
مبارياتك
فعالياتك

احتفاالتك
إقامتك

كــــــلّها في 



من يعيش أجواء
البطولة كاملة هنا

ليس كمن يسمع عنها!

نشاط ترفيهي رائع

فعالية استثنائية

™٢٠٢٢ FIFA مباراة في كأس العالم

ألِق نظرة سريعة عىل ما ينتظرك!

https://www.qatar2022.qa/ar/discover-qatar?utm_source=sms&utm_medium=brochure&utm_campaign=digital_destinations_AR


ط هنا للموقع
ضغ

ا

عيش أجواء كرة القدم
في قلب الدوحة.

بث مباشر للمباريات
نخبة من ألمع الفنانين من

المنطقة والعالم
احتفاالت ثقافية

FIFA مهرجان
للمشجعين™

يتسع لـ ٤٠,٠٠٠ زائر 
عرض المباريات الـ ٦٤ عىل شاشات ضخمة

٣ مناطق مبهرة: العروض الحيّة
والبث، والطعام، واأللعاب

١٠٠ ساعة من العروض الموسيقية
تجربة نكهات فريدة

FIFA مهرجان
للمشجعين™
FIFA مهرجان
للمشجعين™

المكان: 
حديقة البدع، الكورنيش

من ١٩ نوفمبر إىل ١٨ ديسمبر

كيفية الدخول: 
يجب إبراز بطاقة َهيّا

أقرب محطات المترو: 
الكورنيش (الخط األحمر      )

الخليج الغربي-قطر للطاقة (الخط األحمر      )
البدع (الخط األحمر والخط األخضر            )

https://goo.gl/maps/NgQUJxX7pGW781gq8


ط هنا للموقع
ضغ

ا

كرنفاالت الشارع العالمية
في قطر.

عروض فنية
حفالت موسيقية 

فنون، وثقافة، وقصص ساحرة، 
وأنشطة، وغيرها الكثير

الكورنيش

الكورنيشالكورنيش

يُتوقع حضور ٧٠,٠٠٠ زائر يومياً
١٥٠+ كشك طعام 

مسارح حيّة 
عروض مائية بمؤثرات بصرية مميزة

القرية البدوية

المكان: 
الكورنيش

من ١٩ نوفمبر إىل ١٨ ديسمبر

أقرب محطات المترو: 
سوق واقف (الخط الذهبي      )

الكورنيش (الخط األحمر      )
الخليج الغربي-قطر للطاقة (الخط األحمر      )

البدع (الخط األحمر والخط األخضر            )

كيفية الدخول: 
دخول مجاني للجميع 

https://goo.gl/maps/YRR3VwjvWDZC2TSa9


ط هنا للموقع
ضغ

ا

حيّاكم
في قطر

فعاليات ال يمكن تفويتها 
خالل البطولة.

عروض مسرحية خالل ساعات النهار
عروض حيّة في األمسيات

احتفاالت مبهرة

عرض "ضو الوطن"
ألعاب نارية ومؤثرات مائية

عروض طائرات الدرون
ألحان أوركسترالية فريدة

المكان: 
الكورنيش

ً يومياً ابتداًء من الساعة ٤ عصرا
من ٢٠ نوفمبر إىل ١٨ ديسمبر

أقرب محطات المترو: 
سوق واقف (الخط الذهبي      )

الكورنيش (الخط األحمر      )
الخليج الغربي-قطر للطاقة (الخط األحمر      )

مركز المعارض (الخط األحمر      )

كيفية الدخول: 
دخول مجاني للجميع 

الكورنيشالكورنيش

https://goo.gl/maps/YRR3VwjvWDZC2TSa9


ط هنا للموقع
ضغ

ا

درب لوسيل

فعاليات ترفيهية حيّة ستضيئ
المكان عىل امتداد البوليفارد.

حفالت دي جي في الشارع
عروض مائية وعروض بطائرات الدرون

أعمال فنية

يُتوقع حضور ٦٠,٠٠٠ زائر يومياً
بوليفارد بطول ١,٦ كم
١٥٠+ عرضاً فنياً متنقالً  

٥٠+ كشك طعام

درب لوسيلدرب لوسيل

استاد
لوسيل

المكان: 
درب لوسيل

من ٢٠ نوفمبر إىل ١٨ ديسمبر

كيفية الدخول: 
دخول مجاني للجميع (بعض الفعاليات تتطلب تذكرة دخول)

أقرب محطات المترو: 
لوسيل-QNB (الخط األحمر      )

https://goo.gl/maps/M27EfRtshXswQRUt9


ط هنا للموقع
ضغ

ا

منطقة َهيّا للمشجعينمنطقة َهيّا للمشجعين

منطقة َهيّا
للمشجعين

وجهة رائعة وسط أجواء
من األلعاب، واالحتفاالت، 

واالستكشافات.

حلبة تزلج
جناح متعدد الوسائط

عروض فنية وموسيقى دي جي حيّة

تتسع لـ ٣,٥٠٠ زائر
عرض المباريات الـ ٦٤ عىل شاشات ضخمة

حلبة تزلج 
عروض الباليه عىل الجليد

ِفرق موسيقية محلية وعروض عالمية

المكان: 
ممشى لوسيل الجنوبي

من ٢٠ نوفمبر إىل ١٨ ديسمبر

كيفية الدخول: 
يجب إبراز تذكرة دخول. 

خصومات لحاملي بطاقة َهيّا (عند بوابات الدخول)

أقرب محطات المترو: 
لقطيفية (الخط األحمر      )

ترام مارينا (الخط البرتقالي      )

https://goo.gl/maps/hSXtRmJTt9vXYC7w7


ط هنا للموقع
ضغ

ا

شاطئ
راس أبو عبود

٩٧٤

شاطئ
راس أبو عبود

٩٧٤

شاطئ
راس أبو عبود

٩٧٤

استمتع بأجواء الشاطئ
بالقرب من استاد ٩٧٤.

أنشطة ورياضات مائية
االسترخاء عىل رمال الشاطئ
عروض موسيقى دي جي حيّة

يتسع لـ ٥,٠٠٠ زائر
شاطئ بطول ١,٢ كم

موسيقى حيّة
مطاعم ومحالت تجارية

استاد
٩٧٤

استاد
٩٧٤

المكان: 
شاطئ راس أبو عبود

 Qatar2022.qa/ar تفضل بزيارة
لمعرفة ساعات العمل اليومية

من ١ نوفمبر إىل ٣١ ديسمبر 

أقرب محطة مترو: 
راس بو عبود (الخط الذهبي      )

كيفية الدخول: 
يجب إبراز بطاقة َهيّا

https://goo.gl/maps/FHPCSfB6PJ9mW9zh6


مدل بيست تقّدم:
أراڤيا

ط هنا للموقع
ضغ

ا

بعد انتهاء المباريات، استمتع 
بالموسيقى الخاطفة لألنفاس 

في ٢٨ ليلة من االحتفاالت.

فنانون عالميون ومن المنطقة، 
دي جي وعروض حية

مواهب صاعدة من المنطقة
مسارح رائعة

يتسع لـ ٥,٥٠٠ زائر
١٦٠+ ساعة من العروض العالمية

٥٦ عرضاً رائعاً
مسرح مذهل

مدل بيست
تقّدم: 

أراڤيا

مدل بيست
تقّدم:
أراڤيا

المكان: 
الوكرة 

من ٢١ نوفمبر إىل ١٨ ديسمبر

أقرب محطة مترو: 
الوكرة (الخط األحمر      )

كيفية الدخول: 
خصومات لحاملي بطاقة َهيّا

عند شراء التذاكر عبر اإلنترنت

https://goo.gl/maps/gJPfCLFYLmSW3Zpz9


ط هنا للموقع
ضغ

ا

مهرجان أركاديا
الموسيقي

قائمة استثنائية من ألمع
نجوم موسيقى التكنو
والهاوس بانتظاركم.

أجواء مشحونة بالطاقة اإليجابية والمرح
مسارح بتصاميم مذهلة

أروع العروض عىل وجه األرض

يتسع لـ ١٥,٠٠٠ زائر
نصب عنكبوت ناري ضخم

نخبة من أشهر الفنانين
والدي جي العالميين

عروض حيّة

مهرجان أركاديا
الموسيقي

مهرجان أركاديا
الموسيقي

المكان: 
راس بوفنطاس

من ١٩ نوفمبر إىل ١٩ ديسمبر

كيفية الدخول: 
يجب إبراز تذكرة دخول لحضور الفعاليات

أقرب محطات المترو: 
راس بوفنطاس (الخط األحمر      )

https://goo.gl/maps/PqE2igyLhBep3dpD7


جزيرة المها –
لوسيل

ونتر وندرالند

جزيرة المها –
لوسيل

ونتر وندرالند

ط هنا للموقع
ضغ

ا

الذكريات والمرح في الوجهة 
الترفيهية األوىل من نوعها في قطر.

 
مطاعم راقية وصاالت ضيافة  

أندية شاطئية
مرح عائلي ومغامرات شيّقة

عروض سيرك

تتسع لـ ٧,٠٠٠ زائر 
أسماء عالمية من المطاعم تشمل زوما، ونادي 

ناموس الشاطئي، وأم شريف، وبليونير وغيرها
حلبة تزلج في الهواء الطلق

تجارب مسرحية مشّوقة 
أكثر المغامرات واألنشطة الترفيهية إثارة 

أفعوانية بطول ٣٩٥ متراً 

جزيرة المها –
لوسيل

ونتر وندرالند

المكان: 
بالقرب من ساحل المارينا ومنطقة الطرفة في لوسيل 

بدأت باستقبال الزوار من مطلع نوفمبر

كيفية الدخول: 
يجب إبراز تذكرة دخول 

أقرب محطات المترو: 
لقطيفية  (الخط األحمر      )

https://goo.gl/maps/ENqkJDMbtWJAM58C8


ط هنا للموقع
ضغ

ا

مهرجان قطيفان
الشاطئي

حفالت وعروض استثنائية
رائعة طوال اليوم.

شاشات ضخمة
أنشطة مائية

مالهي مائية عائمة

يتسع ٣٠,٠٠٠ زائر
نادي شاطئي يتسع لـ  ٤,٠٠٠ شخص

+ كشك طعام ٥٠
فعاليات ترفيهية باستخدام الواقع 

المعزز

مهرجان قطيفان الشاطئيمهرجان قطيفان الشاطئي

استاد
لوسيل
استاد

لوسيل

المكان: 
جزيرة قطيفان الشمالية

 من ١٩ نوفمبر إىل ١٨ ديسمبر

أقرب محطة مترو: 
لوسيل-QNB (الخط األحمر      )

أقرب مكان إقامة:
مخيم المشجعين بجزيرة قطيفان الشمالية

كيفية الدخول: 
دخول مجاني للجميع (بعض الفعاليات تتطلب

تذكرة دخول)

https://goo.gl/maps/JJ3DvoyoHvYAKAMU8


ط هنا للموقع
ضغ

ا

صيف يمتد طوال العام 
للمشجعين.

اسبح
استرِخ عىل الشاطئ

عيش اللحظة

B12 نادي شاطئ

نادي شاطئنادي شاطئ 

كيفية الدخول: 
يجب إبراز تذكرة دخول

المكان: 
شاطئ شمال الخليج الغربي 

أقرب محطات المترو: 
مركز المعارض (الخط األحمر      )

B12B12

رياضات مائية وأنشطة ترفيهية
أجواء  مميزة وفن الغرافيتي

مكان مناسب للعائالت طوال اليوم
شاطئ يمتد لـ ٤٠,٠٠٠ م٢

مجموعة مختارة من األطعمة والمشروبات

https://goo.gl/maps/zjafZWHaBFve7nXL6


عرض األزياء
"قطر فاشن يونايتد"

بتنظيم من
كارين رويتفيلد

عرض األزياء
"قطر فاشن يونايتد"

بتنظيم من
كارين رويتفيلد

استاد
٩٧٤

استاد
٩٧٤

ط هنا للموقع
ضغ

ا

العالم عىل موعد مع أضخم 
مهرجان للموضة عىل اإلطالق

في استاد ٩٧٤.

فنون
أزياء

كرة القدم

عرض األزياء
"قطر فاشن يونايتد"

بتنظيم من
كارين رويتفيلد

١٥٠ مصمماً وعالمة تجارية عالمية
٨٠+ من عارضي األزياء العالميين

عروض تشمل ٦ قارات
حفل غنائي يُحييه نخبة من الفنانين العالميين

كيفية الدخول: 

المكان:
استاد ٩٧٤

١٦ ديسمبر

يجب إبراز تذكرة دخول لحضور الفعاليات 

أقرب محطة مترو: 
راس بو عبود (الخط الذهبي      )

https://goo.gl/maps/vmrVJDMDm7rWc7hT6


احتفال متنوع الثقافات

فنون
عروض إبداعية
حفالت راقصة

مهرجان
الحركة

١٠ مواقع في جميع أنحاء قطر
من تنظيم المنتج السينمائي العالمي 

بنجامين ميليبيد

كيفية الدخول: 

المكان:
مواقع متعددة

٥ - ١٨ ديسمبر

يجب إبراز تذكرة دخول لحضور الفعاليات 

أقرب محطة مترو: 
محطات متعددة



فيما تتجه نحو االستادات  
لحضور المباريات، استمتع  بتجربة 

ترفيهية فريدة من نوعها مليئة 
بلحظات ال تنسى.

الحرف اليدوية، والتراث،  
والفنون البصرية

األزياء، والتصميم، وفنون األداء
الموسيقى، واألفالم، والعروض

العروض الفنية
في الميل األخير

خالل كأس العالم
FIFA قطر ٢٠٢٢™

٨ استادات مبهرة
٦٠٠+ عرض فني فريد

فعاليات ترفيهية عىل مد النظر

المكان: 
استادات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ الثمانية

من ٢٠ نوفمبر إىل ١٨ ديسمبر 

أقرب محطة مترو: 
محطات متعددة

كيفية الدخول: 
يتطلب الدخول تذكر ة مباراة (مع بطاقة َهيّا) 



مهرجان دريشة
للفنون األدائية 

ط هنا للموقع
ضغ

ا

دع أبناء المجتمع يُطلعونك عىل 
 تاريخ بالدهم العريق وكنوز قطر 

الثقافية عبر العروض الفنية،  
والشعر، والمسرح. 

مهرجان عنوانه الثقافة
يرحب بالزوار من جميع الجنسيات

يُفسح المجال للمواهب والمهارات

٥٠+ عرضاً حصرياً
أجواء تفاعلية مناسبة للعائالت

تجارب، رقص، وشعر، ومسرح، وغيرها  الكثير

المكان: 
حديقة األكسجين - المدينة التعليمية

من ١١ إىل ١٧ ديسمبر

أقرب محطة مترو: 

كيفية الدخول: 
يجب إبراز تذكرة دخول لحضور الفعالية

مكتبة قطر الوطنية (الخط األخضر      )

مهرجان دريشة
للفنون األدائية 

مهرجان دريشة
للفنون األدائية 

https://goo.gl/maps/eiViJ4XDoGczEwBN6


حياتنا

تجربتك في قطر ال تقتصر عىل 
الدوحة! تعرّف عىل الوجه 

الرياضي الحماسي للبالد 
واستكشف وجهات ثقافية رائعة 

خارج نطاق العاصمة.

عيش المغامرات
خض تجربة فريدة

اصنع ذكريات جديدة

٦ ساعات من التشويق والمغامرات الجديدة
جوالت حول شاطئ سيلين

محمية القرم الطبيعية 
سوق الوكرة القديم

ركوب الخيل في القاليل 

المكان: 
مواقع متعددة

من ٢٠ نوفمبر إىل ١٨ ديسمبر

كيفية الدخول: 
يجب إبراز تذكرة دخول لحضور الفعاليات 

أقرب محطات المترو: 
محطات متعددة



ط هنا للموقع
ضغ

ا

استمتع بأجواء وطنية رائعة 
وانعم بضيافة قطرية أصيلة 
كجزء من االحتفاالت السنوية 

باليوم الوطني لدولة قطر. 

أجواء احتفالية قطرية
أنشطة ثقافية

ضيافة قطرية أصيلة

درب الساعي

٤,٥٠٠ من األنشطة الثقافية، والتراثية، والفنية، 
والرياضية، والترفيهية

٣٠+ مطعماً
٨٠+ متجراً

درب الساعيدرب الساعي

المكان: 
أم صالل محمد

من ٢٥ نوفمبر إىل ١٨ ديسمبر

كيفية الدخول: 
دخول مجاني للجميع

https://goo.gl/maps/c2s6AtPgHLnbEw3M9


ط هنا للموقع
ضغ

ا

قلعة الزبارة 

قلعة مرممة ترميماً رائعاً تابعة 
لتراث اليونسكو العالمي.

سافر عبر التاريخ
اكتشف ثقافة المنطقة وتقاليدها

٦٠٠,٠٠٠ متر مربع
أضخم موقع تراثي في قطر

تعود إىل القرن ١٨-١٩

قلعة الزبارة قلعة الزبارة 

أوقات العمل: 
ً من األحد حتى الخميس، من ٩ صباحاً حتى ٣ عصرا

المكان: 
الزبارة

موقف السيارات: 
متاح

كيفية الدخول: 
دخول مجاني للجميع

https://goo.gl/maps/jvZwHaz9cjGaqghRA


ط هنا للموقع
ضغ

ا

استكشف أحد أهم المعالم 
الثقافية والسياحية في الدوحة 

حيث يمكنك تأمل أجمل المناظر 
والتعرف عىل سمات الثقافة 

القطرية عن قرب.

موقع ثقافي بامتياز
معلم سياحي

مناظر خالبة

الحي الثقافي
كتارا

مدرّج إغريقي بمساحة ٣,٢٠٠ متر مربع
٣٥+ مطعماً

٣ معارض فنية
مجمعان تجاريان

الحي الثقافي
كتارا

الحي الثقافي
كتارا

المكان: 
الحي الثقافي كتارا

أقرب محطات المترو: 

كيفية الدخول: 

محطة كتارا (الخط األحمر      )

دخول مجاني للجميع

https://goo.gl/maps/BXktiixY1c6TZx3BA


ط هنا للموقع
ضغ

ا

ال تفّوت زيارة سوق واقف الذي 
يعتبر أقدم سوق في قطر 

ووجهة مميزة ونابضة بالحياة.

تسّوق
تناول الطعام

استمتع بوقتك

سوق واقف

يعود تاريخه إىل أكثر من ١٠٠ عام
٦٠+ مطعماً

٤٠+ محل مجوهرات
٢٠+ مطبخاً محلياً وعالمياً

سوق واقفسوق واقف
المكان: 

سوق واقف

أقرب محطات المترو: 
محطة سوق واقف (الخط الذهبي      )

كيفية الدخول: 
دخول مجاني للجميع

https://goo.gl/maps/gkwpnV8uzGqcZL5Q6


ط هنا للموقع
ضغ

ا

رحالت عىل متن
قارب شراعي

تمتع بمنظر الغروب وتأمل أفق 
الدوحة واألبراج الشامخة 

والمضيئة في فترة المساء.

أبحر عىل متن قارب شراعي
تأمل أفق الدوحة

استمتع بجمال البالد

٥٠٠+ قارب شراعي عىل الكورنيش
تعود إىل أكثر من ١٢٠ عاماً

بطول ١٢٠ قدماً

المكان: 
الكورنيش

أقرب محطات المترو: 
محطة الكورنيش (الخط األحمر      )

رحالت عىل متن
قارب شراعي

رحالت عىل متن
قارب شراعي

https://goo.gl/maps/crjyyL9uVv3nWSebA


ط هنا للموقع
ضغ

ا

اعتِل الكثبان الرملية في خور  
العديد واستمتع بتجربة   

من التشويق!

تطعيس في سيارات الدفع الرباعي
مغامرات تقشعر لها األبدان

مناظر خالبة

التطعيس

المكان: 
خور العديد

٦٠ متراً ارتفاع الكثبان الرملية
١ من ٣٠ ظاهرة غناء الكثبان الرملية في العالم

استخدام سيارات الدفع الرباعي

التطعيسالتطعيس

https://goo.gl/maps/gRhqaufeapcSRL6FA


حلّق عالياً فوق شواطئ قطر 
التي تقّدم للمبتدئين والمحترفين 

أفضل الوسائل لممارسة 
الرياضات المائية.

ظروف مناخية مثالية
مناظر تخطف األنفاس

مستويات عالية من األدرينالين

ركوب األمواج
والرياضات المائية 

٥٦٠ كم طول الخط الساحلي
موقعان رئيسان: فويرط وزكريت

سرعة ٦٠ كم/ساعة

ركوب األمواج
والرياضات المائية 

ركوب األمواج
والرياضات المائية 

فويرط

المكان: زكريت
فويرط وزكريت

https://goo.gl/maps/BXwTm5aHv8UUHKZt6
https://goo.gl/maps/KynjhDS4RAG21Dhr7


ط هنا للموقع
ضغ

ا

في هذا الموقع المميز، يصل 
مد الخليج إىل الصحراء وقد 
تتسنى لك فرصة رؤية غزالن 

الريم، والسالحف، واألبقار 
البحرية، وغيرها من  
 الحيوانات الجميلة. 

طبيعة خالبة
حيوانات رائعة

حياة بحرية جميلة

خور العديد

يتشارك بَلدان خليج خور العديد
مساحة رائعة تمتد عىل ١٨٠ كم مربع

إمكانية استخدام سيارات الدفع الرباعي

خور العديدخور العديد

https://goo.gl/maps/gRhqaufeapcSRL6FA


Kayak your way to 
tranquillity. Go on a lap   
of nature as you weave 
through the lush mangroves 
of Al Thakira.

Discover nature. 
Explore wildlife.
Paddle on. 

ط هنا للموقع
ضغ

ا

الشاطئ المثالي لالسترخاء 
وأخذ قسط من الراحة. كما 

يمكنك التخييم تحت سماء 
قطر ونجومها! 

استرِخ
خذ قسطاً من الراحة

تأمل النجوم

شاطئ سيلين

عىل بعد ٤٠ دقيقة من وسط الدوحة
٤ أنواع مركبات الستكشاف الشاطئ

٣ فنادق من فئة الخمس نجوم

شاطئ سيلينشاطئ سيلين

https://goo.gl/maps/nzaZ5toAwKJYjDwB7


ط هنا للموقع
ضغ

ا

التجديف في
المانغروف

٣٠+ نوعاً من األسماك

معدل مخزون الكربون أكثر بـ ٥-٨ 
مرات من الغابات األخرى

٢٪ من أشجار العالم التي تنمو
في مياه البحر

اذهب في رحلة ساحرة إىل قلب 
غابة المانغروف في محمية 

الذخيرة الطبيعية حيث ستجد 
نفسك بعيداً عن ضوضاء  

المدينة وأقرب ما يمكن إىل 
الطبيعة والسكينة.

استكشف الطبيعة
 تعرف عىل الحياة البرية

اركب الكاياك

التجديف في
المانغروف

التجديف في
المانغروف

https://goo.gl/maps/iDUTxdJVUoYawVDG8


https://www.qatar2022.qa/ar/discover-qatar?utm_source=sms&utm_medium=brochure&utm_campaign=digital_destinations_AR



