
 "استاد مؤسسة قطر" تصميم عن تكشفانالمجنة العميا لممشاريع واإلرث ومؤسسة قطر 

 

اليووم عون تيوميم  ،تنميوة المجتموعو : أعمنت المجنة العميا لممشاريع واإلرث ومؤسسة قطر لمتربية والعمووم 2102ديسمبر  2
المحيطوة  واليوحة مياقوةالومنطقوة  2222كوسس العوالم بطولوة  التي ستستضوي  مناسسوات أحد المالعب، قطراستاد مؤسسة 

 مباريات تبدأ من األدوار التمييدية حتى مرحمة ربع النيائي. االستاد عددًا من الحيث من المزمع أن يشيد  بو،

السونوية مع الذكرى  ، الذي سُيدار من قبل مؤسسة قطر والمجنة العميا لممشاريع واإلرث،ويتزامن الكش  عن تيميم االستاد
مون االسوتادات السمسوة التوي كون بذلك واحودًا ، لي2222كسس العالم لكرة القدم بطولة قطر بحق استضاسة  دولة الرابعة لفوز

 تحت إشرا  المجنة العميا وشركائيا.  2202حمول نياية عام ب سيياالعمل  بدأسي

لفوز قطر حسن الذوادي، األمين العام لمجنة العميا لممشاريع واإلرث: "سي الذكرى السنوية الرابعة السيد قال وبيذه المناسبة، 
إلى جانب واحدة من أبرز ونحن نق  ، تحدونا مشاعر الفسر 2222كسس العالم لكرة القدم بطولة استضاسة  بشر 

نحرزه سي إطار  إنجاز بارز آسر ىو اإلعالنيذا سالمؤسسات القطرية لنعمن معًا عن تيميم استاد مؤسسة قطر. 
 عقبتيميمو  عمن عناالستاد الرابع الذي نُ  ىذا عدحيث يُ ، 2222كسس العالم لكرة القدم بطولة استعداداتنا الستضاسة 

المحيطة بو  المياقة واليحة منطقةو  ستاد مؤسسة قطرا ونؤكد أن. ستاد سميفة الدولي  ال التيميم المعدل إعالننا مؤسرًا عن
يمتد لدولة قطر  اً حقيقي اً إرثأيضًا  سيتركانبل سحسب، م لسي تقديم نسسة استثنائية من كسس العا يكونا عاماًل ميمًا لنالن 
 ". 2222بعد عام  لما

نذ انطالقتيا حتى اليوم، تعمل مؤسسة قطر عمى م: "بالقول قطر، مؤسسة رئيس الميندي، سعد الميندس عم ق جيتو، من
لواء التعميم والبحوث وتنمية المجتمع سي دولة قطر، بما يساىم سي رسد مسيرة نمو الدولة، وتحقيق الرؤية الوطنية رسع 

، عبر تحقيق إرث مستدام، يشكل داسعًا ألبناء مجتمعنا لتحقيق إنجازات رياضية عظيمة". وأضا : "عند اكتمال 2202
ليكون نموذًجا ، تيميمو المتفرد الذي يعتمد عمى أحدث تقنيات اإلستدامةب ،ىذا االستاد سيكون أيقونة معمارية وتحفة سنية

 ".أنماط حياة أكثر استدامة يتبنلمبيًرا، ُيميم األسراد سي مستم  أنحاء العالم 

ألوو  مقعودال سووالل مناسسووات البطولووة، وعمووى الورار جميووع االسووتادات المقترحووة لكووسس  22الطاقووة االسووتيعابية لالسووتاد  بمغتسوو 
 وضمان راحة الجماىير. ،د االستاد بتقنية تبريد مبتكرة لتوسير أجواء مثالية لالعبينويز ، سيتم 2222العالم لكرة القدم 

يتمي ز بيووا سووعبوور أشووكال ىندسووية إلووى أرجائووو الضوووء الطبيعووي  دسولبوو ،ميووةالمدينووة التعميسووي الووذي يقووع  ،وسيسووما االسووتاد
  .ومذىل مبتكرسي سمق مشيد بيري  بذلك سيملي، وتيميم

فتا توسيضم مجموعة من المراسوق التوي سو، 2202 المحيطة بو سي عام المياقة واليحة منطقةاالستاد و  االنتياء منتوقع ويُ 
 بعوودتاح ليوم اسوتسداميا الوذين سويُ مؤسسوة قطور، واليورىم مون أسوراد المجتموع  لمطوالب والييئوة التدريسوية والعواممين سوي أبوابيوا



لياقوووة بدنيوووة لمرجوووال  نووووادي، و عيوووادات يوووحية وطبيوووة لمبوووال ين واألطفوووالمووون بوووين ىوووذه المراسوووق و سييوووا.  تسوووجيل عضوووويتيم
  .قتقميدية كركوب الدراجات والتسم  المرياضات الير لمراسق و  مالعب كرة قدم، و مالعب كرة تنس، و مسبا، و والسيدات

، وذلوك ألو   22 إلوى لالسوتاد سعة الجماىيريوةالسفض ، ستُ 2222بطولة كسس العالم لكرة القدم وعقب انتياء  بيود  مشوجعال
اسووتسدام سووما بي ، مموواسووتبدل العشووب الطبيعووي سووي أرضووية الممعووب بوو سر يووناعي  سيُ و  .أمثوول اسووتسدامال لوووالمحاسظووة عمووى 

 تضووومن مجمسوووًا ومنووواطق  لت ينشوووجعمال درجاتبموووسووويجري أيضوووًا تعوووديل التيوووميم السوووا  . كموووا عموووى مووودار العوووام الممعوووب 
 لشركاء مؤسسة قطر.  التي سُتسي  مسيية لمعائالت واليرىا من المراسق 

تيوميم حيوث يسوتيد   ،بوواليوحة المحيطوة المياقوة سي استاد مؤسسة قطور ومنطقوة  محورًا رئيسياً االستدامة  ويمثل عنير
( التوابع LEEDالحيول عمى الشيادة الذىبية لنظام الريادة سي تيميمات الطاقوة والبيئوة المعورو  استيوارًا باسوم  االستاد 

 يووةالكربوناالنبعاثووات قميوول نسووبة موون سووالل ت بنوواء تعوزز االسووتدامة كمووا سوويتم اسووتسداملممجموس األمريكووي لممبوواني السضووراء. 
وتسوسين المواء وتزويود  الكيربواءاأللواح الشمسوية الحراريوة والضووئية سوي إنتواج  سيما ستساعد ،المينةواتباع أسضل ممارسات 

 .قاعة الم طاة بالطاقةوال المسبااالستاد و 

 واليووحة مياقووةاسووتاد مؤسسووة قطوور ومنطقووة التيووميم  تووولىت( ستن أركيتكووبووار  ير إآر أ  أيووو سينويووك  شووركة  شووار إلووى أنيُ 
إدارة المشوواريع الرئيسووية سووي مؤسسووة تشوور  ، و المشووروع إدارة (أسووتاد إلدارة المشوواريع تتووولى شووركة سووي حووين ، المحيطووة بووو

 . هقطر عمى ميام تنفيذ

 

 -انتهى-

 

 إلطالق قدرات اإلنسان -مؤسسة قطر

سي مسيرة تحول اقتيادىا المعتمد عمى الكربون إلى مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة ساية الير ربحية تدعم دولة قطر 

  اقتياد معرسي من سالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بسكممو.

الشيسة موزا الشيخ حمد بن سميفة آل ثاني، وتتولى ياحبة السمو  بمبادرةال كريمةال من ياحب السمو األمير الوالد 0992تسس ست مؤسسة قطر سنة 

   بنت ناير رئاسة مجمس إدارتيا.

يستقطب تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من سالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب و 

لضرورية القتيادال مبنيٍّ عمى المعرسة. كما تدعم االبتكار أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات ا

لحياة والتكنولوجيا عن طريق استسال  الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا سي إنشاء مجتمع متطو ر وتعزيز ا

 .الثقاسية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  http://www.qf.org.qaعمى كاسة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:  لمحيول

http://www.qf.org.qa/


 


