
 العمارة المعاصرة والتطور الحضري في الشرق األوسط
 الباب الثامن

 مشاريع رياضية
 خدمة الفخر الوطني والتجارة

تؤدي المنشآت الرياضية أدواًرا يتجاوز مجرد الدور النفعي، وتوفر المشروعات التي نستعرضها في هذا الفصل مثالين 
. الرياضية وبرج المدينة الرياضية تعبيًرا عالميا عن الفخر الوطني متباينين لهذه األدوار، فمن جانب تعد مدينة خليفة

م واستضاف شعلة دورة األلعاب  033ويتجلى ذلك بصفة خاصة في برج المدينة الرياضية الذي يصل ارتفاعه إلى 
يعلن للعالم ويعد البرج في المقام األول صرًحا رمزيا . اآلسيوية الخامسة عشرة في قمته عندما قامت قطر بتنظيمها

وعلى النقيض من ذلك، فإن . اإلنجاز الكبير الذي حققته قطر باستضافتها لثاني أكبر حدث رياضي بعد األلعاب األوليمبية
تعد  –بما في ذلك قاعة للمؤتمرات وفندقا ومطعما ومتحف رياضي  –الوظائف العديدة التي تم تشييد البرج الستضافتها 

وقد قامت . أنها فكرة خطرت على البال بعد فترة، وتبدو في معظمها لم تحقق بعد الدورةبل تبدو وك. زائدة على هيئته
 .0300باستثمار هذا اإلنجاز ليفوز عرضها استضافة كأس العالم لعام  0303قطر في عام 

ني مثل المتاحف لهذا فإن مدينة خليفة الرياضية تكتسب األهمية الرمزية التي غالبا ما تكتسبها األنواع األخرى من المبا
ولهذا يمكن النظر إليها ضمن السياق األوسع للتدخالت المعمارية والحضرية الكبيرة التي تحدث . والمساجد والمطارات

في قطر، وتشمل المدينة التعليمية ومطار الدوحة الدولي الجديد، والتي تعبر عن الطموحات السامقة لهذه اإلمارة 
وربما . قت نفسه، في مجالت مثل التعليم العالي والبحث العلمي والنقل الجوي العالميالصغيرة، والغنية للغاية في الو

يضيف المرء اإلعالم إلى هذه الطموحات، حيث يمتلك القطريون شبكة تلفزيون الجزيرة العالمية الشهيرة ومقرها 
ضور بصري قوي من خالل لكن على النقيض من هذه الرموز األخرى للفخر والهوية الوطنية، للجزيرة ح. الدوحة

 . الصورة المتلفزة، ولهذا فهي ال تحتاج إلى التمثيل أو االحتفاء من خالل العمارة

ومن الجانب اآلخر، تعد حلبة سباقات السيارات بمدينة دبي للسيارات واإلستادات األربع في مدينة دبي الرياضية 
يجية دبي السياحية حيث تمثل السياحة نحو خمس اقتصاد محاوالت تجارية لتوليد اإليرادات ولها صلة حميمة باسترات
مليون سائح خالل األرباع الثالثة األولى من عام  5..4دبي، واستقبلت اإلمارة عددا مذهال من السائحين يتمثل في 

صفتها وتقوم السلطات في دبي بتسويق اإلمارة ب. ، بالرغم من أنها كانت فترة شهدت تراجعا في االقتصاد العالمي0332
، ويتم بصورة دورية إقامة الفعاليات الرياضية الدولية التي تجذب السكان والزائرين "العاصمة الرياضية للشرق األوسط"

والهدف من المشروعات التي نستعرضها في هذا القسم من دبي تعزيز مكانتها كمركز للسياحة الرياضية . على حد سواء
 . اإلقليمية والعالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدينة الدوحة الرياضية، مدينة خليفة الرياضية، الدوحة، قطربرج 

صممته شركة إيه آر إي بي الفرنسية باالشتراك مع المعماري اللبناني األمريكي هادي سمعان من شركة هادي سمعان 
ء من الواجهة تم االنتها. وشركاه، مع تولي شركة أروب الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها أعمال الهندسة اإلنشائية

لكن لم تكتمل بعد . في وقت مناسب إلقامة دورة األلعاب اآلسيوية الخامسة عشر .033الخارجية للبرج في عام 
مليون دوالر ويقع بالقرب من إستاد خليفة  074وقد تكلف برج مدينة الدوحة الرياضية . العناصر الداخلية في البرج

 030333وتبلغ مساحة سطح واجهته . في قطر ومن أهم معالم الدوحة م، ما يجعله األطول 033ويصل ارتفاعه إلى 
على قمته،  .033وقد أقيم البرج ليحمل شعلة دورة األلعاب اآلسيوية لعام . 0م 540333، وتبلغ المساحة المبنية فيه 0م

وتم حماية الشعلة من . ورةوكانت أكبر شعلة في تاريخ األلعاب األوليمبية، وظلت تشتعل طوال الفترة التي أقيمت فيها الد
 .م 03الرياح باستخدام مظلة زجاجية بارتفاع 

وتم تغليف البرج بشبكة من . يشمل تصميم الهيكل وسط خرساني مركزي تتفرع منه الوحدات الوظيفية العديدة للبرج
نوبية للحد من الصلب على شكل قطع مكافئ تمثل واجهته مع اختالف نسب ثقوب الشبكة بين األجزاء الشمالية والج

تحمل سرعات الرياح المتزايدة jكما أن مساحة الثقوب تزيد مع تحرك المرء باتجاه قمة البرج لكي . االكتساب الشمسي
 .بشكل أفضل

الهدف من الهيكل استيعاب عدد من الوظائف التي تتمحور كلها حول الوسط المركزي للبرج وتغلفها قوقعة خارجية من 
م باإلضافة إلى قاعة للحفالت وقاعة  3.شمل المستويات السفلية في النهاية دهليًزا بارتفاع وسوف ت. الزجاج المقوس

وسيكون فوق ذلك سلسلة من الطوابق التي تحتوي على غرف فندقية، ونادي صحي وحمام سباحة مدعم . للمؤتمرات
 .وسيوجد فوق الفندق متحف ومطعم دوار ومنصة للمشاهدة. على قمة البرج

المركبة ( LED)عب البرج نظاما متطوًرا لإلنارة السطحية يتكون من شبكة من مصابيح الثنائي المشع للضوء كما يستو
 .داخل شبكته، وقد يتم برمجة هذه المصابيح إلسقاط صور وأنماط عديدة أو حتى لبث مقاطع فيديو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدوحة مدينة برج ارتفاع يبلغ: 1.8.8  -1.8.8 األشكال
 األلعاب دورة شعلة لحمل تشييده وتم م 033 الرياضية
 األلعاب تاريخ في شعلة أكبر وهي ،6332 لعام اآلسيوية

 النهاية في البرج يستوعب أن المقرر من أنه كما. األوليمبية
 للمؤتمرات وقاعة للحفالت قاعة منها الوظائف من عددا

 .للمشاهدة ومنصة دوار ومطعم رياضي ومتحف وفندق

 



 المخطط الشامل لمدينة خليفة الرياضية ومشروع ترقية إستاد خليفة، الدوحة، قطر

وقامت . األسترالية بتطوير المخطط الشامل للمدينة الرياضية( جولتريدج وهاسكنس وديفي)قامت شركة جي إتش دي 
ريتشاردسون أرشتكتس آند بالنرز وشركة الشركة بتنفيذ مشروع تحديث وتطوير اإلستاد باالشتراك مع شركتي كوكس 

وتم االنتهاء . بي تي دبليو آرشتكتس، مع تولي شركة أروب الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها أعمال الهندسة اإلنشائية
 ..033؛ بينما تم االنتهاء من تنفيذ المدينة الرياضية في عام 0334من تنفيذ أعمال ترقية االستاد في عام 

في الدوحة، والتي شارك فيها أكثر من  .033مدينة خليفة الرياضية الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية لعام تم تطوير 
ويعد هذا الحدث الرياضي ثاني أكبر حدث من حيث الحجم بعد دورة . دولة آسيوية 54العب والعبة من  030333

دوالر لبناء المنشآت الرياضية المخصصة للحدث مليون  733وقد قامت الحكومة القطرية بتخصيص . األلعاب األوليمبية
 .هكتاًرا إلقامة مدينة رياضية 003وأكثر من 

وشركة جي إتش دي التي تولت وضع المخطط الشامل لهذا المشروع هي أيضا التي تول إدارة مشروع دورة األلعاب 
تنفيذ دورة األلعاب اآلسيوية والذي وباإلضافة إلى ذلك فازت الشركة بعقد تخطيط و. في سيدني 0333األولمبية لعام 

كان يشمل إعداد المخطط االستراتيجي الذي يضع تفاصيل تخطيط وتسليم المقرات الرياضية واألمن والمواصالت 
 . واإلقامة، باإلضافة إلى حفلي االفتتاح والختام

منها إستاد خليفة، وبرج مدينة الدوحة لقد تم بناء العديد من المجمعات الستضافة الفعالية العديدة المرتبطة باأللعاب، و
الرياضية والعديد من القاعات واألندية الرياضية وأكاديمية رياضية ومسجد ومنتزه، باإلضافة إلى مستشفى العظام 

 .وصممته شركة إيليربه بيكيت األمريكية 0م 070.33الرياضي الذي يمتد على مساحة 

وقد استضاف حفلي االفتتاح  اف األلعاب وتحفة مدينة خليفة الرياضية،استضكان إستاد خليفة هو المقر الرئيس الذي 
ولكنه شهد  .027وكان اإلستاد قد تم بناؤه عام . والختام، باإلضافة إلى الفعاليات الرئيسة بما في ذلك مباريات كرة القدم
ألكثر من الضعف في وقت ( شخص 030333)عملية تطوير وتوسيع على نطاق واسع أدت إلى زيادة سعته األصلية 

وتشمل أهم مالمح مشروع التطوير والتوسعة سطحا قماشيا قابال للشد يغطي المدرج الغربي،  .مناسب إلقامة األلعاب
. م فوق المدرج الشرقي 0.4وقوس من الصلب على شكل قطع مكافئ يحمل نظام اإلنارة والسماعات ويمتد على مسافة 

بس والحمامات والمنشآت اإلدارية ويشمل اإلستاد عددا من المرافق التي تقع في ست مستويات مثل غرف تبديل المال
كما تم ربط اإلستاد بمالعب اإلحماء ومبنى إضافي لتبديل المالبس من خالل نفق يمتد تحت األرض بطول . والردهات

 .وقد تم إبراز المساقط الرأسية لإلستاد بألواح حمراء وفضية من األلمونيوم وتزين واجهته األمامية لوحات فنية. م 003

د مركز المحور الرئيس الذي يمتد من شرق المدينة الرياضية إلى غربها، وتنتظم شبكة الطرق الرئيسة ويعد اإلستا
 .الخاصة بالموقع على محور آخر يمتد من الشمال للجنوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعد :1.2.8 – 1.2.8 األشكال
 خليفة مدينة تحفة خليفة استاد

 لدورة الرئيس المقر وكان الرياضية
 التي عشرة الخامسة اآلسيوية األلعاب
 وقد. 6332 عام الدوحة في أقيمت

 تم ولكن 6792 عام االستاد بني
 زيادة وتم موسع بشكل وتحديثه تطويره
 وقت في الضعف من ألكثر سعته

 .األلعاب إلقامة مناسب

 



 مضمار سباق السيارات، دبي الند، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

يعد المضمار هو المرحلة األولى من مدينة دبي للسيارات، وقد قام بتطوير مخططه الشامل شركة إتش أو كيه سبورت 
بينما ( 0332كاساباوم سبورت أرشتكتشر التي تم تسميتها باسم بوبولس في عام + هلموت وأوباتا )أرشتكتشر األمريكية 

وقامت شركة إتش أو كيه سبورتس أرشتكتشر بتصميم . ثانية منهقامت شركة بيرت هيل األمريكية بتطوير المرحلة ال
شخص والمبنى التسويقي واإلداري، مع قيام شركة آر إم جيه إم البريطانية بتصميم  70333المدرج المسقوف الذي يسع 
ر السباق وتشمل مسا .033وتم االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى من المضمار في عام . رسومات التصميم التفصيلية

 .والمبنى التسويقي واإلداري والمدرج المسقوف، ويجري العمل حاليا في تشييد المرحلة الثانية

يعد مضمار سباق السيارات في مدينة دبي للسيارات جزًء من مشروع مدينة دبي الند الترفيهية والترويحية التي تقع 
هكتاًرا وتتمحور حول مسار لسباق السيارات على  054مليار دوالر وتمتد على مساحة  5.2خارج دبي وتبلغ تكلفتها 

كم، ويسمح بست ترتيبات مختلفة للسباقات ويستطيع استيعاب ثالثة سباقات في  4.02هكتار ويمتد بطول  033مساحة 
وباإلضافة إلى استخدامه إلقامة سباقات السيارات يمكن استخدام المضمار أيضا من جانب شركات . نفس الوقت معًا

ويشمل المجمع مباٍن مساندة مثل مركز إعالمي ومركز طبي . ة السيارات لطرح منتجاتها واختبارها وتطويرهاصناع
وساحة عامة تستطيع  0م 00333وبرج تحكم ومدرسة لتعليم السباق ومركز داخلي للعربات الترفيهية على مساحة 

 .استيعاب عروض في الهواء الطلق

م، ويشمل هذا المبنى المصنوع سطحه من األلمونيوم طابقين  00يبلغ ارتفاعه م و 004يبلغ طول المدرج المسقوف 
مقعد باإلضافة إلى تسع مربعات للمشاهدة في قمته، ويقع المدرج المسقوف عند أعلى جزء في  70333للمقاعد سعتهما 

. تبعا لموقع المقاعد من المضمار% 23إلى % 43الموقع لتمكين المشاهدين من رؤية أكبر عدد من المناظر ومشاهدة 
ويشمل المدرج غرف تؤدي . كما اشترط العميل أيضا أن يكون فندق برج العرب مرئيا من مقاعد المدرج المسقوف

كما يمكن تشييد مدرجات مؤقتة بجوار المدرج المسقوف بحيث . وظائف مختلفة للتجمعات الكبيرة والمؤتمرات الصحفية
 .مشاهد 040333تسع 

مليون دوالر  24ويق واإلداري التقني الرفيع أول ما تم االنتهاء من تنفيذه في المجمع الذي بلغت تكلفته كان المبنى التس
. شخص 033وهو عبارة عن منشأة مزججة بالكامل تشمل مكاتب وغرفة وظيفية في مستواه العلوي تستطيع استيعاب 

المدرج دعامات ضخمة من األلمونيوم لتوفير الظل، ويشمل . وتشغل أروقة المشاهدة معظم المساحة المتبقية من المبنى
وقد . درجة للشمال الشرقي لكي يوفر كل طابق ظال للطابق الذي يقع أسفله ويحميه من شمس الظهيرة 43ويميل بزاوية 

ومن  ،"التوازن النشط"ذكر المهندسون المعماريون أن المدرج المسقوف والمبنى التسويقي اإلداري قد تم تصميمهما بمبدأ 
تبدو وكأن كال منهما تميل إلى جانب لتمثيل اإلثارة التي تتميز بها رياضة سباق السيارات وكأن "ثم فإن كال المنشأتين 

 ".السيارة أو الدراجة النارية على وشك فقدان قوة االحتكاك

هكتاًرا ويتكون من  4.. تضم المرحلة الثانية من المشروع فندقا سكنيا ومباني مكتبية ومركزا لتجارة السيارات يغطي
كما تشمل مدينة السيارات منتزها . هكتاًرا 44وحدة سكنية تشغل مساحة  00333برج مكتبي ومعرض، وأكثر من 

 .، مع أجهزة محاكاة لسباقات السيارات وعروض ومتحف ومنشآت للتجزئة0يحاكي سباق فورموال 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسويقي المبنى يضم .1.3.8 الشكل: يمين أسفل
 السيارات سباقات مضمار في بالكامل المزجج اإلداري

 شخص 633 تسع وظيفية وغرفة مكاتب دبي في
 من ضخمة دعامات المبنى ويستوعب. للمشاهدة وقاعات
 بحيث وشكله ميله إعداد تم وقد الظل، لتوفير األلمنيوم

 من ويحميه تحته يقع الذي الطابق جزئيا طابق كل يظلل
 .الظهيرة شمس

 

 مضمار يتمحور. 1.3.3 -1.3.8 األشكال :وأسفل يسار
 9.07 بطول يمتد مسار على دبي في السيارات سباقات

. الوقت نفس في سباقات ثالثة استيعاب يستطيع كم
 مسقوف مدرج من السباقات مشاهدة المشاهدون ويستطيع

 .مقعًدا 90333 يسع األلمنيوم من بسطح

 



 مدينة دبي الرياضية، دبي الند، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

بتصميم اإلستادات األربع التي يحتوي عليها ( جي إم بي)قامت شركة فون جيركان ومارج وشركاهما األلمانية 
متعددي المشروع، بينما قامت شركة موت مكدونالد البريطانية وشركة آر تي كيه إل األمريكية بتصميم المركزين 

، بينما يجري تشييد األجزاء 0332وتم االنتهاء من تنفيذ إستاد الكريكيت في عام . االستخدام في طرفي قناة المشروع
 .األخرى بالمشروع

مليار دوالر وهي جزء من مشروع دبي الند الضخم الذي سيشمل خمس مدن مختلفة  0تكلفة مدينة دبي الرياضة 
وتعد مدينة دبي الند . غ حجمها ضعفي حجم مدينة ديزني العالمية في الواليات المتحدةمرتبطة بموضوعات مختلفة وسيبل

مليون سائحا  04جزء من مخطط يستهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية، حيث تم تحديد هدف استضافة المدينة لعدد 
إستاد : ربع إستادات هيهكتاًرا ومن أهم مكوناته مجموعة من أ 5.3وتبلغ مساحة المشروع . 0304بحلول عام 

شخصا ومتعدد األغراض إلقامة مباريات كرة القدم وألعاب القوى والفعاليات الميدانية؛ وإستاد  30333.خارجي يسع 
شخصا أللعاب المالعب الصلبة وهوكي الجليد والحفالت الموسيقية؛ وإستاد  030333داخلي متعدد االستخدامات يسع 

شخصا، وترتبط اإلستادات األربع جميع بمركز  040333ي؛ وإستاد للكريكيت يسع شخص لمباريات الهوك 40333يسع 
وسوف يشمل المشروع أيضا منشآت تدريب ومدارس . مركبة 030333للتسوق ومنشأة النتظار السيارات تسع 

، وملعب للجولف يحيط بها، ومنشآت 0م 2030333وحدة سكنية تشغل مساحة  00033للرياضات المختلفة ونحو 
كم يقع على طولها عدد  0.4ومن أهم مالمح المشروع وجود قناة بطول . جارية وفنادق ومستشفى رياضي متخصصت

إستادًا  53وتشتهر شركة جي إم بي خصوصا في مجال تصميم اإلستادات وقامت بتصميم نحو . من مكونات المشروع
 .على مستوى العالم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرياضية دبي لمدينة الرئيسة المكونات من :1.8.8-1.8.8 الشكالن
 األحداث من العديد تستضيف أن المقرر من إستادات أربع من مجموعة
 في الشامل التطوير مشروعات مع الشائع هو كما لكن،. المتنوعة الرياضية

 للتجزئة ومنشآت تجارية منشآت أيضا المدينة تشمل أن المقرر من دبي،
 .وفنادق كبيرا سكنيا ومشروعا

 


