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عندما تشاھد دلھي یتسرب إلى خاطرك كم ھي 
كبیرة ومزدحمة ، ولكن بالمقابل فان التجول بھا 
سھل جدا ، حیث تحتوي على العدید من وسائل 

 المواصالت .
 

 ونتحدث اوال عن المترو 
 المترو

یفتخر اغلب الھنود بوجود ھذا المترو ، فھو نظیف جدا ومنظم كما انھ سریع جدا ، ومكیف ومریح ، وتحتوي 
اغلب االماكن السیاحیة والمطار على محطات لھذا المترو، وتعلن جمیع القطارات عن المحطات التالیة باللغتین 

 االنجلیزیة والھندیة ،  استخدامھ سھل جدا .
 

 وھو جید  للوصول  في المواعید المحددة ، فان كان لدیك موعدا فتاكد بان المترو وسیلة صائبة جدا .
 

وتحتوي جمیع القطارات على عدة عربات اثنین  منھا للسیدات وقد تم وضع عالمة لھاتین  العربتین  باللون 
 الوردي .

  
 المواصالت 

 

Transportation in Delhi 
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وتعتبر ساعات الذروة 
واالزدحام الفائق ، من 

 10إلى  9الساعة 
صباحا ، اما اوقات 

المساء فھي من الساعة 
 مساء . 9إلى  5
 
 
 

یتوجب علیك شراء 
تذاكر منفصلة لالماكن 

التي تود الذھاب الیھا ، 
والتذكرة ھنا عبارة عن 

قرص معدني صغیر 
وعند وصولك للمحطة 
المقصودة ضع القرص 
بداخل الجھاز ثم اتجھ 

 للخارج .
 
 

 روبیة . 30روبیة إلى  8قیمة التذكرة تتراوح ما بین 
 

اما خط المطار الوحید والذي یعتبر اكسبراس فعلیك بشراء تذكرة خاصة بھ وھي 
 تختلف في الشكل عن باقي التذاكر .

 
كما یوجد خط اخر وھو الخط 

 الثاني للذھاب للمسجد الجامع .
 
 
 

اما المطار فیتوفر للذھاب الیھ 
خطین احدھما عادي واالخر 

 اكسبراس (سریع )
وتتمیز جمیع خطوط المترو 

بوجود الوان مختلفة تدل 
 علیھا .

 
 -عالمة المترو 

 دلھي 
 

 

 

 

 تذكرة المترو 
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 سیارة االجرة (التاكسي )

یتوفر في دلھي نوعین من سیارات االجرة ، القدیم ذو اللونین االسود 
 واالصفر والجدید

 
 Radio-Taxi  

 
 ونذكر بعض المزایا لكلیھما 

التاكسي القدیم ، ال یحتوي على مكیف ، كما یتوجب علیك السؤال 
عن السعر بعد ذكر المكان المقصود وقبل الشروع في الجلوس 

 (فانتبھ لذلك ) وال تعكر صفو یومك .
 

، منظم ، ومكیف ویتحدث سائقیھ  Radio-Taxiالتاكسي الجدید 
 اللغة االنجلیزیة ، وھو االفضل اذا اردت استخدام التاكسي .

 
والیك الطریقة للحصول على التاكسي االفضل ، اوال علیك الحصول 

على بطاقة جوال ھندیة للشروع في مكالمتك للشركة المذكورة 
 الخاصة باسیارات االجرة .

 
سوف تتلقي بعد اتصالك رسالة على الجوال تفید برقم 

التسجیل ، وعند وصول سائق التاكسي الى المكان الذي 
 تقیم بھ ، سوف یتصل بك الخبارك بوصولھ .

 
 روبیة . 20عند ركوبك في التاكسي فان لكل كیلو 

 
 ال یتوجب علیك دفع البقشیش (االكرامیة )

ونذكر اسماء ثالث شركات ، ھي ما ننصح بھا من فئة 
Radio-Taxi  وھي نظیفة ،

ومنظمة باالضافة إلى انھا مكیفة 
 ومریحة .

 
 
 
1– Quickcabs 

 011 - 45333333رقم الھاتف : 
2– Easycabs 

 011- 43434343الھاتف : 
3-Megacabs 

 011- 41414141الھاتف : 
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النوع الثالث من المواصالت 

 المستخدمة في دلھي 
Rickshaw 

 
تنقسم انواع الركشة في الھند 
إلى عدة انواع نذكرة منھا في 
ھذا الحدیث الركشة (التوتوك )
وھي عبارة عن  مركبة ناریة 

ذات ثالت عجالت، تستخدم 
كوسیلة مواصالت في الھند 

 وبعض الدول االسیویة .
 
 
 

وتتمیز الركشة باللونین االسود 
واالصفر ، واصبحت اكثر 

،     2013انتشرا في مایو 
روبیة ال  25ویعتبر اقصى سعر لمواصالت التوتوك ھو 

 غیر .
 
 

العدید من الركشات ال یستخدم سائقیھ العداد ویعود ذلك 
لعدة اسباب توقف العداد او قدم الركشة او ما  شابھ ذلك 
، لذلك علیك بطرح السؤال عن السعر بعد تحدید المكان 

 المقصود لھ (انتبھ لذلك ) وال تعكر صفو یومك .
 
 
 

كیلو متر   2ویعتبر السعر للمسافات من كیلو إلى 
 روبیة . 40إلى   30حوالي 

 
 
 

اما اذا اردت الذھاب إلى القلعة الحمراء او ضریح 
روبیة ، ال  60إلى  50الھومایون   فان السعر حوالي 

روبیة لالماكن البعیدة جدا (فانتبھ  130یتجاوز السعر 
لذلك ) نذكرك علیك بالسؤال عن السعر بعد ذكر المكان 

 المطلوب فانتبھ لذلك وال تعكر صفو یومك .
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 ركشة الدراجة الھوائیة  
یمكنك رؤیة ھذا النوع من الركشة  بالقرب من المحطة 

ومراكز السیاحیة ھي باالنتظار ، ومفیدة جدا لالماكن القریبة 
روبیة .بالسؤال عن السعر بعد ذكر  20فقط ، االسعار حوالي 

 المكان المطلوب فانتبھ لذلك وال تعكر صفو یومك .
 

DTTDC 
ربما ترغب في االستمتاع بنفسك وقیادة  السیارة واالنطالق ال 

تقلق لذلك ، عش اوقاتك كما ترید ، نساعدك إلیجار  السیارة 
 حیث نطرح علیك افضل االماكن لذلك .

فان اردت إیجار  سیارة لیوم او یومین او اكثر من ذلك فان 
ومكتبھا یقع في میدان   DTTDCافضل مكان سیاحة دلھي 

Cannaught  حیث یمكنك استخدامھا في دلھي والمدن ،
 المجاورة لھا .

 
 كما تتوفر شركات اخرى لنفس الغرض .

إلى 900ان إیجار  سیارة مكیفة لیوم واحد قیمتھا حوالي 
 روبیة .  1200
 ساعات للیوم الواحد ، وحسب الحجم والمودیل .  8الوقت 

 
 

 


