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الوصول إىل
مهرجان FIFA للمشجعين™

والكورنيش

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)

 

تتيح لك بطاقة َهّيا استخدام 
ا�واصالت العامة مجاناً من 

١٠ نوفمرب إىل ٢٣ ديسمرب

كلتا الفعاليتني تقعان بالقرب من محطات ا�رتو التالية

توفر خدمة حافالت النقل ا�جانية اليت تعمل يف مسار دائري 
متواصل حول وسط الدوحة إمكانية الوصول بسهولة ومجاناً 

إىل هذه الفعاليات

تنقلك خدمة احلافالت ا�جانية هذه من االستادات 
ومهرجان FIFA™ للمشجعني

اركن أو انزل من سيارة األجرة عند أحد هذين ا�وقعني 
واستقل حافلة النقل ا�جاين إىل مهرجان FIFA للمشجعني™

* خروج فقط

مركز ا�عارض (اخلط األحمر)
الكورنيش (اخلط األحمر)*

اخلليج الغريب قطر للطاقة (اخلط األحمر)
البدع (خطوط حمراء وخرضاء) 

سوق واقف (اخلط الذهيب)

مواقف ركن السيارات يف وسط الدوحة محدودة  - توفر العديد من 
محطات ا�رتو خيارات اركن وتنقل

توجد يف وسط الدوحة مناطق مريحة لركوب سيارات األجرة 
والزنول منها

جامعة قطر (اخلط األحمر)
أم غويلينا (اخلط األحمر)

ا�سيلة (اخلط األخرض)

المترو

اركن وتنقل بالمترو

حافالت النقل في مسار دائري

اركن وتنقل

حافالت النقل السريع من/ إىل 
االستادات  

٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤

الكورنيش
واجهة بحرية عىل امتداد ٦ كم

مهرجان FIFA للمشجعني™
حديقة البدع

 Hayya to Qatar 2022 استخدم تطبيق
للتخطيط لرحالتك

أبرِز بطاقة َهّيا اخلاصة بك عند بوابات 
تذاكر ا�رتو

التغيري بني خّطي ا�رتو األحمر واألخرض يتم 
عند محطة مرتو البدع

التغيري بني خطوط ا�رتو األحمر، واألخرض، 
والذهيب يتم عند محطة مرتو مشريب

تعمل خدمات ا�رتو والرتام حىت الساعة
 ٣ صباًحا

سيوفر لك تطبيق Hayya to Qatar 2022 إمكانية 
االطالع حلظة بلحظة عىل آخر ا�ستجدات بشأن 

التنقل ومواعيد الفعاليات ومواقع محطات النقل

احرص عىل الوصول قبل وقت كاٍف إلجراءات 
الفحص األمين واالنتظار يف الطوابري 

راجع قائمة ا�واد ا�منوعة عىل
 Qatar2022.qa/ar/Prohibited-Items 

قبل احلضور إىل الفعاليات

عند اخلروج من الفعاليات، سيتم توجيه ا�شجعني 
إىل محطيت مرتو البدع أو اخلليج الغريب قطر للطاقة

أهم النصائح

سيارات األجرة، وأوبر، وكريم

الجداول

تطبيقات سيارات األجرة كروه، وأوبر، وكريم متاحة للتزنيل 

تتوفر مواقف مخصصة لركن سيارات 
ذوي اإلعاقة

مهرجان FIFA للمشجعني™

يل عىل qr.com.qa/ar �عرفة أوقات وخرائط  يارة موقع رشكة الّر يمكنك ز
ا�رتو والرتام

يارة Qatar2022.qa/ar/transport  للحصول عىل معلومات حول  تفّضل بز
محطات ا�رتو ومواقع الركوب/ اإلنزال وا�واقف ا�خصصة لركن سيارات ذوي اإلعاقة 

استخدم تطبيق Hayya to Qatar 2022 للعثور عىل محطات توقف حافالت النقل 
يف مسار دائري و مواقع وأوقات حافالت النقل الرسيع من/ إىل االستادات

١٦١٧١٨ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

هذه يه أرسع طريقة للوصول 
إىل مهرجان FIFA للمشجعني™

يات! بعد حضور ا�بار

موقف سيارات اجلليعة
مسجد الدولة الكبري

الكورنيش

٤ عرصًا – ٢ بعد 
منتصف الليل

٤ عرصًا – ٢ بعد 
منتصف الليل ١١ صباحاً – ٢ بعد منتصف الليل

١٢ ظهرًا – ١٢ منتصف الليل ٢ عرصًا – ١٠ مساًء


