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تمتلك دولة قطر – بالرغم من صغر
مساحتها – حلمًا كبيرًا تعمل على تحقيقه 

ليغدو إنجازًا مبهرًا في المستقبل. بعد نجاح 
قطر بالفوز بشرف استضافة بطولة أكس 

العالم لكرة القدم 2022، جاء تشكيل اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث لتقود االستعدادات 
لتنظيم بطولة أكس العالم لكرة القدم في 

الشرق األوسط ألول مرة في التاريخ. وتسعى 
اللجنة العليا لتكون مصدر إلهام للشعب 

القطري وسائر شعوب المنطقة وتمكينهم 
من االستفادة من كرة القدم أكداة للتطور 

والتقدم، ولالحتفاء بثقافة العالم العربي 
الغنية على أعلى مستوى عالمي.

 
منذ تقديم قطر لملف استضافة بطولة أكس 

العالم لكرة القدم، وهي تركز بشلك متفرد 
على إنجاز بطولة مستدامة. وستستفيد قطر 

من طبيعة البالد الجغرافية لتقديم بطولة 
متقاربة، حيث ستكون المالعب الدولية على 

مسافات قريبة من بعضها يمكن قطعها 
باستخدام المترو أو الحافالت، كما سيتمكن 

الالعبون والمشجعون من اإلقامة في نفس 
الماكن طوال مدة البطولة. تعتمد اللجنة العليا 

خالل إنجازها لمشاريع المالعب الدولية والبنية 
التحتية على المواد الخضراء الصديقة للبيئة 

والتقنيات ذات الكفاءة العالية في استخدام 
الطاقة والتي ستقلص انبعاثات الكربون بشلك 

أكبر خالل البطولة، وهذا ما سيؤدي بالنتيجة 

نبذة عنا

إلى البرهنة على التزام رياضة كرة القدم 
بتقديم حلول للمحافظة على البيئة العالمية 

من خالل بطولة أكس العالم لكرة القدم.

يعتبر االبتاكر هو المحرك األساسي لعمل 
اللجنة العليا، حيث قامت باختبار نماذج 

مبتكرة لتقنيات التبريد التي ستضمن حصول 
المشجعين والالعبين على األجواء الباردة 

والمريحة خالل بطولة أكس العالم لكرة القدم 
قطر 2022، والذي أظهر نجاحًا مبهرًا. 

كما تعمل اللجنة العليا باستمرار على بحث 
وتطوير أفاكر مبتكرة لتجعل من البطولة تجربة 

رائعة يعيشها جميع الحضور ويستمتع بها 
المشجعون عبر شاشات التلفزيون، وسيتم 

الكشف عن هذه المبتكرات تباعًا لكما اقتربنا 
أكثر من صافرة البداية عام 2022. 

وتعد استضافة بطولة أكس العالم لكرة القدم 
2022 نقطة تحول حقيقية تترافق من خاللها 

قطر مع الشرق األوسط والعالم أجمع نحو 
خلق إرٍث من التنمية البشرية واالجتماعية 

واالقتصادية والبيئية والكروية سيدوم حتى ما 
بعد عام 2022. كما ستجني األجيال القادمة 

ثمار االستثمارات التي تحققها اللجنة العليا 
اليوم في سبيل تطوير دولة قطر، وذلك 

تماشيًا مع رؤية البالد في صناعة مستقبل 
عالمي أجمل.



                   االستدامة

تعتمد اللجنة العليا الفكر والعمل المستدام، 
وتتبنى الفرص التي تقود السبل الهادفة إلى 

رعاية البيئة، بينما تقدم مصدر إلهام للعالم أجمع 
لينتهج طريقًا واحدًا لحماية البيئة واستدامتها 

لألجيال القادمة.

             

                   الجودة

تمضي اللجنة العليا في طريقها نحو تحقيق إنجاز 
مبهر بلك عزم وإصرار، وال تدخر جهدًا للحصول على 
أعلى درجات الجودة في لك صغيرة وكبيرة. وتعتمد 

اللجنة العليا على الحلول الجازمة في مواجهة 
التحديات، منتهجًة أسلوب اإلبداع والمهارة العالية 

في إنجاز جميع مشاريعها.

                     الوحدة

 تعمل اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بعزم يدفعها 
نحو تحقيق أهدافها والوفاء بوعودها، بل وتجاوز ما 
هو متوقع منها. تؤمن اللجنة العليا بالعمل كفريق 
واحد وتعبر عن إنجازاتها بصوت واحد واثقًة بقدرتها 

على تحقيق األفضل. وتختصر طريق النجاح باعتماد 
روح الفريق وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس والوالء 

وااللتزام منقطع النظير.

                     اإلرث

تخطط اللجنة العليا لبلوغ أهداف تتخطى عام 2022، 
لتصل بنجاحها إلى خلق إرث من التنمية البشرية 

واالجتماعية والبيئية واالقتصادية والكروية. وتؤمن 
اللجنة العليا أن لدى كرة القدم قوة يمكنها إحداث 
تغيير حقيقي على جميع األصعدة، وقدرتها على 

خلق نموذج مبهر تحتذي به جميع البلدان الباحثة عن 
تحقيق االزدهار والرفاهية من خالل الرياضة.

                    االبتاكر

اإلبداع هو الركيزة األساسية لعمل اللجنة العليا، 
فهي ُتعرف بزرع روح البراعة في نفوس فريقها 

وحثهم على إطالق العنان لمخيلتهم لتحقيق ما هو 
غير مألوف، كما تتبنى اللجنة العليا األفاكر الجديدة 

وأصحاب المواهب من الجيل القادم، وتدأب على فتح 
أبواب لم تطرق من قبل الستخدام أحدث التقنيات 

في جميع مشاريعها، بهدف الوصول بدولة قطر 
والعالم أجمع إلى مستقبل مبهر.

    

               

قيمنا رؤيتنا

إنجاز ناجح لمشاريـع البنية التحتية التي تتطلبها استضافة 
تاريخية لبطولة أكس العالم لكرة القدم، تتماشى مع الخطط 

الوطنية وتترك أثرًا دائمًا لقطر والعالم أجمع.
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تركز اللجنة العليا للمشاريع واإلرث حاليًا على تحقيق ستة 
أهداف وضعتها في خطتها االستراتيجية 2012-201٥. 

تغطي هذه األهداف جميع الجوانب الخاصة بخطط اللجنة العليا 
وإنجازها المشاريع المتعلقة ببطولة أكس العالم لكرة القدم 

قطر 2022. وقد وضعت هذه األهداف متوافقًة تمامًا مع رؤية 
قطر الوطنية 2030، لتضمن أن تسهم جميع األنشطة التي 

تقوم بها اللجنة العليا في تطور البالد على المدى البعيد.

9 8
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ستضمن المالعب الدولية ومالعب التدريب 
ومشاريع البنية التحتية التي تقوم 

بتنفيذها اللجنة العليا وشراكؤها الوصول 
إلى نجاح مبهر لبطولة أكس العالم لكرة 
القدم 2022. ستترك المشاريع التي يتم 

تطويرها حاليًا إرثًا متينًا يجعل من قطر 
المستقبل ماكنًا مفضاًل للعيش والعمل 
واللعب للعقود القادمة، وذلك تماشيًا 

مع األهداف التي تضمنتها رؤية قطر 
الوطنية 2030.

ستضمن المالعب الدولية ومالعب التدريب ومشاريع البنية 
التحتية التي تقوم بتنفيذها اللجنة العليا وشراكؤها الوصول 
إلى نجاح مبهر لبطولة أكس العالم لكرة القدم 2022. ستترك 

المشاريع التي يتم تطويرها حاليًا إرثًا متينًا يجعل من قطر 
المستقبل ماكنًا مفضاًل للعيش والعمل واللعب للعقود 

القادمة، وذلك تماشيًا مع األهداف التي تضمنتها رؤية قطر 
الوطنية 2030.

1
 تقديم وإنجاز 

 برنامج متميز لبطولة أكس العالم 
لكرة القدم
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تقوم اللجنة العليا بخلق الفرص العديدة للموهوبين في 
قطر وباقي بلدان الشرق األوسط والعالم. حيث يطور فريقها 

مواهبهم باستمرار ويتعلمون مهارات جديدة لمزيد من 
التقدم الوظيفي. كما تهدف اللجنة العليا لتمكين جيل الشباب 
باألدوات الالزمة إلطالق اإلماكنات الاكملة للرياضة في المنطقة. 

في عام 2013، اكنت اللجنة العليا شريكة في إطالق معهد 
جسور الذي يعد مركزًا للتفوق في مجال اإلدارة الرياضية وتنظيم 

الفعاليات، والذي يركز على تدريب الجيل القادم من رواد اإلدارة 
الرياضية وتنظيم الفعاليات في قطر والشرق األوسط.

2
الهدف

 إعداد مواهب متميزة وإنشاء
 مركز للتفوق



3
تمضي اللجنة العليا قدمًا في تشــكيل التجربة الوطنية، وعرض 

كيفية االســتفادة من استضافة كبرى البطوالت العالمية 
اكحتفالية رياضية تشــارك فيها مختلف المجتمعات معًا. 

وســيتم توسيع نطاق هذه الفوائد محليًا وإقليميًا ودوليًا 
طوال مرحلة التنفيذ.

1٥ 1٤

الهدف

تقديم تجربة استثنائية
 محليًا وعالميًا
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٤
تأخذ اللجنة العليا للمشاريع واإلرث موقعها في طليعة مبدعي 

الفرص التي من شأنها أن تسهم في تنوع االقتصاد القطري، 
وإنجاز تقدم ملموس في مسيرة قطر نحو تحقيق هدفها 

في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة بحلول عام2030. 
ولتسهيل هذه العملية، تقوم اللجنة العليا بوضع األطر 

األساسية لفهم متطلبات نمو القطاع الخاص في قطر، من 
خالل معرفة المشالك التي تواجه مختلف القطاعات االقتصادية 
وتؤثر في تطورها، ومدى فعالية البرامج الحالية التي تدعمها. 

ونتيجة لهذا الفهم سيتم وضع استراتيجية تعمل على تحديد 
الطريقة األمثل التي يمكن للجنة العليا أن تسهم من خاللها 

في الوصول إلى تنمية مستدامة للقطاع الخاص.

17

الهدف

 دعم التنوع االقتصادي
 وتطوير بيئة األعمال



٥
تعشق قطر وباقي بلدان الشرق األوسط رياضة كرة القدم، 

وتعمل اللجنة العليا على ترجمة هذا الشغف في جعلها لعبة 
متميزة على المستوى الوطني، وزيادة الفرص لتطويرها بشلك 

جذري. وتتعاون اللجنة العليا مع االتحاد القطري لكرة القدم 
ودوري نجوم قطر وباقي شراكئها الرئيسيين على توفير السبل 

التي تضمن مشاركة الشباب في قطر والمنطقة برياضة كرة 
القدم وغيرها من الرياضات لما فيها من فوائد على الصحة 

العقلية والجسدية.

19 18

الهدف

 ترويج رياضة كرة القدم 
والتحفيز على أساليب الحياة الصحية



٦
 تطوير االستدامة البيئية

في قطر

تلتزم اللجنة العليا بالعمل على تسهيل استضافة صديقة للبيئة 
لبطولة أكس العالم لكرة القدم، وجعل قطر أحد رواد البحث 

والتطوير في مجال التقنيات الخضراء. حيث ستهدف المالعب 
التي تقوم اللجنة العليا بتنفيذها للحصول على شهادات الريادة 

في تصميمات الطاقة والبيئة )LEED(، وشهادات نظام تقييم 
االستدامة العالمي )GSAS(. وستعود هذه الخطوات بالنفع 

على قطر كما ستشلك نموذجًا يحتذى للبلدان األخرى التي تهدف 
إلى وضع االستدامة البيئية ضمن خططها الستضافة الفعاليات 

الرياضية وغيرها.

21 20
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تأخذ اللجنة العليا على عاتقها مسؤولية استضافة أقوى 
وأفضل منتخبات كرة القدم في العالم بشلك ال مثيل له. حيث 

تعمل على تنفيذ فكرة االستضافة المتقاربة، مما يعني أن لدى 
الالعبين الفرصة للراحة بشلك جيد خالل منافسات بطولة أكس 

العالم لكرة القدم قطر2022، وسيتمكن المشجعون من حضور 
أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد خالل مرحلة المجموعات، 

وستكون المالعب الدولية التي تقوم اللجنة العليا وشراكؤها 
بتنفيذها مصممة بشلك يضمن الحصول على أفضل أداء على 

أرض الملعب، ومنح المشجعين تجربة مبهرة سواء الحاضرين 
في المدرجات أو المشاهدين عبر شاشات التلفزيون.

وستعلن اللجنة العليا في الشهور القادمة عن التفاصيل 
المتعلقة بعدد من المالعب الدولية الجديدة.

مالعبنا الدولية
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تقع مدينة الوكرة على بعد 1٥ كيلو متر 
جنوب العاصمة الدوحة وُتعرف بكونها 

واحدة من أقدم المناطق المأهولة في 
قطر، إذ اكنت مركزًا للمراكب الشراعية 

القديمة التي حملت الصيادين والغواصين 
القطريين إلى عرض البحر طلبُا للرزق وبحثًا 

عن اللؤلؤ، األمر الذي مثل مصدر اإللهام 
في تصميم استاد الوكرة الجديد الذي 
سيتسع لـ ٤0,000 مقعد. سيعكس 

تصميم االستاد والمنطقة المحيطة به اإلرث 
الثقافي للمدينة ويمزجه في نسيج واحد 
يتسق مع النظرة المستشرفة لمستقبل 

قطر. قامت شركة AECOM بالتعاون 
مع شركة زها حديد للهندسة المعمارية 

بتصميم استاد الوكرة، كما تعمل شركة 
AECOM اكستشاري التصميم للمشروع

في حين تتولى شركة
KEO International Consultants إدارته.

ستتميز أرضية الملعب بعشبها الطبيعي 
كما ستكون مبردة لدرجة حرارة مثالية 
تصل إلى 2٦ درجة مئوية، ما سيضمن 

التألق على أرض الملعب، وسيوفر تصميم 
االستاد أقصى درجات الراحة للجماهير، 

حيث سيتم تبريد المدرجات بدرجات حرارة 
تتراوح ما بين 2٤ إلى 28 درجة مئوية. 

بعد نهاية بطولة أكس العالم لكرة القدم 
قطر 2022، سُيفكك الجزء العلوي الُمركب 

من مدرجات استاد الوكرة بمقاعده البالغ 
عددها 20 ألف مقعد وأنظمة التبريد 
المرتبطة بها ليتم التبرع به إلى الدول 
النامية التي تفتقر إلى البنية التحتية 

الرياضية. وسيتحول استاد الوكرة بطاقته 
االستيعابية الجديدة البالغة 20 ألف 

مقعد، إلى مقر لنادي الوكرة الرياضي.

وانطالًقا من تعهد اللجنة العليا باستضافة 
صديقة للبيئة لبطولة أكس العالم لكرة 
القدم 2022، وضعت البصمة الكربونية 
الستاد الوكرة بعين االعتبار في مرحلة 

مبكرة، حيث ُصمم االستاد بما يقلل قدر 
اإلماكن من المواد الالزمة للبناء وعلى نحو 

يراعي مقدار الكربون الذي تمثله هذه 
المواد. ويجسد االستاد مع اكفة المباني 

المحيطة به أفضل ممارسات استخدام 
الطاقة، بما يقلل إلى أقصى حد من الطلب 

على الموارد الطبيعية قبل وأثناء وبعد 
بطولة أكس العالم لكرة القدم قطر 2022.

استاد الوكرة 



إضافًة إلى ذلك، فإنه سيتم توليد كميات كبيرة 
من الطاقة المتجددة داخل المنطقة المحيطة 

باستاد الوكرة، األمر الذي سيوفر قدرًا كبيرًا 
من الطاقة الالزمة لتشغيله. ولضمان الوفاء 

بشروط االستدامة التي تتطلبها اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث، سيستهدف استاد الوكرة 

الحصول على شهادة نظام تقييم االستدامة 
العالمي )GSAS( فئة األربع نجوم وشهادة 

.)LEED( الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة

ستسهم المنطقة المحيطة باالستاد الجديد 
في تعزيز الروابط المجتمعية في الوكرة، إذ 

ستحتوي على مساحات مفتوحة ساحرة تالئم 
المشاة، ومدارس وقاعات لألفراح والمناسبات 
ومرافق رياضية متعددة وغيرها من المرافق، 

التي ستكون بمثابة ماكن للتجمع وااللتقاء 
إلثراء الحياة المجتمعية في المدينة وتوفير 

مساحة واسعة للعمل واللعب والترفيه. كما 
ستلبي المساحة الشاسعة الجديدة المخصصة 
لمتاجر التجزئة في المنطقة المحيطة باالستاد 

احتياجات رواد األعمال وأصحاب المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، مما سيعزز النمو 
المستدام ويسهم في تنوع  االقتصاد 

القطري، وذلك تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 
2030. إضافة إلى ذلك، سيضمن نظام المترو 

الجديد وخيارات النقل العام األخرى سهولة 
الوصول إلى المنطقة المحيطة؛ للك من 

جماهير بطولة أكس العالم لكرة القدم قطر 
2022 ولألجيال المتعاقبة من مجتمع الوكرة.

27 2٦
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يجسد استاد البيت - مدينة الخور روح 
قطر،  حيث يستخدم أحدث التقنيات 

وأروع االبتاكرات ليروي للعالم قصة هذه 
البالد، التي اكنت ومازالت دولة الكرم 

والجود، مضيافة ترحب بلك زوارها على 
اختالف أصولهم وثقافاتهم، وتحتضنهم 

بلك دفئ وأكنهم أصحاب الماكن، مهما 
اختلفت خلفياتهم التاريخية والثقافية.

ستتولى مؤسسة أسباير زون، وهي 
إحدى شراكء اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
تنفيذ مشروع استاد البيت - مدينة الخور 
والمنطقة المحيطة به. وسيكون االستاد 

الذي يتسع لـ٦0,000 مشجع جاهزًا عام 
2022 الستضافة مباريات الدور نصف 

النهائي لبطولة أكس العالم لكرة القدم، 
حيث سيفي بجميع المتطلبات الخاصة 

بذلك. تقوم شركة دار الهندسة بأعمال 
استشاري التصميم لالستاد والمنطقة 

المحيطة به بينما تتولى شركة بروجاكس 
أعمال إدارة المشروع.

صمم استاد البيت - مدينة الخور على غرار 
بيت الشعر، أي الخيمة التي استخدمتها 
القبائل البدوية قديمًا في قطر والدول 

المجاورة كماكن للسكن. تاريخيًا، اكن لشلك 
الخيمة الخارجي طابع مميز، حيث اكنت 

سوداء اللون مع خطوط بيضاء بارزة جلية 
لها عدة دالالت، حيث أن سماكة الخطوط 

البيضاء وعددها يدل على قبيلة مالك 
الخيمة، واكن من السهل رؤية الخيمة 

من مسافات بعيدة بفضل هذا التصميم 
المميز، واكنت رؤية الخيمة ذات الخطوط 

السوداء والبيضاء في األفق من قبل 
المرتحلين عبر الصحراء بمثابة دعوة من 
صاحب الخيمة لالستمتاع بكرم الضيافة 

األصيلة، بغض النظر عن معرفتهم 
المسبقة به. أما التصميم الداخلي للخيمة  
فهو يعتمد بشلك أساسي على النقشات 
التي عادًة  ما يكون اللون األحمر هو اللون 

الرئيسي فيها، وتتغير هذه النقشات 
التقليدية المصنوعة من نسيج السدو من 

منطقة إلى أخرى ومن عائلة إلى أخرى 
أيضًا.  وتمثل هذه النقشات الجميلة رسالة 
ترحيب بالضيف، الذي يشعر بمجرد الدخول 

إلى بيت الشعر بدفء االستقبال وكرم 
الضيافة والدعوة لالسترخاء.

ُصمم بيت الشعر ليبقى باردًا في الصيف 
ودافئًا في الشتاء، وهذا هو حال استاد 

البيت - مدينة الخور حيث سيتميز بدرجات 
حرارة مثالية تمكن الالعبين من التألق 

على أرض الملعب كما تضمن الراحة 
للجماهير على المدرجات على مدار 

السنة. وسيعتمد إنشاء االستاد والمنطقة 
المحيطة به على مواد األبنية الخضراء التي 
تقلل من استخدام الكربون، كما سيتضمن 

أفضل الممارسات في استخدام الطاقة. 
وستستخدم أحدث تقنيات ومواد البناء 

بهدف الحصول على شهادات الريادة في 
تصميمات الطاقة والبيئة )LEED(، ونظام 

 .)GSAS( تقييم االستدامة العالمي

استاد البيت –
مدينة الخور 
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ومثلما تشــلك بيوت الشعر مركزًا  مهمًا  
لتجمــع العائالت في قطر إلى يومنا هذا، 

فإن المنطقة المحيطة باســتاد البيت 
- مدينة الخور ســتكون مركزًا  اجتماعيًا  

ألهالي المدينة. كما ســيتمكن الراغبون 
بممارســة رياضة المشي والركض وركوب 

الدراجــات الهوائية وكذلك ركوب الخيل 
من التمتع بالمســارات الممتدة المخصصة 

لهــذه الرياضات. ومن ناحية تجارية، 
فإن محــالت البيع بالتجزئة المتوفرة 

في المنطقة المحيطة ســتتيح الفرصة 
ألصحاب المشــاريع الصغيرة للتطور 
واالزدهار. كما سيستخدم االستاد 

الســتضافة األحداث الرياضية والمهرجانات 
الثقافية.

ســتكون أجزاء من استاد البيت قابلة 
للنقل بعــد انتهاء البطولة، مما يعد 

ميزة أخرى يتشــابه بها االستاد مع بيوت 
الشــعر، وهذا ما سيحدث بعد عام 

2022، حيث ســيكون الجزء العلوي من 
اســتاد البيت قاباًل للفك ليتم استخدام 

القطــع التركيبية فيه لبناء المالعب في 
الدول التي تفتقــر إلى البنية التحتية 

الرياضية الاكفية. وهذه هي ســمة 
المجتمــع القطري، حيث أن روح العطاء 

متأصلــة في جذور ثقافته، وتهدف 
اللجنة العليا إلى اســتمراريتها في جميع 
المالعب التي تقــوم ببنائها بالتعاون مع 

شــراكئها، لخلق إرث متين لتطوير كرة 
القــدم  في جميع أرجاء العالم.   
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لما يزيد على أربعة عقود، لعب اســتاد 
خليفة الدولي دورًا رياديًا في مسيرة 
التنمية الشاملة التي شهدتها قطر 

بوصفه المنشأة الرياضية األبرز الستضافة 
األحداث والمنافسات الكبرى في البالد. 
وتقود مؤسســة أسباير زون - أحد شراكء 
اللجنة العليا للمشــاريع واإلرث - مشروع 

تحديث اســتاد خليفة الدولي الذي سيتسع 
لما يربو على ٤0,000 مشــجع في 2022، 

وسيضم مجموعة من المرافق الجديدة 
والمحدثة. وتتولى شركة بروجاكس 

مسؤولية إدارة مشروع التحديث، فيما 
تتولى شركة دار الهندسة مسؤولية 

التصميم.

بسقفه األبيض المتمّوج والقوس الهائل 
الذي يعلوه ُيضفي استاد خليفة على 

منطقة أسباير رونقًا وجمااًل يخطف أنظار 
الزوار وُيشلك عالمًة فارقة ُتمّيز المنطقة 

للناظر إليها من بعيد. وُيعتبر هذا االستاد 
الذي يحمل اسم األمير السابق لدولة قطر 

الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بمثابة القلب 
النابض لمنطقة أسباير التي تقع على بعد 

1٤ كيلومترًا من وسط العاصمة الدوحة 
وتضم مجموعة متاكملة من المرافق 

الرياضية الحديثة. 

وتحتضن المنطقة بين جنباتها مقر أاكديمية 
أسباير التي ُتخّرج الالعبين الشباب من قطر 
والعالم وفيها يتدرب الالعبون القطريون 

الناشئون الذين سُيشلكون العمود الفقري 
لمنتخب قطر في 2022. كما تضم المنطقة 

مستشفى سبيتار الرياضي الذي يعتبر أحد 
مراكز التفوق الطبي المعتمدة من الفيفا، 

ويتوافد إليه نجوم كرة القدم من أنحاء 
العالم بحثًا عن عالج إلصاباتهم. وذلك إلى 
جانب عدد آخر من المنشآت الرياضية ذات 

المستوى العالمي.

ويعكس تاريخ استاد خليفة الدولي مسيرة 
النهضة والتنمية التي شهدتها قطر، 

فمنذ األيام األولى لبنائه اكن هذا االستاد 
فريدًا من نوعه في قطر، وشلك مصدر فخٍر 

ألبناء البالد والمقيمين فيها الذين اكنوا 
يرون في قطر موطنًا لهم، كما ظّل استاد 

خليفة منذ تأسيسه رمزًا لطموح قطر بأن 
ُتصبح مركزًا رياضيًا عالميًا. 

عند إنشائه عام 197٦ اكن استاد خليفة 
الدولي يتسع لـ20,000 مشجع، واحتضن 

في ذات عام تأسيسه الدورة الرابعة لبطولة 
أكس الخليج، وعاد بعدها في عام 1992 

الستضافة الحدث الخليجي في نسخته 
الحادية عشــرة بعد خضوعه لعملية 

وتوسعة. تحديث 

ومع بدء األلفية الجديدة ودخول دولة قطر 
في عهد جديد من النهضة واالزدهار، عاد 

استاد خليفة الدولي من جديد ليحتل صدارة 
المشهد الرياضي مكتسبًا شهرة عالمية

مع استضافته لدورة األلعاب اآلسيوية - ثاني 
أضخم األحداث الرياضية متعددة المجاالت 
في العالم - والتي احتضنتها قطر للمرة 

األولى في الشرق األوسط. 
 

عشرات اآلالف من المتفرجين توافدوا على 
استاد خليفة الدولي لحضور حفل افتتاح 
دورة األلعاب اآلسيوية الذي سلب حينها 

ألباب الجماهير الحاضـرة في االستاد وتلك 
التي شاهدته من مختلف أنحاء العالم عبر 

البث الفضائي. وقد ضمن حفل االفتتاح 
الرائع والتنظيم الناجح لدورة األلعاب 

اآلسيوية لقطر والستاد خليفة الدولي 
ماكنة بارزة في مجال استضافة األحداث 

الرياضية العالمية بعدها. 

واليوم ُتكَتب صفحٌة جديدة في تاريخ 
قطر واســتاد خليفة الدولي مع استضافة 

البالد لبطولة أكس العالم لكرة القدم 
للمرة األولى في تاريخ الشرق األوسط، 
حيث سيلعب استاد خليفة الدولي دورًا 

مهمًا في استضافة هذه البطولة 
ويفتح أبوابه الســتقبال الجماهير من أنحاء 

العالم بعدما ســبق للجماهير من آسيا 
والمنطقة أن خبرته وأحبته. 

وتحضيرًا الستضافة هذا الحدث العالمي 
سيخضع استاد خليفة الدولي لعملية 

تحديث شاملة لُيصبح متوافقًا مع المعايير 
التي تأهله الستضافة المباريات في دور 

المجموعات وحتى دور ربع النهائي لبطولة 
أكس العالم لكرة القدم، كما سُيزّود استاد 

خليفة الدولي بتقنية التبريد المبتكرة التي 
ستضمن توفير تجربة مريحة للمشجعين 
وتأمين ظروف مثالية لالعبين وطواقم 

التدريب والحاكم.

وستتضمن المرافق الجديدة التي سُتضاف 
إلى االستاد متحف قطر 3-2-1 األولمبي 

والرياضي الذي سيحتفي بثقافة وتاريخ 
قطر الرياضي واإلرث الرياضي العالمي 
متمثاًل باأللعاب األولمبية. كما سيضم 

المتحف الذي ُيعتبر واحدًا من 22 متحفًا 
رياضيًا حول العالم معارض تفاعلية 

ومقتنيات تاريخية ستضمن اجتذاب جمهور 
واسع إلى المتحف وُتدّعم مركز قطر كمركز 

للتفوق الرياضي في الشرق األوسط. 
 

استاد خليفة
الدولي
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ويهدف مشــروع تجديد استاد خليفة 
الدولي في جزٍء منه لالســتفادة من 

التقنيــات الصديقة للبيئة التي ازدهرت 
في األعوام األخيرة. ولضمـــان أن تنجح 
قطـــر في تحقيق هدفها باستضافة 

بطولة أكس عالــم صديقة للبيئة يطمح 
القائمون على اســتاد خليفة الدولي 

في الحصول على شــهادة نظام تقييم 
االستدامة العالمي )GSAS( وشهادة 

الريادة فــي تصميمات الطاقة والبيئة 
 .)LEED(

وتأكيدًا على التزام قطر نحو االســتدامة 
ســيكون بإماكن المشجعين الوصول إلى 

االستاد باســتخدام شبكة المترو الجديدة 
التي يجري بناؤها حاليًا. وسُتســهم 
محطة متــرو المدينة الرياضية التي 

ســُتقام قرب استاد خليفة بشلك فعال 
في خفــض االنبعاثات الكربونية الناجمة 

البطولة. تنظيم  عن 

وتحظى منطقة أسباير وحديقة أسباير 
التي ُتحيط باستاد خليفة الدولي بشعبية 

كبيرة في قطر لتوفيرها للمرافق الرياضية 
متعددة االستعماالت ليس فقط للرياضيين 

المحترفين الذين يتدربون فيها لتنمية 
قدراتهم وصقل مواهبهم ولكن أيضًا 

للجمهور العام من شتى األعمار، حيث تلبي 
هذه المنطقة جميع احتياجاتهم الرياضية. 
فعند دخولك للمنطقة ترى مشهدًا قلما 

تراه في أي ماكن آخر إذ ُتشاهد عائالت 
خرجت لنزهة مسائية تسير بجانب عدائين 
يتدربون للمشاركة في األلعاب األولمبية، 
فيما يتدرب أحد الفرق األوروبية في واحد 

من المالعب التي تملؤ الماكن للمشاركة 
في دوري األبطال، وبجانبهم ُيمكنك أن 

ُتشاهد مباراة حماسية في كرة القدم تجمع 
بين العبين قطريين وأجانب على الجانبين. 

وسيضمن مشروع تحديث استاد 
خليفة الدولي وغيره من مشــروعات 

التحديث التي ُتخطط مؤسســة أسباير 
زون لتنفيذها في منطقة أســباير أن 

يبقى اســتاد خليفة الدولي والمنطقة 
المحيطة به مركــزًا رياضيًا نابضًا بالحياة 
ترتــاده األجيال القادمة ويقصده الزوار 

مــن لك ماكن، وذلك بما يتوافق مع 
هــدف اللجنة العليا بترك إرث طويل األمد 

الرياضة في قطر.      لتطوير 
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استاد
مؤسسة قطر

يبعد استاد مؤسسة قطر سبعة 
كيلومترات إلى الغرب من وســط مدينة 

الدوحة، وهــو يقع في المدينة التعليمية 
التي تضم المقر الرئيســي لمؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وُيشــلك 

االستاد الذي سيتسع لـ٤0,000 مشجع 
حجــر الزاوية لمنطقة اللياقة والصحة 
المحيطــة به في المدينة التعليمية. 

وتتولى مؤسســة قطر - أحد شراكء اللجنة 
العليا للمشــاريع واإلرث - مسؤولية إنجاز 
مشروع االستاد الذي تتوافق مواصفاته 

مــع معايير االتحاد الدولي لكرة القدم 
المرشحة الستضافة  )فيفا( للمالعب 
بطولــة أكس العالم لكرة القدم قطر 

2022 بدءًا من دور المجموعات وحتى 
الدور ربع النهائي، فيما تتولى شــركة 
أستاد إلدارة المشاريع مسؤولية إدارة 

المشــروع، وشركة “آر إف إيه فينويك 
إيريبارن آركيتكتس” مســؤولية تصميمه.

 
ويرســم استاد مؤسسة قطر فصاًل من 
تاريخ الفن المعماري اإلسالمي الغني، 

حيث تتميز واجهته بالمثلثات التي تشــلك 
زخرفات هندســية متشابكة تعكس نور 
الشــمس، وتبدي تغيرًا في ألوانها لكما 

تغيرت الزاوية التي تطل منها أشــعة 
الشــمس أثناء دورانها في السماء من 

الشروق إلى الغروب. أما التصميم 
الداخلي فسيكون امتدادًا للتصميم 

الخارجي، ويتكون من ألواح ثالثية 
الشــلك من نسيج القماش المضاء شبه 

الشــفاف الذي ستكون لديه القدرة على 
تغيير األلوان والزخرفات خالل المباريات 

واألحداث التي يستضيفها االستاد. 
ويعكس هذا التصميم في جوهره 

هويــة قطر كدولة حيوية دائمة التطور 
مــا تزال محافظة على جذورها العربية 

واإلسالمية الضاربة في التاريخ.
 

وســيضمن استاد مؤسسة قطر ومنطقة 
اللياقــة والصحة المحيطة به أن تكون 

المدينة التعليمية واحًة للعقل والجســد 
على حٍد ســواء. وسيتم تبريد أرضية 

االستاد ومدرجاته لدرجات حرارة مريحة 
تتراوح بين 2٤ - 28 درجة مما يســمح 

باستخدامه على مدار العام. وستضم 
المحيطة  اللياقة والصحة  منطقة 

باالستاد ناديًا رياضيًا، وعيادات صحية، 
ومركــزًا للرياضات المائية، ومرافق لرياضات 

المضرب، وقيادة الدراجات الهوائية، 
وتســلق الصخور، إلى جانب مرافق مغطاة 

لممارســة رياضات التزلج والقفز الحر، 
وسيكون استخدام هذه المرافق متاحًا 
للطلبة والهيئة التدريســية وموظفي 

مؤسســة قطر، باإلضافة للجمهور العام، 
وذلك لتشــجيعهم على ممارسة الرياضة 

واتباع أسلوب حياة صحي.
 

وُتعّد مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية المجتمع والتي تأسست عام 

199٥ تجسيدًا للتطور الذي شهدته 
دولة قطر في العقدين الماضيين، 

وتتلخص مهمتها في إطالق قدرات 
اإلنسان من خالل التنمية البشرية 

واالجتماعية. وتضم المدينة التعليمية 
التي ُتعتبر المقر الرئيسي لمؤسسة 

قطر، عددًا من الجامعات العالمية 
الشهيرة التي تقدم لطالبها درجات 

الباكلوريوس والدرجات العليا. وباإلضافة 
إلى الجانب التعليمي يعمل شراكء 

مؤسسة قطر والذين تقع مقرات العديد 
منهــم في المدينة التعليمية في مجاالت 

متعددة بينها التنمية الدولية، والصحة 
المجتمعية، والمحافظة على التراث 

الثقافي والمعماري في قطر.
 

وتؤدي مؤسسة قطر دورًا بارزًا في دعم 
التنمية المســتدامة في البالد، إذ تضم 

المدينة التعليمية -التي ُتعتبر مقرًا 
لهــا- عددًا من المرافق البحثية المخصصة 

لتطويــر التقنيات الصديقة للبيئة، كما 
تحتضــن مقر مجلس قطر للمباني الخضراء. 

وسُيعزز استاد مؤسسة قطر الذي 
يسعى للحصول على شهادة الريادة 

 )LEED( في تصميمات الطاقة والبيئة
الفئة الذهبية من ســمعة مؤسسة قطر 

في هذا المجال، كما سيكون نموذجًا 
ُيحتذى للمالعب الدولية التي ســُتبنى في 

المستقبل.
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وسُتوّلد تقنية الخاليا الكهروضوئية 
المدمجة في هيلك االستاد طاقة صديقة 

للبيئة سُتستخدم في إنتاج الكهرباء 
وتسخين المياه، وسُتستخدم الكهرباء 

المنتجة لتغذية االستاد والمسبح والقاعة 
المغلقة بالطاقة. كما أن 20% من المواد 
المستخدمة في بناء االستاد ستكون ذات 

منشأ مستدام، فيما سُتنتج ٥0% من المواد 
الخشبية المستخدمة في بناء االستاد 

من مصادر تملك برامج لإلدارة المستدامة 
للغابات، وسيتم تأمين 20% من المواد 

المستخدمة من مصادر إقليمية. 

بعد انتهاء بطولة أكس العالم لكرة القدم 
قطر 2022 سيتم خفض سعة االستاد 
إلى 2٥,000 مقعد، فيما سُتستخدم 

مقاعد الطبقة العلوية القابلة للتفكيك 
لبناء المنشآت الرياضية في الدول النامية، 

وذلك كجزٍء من اإلرث الذي ستتركه البطولة 
وإسهامًا في تحقيق هدف مؤسسة قطر 

لالستفادة من الرياضة في إطالق قدرات 
اإلنسان وتحفيز التغير االجتماعي اإليجابي.  

وسُيصبح استاد مؤسسة قطر ومنطقة 
اللياقة والصحة المحيطة به مركزًا رياضيًا 

وترفيهيًا واجتماعيًا لمجتمع مؤسسة 
قطر واألحياء المحيطة بالمدينة التعليمية، 

كما سيستضيف أنشطة ومباريات األندية 
الجامعية، واألحداث الرياضية المحلية 

والعالمية. ومن المتوقع أن ُيصبح 
االستاد أيضًا مقرًا لمنتخب قطر الوطني 
للسيدات، باإلضافة الحتضانه لعدد من 

ماكتب المنظمات غير الحكومية الهادفة 
لالستفادة من الرياضة أكداة لتحقيق التطور 

االجتماعي. وسيبقى استاد مؤسسة قطر 
رمزًا لالبتاكر واالستدامة والتطور لعقوٍد 
طويلة قادمة، بما يتوافق مع رؤية قطر 
الوطنية 2030 وأهداف مؤسسة قطر 

واللجنة العليا للمشاريع واإلرث. 
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تشتهر مدينة الريان بتراثها الغني الذي استاد الريان
يعكس عادات وتقاليد أهل البادية في 

قطر، ولطالما ارتبط اسم المدينة لدى 
أهل قطر بالصحراء التي ينحدر منها أبناء 
الريان، وقد استوحي تصميم استاد الريان 
والمنطقة المحيطة به -واللذان سُيقاما 

في ماكن استاد أحمد بن علي- من الثقافة 
القطرية في الشلك والمضمون. 

وُتشرف اللجنة العليا للمشاريع واإلرث على 
إنجاز مشروع استاد الريان - أحد المالعب 

المرشحة الستضافة بطولة أكس العالم لكرة 
القدم 2022- والذي سيتسع لـ٤0,000 
مشجع خالل البطولة، فيما تتولى شركة 

أيكوم مسؤولية إدارة مشروع بناء االستاد، 
ويتولى تحالف يضم شركتي رامبول وباترن 

مسؤولية التصميم. 

وتتألف واجهة استاد الريان من سبعة 
أنماط هندسية، ُتمثل لّك منها جانبًا مختلفًا 
من ثقافة قطر، وتروي في اجتماعها حاكية 

أهل البالد وتاريخها، وقد استوحيت هذه 
األنماط الهندسية من الزخارف البديعة 

التي اشتهر بها فن العمارة اإلسالمي عبر 
العصور. وُتمثل النقوش التي ُتزين االستاد 

أهمية األسرة في الثقافة القطرية، كما 

تعكس الجمال الخالص للصحراء وما تزخر 
به من حياة برية، إلى جانب طرق التجارة 

المحلية والدولية التي لطالما شلكت إحدى 
دعائم االقتصاد القطري. 

ويجمــع بين النقوش زخارف متصلة ُتحيط 
بالواجهة الخارجية لالســتاد عاكسة معاني 

الوالء، والوحدة، والعزيمة وهي العناصر 
األساسية لنجاح أي فريق لكرة القدم.  

وتأخذ بعض األبنية الموجودة في 
الساحة المحيطة باالستاد شلك الكثبان 

الرمليــة، في داللة على الطابع الصحراوي 
لمدينــة الريان. وقد ُخصصت هذه األبنية 
للمطاعــم والمتاجر المتنوعة وغيرها من 

الخدمات التي ســتكون متوفرة للزوار في 
محيط االستاد.    

وستضم المنطقة المحيطة باستاد الريان 
عددًا كبيرًا من المرافق، بينها مســجد، 

ومركز للرياضات المائية، ومضمار للجري، 
وملعب للكريكت، ومالعب للتنس 

والهوكي. وستسمح اإلضاءة وتقنية 
التبريد التي ســتزود بها مالعب التدريب 

باستخدام هذه المالعب على مدار العام 
طوال النهار والليل، فيما تشّق ممرات 

المشاة المغطاة والمبردة طريقها بين 

المساحات الخضراء التي ستحوي منتزهًا 
مخصصًا للتزلج، ومسارًا للدراجات الهوائية، 
ومضمارًا للجري ومعدات لممارسة الرياضة 
في الهواء الطلق، كما ســتحوي المنطقة 

المحيطة باالستاد فرعًا لمستشفى 
ســبيتار المركز الرائد في عالج الرياضيين 

وهــو أحد مراكز التفوق الطبي المعتمدة 
من الفيفا.      

وتحتل االستدامة موقعًا مهمًا في 
اســتاد الريان والمنطقة المحيطة به، إذ 

ســتضمن تقنية التبريد الفعالة والصديقة 
للبيئــة التي ُتطّورها اللجنة العليا 

للمشاريع واإلرث بالتعاون مع شراكئها 
توفير أجواء مريحة لالعبين والمشــجعين، 

كما سيستخدم االستاد والمنطقة 
المحيطــة به عددًا من التقنيات إلنتاج 

الطاقــة البديلة للتقليل من االنبعاثات 
الكربونية. وســتحّد مواد البناء الخفيفة 

والمنتقاة بعناية إلى جانب خطط الترشــيد 
في اســتهالك الماء والكهرباء من التأثير 
البيئي لالســتاد ومشروع البناء. وستجري 

إعادة اســتخدام مخلفات البناء الناجمة عن 
هدم اســتاد أحمد بن علي خالل مختلف

مراحل البناء، فيما سُيستخدم بعضها 
اآلخر البتاكر أعمال فنية.
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وستضمن محطة المترو التي تصل 
االستاد بمختلف المناطق القطرية وصول 
المشجعين إليه بطريقة سهلة وصديقة 

للبيئــة ليس فقط خالل بطولة أكس العالم 
لكرة القدم عام 2022  ولكن ألعوام 

طويلة بعدها. 

وسُتخّفض القدرة االستيعابية لالستاد 
بعــد بطولة أكس العالم لكرة القدم 2022 

إلى 21,000 مقعد، إذ سيتم تفكيك 
مقاعد الطبقة العلوية والتبرع بها 

للــدول النامية التي تفتقر للبنية التحتية 
الرياضية المناســبة، مما سيترك إرثًا طويل 

األمد لتنمية كرة القدم حول العالم.  

وســُيصبح االستاد الجديد مقرًا لنادي الريان 
الذي ُيعّد أحد أنجح النوادي القطرية 

وأكثرها جماهيرية. في أيامه األولى 
اكن الفريق الذي أصبح ُيعرف بعدها 

بنادي الريان ُيمّول من تبرعات المشــجعين 
والمناصرين في المناطق المحيطة، 

وسيستفيد هؤالء المشجعون وأبناؤهم 
وعموم المجتمع في قطر من استاد 
الريان والمنطقة المحيطة به ألجيال 

قادمة، وذلك بالتوافق مع هدف اللجنة 
العليا بالمساهمة في بناء مستقبل 

أفضل لقطر وأهلها.
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تؤمن اللجنة العليا للمشاريع واإلرث إيمانًا 
تامًا باستحقاق لك عامل ظروف العمل 

والمعيشة اإلنسانية والصحية والسليمة. 
 لذا فإننا نعمل على ضمان حصول 

 جميع العاملين في مشاريعنا على
الرعاية الاكملة.

منذ فوزنا بشرف استضافة بطولة أكس 
العالم لكرة القدم قطر 2022، قامت 

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بوضع 
مجموعة من األسس والمعايير الخاصة 

برعاية العمال، والتي تم إدراجها في جميع 
عقودنا مع المقاولين. ويضع ميثاق رعاية 
العمال الذي صدر في شهر مارس 2013 

األسس والقيم التي تحدد األطر للعمل 
مع اللجنة العليا، وتطالب هذه األسس 

بمعاملة جميع األفراد العاملين في تنفيذ 
مشاريع اللجنة العليا بشلك يحفظ لهم 

كرامتهم واحترامهم، وذلك وفق ما 
تقتضيه مبادئ حقوق اإلنسان الدولية. أما 
معايير رعاية العمال التي صدرت في شهر 
فبراير 201٤، فهي مجموعة من القوانين 

والقواعد اإللزامية والمدرجة في العقود 
ما بين اللجنة العليا والمقاولين، والتي 

تلزم الشراكت التي تعمل على تنفيذ 
مشاريع اللجنة العليا على العمل بما 

يتماشى واألسس والقيم التي نص عليها 
ميثاق رعاية العمال بما يضمن حقوق 

العمال بشلك اكمل.

وتضع هذه األسس والقيم والمعايير 
والتي تتوافق والقانون القطري وأفضل 
الممارسات الدولية توجيهات واضحة من 

شأنها حماية حقوق العمال العاملين في 
جميع شراكت المقاوالت التي تعمل على 

تنفيذ مشاريع اللجنة العليا.

لقد جاء تحقيق اللجنة العليا لتطوير 
وتنفيذ استراتيجية متينة لرعاية العمال 
من خالل مشاورات مكثفة مع مجموعة 

كبيرة من الخبراء والشراكء المختصين 
بشؤون رعاية العمال في قطر وجميع أرجاء 

العالم، كما تواصل اللجنة العليا العمل 
لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الشأن 

مع االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
ومنظمة العمل الدولية والمنظمات غير 

الحكومية الرائدة مثل منظمة هيومن 
رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، 

ومع الجهات الحكومية المختصة في قطر 
والشرق األوسط وأوروبا.

ومن خالل العمل على بناء نهج شامل 
لشؤون رعاية العمال، وإثبات نجاعة هذا 
النهج، تبذل اللجنة العليا اكمل جهدها 
لتحقيق المراد من التغييرات التي ينص 
عليها نهجنا بما يخدم مستقبل قطر 

والمنطقة بأسرها، كما تعمل هذه 
التغييرات على حصول العمالة على أفضل 

الظروف للمعيشة والعمل في جميع 
مراحل عملهم بدءًا من التعاقد والتوظيف 
وحتى العودة إلى أوطانهم، مما سيخلق 
إرثًا دائمًا للبلدان المتقدمة والنامية. ومن 
خالل جهود اللجنة العليا المستمرة هذه، 

 فإننا نسير بتقدم مطرد نحو تحقيق 
الرؤية والهدف.

رعاية العمال 
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سوف يتم تفكيك الجزء العلوي من 
المالعب الدولية التي تبنيها أو تقوم 

بتحديثها اللجنة العليا وشراكؤها لضمان 
الحصول على إرث دائم لتطور كرة القدم. 

تعتبر المالعب المرّكبة الجوهر األساس 
الستراتيجية اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
فبعد عام 2022، سوف يتوفر 170,000 

مقعد ليتم التبرع بها للدول النامية، حيث  
سيقدم هذا اإلرث الدائم والفريد من نوعه 

للدول المستفيدة مرافق عالية الجودة 
مما يؤدي إلى تطور رياضة كرة القدم حول 

العالم، وإلى تأكيد التزام دولة قطر تجاه 
تطوير الرياضة بشلك عام.

تستفيد المالعب الدولية التي تقوم اللجنة 
العليا وشراكؤها بتنفيذها من الطاقة 

الشمسية لتشغيل تقنيات التبريد التي 
تضمن الراحة لالعبين والجماهير، حيث 

ستمنحهم درجات حرارة مثالية سواء للعب 
أو المشاهدة. وبعد نهاية بطولة أكس 
العالم لكرة القدم قطر 2022، ستكون 

تقنيات التبريد الصديقة للبيئة التي 
طورتها اللجنة العليا في متناول الدول 

األخرى ذات الطقس المشابه لطقس قطر، 
مما يجعلها قادرًة أيضًا على استضافة 

كبرى األحداث الرياضية العالمية.

باإلضافة إلى ذلك، تدخل اللجنة العليا 
في شراكة مع شراكء محليين لبناء وتجربة 
نموذج موقع تدريب مبرد، لتحديد إماكنية 
تحويل المرافق التي سيتدرب فيها أفضل 

فرق كرة القدم في العالم إلى بيوت 
زراعية مبردة. وفي حال نجاح هذه التجربة 

فستكون هذه البيوت الزراعية مناسبة 
لالستخدام في الدول الستين حول العالم 

المصنفة أكراضي جافة أو تعاني من مشالك 
مائية، مما قد يساهم في الحد من مشالك 

المجاعات، والتي تعتبر من المشالك األكثر 
إلحاحًا في العالم.

كما تبذل الجهود للنهوض بالقطاع الخاص 
وبناء وتطوير القدرة على إدارة األحداث 
والفعاليات في الشرق األوسط بشلك 

قوي ومستدام، مما سيترك أثرًا دائمًا على 
العديد من القطاعات في قطر والمنطقة 

بأسرها، بما في ذلك قطاع العقارات 
وتنظيم الفعاليات والسياحة واإلعالم، 

وسيتم اإلرتقاء بهذه القطاعات إلى أعلى 
المعايير الدولية من خالل استخدام اآلليات 

المناسبة، مما يجعلها مساهمًا رئيسيًا 
في تنوع االقتصاد القطري واإلقليمي 

وتعزيز القطاع الخاص، كما ستلعب دورًا 
أساسيًا في تحقيق نموذج من التنمية 

المستدامة تتضمن توسعًا كبيرًا في 
قطاعات الخدمات والتصنيع، وكذلك تطوير 

المجاالت المتخصصة وخلق بيئة مشجعة 
لروح المبادرة واالبتاكر.

اإلرث



٤9 ٤8

باألرقام

28–2٤9,٥20170,000

1981

0
مقعدرياضيدرجة

عام

ساعة انبعاث حراري

معدل درجات الحرارة على 
أرض الملعب وفي المدرجات، 

وذلـك باستخـدام أحدث 
ابتاكرات تقنيات التبريد 

الصديقة للبيئة.

عدد الرياضيين الذين شاركوا 
في ٤2٤ فعالية ضمن 39 

رياضة مختلفة خالل دورة 
األلعاب اآلسيوية التي 

أقيمت في الدوحة، والتي 
 تعتبر الدورة األكثر نجاحًا 

حتى اآلن. وباستضافة 
بطولة أكس العالم لكرة 

القدم، تصنع قطر أسلوبًا 
جديدًا الستضافة األحداث 

الرياضية العالمية، بما 
في ذلك بطوالت التنس 

والجولف للمحترفين وسباق 
الجائزة الكبرى. 

عدد المقاعد التي ستتبرع 
بها قطر للدول المحتاجة 

للبنية التحتية الرياضية بعد 
انتهاء بطولة أكس العالم 

لكرة القدم 2022.

أذهلت قطر العالم في 
هذا العام بوصولها للمباراة 

النهائية لبطولة العالم 
للشباب، بعد تغلبها على 

لك من البرازيل وإنجلترا على 
التوالي، وذلك تحت قيادة 

أسطورة كرة القدم المدرب 
البرازيلي إيفاريستو.

نسبة االنبعاث الحراري 
 المتوقعة خالل بطولة 

 أكس العالم لكرة القدم 
قطر 2022.

٤٥٥0
كيلومترجنسية

عدد الجنسيات التي ينتمي 
إليها موظفو اللجنة العليا. 

ويمثل هذا التنوع قوة 
اللجنة العليا والتزامها نحو 

تحقيق أفضل درجات اإلمتياز 
للوفاء بما تعهدت به قطر 

أمام العالم. 

الحد األقصى للكيلومترات 
ما بين المالعب الدولية 

المقترحة الستضافة مباريات 
بطولة أكس العالم لكرة 

القدم قطر 2022.

1
الحد األقصى لعدد الساعات 
التي سيحتاجها المشجعون 

للتنقل ما بين المالعب 
الدولية خالل بطولة أكس 

 العالم لكرة القدم قطر
2022، حيث ستمنح فكرة 

االستضافة المتقاربة 
الالعبين الفرصة للراحة بشلك 

جيد، وسيتمكن الجمهور 
واإلعالميون من حضور أكثر 
من مباراة واحدة في اليوم 
الواحد، في حين ال يحتاجون 
لالنتقال بين أماكن مختلفة 

لإلقامة.

٥0,000,000
طاقة المطار االستيعابية

الطاقة االستيعابية المتوقعة 
لمطار حمد الدولي الجديد 

بحلول عام 2022.
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