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قصر السالم
أرشيف وطني

نقش القلم

محمد عبداحلميد  الصقر

الدائري السابع.. 
يا مرور

حديث اجلمعة

محمد العويصي

جامعتنا.. اجلامعة العربية املفتوحة، وما أدراك ما جامعتنا 
العربية املفتوحة التي مر على تأسيسها عقدان من الزمان.. 
ســاهمت بتخريج أجيال متعاقبة.. على اختالف األعمار 

والتخصصات والوظائف.
فتحت جامعتنا العربية املفتوحة الباب للدراسة األكادميية 
أمام الراغبني ممن يحملون شهادة الثانوية العامة، سواء من 

اخلريجني أو ممن تخرجوا منذ سنوات وسنوات.
وجاء احتفال اجلامعة العربية املفتوحة في الكويت منذ 
أيام، برعاية سامية من صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، وذلك مبرور ٢٠ عاما على تأسيســها، 
وبحضور ممثل راعي احلفل وزير التربية والتعليم العالي 
والبحث العلمي د.حمد العدواني ورئيس مجلس أمناء اجلامعة 
سمو األمير عبدالعزيز بن طالل بن عبدالعزيز، وضيوف 
اجلامعة من األمراء والشيوخ وأعضاء السلك الديبلوماسي 

وشخصيات املجتمع الكويتي.
وشهد االحتفال إطالق املعرض اخلاص باملؤسس الراحل 
املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل طالل بن عبدالعزيز، 
طيــب اهللا ثراه، وهذه الهمة في تأســيس صرح أكادميي 

خليجي وعربي متميز بنوعية التعليم املفتوح.
وكنت أحد اخلريجني من اجلامعة العربية املفتوحة التي 
متيزت في مجــال التعليم املفتوح، ورأيت جهود اجلامعة 
في تطبيق اللوائح واألنظمة على قدم وساق، وبعد التخرج 
مازالت في الذاكرة تلك األوقات ونحن على مدرجاتها وداخل 

قاعاتها الدراسية.
اجلميــل أن اجلامعة العربية املفتوحة أسســت لنظام 
التعليــم املفتوح املعترف واملعتمد في الكويت، ولها أفرع 
في الــدول العربية، ولكن نحتاج اليــوم إلى نقلة نوعية 
باعتماد تخصصات أخرى في اجلامعة مبقرها في الكويت، 
وبحاجة إلى فتح املجال أمام دراسة املاجستير والدكتوراه، 
مما يدعم خريجي اجلامعة من حملة البكالوريوس بإكمال 

تعليمهم العالي.
لقد اتسم التعليم في اجلامعة العربية املفتوحة باملرونة 
ومراعاة ظروف املنتســبني من طالبها السيما وأن هناك 
الكثيــر من الطلبة يعملون في وظائــف عدة، ولقد أولت 
الكويت الكثير من االحتفاء بهذه اجلامعة املتميزة بدءا من 
الترحيب بالفكرة من قبل املغفور له بإذن اهللا، سمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد، رحمه اهللا، وافتتاح مقرها في 
الكويت من قبل املغفور له بإذن اهللا ســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا.. وحتتفل اجلامعة اليوم 
بإطالق املرحلة اجلديدة حتت رعاية ســامية من صاحب 

السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه.
ولهذا كانت جتربة اجلامعــة العربية املفتوحة منوذجا 
للتعليم اجلامعي املفتوح، ونحتاج ملثل تعليم جامعي كهذا 

لفسح املجال أمام دعم اخلبرات بالشهادات العليا.
ومــن اإلجنازات املميزة خــالل العام املاضي حصول 
اجلامعة - فرع الكويت علــى جتديد االعتماد البرنامجي 
واملهني من مؤسسة الهندســة والتكنولوجيا البريطانية، 
ولذلك جاء االرتقاء األكادميي باملنهج والطالب متميزا مبرور 

عقدين بني التأسيس واإلجنارات.

ما كان بعيدا قد اقترب، وما كان منتظرا قد شــارف 
على البدء، وها نحن على أبواب تظاهرة عاملية ال تتكرر 
إال كل أربع سنوات، وهي أن كأس العالم القادمة على بعد 
كيلومترات قليلة من العاصمة الكويتية، فهل نســتحق 

هذه الكمية من احلظ؟ 
قطر الشقيقة سعت جاهدة على مدى سنوات ماضية 
الستقبال هذا احلدث العاملي املميز، وهي بال شك جديرة 
بتنظيمه، ملا متلكه من عقول تدير مناســبة بهذا احلجم 
وهذا الكم من البشــر القادم على أراضيها، وعلى الرغم 
من كل ما مرت به من تشكيك وأزمات خالل سنوات قليلة 
ماضية، إال أنها أثبتت أنها على مستوى احلدث، ونحن في 
الكويت شعبا وحكومة نعتز بكوننا ذراعها إن أرادت في 

أي مجال قد يخدمها في الضيافة واالستضافة.
الالفت أن دول اخلليج تفاوتت في حجم التفاعل مع هذا 
احلدث القريب جدا زمنيا ومكانيا، ونرى كيف أن اململكة 
العربية السعودية املعروفة بإجراءات دخولها الصارمة ملا 
عانته من سنوات طويلة فيما يعرف ببقايا احلجاج، أنها 
فتحت املجال للفيزا السياحية على أرضها فترة املونديال 
بشروط معقولة، فكل من ميلك فيزا أوروبية أو أميركية أو 
مقيما في اخلليج هذه الفترة ميكنه استخراج فيزا سياحية 
لدخول أراضي اململكة، وكل ذلك بتفاصيل مذكورة على 
منصاتها الرسمية، وألن اململكة عرفت كيف تستغل هذا 
العدد املهول من اجلماهير القادمــة من كل أنحاء العالم 
ملساندة دولها املشاركة في كأس العالم، فهذه اجلماهير 
ستسكن الفنادق وتأكل في املطاعم وتتسوق في املجمعات 
واألسواق وتدخل املرافق الترفيهية والسياحية، وكل ذلك 
يدعم اقتصادها احمللي وينعشه، في حني أننا في الكويت 
اكتفينا ببيان مجلس الوزراء، وهو مستحق ومثمن، بدعم 
قطر الســتضافة املونديال، ولكننا في الكويت نطمح ملا 
هو أكبر من الدعم املعنوي، نحن نريد أن نســتفيد من 
وجود العنصر البشــري الهائل في بقعة قريبة جدا منا 
بفتح األبواب لكل الزائرين، فالكويت ليســت من الدول 
التي يقصدها السياح من دول العالم، ولكن وجود فنادق 
وأجواء هادئة ومناســبة ومرافق قريبة من أرض احلدث 
قد تساعد في استقطاب اجلماهير وهو الشيء االستثنائي 
هذا العام، والذي يتطلب إجراءات وقرارات استثنائية منا 

كدولة ومؤسسات حكومية وخاصة.
ســكان العالم غالبا ال يعرفون عن الكويت سوى أنها 
بلــد حترر من العراق عــام ١٩٩١، وإن كانت دوال فقيرة 
فقد تعرف عن الكويت مساعداتها وأعمالها اخليرية التي 
هي باملناسبة مدعاة فخر واعتزاز لنا جميعا، ولكن علينا 
أن نطمع باســتغالل هذه املناسبة لنري العالم ما نتمتع 
به من دميوقراطية وســالم، ونشاط اقتصادي وعقول 
شابة ومتميزة في املشاريع واالبتكارات، نطمع بأن يرى 
العالم كله أخالق الشــعب الكويتي عن قرب، نستضيف 
اجلماهير وندعوهم ملشاركتنا اللحظات القليلة أثناء املونديال 
لندعوهم بشكل مباشر وغير مباشر للتعرف على ديننا 

وقيمنا السامية.
ليست هذه مناســبة عادية، لذلك من الغريب جدا أن 
يكون تفاعلنا معها عاديا جدا، وكأن يكفينا فقط أن نرى 
كيف فعل غيرنا من جيــران املونديال هذا العام لنحذو 
حذوهم ونســير على خطاهم إن لم نكن على استعداد 

لالبتكار واستغالل الفرص.

عند زيارتك إلى قصر السالم 
العامر مبساحاته الرحبة وأقسامه 
بداية من ترحيب  الوقت  يخطفك 
إدارته، وفريق مختصي  أســرة 
روايته، وجمال إعداده واستعداده 
للترحيب بزواره بنبرة أهل الديرة 
الراقية ووافديها املختصني بجوانب 
ديكوراته وأدواته وزوايا ماضيه 
وحاضره وللمستقبل، إذ يسهم في 
التعريف بتاريخ الديرة وجغرافيتها 
وثرواتها الطبيعية والبيئية بحرية 
وبرية، ونســيج أهله وســكانه 
وتكوينه عبر سنيه العميقة ألكثر 
من ٥٠٠ عام بحالوة معاني روابطها، 
ومرارة ما تعرضت له من مطبات 
حتكي كفاح أهلها ورزانة تعاملها 
مع تلك األحــداث، وكيف حتملها 
هذا الصرح بكل جوانبه السلمية 
ليصبح اسما على مسمى يترجم 
مقاصد عنوانه البارز على لوحات 
مداخله اجلميلة بعد إعادة حياته ملن 
العدوان  قصدوا تدميره بجحافل 
مــن اجلار إذا جــار، وحتدى كل 
ذلــك ٢٢ عاما ولم ينهر، صفق له 
مرحبا شاطئ الشويخ بنغمة أمواجه 
وعراقة الدولة العميقة حوله ليزداد 
ترحيبا بزواره إضافة لزعماء ١٧٥
دولــة زارت قاعاته للقرن املاضي 
والقرن احلالي بجماهيره ليتها تعمم 
ملناهج تعليم الدولة عامة تضاف ملادة 
«التربية الوطنية» التي مت إلغاؤها 
من سنوات بعد الغزو اجلائر بعثرة 
معلومات أجياال ال تعلم من تراثها 

سوى عنوانه!
 فليكن قصر السالم أحد أركانه، 
ومركز عبداهللا السالم ركنا بعنوانه، 
ومتحفنا الوطني واضح تواصله، 
ومنجزاتنا الوطنية خنادق أمن وأمان 
ألجيالنا حتفظ تراثها ونبرة لهجاتها، 
وكنوز وطنها يلفها والء وانتماء، 
فاجلســد الواحد إذا شكا عضو 
به تداعــت وجتمعت كل األعضاء 
ملناصرة بعضها بحزمة ونسيج ال 
يفكها احلديد وللدول العريقة منهاج 
ال يتعدى طموحنا لنصرة وطننا 
ومالمح وقواعــد دولتنا املباركة 
بحكامها ووفاء احملكومني، قولوا 
يا أهلها، آمني وكثفوا زيارات قالع 
سياحتنا مثال حي لها متحف قصر 
السالم بالشويخ، وما متت تغطيته 
من مراكــز قالعها التاريخية، اهللا 

ولي التوفيق.

يشتكي مرتادو طريق الدائري 
السابع من منطقة الظهر إلى منطقة 
اجلهراء من سرعة قائدي املركبات 
في هذا الطريق معرضني أرواح 
الغير للحوادث املرورية بسبب قلة 
كاميرات املراقبة الثابتة، علما بأنه 
توجد سيارة مراقبة، لكّن مرتادي 
طريق الدائري السابع عرفوا مكان 
سيارة املراقبة فيقومون بتخفيف 

السرعة قبل الوصول إليها.
العامة  اإلدارة  لذا يجب على 
للمــرور تغيير مكان ســيارة 
املراقبة، وزيادة عدد ســيارات 
املراقبة، أو زيادة عدد كاميرات 
الثابتة أســوة بطريق  املراقبة 

الشاليهات.
كما يشــتكي مرتادو طريق 
الدائري السابع من سوء أرضية 
الطريق بسبب مرور الشاحنات 
الكبيرة وغيرهــا من املركبات، 
لذا نناشد معالي وزيرة األشغال 
العامــة وزيرة الكهربــاء واملاء 
والطاقة املتجددة د. أماني بوقماز 
االهتمام بطريق الدائري السابع 
وتغيير االســفلت، حفاظا على 

أرواح الناس وممتلكاتهم.
ومنا إلى اللواء جمال الصايغ 
الوكيل املســاعد لإلدارة العامة 
الدوريات  للمــرور بتكثيــف 
وسيارات املراقبة بطريق الدائري 
السابع خاصة في الفترة املسائية، 
ألن بعض الشباب يخالفون قانون 
املرور في هذا الوقت معرضني 
أرواح الناس ومركباتهم للحوادث 

املرورية بسبب السرعة.
٭ آخر املقــال: «االلتزام بقانون 

املرور واجب شرعي»
تُكتب علــى لوحة  ياريــت 
اإللكترونية، توعية  اإلرشادات 

وتذكير لقائدي املركبات.

الوزراء علب التمــر الفاخر. بينما 
اخترت أنا توزيع نسخ من «أدعية 
الصحيفة السجادية» ألنه شهر الدعاء. 

وشملت كذلك نواب مجلس األمة.
بعد أيام جاءني املرحوم بإذن اهللا 
السنعوسي، منبهرا  الوزير محمد 
من هــذه األدعية الرائعة التي تعبر 
عن مكنون النفس البشرية ويعجز 
اللسان عن التعبير عنها! قلت إنها من 
زين العابدين اإلمام علي بن احلسني 
عليهما السالم. قال هل تصدق أن 
ابنتي أصبحت مغرمة بها حتى انها 
السجادية»  إال و«الصحيفة  تنام  ال 
قرب وسادتها، بعد أن ترفع كفيها 

إلى السماء بدعاء منها!
سبحان اهللا، إنه توفيق من اهللا 
تعالى فله احلمد والشكر، ورحم اهللا 

السنعوسي (الفاحتة).

تعاني مئــات العوائل من طول 
اإلجراءات وتعقيدها وخاصة مرضى 
اإلعاقــة الذهنية، حيث تســببت 
القوانني البالية في تعطيل معامالتهم 
ودخول ذويهم في متاهات وصراعات 
مع اجلهات املختلفة، وحلها الوحيد 
يكون عن طريق قضية حجر على 
احد الوالدين، وهذا أمر غير مقبول 
اجتماعيــا وال أخالقيا، ومن غير 
املنطقي أن يكون آخر ما يقدمه األبناء 
إلى آبائهم بعد كل هذه السنوات هو 
احلجر بدال من برهم ورعايتهم على 
اكمل وجه، ويحدث ذلك عن طريق 
سن قوانني منظمة وحديثة ومرنة، 

تسهل وحتفظ حقوق اجلميع. 
نتمنى من املسؤولني االلتفات إلى 
هموم مرضى ألزهامير وكبار السن 
واملقعدين، الذين أرهقتهم القوانني 
واملراجعات التي أرهقتهم أكثر مما 
أرهقهم مرضهم، فهم يستحقون 
حياة كرمية، ومعاملة إنسانية بعيدا 

عن الشروط الغريبة.
بالقلم األحمر: إلى من يهمه األمر.

فاالســتخدام الســلمي للكيمترل 
قادر على إنهاء مشكالت التصحر 
واجلفاف التــي تعاني منها العديد 
من دول قــارة أفريقيا عن طريق 
االستمطار من خلط يوديد الفضة 
مع بيركلورات البوتاسيوم، وبذلك 
يقلل من التهديدات الصحية واألمنية 
الغذائي  الناشئة عن نقص اإلمداد 
وقلة احملاصيل الزراعية، باإلضافة 
إلى قدرته على تكوين سحب قادرة 
على حجــب كمية من اإلشــعاع 
الشمسي وتبعا له تقل درجات حرارة 

بشكل ملحوظ.
ومن هنا يتضح لنا أن القمة كانت 
اقتصادية بامتياز عكســت توجها 
دوليا حقيقيا لدعم أوجه االقتصاد 
األخضر، ورسمت أشكال الصناعات 
التي ال تعتمد بشكل  املســتقبلية 
قطعي على الوقود األحفوري، بينما 
تغافلت عن أهمية االستثمار املعرفي 
بالهندسة املناخية التي بيدها احلل 

احلقيقي ألزمة املناخ.

وعلى مدار البطولة وهذا مكسب لنا 
جميعا لالطالع على ثقافتنا وتقاليدنا 
العربية واإلسالمية وانتعاش احلركة 
املال واالقتصاد  السياحية وأعمال 
والثقافة وتبادل اخلبرات، وسيشهد 
املونديال اندماج الشعوب العاملية مع 
بعضها على اختالف ثقافاتهم وإعالء 
شأن الروح الرياضية وروح احملبة 

والوئام والسالم.
لنستمتع بفنون جنوم وفطاحل 
العبي كرة القدم في العالم ونشجع 
جميع الفرق الرياضية بروح رياضية 
عالية وكلنــا ننتظر حلظة انطالق 
العالم  الكروي بطولة كأس  احلدث 
لسنة ٢٠٢٢. وقطر تبوأت سلم املجد 
العالي بإجنازها وتنظيمها فعاليات 
أكبر بطولة دولية كأس العالم لسنة 
٢٠٢٢ وستظل هذه الفترة الزمنية 
مــن عام ٢٠٢٢ محفــورة وموثقة 
بأحرف من نور في السجل التاريخي 
املشــرف، كل التوفيــق والنجاح 

حلكومة وشعب قطر الشقيق.

زمزم املبارك.
بعد عودتي من النمسا أحضرت 
للوزراء علب «الكاكاو» الفاخر، لكن 
لألسف تشوه شكله بسبب حرارة 

غالوة بالدنا!
ومبناسبة شهر رمضان، يتهادى 

إجراء املعامالت البنكية دون احلاجة 
إلى وجود وكالة عامة أو بنكية من 
خالل املكلف الذي يرعى كبير السن، 
فالقوانني احلالية غير مجدية وتعود 
بالضرر على العائلة واملسن نفسه، 
مما يتطلب رفع قضية حجر ضد 
األم أو األب حتــى تتخلص بعض 
املعامالت البسيطة، كتجديد جواز، 
بطاقة مدنية، حتويل أموال، أو أي 
معاملة تخص التأمينات االجتماعية 

والهيئات املختلفة وغيرها. 

وتعاونا مع املؤسســات التمويلية 
الدولية من البنك الدولي واإلقليمي 

الداعم ملشاريع التنمية املستدامة.
ومــن زاوية أخرى، الهندســة 
املناخية أعطت حلوال فعلية ونافذة 
لعالج املشــكالت البيئية املعاصرة 
وبوقت قياسي وتكلفة أقل، والتي من 
بني تقنياتها غاز الكيمتريل واملتألف 
من سلسلة مركبات كيميائية لغرض 
املتباينة،  الطبيعية  الظواهر  إحداث 

املسافات فيما بينها وهناك الكثير 
من املكاســب التي ستجنيها قطر 
والدول اخلليجية والعربية من هذا 
احلدث العاملي الكروي، حيث سيتابع 
احلدث الكروي الكبير كأس العالم ما 
يقارب ٥ مليارات إنسان من جميع 

أنحاء العالم.
وحتما ســيزور قطر ما يقارب 
املليون ونصف املليون زائر ومشجع 
وأفواج بشرية من مختلف أنحاء العالم 

اللذيذة، وآخر من باريس يقدم طبق 
بألوانه املشوقة،  «املاكرون»  حلوى 
والقادم من إيران ال يخلو من أقراص 
«الســاهون» الهش، و«الكز» الغني 
بالفســتق وماء الورد، ومن املؤكد 
القادم مــن العمرة ال يخلو من ماء 

القوانني وتطويرها لتتناســب مع 
العوائل واملرضى واملقدر  ظروف 
عددهم باآلالف، فمثال: ميكن تفويض 
املكلف برعاية املعاق/ كبير الســن 
بإجراء املعامــالت اإلدارية واملالية 
والبنكية نيابة عن أحد والديه، بعد 
توقيعه إقرارا بتحمل املســؤولية 
الكاملــة عن ذلــك، وميكن أيضا 
العامة لشــؤون ذوي  الهيئة  ربط 
اإلعاقة بالبنــوك، وهي التي تقوم 
مبخاطبة البنك حتى يتم تســهيل 

احلياة البشرية.
لــذا جند أنــه متت اإلشــارة 
خــالل املؤمتر إلى تبني العديد من 
االستراتيجيات الصناعية والتقنية 
من قبل الدول الصناعية واملتقدمة 
في مجال الطاقة والتكنولوجيا تعزز 
معاجلة النفايات الســامة والغازات 
الدفيئة والتقليل بقدر اإلمكان منها 
واستبدالها بالطاقات النظيفة وصديقة 
البيئة، وهذا يتطلب استثمارات فائقة 

العاملي وتطوير كامل لبنيتها التحتية 
وإنشاء املالعب احلديثة والفنادق 
الترفيهية واجلسور  واملشــاريع 
واحلدائق وتنفيذ شــبكة متطورة 
من الطرق السريعة واستخدام تقنيات 

حديثة لتبريد املالعب.
كما ســخرت الطاقات البشرية 
الكروية  للبطولة  العالية  وخبراتهم 
العاملية ومبشاركة ٣٢ دولة، وما مييز 
املالعــب الرياضية القطرية تقارب 

«الصوغة» وجمعها «صوايغ»، 
تعني في اللهجة الكويتية هدية القدوم 
من السفر. وأصلها هي الهدايا التي 
يجلبها احلاج لألهــل واألصدقاء 

واجليران بعد عودته من احلج.
وهي عادة طيبــة رأيتها كذلك 
الــوزراء بعد عودتهم  متبادلة بني 
من ســفراتهم، ومن شأنها ترطيب 
العالقات البينية، والتي قد تشــهد 
نوعا ما من التوتر عند احتدام اآلراء 
واختالف املواقف، قبل أن يخرجوا 
من اجتماع مجلس الوزراء متضامنني 

دستوريا!
فهــذا يهدي «الغتــر احلريرية 
املزخرفة» من سلطنة عمان، وتسمى 
عندهم «املصر» وتلبس هناك على 
شكل عمامة، وذاك من القاهرة يهدي 
كرتونا من ماجنــا «فص عويس» 

يتطور عقل اإلنسان مع التقدم 
في العمــر، وقد يصل إلى مراحل 
هو بحاجة فيها إلى رعايته جسديا 

ومعنويا وماديا.
هناك قضايا حساسة اجتماعيا 
على الرغم من كونها مقبولة قانونيا، 
ومن هذه القضايا هي قضية احلجر 
على أحد الوالدين بسبب اخلرف أو 
الزهامير أو أي مرض آخر يعوق كبير 
السن من أداء مهامه وممارسة حياته 
بشكل طبيعي، فهذه احلاالت اخلاصة 
حتتاج إلى شروط وقوانني خاصة 
أيضا حتى يسهل على ذوي كبار 
الرسمية  املعامالت  السن تخليص 

والروتينية بشكل سلس وميسر.
في احلقيقــة، تتطلب القوانني 
احلالية مراجعات «طويلة عريضة» 
تستمر ألشهر حتى تخلص معاملة 
واحدة فقط، وغالبا يصل املوضوع 
إلى طريق مسدود، وينتهي في أروقة 
املكلفة واملهدرة  احملاكم والقضايا 

للوقت واجلهد.
بديهياً، يتوجــب حتديث هذه 

جســدت فعاليات قمــة املناخ 
(cop٢٧) اخلتامية األبعاد االقتصادية 
للقضايا البيئية املتنوعة والتي دعمتها 
اتفاقية باريس بشــأن تغير املناخ 
و(بروتوكول كيوتو) بهدف خفض 
مؤشر االنبعاث الكربوني واحلد من 
ارتفاع درجات حرارة كوكب األرض.
البيئية  الدراسات  إلى  فاستنادا 
احلديثة فقد بدأ العد التنازلي إلعالن 
حاالت االستغاثة اإلنسانية القصوى 
من تزايد حلــاالت حرائق الغابات 
املدمــرة والفيضانات  واألعاصير 
والكوارث املترتبة عليها، باإلضافة 
إلى املشكالت األخرى التي تعاني منها 
الدول من احلروب الباردة والطاحنة 

على املوارد احليوية والطاقة.
لنا مدى  العملي عكس  فالواقع 
االرتبــاط بني املنــاخ واالقتصاد 
كوجهني لعملة واحدة، فلبلوغ الهدف 
من تقليل االنبعاثات الكربونية البد 
من االنتقال إلى االقتصاد األخضر، 
وهذا هو عنوان املرحلة القادمة في 

نعتــز ونفخر بتنظيــم قطر 
الكروي  الرياضي  الشقيقة احلدث 
العاملي مونديال كأس العالم ســنة 
٢٠٢٢، وقطر الدولة اخلليجية العربية 
الصغيرة في مساحتها اجلغرافية 
والتي تشرف على مياه اخلليج العربي 
اســتطاعت بقدرتها الفوز وشرف 
تنظيم أكبر بطولة كروية كأس العالم 
سنة ٢٠٢٢ وألول مرة في الشرق 
األوسط والوطن العربي واخلليجي، 

وبذلت قطر جهودا كبيرة 
وعمال دؤوبا منذ عدة سنوات من 
أجل إجناح هذا احلدث الكروي العاملي 

وأكبر بطولة رياضية دولية.
وقد سخرت قطر جميع اإلمكانيات 
واجلهود لبناء ما من شــأنه إجناح 
بطولة العالم الكروية واســتطاعت 
الرياضية  املنشآت  العديد من  بناء 
واملالعب واملجهزة بأحدث أساليب 
التقنية العلمية احلديثة وإنفاق أكثر 
من ٢٢٠ مليار دوالر إلعادة تأهيل 
الدولة بأكملها من أجل احلدث الكروي 

سلطنة حرف
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