
التنقـــالت 
اليوميـــــة

أهم النصائح

التنقل حول االستاداتالتنقل حول وسط الدوحة

 Hayya to Qatar 2022 سيوفر لك تطبيق
إمكانية االطالع حلظة بلحظة عىل آخر 

ا�ستجدات بشأن التنقل، ومواعيد الفعاليات، 
ومواقع محطات النقل

تحرك باكرًا للوصول يف الوقت ا�حدد

قد تكون ا�ناطق ا�حيطة باالستادات أكرث 
ازدحاماً يف:

  - ٢٠ نوفمرب  (ا�باراة االفتتاحية)
  - ١٨ ديسمرب (اليوم الوطين لدولة قطر    

   وا�باراة النهائية)

احمل معك نقودًا ألن بعض سيارات تاكيس 
كروه قد ال تتوفر لديها مدفوعات رقمية

تمتلك قطر شبكة مواصالت عامة مرتابطة، 
مما سيساعدك عىل التجول يف وسط الدوحة، 

حيث تكون مواقف السيارات محدودة

 Qatar2022.qa/ar/transport تحقق من
و Mowasalat.com لالطالع عىل آخر 

ا�ستجدات بشأن الطرقات ا�غلقة اليت يمكن 
أن تتسبب يف تعطيل رحلتك

أبرِز بطاقة َهّيا اخلاصة بك عند بوابات 
تذاكر ا�رتو

نحث ا�واطنني وا�قيمني عىل التنقل إىل 
االستادات بمركباتهم اخلاصة

مسار دائري متواصل لحافالت 
النقل السريع

خدمة اركن وتنقل بالمترو

سيارات األجرة، وأوبر، وكريم 

اركن وتنقل 

حافلة الكورنيش
C806

  B حافلة الطريق الدائري
C804

  C حافلة الطريق الدائري
C805

حافالت النقل ا�خصصة للبطولة مجانية من ١ نوفمرب إىل ١٨ ديسمرب ٢٠٢٢ ضمن 
مسار دائري متواصل حول وسط الدوحة, ومهرجان FIFA للمشجعني™.

اعمل عىل تكييف روتني تنقالتك إذا كنت تتنقل يف هذه ا�ناطق أو حوهلا، 
وذلك لتجنب االزدحام والتأخري

 ،Qatar2022.qa/ar/transport يات أو ألِق نظرة عىل تحقق من جدول ا�بار
�عرفة ما إذا كان ذلك قد يؤثر عىل رحالتك االعتيادية

اسلك طرقاً بديلةغّري أسلوب تنّقلك 

أِعد جدولة 
مواعيد تنقالتك

قّلل االجتماعات 
ا�بارشة

ابَق يف البيت

ا�يش أو ركوب الدراجة أو 
استخدام وسائل النقل العام

شارك الرحلة: تقاَسم 
ركوب ا�ركبات 

تجنب التنقل حول االستادات 
يات يف أيام ا�بار

خطط لطرق بديلة واسمح 
بوقت إضايف

تجنب السفر خالل 
ساعة الذروة

تطبيق ساعات 
عمل مرنة

إعادة جدولة االجتماعات 
أو الرحالت

التبديل إىل اجتماعات 
اهلاتف أو الفيديو

استعن بخدمات التوصيل

خّزن بعض السلع وا�ؤن

تسّوق من ا�حالت 
يبة ية القر التجار

اعمل من ا�زنل

 Hayya to Qatar 2022 ابحث عن محطتك باستخدام تطبيق

قد يقترص الوصول إىل مواقف السيارات عىل العمليات التشغيلية لالستاد 
يات. خالل أيام ا�بار

سُتغلق الطرق ا�حيطة باستادات خليفة الدويل، واجلنوب، والثمامة، 
يات اليت تقام يف هذه االستادات ولوسيل يف أيام ا�بار

موقف سيارات اجلليعة

حافلة النقل الرسيع مجانية من / إىل مهرجان FIFA للمشجعني™
من ١ نوفمرب إىل ١٨ ديسمرب

يمكنك ركن مركبتك يف إحدى ا�حطات أدناه ثم 
ركوب ا�رتو إىل مختلف ا�ناطق يف ا�دينة

من ٢٠ نوفمرب إىل ١٨ ديسمرب، من ا�توقع أن تكون وسائل ا�واصالت 
العامة والطرق ا�حيطة باالستادات أكرث ازدحاماً من ا�عتاد، خاصة قبل 

يات، حىت ساعتني بعد صافرة النهاية. ٣ ساعات من انطالق ا�بار

تقع مناطق تحميل/ إنزال الركاب وسط الدوحة يف مواقع 
مالئمة يف:

أبراج أشغال
مرتو البدع

نادي قطر الريايض  

سوق واقف
حديقة متحف الفن اإلسالمي

فنادق السفن السياحية

أم غويلينةجامعة قطر

ا�سيلة

مواقف السيارات يف هذه 
ا�حطات محدودة، خاصة 

يات. أيام ا�بار

تتيح لك بطاقة َهّيا إمكانية 
استخدام وسائل ا�واصالت 

العامة مجاناً من ١٠ نوفمرب إىل 
٢٣ ديسمرب  

Qatar2022.qa/ar/transport
@roadto2022go

مركز اتصال كأس العامل FIFA قطر ٢٠٢٢™ لالطالع عىل أحدث ا�علومات حول ا�واصالت
fans@qatar2022.qa 

     ٢٠٢٢ (قطر)
٩٧٤٤٤٤١٢٠٢٢+ (دويل)

 


