
                                                              See Dunia - Dohaالدوحة -شوف الدنیا 

 
من المدن التي یشار الیھا في الوقت 

الحالي بالبنان مدینة الدوحة ، فقد خطت 
خطوات نحو المستحیل حیث اصبحت في 

 وقت قیاسي على ما ھي علیھ .
 
 

لعنا لم نتوقع بان تصبح وتتطور الدوحة بھذه السرعة ، ولكن ھناك من یقھر المستحیل لتصبح الدوحة بھذا الجمال 
 والروعة . 

 
 

 الدوحة 
 

Doha 
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ھناك قفزة صریحة وواضحة لمدینة قطر ، حیث التطور 
السریع الذي اعلنت عنھ ، فقد كانت مدینة الدوحة مجرد 

قریة صغیرة تغطیھا اكواخ  صغیرة لصید السمك ، لقد 
حیث معظم  19كانت بھذا الوصف ، إلى وسط القرن 

الحیاة في ذلك الوقت تعتمد اعتمادا كلیا على الصید 
 وتجارة اللؤلؤ .  

 
 

لقد عاشت قطر معاناة   وذلك عند ظھور اللؤلؤ 
الصناعي والذي القى   باالقتصاد فیھا إلى دائرة مظلمة 

 جدا . 
 
 

وقد جمعت قطر الباقي من ارادتھا بعد اكتشاف البترول 
، حیث بدأت قطر حیاة جدیدة  1949وذلك في عام 

 یملؤھا  التطور واإلرادة .
 

ھناك احداث البد من االشارة الیھا عن ذكر مدینة قطر كحصولھا   على االستقالل من الحكم البریطاني في عام 
 ، واختیار مدینة الدوحة لتكون عاصمة لھا .1971
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بعد ھذه االحداث التي عصفت 
بالبلد منھا السیىء ومنھا المفرح 

، بدأت قطر تشق طریقھا في 
التطور بخطوات اكثر ثبات ، 

خاصة بعد مسابقة االلعاب 
اآلسیویة والتي كانت في عام 

، ھذا الحدث اعطى قطر  2006
 دفعة قویة من التطور السریع . 

 
 
 

لقد اصبحت قطر مدینة التطور 
السریع حیث غطت ناطحات 

السحاب ارضھا التي كانت تغطیھا 
 اكواخ الصیادین 

 وال یزال ھذا التطور مستمر دون توقف .
 

لعل قطر لیست الدولة التي تكتفي بالشيء القلیل ، فقد اصبحت اسیرة الطموح والتطور السریع ، الذي یقودھا في 
 النھایة إلى طریق مشع ومضيء یراه الجمیع وال یغفل عنھ احد .

 
 

من االحداث الرائعة والتي اضفت مزید من الحیاة ومزید من التحدي للوصول إلى القمة في قطر ، ھو افتتاح مطار 
 ،   2022حمد الدولي ، حیث اصبحت قطر في ابھى حلھ في انتظار كاس العالم لعام 

 
 
 
 
 
 

ان العدید من االفكار الجمیلة 
اصبحت تتوافد على ھذه 
المدینة الرائعة لتجعلھا ، 

 محط االنظار .
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مدینة الدوحة تلك البقعة التي مكنت 

لنفسھا متسع من الشھرة والتطور الذي ال 
یمكن انكاره ، ھي من المدن السھلة جدا 
للسیاحة ، حیث یتمركز القسم التاریخي 

والسیاحي في منطقة معینة ، یسھل على 
السائح االستمتاع بجل وقتھ دون الشعور 

 بالملل .
 
 
 

من االماكن التي ال بد للسائح من زیارتھا 
عند زیارة ھذه المدینة ھو كورنیش قطر ، 
فھذا المكان  ذو خصوصیة  راقیة تجعلك 

تستمتع باوقاتك بصورة رائعة ، فھو قطعة 
 من الحیاة الحیة في  الدوحة ، وھو المكان الذي ال یمكن تاجیل الذھاب الیھ .

 
 
 

الكورنیش في المساء حكایة ذات ھمسات فقد اضفت  شجیرات النخیل الكثیر من الجمال على ھذا المكان ، فھو 
یعطیك احساس اخر من الجمال والروعة ، ناھیك عن نصب اللؤلؤة (الرمز التقلیدي القطري ) والذي یشعرك بمدى 

 االبداع الفني في تصمیمة ، فھو اكثر من مذھل .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                              See Dunia - Dohaالدوحة -شوف الدنیا 

ال زال في جعبة ھذه المدینة الكثیر لتقدمھ  
للسائح وال زالت في قیود التحدي تعیش ، 

فمن االماكن التي ال یمكن التھاون في 
ذكرھا ، ھي سوق واقف وبرج الساعة  

 وكذلك قلعة الدوحة (الكوت ) ولكن ال 
 
 

یمكنك الدخول بھا فقط التقاط الصور من 
الخارج ، وھذا یكفي لمكان رائع كقلعة 
الكوت ، وكذلك من االماكن التي یجب 

االشارة لھا متحف الفن االسالمي ، جمیع 
ھذه االماكن تتمركز بالقرب من الكورنیش 
، فیمكنك بكل راحة الذھاب الیھا سیرا على 

 االقدام .
 
 

 من المذھل فعال بان الدوحة تحتوي على نخبة من المتاحف الرائعة والتي تعد تحفة استثنائیة لمشاھدیھا 
واالكثر روعة في ھذه المتاحف بان الدخول مجاني ، اذا حالفك الحظ بالذھاب إلى قطر ، وكان لدیك متسع من الوقت 

 ، فاننا ننصحك بزیارة متحف الفن االسالمي باالضافة لقریة التراث (كتارا ) فھي مثیرة لالھتمام .

 

 المتحف العربي للفن الحدیث  
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ونذكر بعض االماكن التي ربما اردت زیارتھا ، فھي تستحق ذلك وانت تستحق ان تجعل من رحلتك اكثر فائدة  
 وجمال . 

 
 المتحف العربي للفن الحدیث  -1

 یفتح یومیا ، عدا یوم االثنین مغلق .
 لمزید من االطالعات 

www.mathaf.org.qa 
 
 
 مركز مشیرب لإلثراء المجتمع  -2

Msheireb Enrichment Centre 
 

ھذا المركز على شكل سفینة ، تم تصمیمة 
بشكل رائع جدا ، یوجد بھ العدید من 

الصور لمدینة قطر القدیمة ، وھو من 
 الروائع التي ننصح بزیارتھا .

 
 لمزید من االطالعات 

www.mec.msheireb.com 
 

 ھناك اماكن اخرى ولكنھا خارج الدوحة وھي اماكن سیاحیة رائع جدا مثل 
 Zubarahقلعة الزبارة  -1
 المتحف المذھل واالستثنائي متحف الشیخ فیصل . -2
 

 لمزید من االطالعات 
 www.qatartourism.gov.qaالھیئة العامة للسیاحة      

 
 
 
 
  

لعلنا تطرقنا إلى اھم وابرز 
المعالم التي تتوشح بھا مدینة 

الدوحة ، ونتمنى للسیاح رحلة 
 موفقة مع مزید من االطالعات . 

 
 
 
 
 
 

 

 قلعة الزبارة   

www.mathaf.org.qa
www.mec.msheireb.com
www.qatartourism.qa
www.qatartourism.gov.qa

