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 Hayya to Qatar 2022 استخدم تطبيق
للتخطيط لرحالتك

تفتح بوابات االستادات قبل ٣ ساعات من بدء 
ا�باراة

أبرِز بطاقة َهّيا اخلاصة بك عند بوابات تذاكر ا�رتو

تتوفر بالقرب من بوابات االستادات خدمة 
تخزين عربات األطفال وا�واد ا�حظورة

هل رأيت متطوعاً؟ اسأله عن ا�علومات اليت 
تحتاج إليها

استمتع بأجواء ما بعد ا�باراة

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

موقع بوابة الدخول إىل االستاد وا�قاعد

 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

إذا كانت ا�باراة يف استاد ال تتوفر فيه خدمات 
حافالت النقل الرسيع بني بعض االستادات 

ومحطات النقل العام/ مواقف السيارات، فُريىج 
مراعاة الوقت اإلضايف الذي يستغرقه ا�يش من 

نقطة وصول وسيلة النقل إىل نقطة الدخول

أهم النصائح

تتيح لك بطاقة َهّيا استخدام 
ا�واصالت العامة مجاناً من 

١٠ نوفمرب إىل ٢٣ ديسمرب

٢٣٤٥٦٧ ١ّ َ

 Hayya to Qatar
2022
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ما تحتاجه
يوم المباراة

يارة ز

Qatar2022.qa/ar/transport
@roadto2022go

لالطالع عىل أحدث ا�علومات حول ا�واصالت

الوصول
إىل استـــاد
الجنـــــوب

الوكرة
عىل ُبعد ٢٢ كم رشق وسط الدوحة

سيارات األجرة، وأوبر، وكريم

١٥+ دقيقة 

استخدم تطبيق Hayya to Qatar 2022 للعثور عىل مواقع محطات احلافالت

استخدم تطبيق Hayya to Qatar 2022 للعثور 
عىل موقع ركوب سيارات األجرة والزنول منها

ستفتح منطقة ركوب سيارات األجرة والزنول منها 
قبل ٤ ساعات من انطالق ا�باراة وتغلق بعد 

ساعة ونصف من صافرة النهاية

٢٥+ دقيقة

بروة مدينتنا
S921

١٥+ د

سوق واقف - شمال
S922

٤٠+ د

اخلليج الغريب
S924

٥٠+ د

بروة براحة اجلنوب
S925

١٥+ د

مهرجان FIFA للمشجعني™
S923

٤٠+ د

 يوم المباراة

المترو
استخدم اخلط األحمر إىل محطة مرتو الوكرة  

استخدم خدمة حافالت النقل الرسيع 
رقم S920 من/ إىل نقطة اإلنزال

امِش إىل االستاد

السبت إىل اخلميس: ٦ صباحاً – ٣ فجرًا
اجلمعة: ٩ صباحاً – ٣ فجرًا

تبدأ خدمات حافالت النقل الرسيع اخلاصة با�رتو قبل ٤ ساعات من انطالق ا�باراة وتنتهي 
بعد ساعة ونصف من صافرة النهاية

يرىج احلضور قبل وقٍت كاٍف خاصة إذا كنت برفقة عائلتك، لضمان أّال تفوتك بداية ا�باراة

A

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

احرص عىل الوصول مبكرًا ألن مواقف السيارات ستمتá برسعة. 

١٠+ دقيقة ١٠B+ دقيقة 

D ١٠+ دقيقةE ٢٠+ دقيقة

C ١٠+ دقيقة مواقف السيارات 
للمشجعني 

ستفتح قبل ٤ ساعات من انطالق ا�باراة وتغلق بعد ساعة ونصف 
من صافرة النهاية 

تتوفر خيارات ركن السيارات لذوي االحتياجات اخلاصة

ستغادر آخر حافلة قبل 
ساعة من انطالق 

ا�باراة

١٥+ دقيقة ١٥+ دقيقة 
S920 

حافالت النقل السريع من/ إىل االستادات
حافالت النقل الرسيع من/ إىل 

االستادات يه أرسع وسيلة 
للوصول إىل االستاد!

تبدأ خدمات حافالت النقل الرسيع من/ إىل االستادات قبل ٤ ساعات من 
انطالق ا�باراة وتنتهي بعد ساعة ونصف من صافرة النهاية

توّقع أن تكون عربات 
ا�رتو مزدحمة قبل 

ا¦باراة وبعدها


