكر ودون أن حتدث خلال في مسيرة التنمية 
املستدامة وقد أثمرت السياسة املالية السليمة 
رخاء ومناء وتنمية ملسها املواطن في مستوى 
معيشته واخلدمات التي تقدمها له الدولة 
وتب���وأت دولة قطر رأس قائمة دخل الفرد 

األعلى في العالم.
إن دولة قطر تدرك أهمية متتني وتوطيد 
عالقاتها مع شقيقاتها في مجلس التعاون 
اخلليجي وم���ع محيطه���ا العربي خاصة 
ومع االس���رة الدولية عامة ويولي حضرة 
صاحب الس���مو أمير البالد املفدى، حفظه 
اهلل، اهتماما خاصا لتلك العالقات حيث دأب 
سموه على التأكيد بأن تعزيز  العالقات مع 
دول مجل���س التعاون والتكامل معها يأتي 
في مقدمة السياس���ة اخلارجية لدولة قطر 
كما تؤكد القيادة السياس���ية حرصها على 
عالقات األخوة والتعاون مع الدول العربية 
واإلس���المية وتقوم بدور بن���اء في تعزيز 
أواصر تلك العالقات لتنعكس على الشعوب 
مناء واستقرارا باإلضافة ملا تلعبه دولة قطر 
من دور في االسرة الدولية كل ذلك في اطار 
احلرص الدائم على عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية لتلك الدول وااللتزام الصارم بالعمل 
في إطار القوانني واملؤسسات الدولية الداعية 
لتحقيق األمن والسلم الدوليني كما تسهم 
دولة قطر بجهد مقدر في العون االنساني 

بشتى صوره اقليميا وعربيا ودوليا.
إنني كسفير لبالدي بالكويت الشقيقة، 
ليسعدني أن أعرب عن تقديري واعتزازي 
ملا وصلت إليه عالقات البلدين الشقيقني في 
شتى املجاالت وهي عالقات تعززها أواصر 
التاريخ واجلغرافي���ا والعقيدة ويوطدها 
االحت���رام املتبادل بني االش���قاء وتوثقها 
الزيارات املتواصلة وتؤكدها شواهد التاريخ 
وتدفعها لألمام توجيهات حضرة صاحب 
الس���مو أمير البالد املفدى الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني وش���قيقه حضرة صاحب 
الس���مو الش���يخ صباح األحمد أمير دولة 
الكويت الش���قيقة حفظهما اهلل، وسنعمل 
بعون اهلل على حتقيق رغبة سموهما في 
السمو بعالقات البلدين والشعبني الشقيقني 

إلى أرفع املستويات.
وبهذه املناسبة يسعدني أيضا أن أعرب 
عن خالص شكري وتقديري لوسائل اإلعالم 
الكويتية قاطبة والتي ظلت تعمل على توطيد 
العالقات وعكس الصورة املشرفة واملشرقة 

لعالقات البلدين.
وف���ق اهلل قادتنا ملا فيه خير ش���عوبنا 
وعزتها ومنعتها وكلل جهودهم بالنجاح، 

وكل عام وأنتم بخير.

حتتفل دولة قط���ر وحتتفي في الثامن 
عشر من ديسمبر بذكرى تأسيسها على يد 
الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني طيب اهلل 

ثراه وعطر ذكراه.
وبهذه املناسبة العزيزة على قلوب الشعب 
القطري يسرني أن أرفع ملقام صاحب السمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد 
املفدى، وولي عهده األمني سمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني، حفظهما اهلل ورعاهما، أطيب 
التهاني وأسمى األماني كما أتقدم للحكومة 
الرشيدة وللشعب القطري الكرمي بالتهنئة 
الصادقة، سائال العلي القدير أن يوفق قائد 
مس���يرة اخلير أمير الب���الد املفدى، حفظه 
اهلل، ملزي���د من البن���اء والتنمية والتطور 
واإلجناز وأن يدمي نعم األمن واألمان والرخاء 

واالستقرار على بالدنا انه سميع مجيب.
ويجيء احتفال دولة قطر هذا العام وبالدنا 
قد  نالت شرف استضافة كأس العالم 2022 
بعد جهود مضنية وعظيمة بذلتها دولة قطر 
قيادة وحكومة وشعبا وبرعاية شاملة في 
صاحب الس���مو أمير البالد املفدى الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه اهلل ورعاه 
وبجهود مخلصة من ولي العهد األمني سمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني وصاحبة السمو 
الشيخة موزة بنت ناصر املسند حرم سمو 
أمير البالد املفدى والشيخ محمد بن حمد آل 
ثاني حفظهم اهلل جميعا، كل ذلك مبباركة 
ومؤازرة ودعم الشعب القطري الوفي لقيادته 
مما كلل اجلهود بالنجاح واملثابرة بالتوفيق 
فأثمرت تلك اجلهود ذلك الشرف الكبير غير 
املسبوق الذي رفع رأس العالم العربي والعالم 
الثال���ث وأثبت للعالم أجمع أن الطموحات 
العظيمة ميكن أن تتحقق وأن اآلمال الكبيرة 

غير مستحيلة أمام العزم واإلصرار.
إن جناح دول���ة قطر وتفوقها على دول 
كبرى ذات جتارب ضخمة ورصيد وافر من 
اخلب���رة ليعد دليال على أن عالم األمس لم 
يعد هو عالم الي���وم وأن معايير االختيار 
قد تغيرت ولم تعد حكرا على دول بعينها 
اعتمادا على إرثها التاريخي في بعض املجاالت 
أو حضورها الدولي او سمعتها او حجمها 
وأصبحت دولة قطر منوذجا يحتذى في أن 
الدول الصغيرة ميكنها بالعزمية الصادقة 

حتقيق الطموحات الكبيرة.
ولع���ل جناح دولة قطر في اس���تضافة 
مونديال 2022 ل���م يأت مصادفة، حيث إن 
دولة قطر قد دأبت على استضافة البطوالت 
اإلقليمية في مناشط مختلفة منذ فترة مما 
هيأ إلقامة بنية حتتية ورياضية راس���خة 
وكان أبرز تلك البطوالت دورة اآلسياد حيث 
أدهش���ت دولة قطر العالم مب���ا قدمته من 
تنظيم وترتيب واستضافة القت استحسان 

العالم أجمع.
وان مما يثلج الصدر ان جناح دولة قطر 
ق���د القى  ترحيبا كبيرا م���ن جميع الدول 
الشقيقة والصديقة وشعوبها حيث خرجت 
مسيرات الفرح العفوية في شوارع الكثير من 
املدن تبارك لدولة قطر وعبرت عن سرورها 

وتشيد باجنازها التاريخي العظيم.
وكان االش���قاء في دول مجلس التعاون 
اخلليجي في طليعة من عبروا عن فرحتهم 
بذلك النجاح كما كانت الكويت الشقيقة قيادة 
وحكومة وشعبا من املبادرين للتعبير عن 
فخرهم مبا حتقق من اجناز وانهالت برقيات 
واتصاالت واعالنات التهاني والتبريكات من 
املسؤولني واملؤسسات والشركات واألفراد 
ما جعل أفراحنا مشتركة وغمرنا شعور بأن 
دولة قطر لم حتقق النجاح لنفسها فحسب 
بل جلميع األشقاء خاصة في دول مجلس 
التعاون، فلله احلم���د على نعمة التوفيق 

والسداد.
إن فوز دولة قطر يلق���ي عليها باملزيد 
من املسؤوليات للوفاء بتعهداتها كاملة كما 
جاءت في ملف قطر 2022 وهي قادرة بعون 
اهلل وتوفيقه على ذلك وخالل العقد القادم 
ستنتظم دولة قطر مبشيئة اهلل نشاطات 
مكثفة ودؤوبة في جميع املناشط وسيتم 
إنشاء بنية حتتية ضخمة لتواكب احلدث 
الفريد في املنطقة وسينعكس ذلك خيرا على 

التنمية واإلعمار في بالدنا مبشيئة اهلل.
إن دولة قطر حتتفي بذكرى تأسيس���ها 
وقد اكتمل بناؤنا الدستوري فصار الدستور 
سياجا متينا للدميوقراطية والشورى وحافظا 
حلقوق املواطنني في احلرية واملساواة والعدل 
ونال املواطن القطري حقه كامال في حرية 
التعبير وحق الفرص املتكافئة للكسب وحدد 
الدستور بصورة واضحة حقوق املواطنني 
وواجباتهم مما أدى إلى االستقرار الذي تشهده 
الدولة كما أصبحت دولة قطر منوذجا يحتذى 

في حرية وسائل اإلعالم والصحافة.
إن الدول تبنى بعقول وس���واعد أبنائها 
ولذلك أولى حضرة صاحب السمو امير البالد 
املفدى، حفظ���ه اهلل، اهتماما خاصا ببناء 
اإلنسان القطري عقال وفكرا وصحة فكان أن 
انشئت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
املجتمع والتي ترأس مجلس إدارتها صاحبة 
السمو الشيخة موزة بنت ناصر املسند حرم 

دوحة العالم تحتفي بذكرى التأسيس على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني

عالقات الكويت 
وقطر تعززها أواصر 
التاريخ والجغرافيا 
والعقيدة ويوطدها 

االحترام المتبادل
بقلم: سفير قطر في الكويت
 عبدالعزيز بن سعد الفهيد

.. درة اخلليج صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخة موزة بنت ناصر يحمالن كأس العالم بحضور اعضاء فريق امللف القطري

الشيخة موزة: المونديال مشروع قومي يشدد 
على حق منطقتنا في استضافة الموعد الرياضي األهم

صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر مستعرضا القوات املشاركة باالحتفال بحضور ولي العهد 
الشيخ متيم بن حمد ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد

12 تحفة فنية صديقة للبيئة تستضيف العرس المونديالي
متثل الدول التي ستتأهل إلى كأس العالم 

.2022
 ملعب اخلور: سيتم بناء ملعب اخلور 
بحيث سيتس����ع 45.330 مقعدا، على شكل 
صدفة وفيه س����قف متحرك. مينح امللعب 
للمشاهدين مش����هدا رائعا للخليج العربي 
من مقاعدهم وس����يقع في منطقة ترفيهية 

رياضية.
 ملعب الريان: ستتضاعف سعة ملعب 
الريان من 21.282 مقعدا إلى 44.740 مقعدا 
من خالل إضافة مقاعد في الطبقة العلوية 
من امللعب. وسيكون كامل اجلزء اخلارجي 
من امللعب على شكل شاشة عمالقة ليظهر 
أحدث لقطات املباراة واإلعالنات التجارية 
ومعلومات أخرى عن البطولة. وستخفض 
سعة امللعب إلى سعته احلالية بعد انتهاء 

الدورة.
 ملع�ب الوكرة: الوكرة هي إحدى أقدم 
املدن في قطر، ولها تاريخ طويل في الصيد 
التجاري والغوص بحثا عن اللؤلؤ. حتيط 
املياه مبلعب الوكرة، الذي يتسع ل� 45.120 

مقعدا.
 ملعب الشمال: يستوعب ملعب الشمال 
42.120 مقعدا.يقع في شمال قطر، على حافة 
اخلليج العربي. امللعب مستوحى من التراث 
البحري للمنطقة وقارب الصيد املستخدم 

في اخلليج العربي.
 ملع�ب خليف�ة الدول�ي: أعيد تصميمه 
لالستضافة الناجحة لدورة األلعاب اآلسيوية 
2006، ويتسع ملعب خليفة الدولي حاليا 
ل�50 ألف مقعد، وسيتم توسيعه الستقبال 

68 ألف متفرج خالل كأس العالم 2022.

ترجمة حديثة للق����الع العربية التقليدية، 
عل����ى غرار القلعة الواقع����ة بالقرب من أم 

صالل محمد.
 ملعب جامعة قطر: سيس����تبدل ملعب 
جامعة قطر، ملعب ألع����اب القوى احلالي 
داخل حرم جامعة قطر، وس����تبلغ سعته 

43.520 مقعدا.
 ملعب الغرافة: س����يتم توسيع ملعب 
الغرافة احلالي الذي يتسع ل� 21.175 مقعدا، 
الى 44.740 مقعدا، باستخدام قطع متحركة 
للجزء العلوي. وستتألف الواجهة من شرائط 

العقود التي تلي كأس العالم 2022.
 ملع�ب املدينة التعليمي�ة: يأخذ ملعب 
املدينة التعليمية شكل ماسة مسننة، تتألق 
في النهار وتتوهج ليال. تبلغ سعة امللعب 
43.350 مقع����دا، ويقع في وس����ط عدد من 
اجلامعات داخل املدينة التعليمية، ويسهل 
وصول املش����جعني إليه م����ن قطر والدولة 

اجلارة البحرين.
 ملعب أم صالل: يقع ملعب أم صالل على 
مقربة من أحد أهم احلصون التاريخية في 
قطر ويتس����ع 45.120 مقعدا. التصميم هو 

تتضمن خطط قطر الستضافة كأس العالم 
2022 لكرة الق����دم 12 ملعبا صديقا للبيئة 
خاليا من انبعاث الكربون. وعندما ال تقام 
املباريات، فإن املنشآت الشمسية في املالعب 
ستصدر الطاقة على شبكة الكهرباء. خالل 
املباريات، ستستخلص املالعب الطاقة من 
الشبكة. هذا هو أساس املالعب اخلالية من 
انبعاث الكربون.  ستتم إزالة األجزاء العلوية 
من املدرجات في تس����عة م����ن املالعب بعد 
انتهاء الدورة. أحدها، ملعب ميناء الدوحة، 
س����يكون متحركا بالكامل، وسيتم تفكيكه 
عقب انتهاء كأس العالم. وهنا حملة سريعة 

عن املالعب:
 ملعب لوس�يل: سيس����تضيف ملعب 
لوس����يل املتميز، الذي يتس����ع ل� 86 ألف 
متفرج املباراتني االفتتاحية والنهائية. يقع 
في مدينة لوس����يل، بعد كأس العالم سيتم 
استخدام امللعب الستضافة األحداث الرياضية 

والثقافية األخرى.
 ملعب ميناء الدوحة: سيكون ملعب ميناء 
الدوحة متحركا بالكامل وبس����عة 44.950 
مقعدا. صمم امللعب، الواقع على شبه جزيرة 
اصطناعية في اخلليج، الستحضار اإلطار 
البحري. ستجري مياه اخلليج على واجهته 
اخلارجية، ما سيساعد في عملية التبريد 

وحتسني مظهره اخلارجي.
 ملعب املدينة الرياضية: سيتسع ملعب 
املدين����ة الرياضية، املس����تلهم من اخليمة 
العربية التقليدية، 47.650 مقعدا.سيكون 
هذا امللعب، مع سقفه املتحرك، وأرضه القابلة 
للسحب جزئيا ومدرجاته القابلة للتفكيك، 
القطرية املتعددة االستعمال في  املنش����أة 

تعقيبا عل���ى اإلجناز الكبير 
باستضافة املونديال أكدت الشيخة 
موزة بنت ناصر املسند حرم امير 
دولة قطر صاحب السمو الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني أن فوز 
قطر هو نصر للش���عب العربي 
بأكمله، وأكدت ان »فرحتنا هي 
فرحة كل العرب وكل املنطقة«.

واعتبرت أن فوز ملف قطر 

بتنظيم املونديال أبعد من كونه 
ملفا لترشيح قطر لتنظيم كأس 
العالم لعام 2022 ألننا وضعنا 
أمام االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« مشروعا قوميا يشدد على 
حق منطقة الشرق األوسط وفق 
مشروعية التاريخ واجلغرافيا في 
الرياضي  استضافة هذا املوعد 

األهم في العالم.

وش����ددت عل����ى »ان أهمية 
وجدوى هذا احلدث ليست فقط 
رياضية لشباب املنطقة، بل أبعد 
من ذل����ك ملا ميثل����ه من فرصة 
تاريخية النفتاح الش����رق على 
الغرب ولتعزيز حوار احلضارات 
والثقافات والفهم الصحيح لآلخر 
وهي القيم التي تشكل في مجملها 

محور السياسة القطرية«.

وأعربت الش����يخة موزة عن 
أس����فها ألن املفهوم الغربي عن 
املنطق����ة العربية وعن ثقافاتنا 
الفهم،  الكثير من سوء  يشوبه 
ودلل����ت على ذلك بان أس����ئلة 
بعض الصحافيني خالل املؤمتر 
الصحافي الذي أقامه الشيخ محمد 
بن حم����د آل ثاني رئيس امللف 
القطري مع الشباب املشرفني على 

امللف في مقر »فيفا« بزيوريخ 
عقب إعالن النتيجة، قد أوضحت 
اللحظ����ات األخيرة مدى  حتى 
اجلهل الذي يس����ود الغرب عن 
حقيق����ة ما يجري ف����ي املنطقة 
وحجم التصورات السلبية التي 
يحملونها عنا والتي حان الوقت 
لتصحيحها واقتالع أسبابها من 

اجلذور.

مجسم مللعب اخلور

قوات الشرطة النسائية خالل مشاركتها في استعراضات العيد الوطني

مشعل األحمد يحضر العرض العسكري
 بمناسبة العيد الوطني لقطر

بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وسمو 
الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي 
العهد أقيم صباح أمس العرض العسكري 

مبناسبة االحتفاالت الوطنية لدولة قطر 
الشقيقة وذلك بالعاصمة الدوحة.

وحضر العرض العسكري نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد.


