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 »دوحة« العرب حتتفل بعيدها الوطني وتزهر إجنازات مبهرة وتطورًا 
قامت هيئة األشغال العامة بإعداد 
اخلطة العمرانية الشاملة للدولة 
وتضمنت هذه اخلطة اخلمس���ية 
حتى نهاية العام 2009 عدة مشاريع 
رئيس���ية تغطي قطاعات الطرق 
40 مش���روعا والصرف الصحي 
16 مش���روعا واملباني 17 مشروعا 
وتتجاوز تكلفتها حوالي 27 مليار 

ريال قطري.

قطر.. حوافز االستثمار

اصبح���ت قطر في ع���ام 1994 
العضو احلادي والعش���رين بعد 
املائة في االتفاقية العامة للتجارة 
والتعرف���ة اجلمركية )غات( التي 
تعرف حاليا باسم منظمة التجارة 
العاملية، بل قامت قطر باستضافة 
وتنظيم املؤمتر ال���وزاري الرابع 
العاملية بالدوحة  التجارة  ملنظمة 
في ع���ام 2001 وق���د وقعت قطر 
التعاون  اتفاقي���ات  مجموعة من 
االقتص���ادي والتج���اري والفني 
الدول  العش���رات من  بينها وبني 
الشقيقة والصديقة. وتتمتع قطر 
النظام املصرفي فيها  باس���تقرار 
وعدم وجود قيود على املعامالت 
املصرفية واملالية وكذلك عدم وجود 
قيود على التصدير، وتلتزم الدولة 
بدعم وحتفيز االستثمارات االجنبية 

والوطنية دون متييز.
وال توج���د في قطر قيود على 
نوعية االس���تثمارات وال تتدخل 
الدولة في القرارات االستثمارية اال 
فيما يتصل بسيادتها او االمتيازات 
املمنوحة لقطاعات محددة، وتسمح 
قوانني قط���ر بحرية دخول رأس 
امل���ال وخروجه من البالد وحرية 
حتويل االرباح واالصول متى رغب 
املستثمر في ذلك وحرية التحويل 
للعمالت االجنبية مع ثبات سعر 

الصرف تقريبا.
وتس����مح قطر للمستثمرين 
االجانب باالس����تثمار في جميع 
قطاعات االقتصاد الوطني بشرط 
ان يكون لديهم ش����ريك قطري او 
اكثر ال تقل مس����اهمتهم عن %51 
من رأس املال، ولقد اجاز القانون 
القطري، مبوجب مرسوم اميري، 
استثمار االشخاص غير القطريني 
الموالهم دون شريك قطري في مجال 
الصناع����ة او الزراعة او التعدين 
او القوى احملركة او السياحة او 
مقاوالت االعمال. وبينما يختص 
املجلس االعلى للشؤون االقتصادية 
واالس����تثمار بصفة عامة بجميع 
االمور املتعلقة بشؤون االقتصاد 
والطاقة واستثمار احتياطي الدولة 
فإن مركز قطر للمال واالعمال يهدف 
الى تعزيز النشاط االقتصادي، مبا 
يتواكب م����ع التطور االقتصادي 
الترخي����ص  العامل����ي وللمرك����ز 
للشركات واالفراد وهيئات االعمال 
بتأس����يس او اقامة اعمال البنوك 
واالس����تثمار وش����ركات التمويل 
التأمني واسواق  ومزاولة انشطة 
املالية  املال وبورص����ات االوراق 
بجميع اش����كالها وادارة االموال 
والسمسرة بجميع انواعها. ولقد 
ش����كل مجل����س ادارة جهاز قطر 
لالس����تثمار وعلى رأسه الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني ولي العهد 
رئيسا فضال عن تشكيل مجلس 
ادارة هيئة قطر لالسواق املالية، 
واطلقت وزارة االقتصاد والتجارة 
مشروعا هو االول من نوعه النشاء 
مناطق حرة في الدولة تصل نسبة 
متلك املستثمرين االجانب فيها الى 
100% بعد السماح لغير القطريني 
باالنتفاع بالعقارات ملدة 99 سنة 
قابلة للتجديد في 18 منطقة متفرقة. 
ويعد رفع التصنيف املالي لقطر 
مؤخرا دليال قويا على سالمة النهج 

االقتصادي في قطر.

الصناعة في قطر

للصناعة في قطر قصة مبهرة 
حي���ث تتبن���ى الدولة سياس���ة 
الدخل وحتقيق  تنويع مص���ادر 
النم���و  االقتصادي املس���تقر عن 
طريق االستغالل االمثل ملواردها 
الطبيعية عب���ر تطوير حقل غاز 
الشمال وصناعة البتروكيماويات 
واحلديد والصلب وصناعة التكرير 
والتي جنحت الدولة في زمن قياسي 
في إنشائها وتشغيلها لتصبح قطر 
منتجا رئيسيا للغاز الطبيعي املسال 
واملنتج���ات البترولية االمر الذي 
يؤدي الى زيادة كبيرة في عائدات 
البالد مما يساهم في دفع مسيرة 
النمو االجتماعي واالقتصادي في 

الدولة.

المناطق الصناعية

٭ مدينة مسيعيد الصناعية: يتركز 
فيها العديد من الصناعات الثقيلة 
البتروكيماويات، األس���مدة  مثل 
الكيماوي���ة، احلدي���د والصلب، 

وسوائل الغاز.
٭ منطقة راس لفان الصناعية: هي 

جلامعات عاملية مرموقة، إضافة الى 
التركيز على البحث العلمي الذي 
رصدت له الدولة ميزانية ضخمة 
الناجت احمللي،  تعادل 8.2% م����ن 
كما ش����هدت جامعة قطر خطوات 
تطويري����ة وإصالحي����ة ملواكبة 

احتياجات سوق العمل.
ول����م يكن املج����ال االجتماعي 
مبن����أى ع����ن خط����ط التطوي����ر 
والتحديث واإلصالح، فتم إنشاء 
املجلس األعلى لش����ؤون األسرة 
الذي انبثقت عنه مراكز ومؤسسات 
تعنى بحقوق الطفل واملرأة واملسن 
وذوي االحتياجات اخلاصة وكل 
شرائح املجتمع، كما طالت خطوات 
التحديث اجلهاز القضائي واإلداري 
واألمني بالدولة وقطاع االتصاالت 

والبيئة والثقافة والفنون.
وش����هد اإلعالم تطورا نوعيا 
متثل في االنفتاح في حرية الرأي 
والتعبي����ر، وألغي����ت كل مظاهر 
الرقابة على وس����ائل اإلعالم مبا 
في ذل����ك إلغاء وزارة اإلعالم، كما 
دخل اإلعالم عص����ر تكنولوجيا 
املعلومات وأصبحت قطر من بني 
الدول املشهود لها في هذا املجال. 
فيما ش����هد املجال الرياضي ثورة 
كبيرة أبرز محطاتها تنظيم دورة 
األلعاب اآلسيوية اخلامسة عشرة، 
فضال عن جناحها املبهر في تقدمي 
ملف متكامل استطاعت من خالله 
انتزاع تنظيم مونديال 2022 من 
دول عريقة في هذا املجال. وليس 
آخرا اس����تضافتها دورة األلعاب 
العربي����ة، إضاف����ة إل����ى حتقيق 
العديد من البطوالت على مستوى 
املنتخبات خليجيا وعربيا ودوليا 
في وقت حتظى فيه رياضة املرأة 

باالهتمام والعناية.

قطر نحو المستقبل

بدخ���ول األلفية الثالثة خطت 
دولة قطر خطوات كبيرة على صعيد 
مفهوم اخلدمات في الدولة وقد جاء 
إنشاء هيئة األشغال العامة )أشغال( 
ليصب في إطار هذه النظرة اجلديدة 
والروح العصرية اللتني تصبان في 
مطلب السرعة في اإلجناز مصحوبة 

بالكفاءة العالية.
وتعتبر املرحلة الراهنة في املشهد 
العمراني في قطر مرحلة تاريخية 
مفصلية من أبرز سماتها التغيير 
والتطوير واعتماد معايير اجلودة 
في جميع مناش���ط احلياة العامة 
واس���تكمال بناء دولة املؤسسات 
لتحقيق التنمية الش���املة. ولقد 

حتوالت دستورية وسياسية كبيرة 
من بينها صدور الدس���تور الدائم 
للدولة في الثامن من يونيو 2004 
بعد إقراره في استفتاء شعبي حظي 
مبوافقة 96.6%.وجرت أول انتخابات 
بلدية في الدولة ف���ي العام 1999 
شاركت فيها املرأة ناخبة ومرشحة، 
كما مت إنش���اء اللجن���ة الوطنية 
حلقوق اإلنس���ان في إطار تعزيز 
احلقوق واحلري���ات وصيانتها. 
الش����يخ  وانتهجت قطر في عهد 
حمد سياسة خارجية ترتكز على 
الوضوح والصراحة في تعاملها 
مع قضايا الوطن واألمة وااللتزام 
مببادئ التعايش السلمي والتعاون 
الدولي واالحترام املتبادل واالنفتاح 
على احلضارات واحلرص على دعم 
مسيرة مجلس التعاون اخلليجي 
كأولوية في السياسة اخلارجية 
القطرية وحتقيق التضامن العربي 
وتعزيز قنوات االتصال والثقة مع 

الدول العربية واإلسالمية.
وفي ظل هذا التوجه احلكيم في 
السياسة اخلارجية حظيت قطر 
بثقة العالم عندما اختيرت عضوا 
غير دائم مبجلس األمن ابتداء من 
األول من يناي����ر 2006 وكان هذا 
االختيار مبنزلة تأكيد عاملي على 
دور قطر احملوري على الس����احة 
الدولية. وشهدت قطر في عهد أميرها 
طفرة اقتصادية نوعية وضعتها 
العاملية  على خريطة االقتص����اد 
في قطاعات الصناعات املرتبطة 
النفط  الغاز وصناعة  بتس����ييل 
والبتروكيماويات، فضال عن صدور 
القوانني املهيئة ملناخ االس����تثمار 
وتأسيس األجهزة والهيئات واملراكز 
املالية واالستثمارية التي تضمن 

التنمية املستدامة في البالد.
وفي قطاعي الصحة والتعليم 
توسعت خدمات الرعاية الصحية 
وأنشئت مدينة حمد الطبية والعديد 
م����ن املستش����فيات املتخصصة 
واملراكز الصحية وفق رؤية واضحة 
تهدف الى الوصول بهذا القطاع إلى 

املستويات العاملية.
واحتلت قطر املرتبة األولى على 
مستوى الشرق األوسط من حيث 
اإلنفاق على الصحة وفق التقرير 
العاملية  السنوي ملنظمة الصحة 

في 2006.
ودخل قطاع التعليم عهدا جديدا 
بإنش����اء املجلس األعلى للتعليم 
وإطالق مب����ادرة تطوير التعليم 
»تعليم ملرحلة جديدة« والتوسع 
في املدارس املس����تقلة وتأسيس 
املدينة التعليمية التي تضم فروعا 

وش���هدت فت���رة حك���م حفيد 
الش���يخ جاسم الش���يخ علي بن 
عبداهلل تصدير أول ش���حنة من 
البرية من محطة  بترول احلقول 
امس���يعيد، وذلك في 31 ديسمبر 
1949م وفي 29 نوفمبر 1952م وقع 
الشيخ علي اتفاقية مع شركة شل 
لالستكشافات اخلارجية احملدودة 
الس���تخراج البترول من احلقول 
البحرية، كما يعود له الفضل في 
إنش���اء نظ���ام إداري فعال إلدارة 
االقتصاد البترولي في البالد، السيما 
أن البالد قد دخلت حقبة اقتصادية 
جديدة مع االكتش���افات النفطية. 
وش���هد عهد الشيخ أحمد بن علي 
الذي تول���ى احلكم في 24 أكتوبر 
1960م منوا في النشاط االقتصادي 
بعد تزايد االكتشافات النفطية ومت 
تعيني الشيخ خليفة بن حمد وليا 

للعهد ونائبا للحاكم.
وتولى أول وزارة للمالية في 
نوفمبر 1960 ومت تشكيل مجلس 
استش���اري للمساعدة في شؤون 
احلكم عام 1964، كما صدر الدستور 
املؤق���ت في 2 أبري���ل 1970م ومت 
تش���كيل أول مجلس للوزراء في 
الب���الد في 28 ماي���و 1970م، وفي 
هذا العهد حققت قطر قفزة دولية 
نوعية عبر انضمامها إلى عضوية 

»أوپيك«.
وفي 3 س���بتمبر 1971م أعلن 
الشيخ خليفة بن حمد استقالل قطر 
لتنتهي بذلك املعاهدة البريطانية � 
القطرية التي أبرمت عام 1916م. وفي 
عهد صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن حمد آل ثاني الذي تولى حكم 
البالد في 22 فبراير 1972م مت تعيني 
أول وزير للخارجية ومستش���ار 
لألمير ليدشن بذلك مرحلة جديدة 
من التنظي���م احلكومي واإلداري، 
وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في حقل 

الشمال أواسط عام1991م.
وإذا كانت تلك نظرة س���ريعة 
على تاريخ دوحة اخلليج وماضيها 
العريق، فإن حاضرها ومستقبلها 
ال يقالن نضارة وإشراقا وطموحا 
مع تولي صاحب الس���مو الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني اإلمارة في 

يونيو عام 1995م.
التنمي���ة  ودخل���ت مس���يرة 
والبناء الشامل مرحلة جديدة في 
كل مناحي احلي���اة في ظل رؤية 
حكيمة وقناعة راس���خة بأهمية 
احلداثة وضرورة مواكبة العصر 
ومتغيراته، جتاوبا مع طموحات 

الوطن ورخاء أبنائه.
وش���هدت قطر في عهد سموه 

حتتفل دولة قط���ر في الثامن 
عش���ر من شهر ديس���مبر من كل 
الوطني، وهو تاريخ  عام بيومها 
تولي املغفور له بإذن اهلل الشيخ 
جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس 
قطر احلديثة احلكم في البالد عام 

1878م.
ويأتي ه���ذا االحتف���ال للمرة 
األولى في تاريخ الدولة ليضيف 
عمقا تاريخيا ملسيرة اخلير التي 
تعيشها البالد حتت قيادة صاحب 
السمو أمير قطر الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني وولي عهده الشيخ 
متيم بن حم���د آل ثاني، ويؤصل 
الشرعية السياسية حلق املواطنة 
التي تدين بالفضل ملؤسسها الذي 
ناضل من أجل اس���تقاللها ودافع 
عنه وتولى املهمة من جاءوا بعده 
حتى عهد الشيخ حمد الذي توج 
هذه الشرعية بدستور دائم يعطي 
للمواطنة حقها ويجسدها قانونيا 
ويدافع عنها ويحمي هذه األرض 

الطيبة من كل شر.
وال ميكن احلدي���ث عن اليوم 
الوطن���ي لدوح���ة اخللي���ج دون 
احلدي���ث عن تاريخ وش���خصية 
الشيخ جاس���م بن محمد آل ثاني 
الذي ولد حوالي عام 1825، وكان 
من كبار الساسة ومتيز بالصالبة 
وقوة الشخصية، عمل نائبا لوالده 
ثم خلفه عام 1876 في ظروف مفعمة 
باألحداث والتط���ورات اإلقليمية 
والدولية، مما أكسبه خبرة ودراية 
سياسية كبيرة وملع جنمه وزادت 
شعبيته وذلك مبا أتاه اهلل من عقل 
وحكمة وحنكة وحس���ن سياسة، 
حيث استطاع جمع شتات القبائل 
القطري���ة وتوحيدها حتت لوائه 
وعمل على بلورة املجتمع القطري، 
وإبراز كيانه املتماسك، مما كان له 
أبرز األثر في النهج االستقاللي الذي 
سلكته قطر في عالقاتها املتوازنة 
مع الدول ذات النفوذ في املنطقة 

منذ ذلك احلني.
متكن الشيخ جاسم بن محمد 
من تأمني استقالل قطر من خالل 
أكبر قوتني متنافس���تني  اعتراف 
ف���ي منطقة اخلليج  النفوذ  على 
وهما بريطانيا والدولة العثمانية 
وقتذاك، وكان العثمانيون قد سعوا 
لزيادة نفوذهم في قطر بعد أن متت 
االستعانة بهم ملواجهة البريطانيني 
وحاولوا تعيني مسؤولني إداريني 
لهم في الزبارة والدوحة والوكرة 
وخورالعدي���د، وأيضا عن طريق 
إنشاء مركز لفرض ضرائب جمركية 
في الدوحة وتعزيز حاميتهم فيها، 
مما أدى إلى نشوب حرب مع أهل 
قطر بزعامة الشيخ جاسم في شهر 
مارس 1893 في الوجبة واستطاع 
مؤس���س الدولة وقوات���ه إحلاق 
الهزمية بالعثمانيني في املعركة، 
ويعد ه���ذا االنتصار عالمة بارزة 
في تاريخ الدول���ة احلديث نظرا 
للشجاعة واملقاومة التي واجه بها 
الشيخ جاسم وشعبه العثمانيني 

ووضعت حدا لنفوذهم.
ويعد الش���يخ جاسم من أبرز 
رجاالت عصره. فقد تلقى تعليمه 
على أيدي علم���اء أفاضل وعرف 
عنه شغفه بالعلم والعلماء الذين 
كان يلتقيهم أثناء زيارتهم له في 

قطر.
وسعيا منه نحو إحداث تغيير 
وإصالح في إدارته، أسس الشيخ 
جاسم بن محمد بن ثاني نظاما ماليا 
عرف ببيت امل���ال، تعتمد موارده 
بشكل أساسي على جتارة اللؤلؤ 
التي كانت رائجة في ذلك الوقت، 
وذلك للصرف على املرافق العامة 

وإشاعة العدل واإلنصاف.
توفي الشيخ جاسم في 1913م، 
وكان حتى حلظ���ة وفاته يتمتع 
بجميع حواس���ه وق���واه البدنية 

والعقلية.
ترك الشيخ جاسم بعد وفاته 
ديوانا في الشعر النبطي تضمن 
نبذة تاريخية تعد من أوائل التواريخ 
املطبوعة اخلاصة مبنطقة اخلليج 
العربي وبعض حوادث اجلزيرة 
العربي���ة بدءا من القرن العاش���ر 
الهجري وانته���اء بحوادث أوائل 

القرن الثالث عشر الهجري..
بعد وفاة الشيخ جاسم بن محمد 
آل ثاني تولى حكم قطر ابنه الشيخ 
عبداهلل بن جاسم آل ثاني، وفي عهد 
ابن الشيخ جاسم، الشيخ عبداهلل مت 
حفر أول بئر للبترول في قطر سنة 
1938م عق���ب توقيعه أول اتفاقية 
ملنح امتياز بترولي لشركة البترول 
االجنليزية/الفارسية في 17 مايو 
1935. ف���ي 30 يونيو 1948م عني 
الشيخ عبداهلل ابنه الشيخ علي بن 
عبداهلل نائبا له، وذلك عقب وفاة 
أخيه ولي العهد الش���يخ حمد بن 
عبداهلل في 27 مايو سنة 1948م.

وبعد تنازله عن احلكم في 20 
أغسطس 1948م أصبح الشيخ علي 
بن عبداهلل آل ثاني حاكما لقطر.

صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة

سوق واقف.. 
التراث بروح عصرية

من أشهر أسواق الدوحة وأقدمها، ليس في قطر 
وحدها، بل على مستوى اخلليج العربي وله شهرة 

كبيرة لدى أبناء املنطقة من املواطنني واملقيمني 
والسائحني حيث يعتبر احد روافد الدوحة وملتقى 

التجار القادمني للبالد لعرض بضائعهم املختلفة 
لبيعها او شراء البضائع املعروضة. 

ويعود تاريخ سوق »واقف« الى اكثر من 250 سنة 
والتزال الذاكرة الشعبية القطرية تختزل التاريخ 

املسمى الذي ظل فيه باقيا حتى اليوم والتي مرت 
بالعديد من املراحل قبل أن تندثر وتتالشى املهن 
الشعبية التي كانت حتتضنها، ويقع السوق على 

مساحة 20 الف متر مربع، وتضم بني جنباتها 1200 
محل ودكان في صفوف ملتوية تشبه شكل األسواق 

الشعبية التقليدية في الدول العربية ويضم السوق 
ثالثة فنادق أشهرها فندق بُني عام 1950 وعرف 

باسم فندق »بسم اهلل« الذي كان يضم 6 غرف فقط، 
ليكون ملجأ للزوار القادمني للدوحة واملراجعني 
للدوائر احلكومية واألجانب. ويعج سوق واقف 

باحلركة والنشاط وتنبعث منه روائح العطور الذكية 
كاللبان والبخور والعطور العربية والبهارات النادرة 

والقهوة املمزوجة بعبق حب الهيل النفاذ وشذى 
األعشاب الطبية الشعبية اضافة ملنتجات احلرف 

اليدوية كاحللي الفضية والذهبية واألواني النحاسية 
والسيوف واخلناجر واملنسوجات املطرزة واملالبس 

النسائية املخيطة كالدراعة وثوب النشل والبخنق 
والعباءة واملالبس الرجالية كالبشوت والغتر والنعال.

وقد مت تنظيم هذا السوق مؤخرا بصورة حديثة 
مع مراعاة احملافظة على طابعه التقليدي من خالل 

الترميمات والتجديدات والتغييرات التي أجريت على 
سوق واقف وجعله يحتفظ بعبق املاضي وأصالته 
ليكون أثرا شاهدا على حضارة املجتمع القطري 
وحافظا لتاريخه ومتمسكا بأيام الزمن اجلميل 

وذكريات املاضي املعاصرة للحاضر املشرق.
لهذا جاء قرار الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بتجديد 
سوق واقف وإضفاء روح التراث القطري منذ حقبة 

الثالثينيات ليزداد جماال بعد حتديثه وتطويره.
عملية البيع في هذا السوق كانت في املاضي تتم 
وقوفا. فالبائع واملشتري يجريان عملية الشراء 
والبيع وهما واقفان وهو ما تعارف عليه الناس 

بتسمية الناس للسوق بهذا االسم وإذا كان سوق 
مثل هذا موجودا في أغلب العواصم واملدن اخلليجية 

وبنفس املسمى أحيانا فإن التغيير الذي جرى 
على النسخة التراثية القدمية اللباسها رداء حديثا 
جتسد في صورة سوق حديث مختلف كليا عن 
األسواق احلديثة حيث احتفظ بالركائز األساسية 

للسوق القدمي. فالتزال األزقة الضيقة كما هي عليه 
والتزال نفس احملالت التراثية تبيع نفس منتجاتها 
من البضائع التقليدية كاحلرف اليدوية واخلياطة 

والتطريز وصنع العباءات العربية للرجال والنساء، 
اضافة الى بيع السيوف واخلناجر وأدوات املوسيقى 

واالسطوانات املوسيقية القدمية لكبار الفنانني 
العرب.

زائر السوق اليوم يجد بني جنباته العديد من املطاعم 
واملقاهي واجللسات في املمرات وهي خليط من 

مطاعم األكل الشعبي الذي تعده نساء عرفن على 
مر الزمان بأطباقهن الشعبية املميزة وسط جلسات 

شعبية وتراثية وبني مطاعم عربية من املغرب الى 
لبنان وبالد الشام اضافة للمطاعم االيرانية منتهية 
بأماكن جلسات احتساء الشاي والقهوة واملثلجات 

ذات الطابع العربي الشرقي التي غدت احدى العالمات 
الفارقة في هذا السوق.

يزور السوق ما بني 6 و7 آالف زائر يوميا خالل 
عطلة نهاية االسبوع، يقفز العدد الى ما بني 15 و20 

ألف زائر، وباإلضافة للسياح العاديني فإن السوق 
أصبح مقصدا لكبار ضيوف دولة قطر من الرسميني 

واحلكوميني وأعضاء البعثات الدولية للشركات 
واألندية الرياضية والفنانني.

سوق واقف

18 ديسمبر ذكرى تأسيس
 قطر على يد الشيخ 

جاسم بن محمد آل ثاني
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غير مسبوق ومستقبالً واعداً  بقيادة أميرها الشيخ حمد بن خليفة

قل���ب صناعة الغاز في قطر تقع 
على مساحة 106 كم2 مربع ويعد 
ميناء راس لفان واحدا من اكبر 
منش���آت تصدير الغاز الطبيعي 
املسال في العالم، بدأ تشغيله في 
عام 1996 بطاقة تصديرية تبلغ 
30 مليون طن متري في الس���نة 

من الغاز املسال.

صناعة األسمدة الكيماوية

تأسست شركة قطر لألسمدة 
الكيماوية »قافكو« في عام 1969 
وتبلغ حص���ة قطر للبترول من 
الش���ركة ما نسبته 75% ومتتلك 
شركة نورسك هيدرو النرويجية 
الش���ركة مصنعني  25% وتضم 
إلنت���اج األمونيا وآخرين إلنتاج 
التوسعة  اليوريا. وبلغت طاقة 
ملصنع قافك���و 3 الذي افتتح في 
عام 1997 )3800( طن من األمونيا 
اليوريا  يوميا و4850 طنا م���ن 
و2000 طن من اليوريا احلبيبية 
يوميا. وكان من املقرر ان ينتج 
التوسعة اجلديد قافكو  مشروع 
4 )2000( طن يوميا من األمونيا 
و3200 ط���ن متري م���ن اليوريا 
باإلضاف���ة الى 65 طنا يوميا من 
الفورمالدهايد في عام 2004. وبلغ 
إنتاج الشركة 1.418.587 طنا متريا 
من االمونيا و1.736.172 طنا متريا 

من اليوريا في عام 2002.

صناعة البتروكيماويات

قط���ر  ش���ركة  تأسس���ت 
للبتروكيماوي���ات في عام 1974 
بوصفها شركة مساهمة بني قطر 
للبترول بنس���بة 80% وش���ركة 
الفرنس���ية بنسبة %10  اتوفينا 
وشركة انيكيم االيطالية بنسبة 
10%. بدأ املصنع إنتاجه في عام 
1981 بثالث وحدات رئيسية ثم متت 
البتروكيماويات  توسعة مجمع 
في عام 1994 وبدأ انتاجه في عام 
1996 لتصل الطاقة االجمالية من 
االيثيلني الى 525 ألف طن متري 
ايثيلني  البول���ي  س���نويا. ومن 
املنخف���ض الكثافة 360 ألف طن 
متري س���نويا ومن الكبريت 70 
الف طن متري سنويا. وقد بلغ 
االنتاج لعام 2002 من االيثيلني 
495 الف طن متري كما بلغ االنتاج 
من البولي ايثيلني 379 الف طن 
متري وحقق الكبريت زيادة بلغت 

43 الف طن متري سنويا.

شركة قطر للفينيل

افتتح مشروع ش���ركة قطر 

للفيني���ل احمل���دودة ع���ام 2001 
بوصفه مشروعا مشتركا بني قطر 
للبترول بنسبة 25.5% وشركة 
قطر للبتروكيماويات بنسبة %31.9 
وشركة نورسك هيدرو النرويجية 
بنسبة 29.7% واتوفينا الفرنسية 
بنسبة 12.9% إلنتاج 290 ألف طن 
متري سنويا من الصودا الكاوية 
و180 ال���ف طن مت���ري من ثاني 
كلوريد االيثيلني و290 الف طن 
متري سنويا من احادي كلوريد 
انتاج الشركة  الفينيل. وقد بلغ 
عام 2002 )307( آالف طن متري 
من الصودا الكاوية و202 الف طن 
متري من ثاني كلوريد االيثيلني 
و227 الف طن متري من احادي 

كلوريد الفينيل.

صناعة الحديد والصلب

تأسست شركة قطر للحديد 
والصل���ب في عام 1974 ش���ركة 
مساهمة بني حكومة قطر بنسبة 
70% وكل من الشركتني اليابانيتني 
كوبي ستيل احملدودة بنسبة %20 
وطوكيو بوكي بنس���بة 10% ثم 
اصبحت مملوكة بالكامل لدولة 
قطر من���ذ ع���ام 1997 وقد بدأت 
الش���ركة بطاقة تصميمية بلغت 
330 الف طن سنويا بينما تبلغ 
الفعلية حاليا  الطاقة االنتاجية 
750 الف طن متري س���نويا من 
قضب���ان حديد التس���ليح وبلغ 
االنتاج في عام 2001 نحو 713.5 

الف طن متري.

مصانع سوائل الغاز الطبيعي

مصنع سوائل الغاز الطبيعي ان 
جي ال-1 بدأ تشغيله في عام 1974 
بالطاقة التصميمية التالية: 1350 
طنا من الغاز الغني باإليثان يوميا 
1284 طنا من البروبان يوميا. 851 
طنا من البيوتان يوميا 588 طنا 
من مكثفات سوائل الغاز الطبيعي.
مصنع سوائل الغاز الطبيعي ان 
جي ال-2 بدأ تشغيله عام 1980 
التصميمية  بالطاقة االنتاجي���ة 
التالية: 1145 طنا من الغاز الغني 
باإليث���ان يومي���ا. 1079 طنا من 
البروب���ان يومي���ا. 899 طنا من 
البيوتان يوميا. 903 أطنان من 
مكثفات س���وائل الغاز الطبيعي 

يوميا.
مصنع غاز حقل الش���مال ان 
اف جي بي بدأ تش���غيله في عام 
1991 بالطاقة االنتاجية التصميمية 
التالية: 1030 مليون قدم مكعبة 
يوميا من الغاز اخلفيف. 3000 طن 

جيل املستقبل في قطر

منظر ليلي ملتحف الفن اإلسالمي

 ذكرى اليوم الوطني محطةمهمة 
للتأمل فيما مت إجنازه وما يرجى حتقيقه

مبناسبة احتفاالت الشعب القطري باليوم الوطني لتأسيس دولة 
قطر وتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني عطر اهلل ثراه ورفع 

في العاملني ذكراه، احلكم في البالد، يسعدني ان أرفع أصدق 
التهاني وأطيب التمنيات والتبريكات ملقام سيدي راعي النهضة 
املشهودة وقائد املسيرة امليمونة حضرة صاحب السمو الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد املفدى ولولي عهده األمني سمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، حفظهما اهلل، وللحكومة الرشيدة 

ولشعب دولة قطر الوفي لقيادته، مباركة ومشاركة وتأييدا وسندا 
الرتياد آفاق التقدم والرقي والسير قدما نحو املعالي بالعلم 

والتنمية وبناء اإلنسان القطري لتتبوأ موقعها الطليعي والقيادي 
وتتخذ موقفها السيادي بدعم شعبها وانطالقا من مصاحله العليا.
إن ذكرى اليوم الوطني متثل محطة مهمة للتأمل فيما مت إجنازه 
وما يرجى حتقيقه عبر البرامج الطموحة للدولة التي تستشرف 

حاضرا زاهرا ومستقبال مشرقا لشعبها بل وتتجاوزه الى ما يحقق 
الرخاء واألمن حمليطها اخلليجي والعربي واإلسالمي والدولي.

ويحق لنا في هذه الذكرى العطرة ان نفخر ونفاخر مبا حتقق 
من إجنازات كبيرة خاصة منذ ان تولى احلكم حضرة صاحب 
السمو أمير البالد املفدى حفظه اهلل، حيث شهدت البالد طفرة 

مالية وتنموية كبيرة ما كان لها ان تتحقق لوال التوجيهات السديدة 
لسموه واملتابعة الدؤوبة حلكومته الرشيدة التي ما توانت في 
التنفيذ فكان ان أصبحت دولة قطر دولة يشار لها بالبنان في 

ميادين السياسة واالقتصاد والتطور والنماء.
وفي مجال السياسة صار لدولة قطر موقع مرموق بفضل 

سياساتها املتوازنة القائمة على التعايش السلمي واالحترام املتبادل 
وااللتزام بالتعهدات واملواثيق الدولية والتمسك بقيم العدالة 

وحقوق اإلنسان وتسوية النزاعات سلميا عبر احلوار والقوانني 
الدولية واالنحياز لقضايا الشعوب في احلرية والكرامة والعدالة 
االجتماعية كما قامت بجهود جبارة بالوساطة لفض الكثير من 

النزاعات عبر احلوار وحققت بفضل اهلل وتوفيقه الكثير من 
النجاحات.

وفي مجال نظام احلكم خطت دولة قطر خطوات واثقة ومدروسة 
نحو بناء دميوقراطي سليم وخلق بيئة صاحلة ملمارسة 

الدميوقراطية والشورى مبا يخدم مصالح الشعب ويحقق 
طموحاته في احلرية والعدالة واملشاركة في صنع القرار فكان ان 
صدر الدستور بعد ان متت إجازته باستفتاء شعبي حيث حاز ثقة 

الشعب بأغلبية تقارب اإلجماع ومنذ ذلك احلني أصبحت ركائز 
الدولة احلضارية املتمثلة في الدميوقراطية واحلرية والعدالة 

متضمنة في الدستور وظلت اجلهود تتواصل لتهيئة املناخ املالئم 
للتطبيق العملي وفي دور االنعقاد األربعني ملجلس الشورى 

القطري خاطب سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني أمير البالد املفدى، حفظه اهلل، املجلس حيث 

زف البشرى للشعب القطري قائال »وإني أعلن من على منصة 
هذا املجلس أننا قررنا أن جتري انتخابات مجلس الشورى في 
النصف الثاني من العام 2013« وأشار سموه الى تطبيق غالبية 

األهداف الدستورية مثل اجراء االنتخابات البلدية وانشاء احملكمة 
الدستورية وان تأجيل تطبيق بعض البنود كان ألسباب »متعلقة 

بتحديات التنمية في البلد واألوضاع العاصفة في املنطقة السيما 
ان بعض البنود يحتاج الى قوانني كي ينفذ«. وقد قوبل إعالن 

سموه بالبشر والترحاب من كافة شرائح املجتمع القطري متطلعني 
الى الغد املشرق باكتمال بناء قواعد مؤسسات الدميوقراطية 

والشورى وأجهزتها بغية ممارسة سليمة ومسؤولة.
كما ظلت دولة قطر تقدم بال من وال أذى املساعدات اإلنسانية 
لألشقاء واألصدقاء في كافة أنحاء املعمورة وامتدت يد اخلير 
القطرية خاصة لبناء املستشفيات واملدارس والطرق وشبكات 

املياه والكهرباء واملساعدة في إعادة توطني النازحني واستقرارهم 
وتقدمي املعونات احلياتية لكثير من احملتاجني واألسر املتضررة 
من الكوارث والصراعات في كثير من الدول العربية واإلسالمية 

وغيرها من دول العالم وذلك بتوجيهات كرمية من سمو أمير البالد 
املفدى حفظه اهلل.

وفي جانب االقتصاد ظل االقتصاد القطري يحقق منوا مضطردا 
وشهدت بذلك بيوت اخلبرة املالية العاملية ومتكنت دولة قطر من 
تخطي األزمة املالية التي ضربت العالم قبل ثالثة أعوام ومازالت 

تهدده وستكون دولة قطر بفضل اهلل ثم بفضل السياسات 
احلكيمة في مأمن من املخاطر والهزات التي قد يتعرض لها 

االقتصاد العاملي حيث اعتمدت على تنويع مصادر الدخل واحتلت 
دولة قطر مراكز متقدمة في احصائيات التنمية الدولية في النمو 

االقتصادي وتصدرت قائمة الدول في أعلى معدل لدخل الفرد في 
العالم إذ جتاوز دخل الفرد القطري أكثر من مائتني وسبعني ألف 

دوالر سنويا وتضاعف اإلنتاج ست عشرة مرة ما بني 1995 و2010 
وعادة ما تتصدر دولة قطر قائمة الدول العربية ومعظم دول العالم 
في معظم البيانات والدراسات اإليجابية االقتصادية املتعلقة بالنمو 

والتطور واخلدمات.
وقد حتقق هذا النجاح نتيجة السياسات املدروسة التي اعتمدت 

على تنويع مصادر الدخل من البترول الى الغاز الطبيعي الى 
االستثمار في اخلارج بهامش مخاطر ضئيل ودعوة املستثمرين 

وسن القوانني املشجعة لالستثمار في الدولة وظل جهاز قطر 
لالستثمار يقوم بدور فعال في ايجاد شراكات دولية حيث اشترت 
دولة قطر الكثير من املؤسسات االقتصادية الدولية الناجحة وتعمل 

على توطني تلك الشراكات داخل الدولة ضمانا لتحقيق الفائدة 
املشتركة القصوى من مثل ذلك االستثمار داخليا وخارجيا.

وقد ركزت دولة قطر على انتاج الغاز الطبيعي وتسويقه وانشاء 
موانئ لتصديره وتوفير البنية التحتية لذلك لتكون الدولة األولى 

في العالم التي متتلك احتياطيات الغاز وهو ما يجعل مستقبل دولة 
قطر أكثر رخاء مبشيئة اهلل.

كما توسعت دولة قطر في صناعة البتروكيماويات وشجعت 
الصناعات الصغيرة بشروط ميسرة وتستعد الدولة إلطالق 

مشروعات اقتصادية كبرى مثل إنشاء أكبر مطار في املنطقة 
وغيره من املشروعات.

ان التاريخ تصنعه عقول وسواعد أبناء الوطن ولذلك كان في 
صدر اهتمامات سمو األمير املفدى االهتمام ببناء اإلنسان القطري 

فانصب جل التركيز على االستثمار في التعليم والتأكيد على 
دور التعليم والتربية وثقافة املجتمع واألسرة ليبلغ ذروته في 

استكمال سياسات ومؤسسات التعليم العام  وموجهاته الرشيدة 
ثم في انشاء اجلامعات التي مت تزويدها بأفضل الكوادر وأحدث 
األجهزة التقنية وأرقى الطرق واملناهج لتواكب العالم املتحضر 

خللق جيل كفؤ قادر على حتمل مسؤولياته في بناء الوطن وصنع 
مستقبله وقد مت افتتاح فروع ألرقى وأشهر اجلامعات والكليات 

العلمية الغربية في العالم لتوفر لطالبي العلم ما ينشدونه من علوم 
املستقبل في بيئة عربية وإسالمية سليمة ولتستوعب الطاقات 

الطالبية في اخلليج خصوصا والعالم العربي عموما وغيرهم 
وأصبحت تستقبل كل عام أعدادا كبيرة من طالبي العلم واملعرفة 

من أفضل الكوادر وأميزها وأصبحت مؤسسة قطر للتقدم العلمي 
إحدى منارات التعليم في قطر والعالم العربي.

كما مت االهتمام باألسرة واملرأة والطفل ومت سن القوانني اخلاصة 
برعاية األسرة وتوفير العناية 

بالطفل ألنهما عماد املجتمع 
وأساس املستقبل وكان لسمو 

الشيخة موزا بنت ناصر 
حرم حضرة صاحب السمو، 

حفظهما اهلل، دور كبير في 
تطور التعليم واالهتمام 

بقضايا املرأة والطفل.
وفي مجال اإلعالم كانت 

دولة قطر سباقة لفتح أجواء 
اإلعالم احلر الذي ساهم 

بدور فعال في رفع سقف 
الوعي العربي وخلق مساحات 

وفضاءات لم تكن مطروقة 
من قبل في احلوار حول 

السياسة واالقتصاد واملجتمع 
والثقافة ونظم احلكم ودور الشعوب وآثارها وأفكارها في التنمية 
والدميوقراطية وحقوق اإلنسان ومتتعت أجهزة اإلعالم القطرية 

سواء املقروءة أو املسموعة أو املشاهدة بقدر كبير من احلرية 
أتاح لها لعب دور إيجابي في الرقابة واملتابعة املسؤولة األمر الذي 

ساعد فيما بلغته البلد من منو وتطور ومبا ميهد الستقبال املرحلة 
الدميوقراطية املقبلة بتفاؤل كبير.

كما درجت دولة قطر منذ عدة سنوات على تنظيم املؤمترات 
ذات املدلوالت واألهداف اإلنسانية واالجتماعية والسياسية 
واالقتصادية العميقة حيث عقدت عشرات املؤمترات الهامة 

واملتعلقة بالتنمية املستدامة وحقوق اإلنسان وحقوق املرأة والطفل 
والتطورات االقتصادية وحتقيق الدميوقراطية والشورى وحوار 
األديان وكان آخرها مؤمتر حوار احلضارات الذي انعقد األسبوع 
املاضي بحضور ومشاركة األمم املتحدة واجلامعة العربية وكثير 
من الهيئات واملؤسسات الدولية وبحضور قيادات عربية ودولية 
كبيرة وقد شارك فيه معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك احلمد الصباح ممثال حلضرة صاحب السمو أمير الكويت 
الشقيقة الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل مما يشير 

الى اهتمام دولة قطر باملؤمترات التي تتعلق بكافة القضايا التي 
تؤرق عالم اليوم لوضع احللول لها استهدافا ألمن واستقرار 

وسعادة كافة الشعوب.
أما في مجال الرياضة فقد متكنت دولة قطر من وضع نفسها 

على اخلارطة الدولية بجدارة وأقيمت فيها املنشآت الرياضية على 
أحدث طراز وأرقى املواصفات ومن خالل التجربة العملية أثبتت 
قطر قدرتها الفائقة على النجاح تنظيما وترتيبا واستضافة حيث 

سبق ان استضافت دورة األلعاب اآلسيوية »اآلسياد« وقدمت 
ما جعل العالم كله يتابع بدهشة وإعجاب فعاليات تلك الدورة 

كما استضافت عدة دورات إقليمية وعربية وعاملية في مختلف 
األنشطة واأللعاب الرياضية واستطاعت دولة قطر أواخر العام 
املاضي انتزاع الفوز باستضافة كأس العالم لعام 2022 مبشيئة 
اهلل بعد منافسة شاقة مع أكبر الدول وأكثرها ممارسة وخبرة 

وقدرات في هذا املجال حيث كان جناحا للخليجيني خاصة وللعرب 
عامة ولدول العالم الثالث قاطبة وهو ما يدل داللة قاطعة على 

مدى اجلهد الذي بذلته دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا للفوز 
باستضافة كأس العالم واإلمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة 
والثقة الدولية بالعهود التي قطعتها لتوفير كافة متطلبات الدورة 
وتهيئة الظروف املناسبة إلجناح ذلك احلدث العاملي الكبير وقد 

بدأت الدولة اآلن الشروع في إقامة بنية حتتية تتناسب وتلك 
املناسبة العاملية إلنشاء املالعب والفنادق ومقار الضيافة والطرق 

وغيرها كما تسعى دولة قطر للفوز باستضافة دورة األلعاب 
األوملبية للعام 2020 وقد وجدت املؤازرة والدعم من كثير من 

الدول الشقيقة والصديقة.
وتشهد دولة قطر حاليا املناشط املتنوعة ألضخم فعاليات رياضية 

عربية حيث تستضيف دورة األلعاب الرياضية العربية في نسختها 
الثانية عشرة كأول دولة خليجية تنظم البطولة ومبشاركة أكثر من 
ستة آالف وقد بذلت كل اجلهود لتوفير مناخ طيب لألشقاء العرب 

إلبراز إمكانياتهم ومواهبهم في جو تسوده احملبة واألخوة وكان 
حفل االفتتاح أسطوريا ومبهرا بحسب وصف أجهزة اإلعالم حيث 

احتوى على كثير من اإلشارات والدالالت احلضارية والثقافية 
واالجتماعية وعروض استخدمت فيها التكنولوجيا املتقدمة بشكل 

لم يسبق له مثيل مما يدل على إمكانيات دولة قطر في تنظيم 
البطوالت العربية والقارية والدولية وجعل كثيرا من اخلبراء 
يؤكدون على ان دولة قطر قادرة على استضافة كأس العالم 

بجدارة وكفاية واقتدار.
وقد حرصت دولة قطر على عالقات أخوية صادقة ومتميزة 

مع شقيقاتها دول اخلليج العربية ودعم مسيرة مجلس التعاون 
سعيا للوصول للهدف األسمى املتمثل في الوحدة وظلت تشارك 

بفعالية في كافة القضايا التي تهم دول اخلليج وحتقق تقارب 
وجهات النظر بينها وتدفع للتنمية والتطور وإسعاد شعوب دول 
املنطقة تلبية لطموحات تلك الشعوب لتحقيق التكامل االقتصادي 

واالجتماعي والسياسي ومبا يحقق آمالها رخاء واستقرارا وتنمية، 
وفي هذا اإلطار يسعدني كسفير لدولة قطر أن أشيد بالعالقات 

الوطيدة املتميزة بني دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة والتي 
تعتبر مثاال يحتذى ومنوذجا يرجتى في عالقات الشعوب والدول 
سواء على املستوى الرسمي أو الشعبي وذلك بفضل التوجيهات 

الكرمية حلضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
وشقيقه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر 

الصباح، حفظهما اهلل، حيث تعتبر قبسا به نهتدي ومنوذجا به 
نقتدي لتتضح لنا معالم السير في طريق بناء عالقات متينة 
راسخة تضع مصلحة الشعبني الشقيقني على رأس أولوياتها 

خاصة ألن عالقات بلدينا أزلية ومصيرنا مشترك وآمالنا وأحالمنا 
متطابقة وهي عالقة اختبرتها األيام وأثبتتها احلوادث اجلسام 

حيث تعمدت بالدماء وسوف تبقى راسخة مبشيئة اهلل في الشدة 
والرخاء.

حفظ اهلل بالدنا من كل مكروه وأدام عليها نعمة األمن واالستقرار 
ووفق قادتنا ملا فيه خير وتقدم شعوبهم وكل عام وأنتم بخير.

عبدالعزيز بن سعد الفهيد  ٭
سفير دولة قطر لدى دولة الكويت

الطبيعي  الغاز  يوميا من سوائل 
اخل���ام. 3240 طنا يوميا مكثفات 
حقل الشمال. 280 طنا يوميا من 

الكبريت.
مصنع س���وائل الغاز ان جي 
ال-4 افتتح في عام 2003 ويقوم 
باستخالص 3200 طن متري يوميا 
من االيثان و5100 طن متري يوميا 
من سوائل الغاز الطبيعي و780 الف 

برميل يوميا من املكثفات.

تكرير البترول

تتولى قطر للبترول مسؤولية 
تكري���ر البترول ف���ي البالد وقد 
افتتحت املصفاة األولى للنفط في 
البالد في عام 1974 بطاقة إنتاجية 
قدرها 6200 برميل يوميا وفي عام 
1984 انشئت مصفاة اخرى بطاقة 
انتاجي���ة قدرها 50 ال���ف برميل 

يوميا.

شركة قطر لإلضافات البترولية 
)كفاك(

افتتح مصنع الشركة في عام 
1999 وهي شركة مساهمة بني قطر 
للبترول بنس���بة 50% ومؤسسة 
البت���رول الصينية بنس���بة %20 
وشركة لي تشان يونغ للصناعات 
الكيماوية بنس���بة 15% وش���ركة 
انترناش���يونال اوكتني احملدودة 
بنسبة 15% دشنت الشركة مصنعها 
بطاقة تصميمية سنوية تبلغ 832.5 
ألف طن متري من امليثانول و610 
آالف طن متري م���ن مادة ام.تي.
بي.اي. بلغ انتاج الشركة في عام 
2002 من مادة امليثانول نحو 772 
الف طن متري كما بلغ االنتاج من 
مادة ام.تي.ب���ي.اي 576 الف طن 

متري.

شركة راس لفان للغاز المسال 
المحدودة

تأسست الشركة في عام 1993 
إلنتاج 5 ماليني طن متري سنويا 
م���ن الغاز الطبيعي املس���ال و43 
الف برميل يوميا من املكثفات وقد 
افتتحت منشآت شركة رأس غاز 
في عام 1999 وتنتج الشركة 140 
الف متر مكعب من الغاز املس���ال 
و44 الف برميل من املكثفات يوميا 
وتسعى الشركة الى زيادة الطاقة 
االنتاجية الى 20 مليون طن متري 

سنويا.
هذا غيض من فيض االجنازات 
القطرية التي يحق لها أن ترس���م 
بخطوط من ذهب خارطة املستقبل 

لدوحة العرب ولؤلؤة اخلليج.

18 ديسمبر ذكرى تأسيس
 قطر على يد الشيخ 
جاسم بن محمد آل ثاني


