
جولة ال�ام

ساحة النخيل تعت� املركز التجاري الرئيسي � مش�ب قلب الدوحة
وهي بالقرب من �طة امل�و الرئيسية "�طة مش�ب". حيث حتتفل 
مبهرجان السكة العاملي الذي يحتوي على فعاليات متعددة وميتد على 

سكة وادي مش�ب.

احملطة رقم 1
ساحة النخيل 1

احملطة رقم 2
وادي مش�ب 2

احملطة رقم 3
اجلاالريا 3

احملطة رقم 5
احلي ال�اثي 5

احملطة رقم 6
ال�احة 6

احملطة رقم 7
ساحة املسجد 7

احملطة رقم 8
شارع الكهرباء 8

سكة وادي مش�ب والذي يعت� أطول شارع للمشاة � مش�ب قلب الدوحة
 يعت� هذا الشارع وجهة ومعلم¯ مميز¬ � الدوحة حيث كانت هذه املنطقة
 قدميا مصدًرا للمياه العذبة للمجتمع وا°ن حتتوي السكة على ممرات مائية
 ليحتفي بهذا الوادي. تضم سكة وادي مش�ب مطاعم ومقاهي على جانبي

الشارع وفندق بارك حياة الدوحة فئة 5 جنوم وحي الدوحة للتصميم

نتجه ا°ن ا¼ احلّي ال�اثي وهو موطن ملتاحف مش�ب ومصلى مش�ب.
مصلى مش�ب التاريخي هو مشروع ترميم رئيسي � مش�ب قلب 

الدوحة ومكان ثقا� وديني مهم � الدوحة.
ويضم احلي ال�اثي أيضا متاحف مش�ب التي حتكي قصة أربعة بيوت 

تاريخية رائعة � مش�ب قلب الدوحة. تلك البيوت التي تأخذنا � رحلة 
مشوقة نكتشف معها تلك القصص التي Ä ُترَو من تاريخ قطر االجتماعي 
واالقتصادي. حتتفل متاحف مش�ب مبنتخب قطر الوطني لكرة القدم من 

خالل قرية العنابي.

تتميز هذه املنطقة بهندسة معمارية فريدة وتصاميم اÉمناط 
املستوحاة من ال�اث القطري والطبيعة واملمرات الضيقه الشه�ة 
املعروفة باسم "السكة“ والتي توفر الظل بشكل طبيعي من أشعة 

الشمس الشديدة. يقع مسجد براحة مش�ب بالقرب منه وبجواره حديقة 
صغ�ة بها ساعة شمسية.

شارع الكهرباء هو من أهم الشوارع التاريخية والشه�ة � الدوحة وهو 
وصلة تاريخية وثقافية تربط بني ماضي وحاضر مش�ب، كما أنه واحد من 

أقدم وأهم املناطق بالدوحة القدمية حيث إنه كان أول شارع تصله 
الكهرباء � قطر، مما جعله مركز¬ جتاري¯ واجتماعي¯.

وا°ن تعت� هذة املنطقة حي متكامل به حدائق خضراء ومتاجر ومقاهي 
ومطاعم وعلى بعد خطوات قليلة من أكادميية قطر – مش�ب.

مش�ب قلب الدوحة

ستجد هنا املركز االعالمي للدولة املستضيفة. وأيض¯ ×مع مش�ب 
غال�يا الذي يضم مونوبري ونوفو سينماز و�الت ومقاهي متنوعة.

 باالضافة إ¼ فعاليات معارض ثقافية ورياضية متنوعة والواقعة � ساحة
وادي مش�ب، و بالقرب منها يقع فندق 'الوادي الدوحة - إم غال�ي

فئة 5 جنوم
بها نفق مركزي للمشاة يربط مش�ب قلب الدوحة بسوق واقف، الوجهة 

السياحية � قطر. 

براحة مش�ب تعت� أك� ساحة مفتوحة ومغطاة � الشرق اÉوسط 
بأضخم سقف متحرك � املنطقة، وبأنظمة ت�يد مستدامة تعمل على 

تدوير الهواء البارد � املكان. ميكنكم االستمتاع ب�احة مش�ب حيث 
حتتوي على منطقة Üصصة لعرض مباريات البطولة، و تتيح للزوار اختيار 

املطاعم واملقاهي املتواجدة � براحة مش�ب واالستمتاع بأجواء 
البطولة بطريقة مميزة.

كما تضم براحة مش�ب فندق ماندارين أورينتال, الدوحه الفاخر ٥ جنوم 
على اجلانب االيسر ومن اجلانب االمين M7 وهي مساحة لتمكني الصناعة 

اÞبداعية � اÉزياء والتصميم والتكنولوجيا.
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