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أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطوالت كأس العالم

« »974نموذج يحتذى في عالم ستادات كرة القدم

سيشهد  6مباريات خالل كأس العرب بدءًا من اليوم األول
دش�ن��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�م�ش��اري��ع واإلرث س��اب��ع س�ت��ادات
ب�ط��ول��ة ك ��أس العالم  ،2022وذل ��ك خ ��ال اح�ت�ف��ال�ي��ة رقمية
نظمتها ق�ب��ل أي ��ام ،معلنة ع��ن ج��اه��زي��ة س�ت��اد  ،974ك��أول
س �ت��اد ق��اب��ل ل�ل�ت�ف�ك�ي��ك ب��ال �ك��ام��ل ف��ي ت��اري��خ ب �ط��والت ك��أس
العالم.
ً
وي�ع�ك��س االس ��م ال�ج��دي��د ل�ل�س�ت��اد ،ال �م �ع��روف س��اب�ق��ا باسم
ستاد راس أب��و ع�ب��ود ،ع��دد ح��اوي��ات الشحن المستخدمة
ف��ي ت�ش�ي�ي��ده ،ك�م��ا ي�ع��د  974رم ��ز االت �ص��ال ال��دول��ي لقطر،
وي�س�ت�ض�ي��ف ال �س �ت��اد أول ��ى ال �م �ب��اري��ات ع �ل��ى أرض ��ه خ��ال

بطولة ك��أس العرب  ،2021التي تنطلق منافساتها نهاية
الشهر الحالي.
وأعرب حسن الذوادي ،األمين العام للجنة العليا للمشاريع
واإلرث ،عن فخره باإلعان عن اكتمال ستاد  974في إنجاز
آخ��ر ع�ل��ى ال�ط��ري��ق إل��ى ق�ط��ر  .2022وق ��ال« :ي�س��رن��ا اإلع��ان
عن جاهزية ستاد مونديالي آخر ،لنصل بذلك إلى محطة
أخرى تدعونا للفخر ونحن نقترب أكثر من استضافة أول
نسخة من بطولة كأس العالم في الشرق األوس��ط والعالم
العربي» .وأك��د ال��ذوادي أن «ه��ذا الستاد المبتكر سيشكل

ً
نموذجا يحتذى في عالم ستادات كرة القدم» ،مضيفا ان
«قطر دشنت ستادا استثنائيا بكل المقاييس ،ومن شأنه
تغيير المفاهيم ال�س��ائ��دة ف��ي عمليات تشييد ال�س�ت��ادات
ف��ي ال� ��دول ال�م�س�ت�ض�ي�ف��ة ل��أح��داث ال��ري��اض �ي��ة ال �ك �ب��رى في
المستقبل ،ويجسد اإلرث المستدام للمونديال بعد انتهاء
منافسات أكبر حدث رياضي تشهده المنطقة».
م��ن ج��ان �ب��ه ،أكد ياسر ال �ج �م��ال ،رئ �ي��س م�ك�ت��ب ال�ع�م�ل�ي��ات
ون��ائ��ب رئ�ي��س ال�م�ك�ت��ب ال�ف�ن��ي للمشاريع باللجنة العليا
للمشاريع واإلرث ،أن س�ت��اد  974يشكل ع��ام��ة ف��ارق��ة في
مستقبل االستدامة والمشاريع الرياضية المبتكرة ،وأن
اإلعان عن اكتماله يمثل نقلة نوعية أخرى في رحلة قطر
الستضافة المونديال المرتقب.
وأض� ��اف« :ش��ارف��ت أع �م��ال ال�ب�ن�ي��ة التحتية للبطولة على
االك �ت �م��ال ،وم ��ن ال �م �ق��رر أن ي�ش�ه��د س �ت��اد  974أول م �ب��اراة
على أرض��ه خ��ال منافسات ال�ي��وم األول م��ن ك��أس ال�ع��رب.
وتتواصل استعداداتنا الستضافة المونديال التاريخي
ال �ع��ام المقبل وف��ق ال �ج��دول ال��زم�ن��ي ال�م�ق��رر ،ونتطلع إل��ى
اس�ت�ق�ب��ال س�ت��اد  974للمشجعين ألول م��رة ن�ه��اي��ة الشهر
الجاري».
ويقع ستاد  974على مقربة من ميناء الدوحة التاريخي،
مع إطالة مبهرة على منطقة األب��راج بالدوحة عبر مياه
الخليج ،وبإمكان المشجعين الوصول إلى الستاد الجديد
ع�ب��ر محطة راس ب��و ع�ب��ود ع�ل��ى ال�خ��ط ال��ذه�ب��ي ف��ي مترو
الدوحة ،والتي ال تبعد سوى  800متر عن الستاد.
ويستضيف ال �س �ت��اد ،ال ��ذي ت�ب�ل��غ ط��اق�ت��ه ال�ج�م��اه�ي��ري��ة 40
أل ��ف م �ق �ع��د ،س �ب��ع م �ب��اري��ات ف��ي م��ون��دي��ال ق �ط��ر  2022من
م��رح�ل��ة ال�م�ج�م��وع��ات ح�ت��ى دور ال�س�ت��ة ع�ش��ر ،فيما يشهد
ست مباريات خال كأس العرب التي تنظمها قطر من 30
نوفمبر الحالي إل��ى  18ديسمبر المقبل ،م��ن بينها أول��ى
مباراتي نصف النهائي ،ومباراة تحديد المركز الثالث.
ويعد الصرح الرياضي الجديد سابع الستادات جاهزية
الس�ت�ض��اف��ة م�ن��اف�س��ات م��ون��دي��ال ق�ط��ر  ،2022وي�ن�ض��م إل��ى
ستة ستادات أخ��رى اكتمل العمل بها ،وهي ستاد خليفة
ال ��دول ��ي ،وس �ت��اد ال �ج �ن��وب ،وس �ت��اد ال �م��دي �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة،

ُيعد سابع الستادات جاهزية
الستضافة مونديال قطر
2022
بفضل تصميمه املبتكر..
ال يتطلب « »974تقنية
التبريد املستخدمة في بقية
املالعب
وستاد أحمد بن علي ،وستاد الثمامة الذي افتتح الشهر
ً
الماضي تزامنا مع استضافته نهائي كأس األمير ،إضافة
إل��ى س�ت��اد البيت ال�م�ق��رر افتتاحه ف��ي أول أي��ام منافسات
كأس العرب.
وب�ف�ض��ل تصميمه ال�م�ب�ت�ك��ر؛ ال يتطلب س�ت��اد  974تقنية
التبريد المستخدمة ف��ي بقية س�ت��ادات ال�م��ون��دي��ال ،حيث
ي�س�ه��م ال �م��وق��ع ال �ف��ري��د ال ��ذي ي�ح�ت�ل��ه ال �س �ت��اد ع�ل��ى ض�ف��اف
الخليج العربي ف��ي تقديم تجربة ال مثيل لها للجماهير
الذين سيحضرون المباريات كأنهم في الهواء الطلق .وقد
جرى تصنيع جزء كبير من هيكل الستاد من معدن الفوالذ
معاد التدوير ،بينما تضمن التجهيزات المتطورة توفير
استهاك المياه بنسبة  ،%40مقارنة بغيره من الستادات
التقليدية.

