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DISCOVER WORLD-CLASS EVENTS

27 JUL - 10 AUG

7th Local Dates 
Festival

Souq Waqif

A wide range of local farms will 
showcase their produce at the 
festival.

31 JUL - 11 AUG

Creative Space 
Summer Camp

Hamad Bin Khalifa University

Students engage in various 
activities geared towards teaching 
them in a various activity.

Al Shaqab’s Summer 
Equestrian Program 

Al Shaqab

Includes a range of programs 
suitable for all ages.

11 JUN - 11 AUG

Summer in the City

Education City

Whether you’re into arts, sports 
or the performing arts, there’s 
something for everyone.

26 JUN - 13 AUG 26 JUN - 31 DEC

Artists Gathering

Mathaf: Arab Museum of Modern Art

Join Mathaf every Saturday in this gathering supporting both 
professional and aspiring artists.

1 AUG - 14 SEP

QNB Stars League

Across various locations

The QNB Stars League is the main 
tournament managed by the Qatar 
Stars League (QSL). The league is 
held every season with the 
participation of 12 clubs.

28 JUL - 27 SEP

Abeer Al-Tamimi: 
Beyond the Rules

Fire Station

An exhibition that deeply dives 
into the artist’s interest in 
human interaction and 
behaviour.

5 - 26 AUG

AAMeghessib’s Back-2-Back

Across various locations

AAMeghessib’s Back-2-Back is a unique eSport platform for FIFA 
22 on PlayStation 5 in Qatar.

Lusail stadium 
opening

Lusail Stadium

Hosting a game between local 
league rivals Al Arabi and Al 
Rayyan.

11 AUG

PSG Summer 
Program

Across various locations

Best summer programs for football 
Indoor and outdoor training for all 
ages between 5 and 17.

4 JUL - 18 AUG
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اكتشف الفعاليات المميزة 

رزنامة قطر
إصدار أغسطس 2022 

5 - 26 أغسطس

أحمد المغيصيب باك-٢-باك

أحمد المغيصيب باك-٢-باك هي منّصة رياضية إلكترونيّة فريدة من نوعها 
للعبة فيفا 22 على بالي ستيشن 5 في قطر.

عدة مواقع مختلفة

رزنامة قطر للمهرجانات والفعاليات

27 يوليو - 10 أغسطس

مهرجان الرطب المحلي 
السابع

ستعرض مجموعة واسعة من المزارع 
المحلية منتجاتها في المهرجان.

سوق واقف

26 يونيو - 13 أغسطس

المدينة التعليمية

الصيف في المدينة

سواء كنت من محبي الفنون 
والحرف اليدوية أو الرياضة أو الفنون 

المسرحية، فهناك شيء للجميع.

4 يوليو - 18 أغسطس

برنامج باريس سان جيرمان 
الصيفي

جهزنا لكم أفضل معسكرات التدريب 
لكرة القدم في قطر نستقبل للجميع 

أعمار الالعبين من ٥ إلى ١٧ سنة.

عدة مواقع مختلفة

28 يوليو - 27 سبتمبر

عبير التميمي: ما وراء 
القواعد

هو معرض منفرد يتناول بعمق اهتمام 
الفنانة بتفاعل اإلنسان وسلوكياته.

مطافئ )مقر الفنانين(

1 أغسطس - 14 سبتمبر

QNB دوري نجوم

دوري المحترفين القطري )دوري 
نجوم QNB( البطولة األولى لدى 

مؤسسة دوري نجوم قطر، حيث تقام 
كل موسم بمشاركة 12 ناديًا.

عدة مواقع مختلفة

31 يوليو - 11 أغسطس

ركن االبتكار - المخيم 
الصيفي 

ينخرط الطالب في أنشطة مختلفة 
موجهة نحو تعليمهم نشاًطا متنوًعا.

جامعة حمد بن خليفة

11 أغسطس

افتتاح ملعب لوسيل

استضافة مباراة بين منافسي الدوري 
المحلي العربي والريان.

استاد لوسيل

11 يونيو - 11 أغسطس

برنامج الشقب الصيفي 
للفروسية

يتضمن مجموعة من البرامج المناسبة 
لجميع األعمار.

الشقب

26 يونيو - 31 ديسمبر

تجّمع الفنانين

انضم إلى متحف كل يوم سبت لمقابلة عدد من الفنانين المحترفين 
والصاعدين المميزين في الدوحة.

متحف: المتحف العربي للفن الحديث

اكتشف الفعاليات والمهرجانات بين يديك 

قم بتحميل التطبيق
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