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رائحة الماضي والعراقة تفوح من ھذا السوق الذي بات 

حدیث السیاح لمدینة الدوحة ، فھذا المكان الذي یعبر عن 
تاریخ زاھر بحد ذاتھ ھو الماضي الذي ابى اال أن  یظل 

 شامخا ، بالرغم من مرور الزمن علیھ .
 
 
 

یقع سوق واقف في قلب مدینة الدوحة القدیمة ، لعل ھذا 
المكان ظل كما ھو لسنوات عدیدة ، حتي اكتشف بانھ تحفة 
 معماریة تحاكي الحاضر وتتوشح بوشاح الماضي العریق .

 
 

 سوق واقف 
 

 Souq Waqif 
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حیث شھد ھذا السوق في االواني 

االخیرة العدید من التجدید والتطویر ، 
مع مراعاة المحافظة على الطابع 

التاریخي التقلیدي ، ھذا التجدید اعطي 
لھذا المكان ضوء اخر جذب  السیاح 

الیھ ، فال یكاد أحد یقصد قطر وخاصة 
الدوحة دون ان تسبقھ  أقدامھ إلى 

 سوق واقف .
 
 

فھو حدیث الماضي المطرز بالتاریخ 
 والمغلف بشرائط الحاضر والمستقبل .

 
 
 

جولة بین احضان ھذا السوق تجود علیك باغلب السلع التقلیدیة من مالبس ومحالت العطارة واالعشاب باالضافة 
للحلویات وقسم الفنون .................. ھنا انت فقط تسبح في الماضي بصورة حدیثة جدا ، فتدرك احداث ماضیة في 

 نفس الوقت الذي تتمتع بھ بالحداثة والتطور الذي طرأ على ھذا السوق لیزید من ھیبتھ السیاحیة .
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العدید من المطاعم والمقاھي الممیزة ، والتي 

تضفي على المكان مزید من االسترخاء 
واالستمتاع باالوقات ، فان كنت من عشاق 

الشیشة فلك حدیث اخرى في سوق واقف ، لیس 
ھذا كل ما یمكنك مشاھدتھ تحت سقف ھذا 

 السوق ، فان كنت من عشاق الصقور فیمكنك 
 
 
 
 
 

مشاھدة بیع الصقور ، مكان تداخلت بھ الحداثة 
وامتزجت بالماضي لتجعلة كلوحة ال تنسى وتبقى  
في الذاكرة ، فقد زود ھذا المكان بعدد من الفنادق 

وان كانت محدودة اال انھا اضفت روعة وتكامل 
 اخر على المكان .

 
 
 
 

ربما ساورك لفترات طویلة السیر بین احضان 
 الدوحة القدیمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 
 
 
اذا كانت اجابتك نعم ، فاننا نقول  

لك بان سوق واقف تعبیر حي 
وملموس عن الدوحة القدیمة 
 التي حلمت بھا وبمشاھدتھا . 

 
 
 
 

یقع ھذا السوق بالقرب من برج 
الساعة والكورنیش وكذلك 

 مسجد محمد بن عبد الوھاب .
 
 
 

 

 



                                                              See Dunia - Dohaالدوحة -شوف الدنیا 

  
لعلك عند تواجدك في ھذا السوق تساورك نفسك 
إلى تجربة الطعام التقلیدي ، فان كان فعال ھذا ما 

 فكرت بھ فال یوجد افضل من
 
لتعیش    )  Al -Twash  مطعم الطواش ( 

 ھذه التجربة .
 

اذا وددت التسوق من ھذا السوق فتاكد بانھ 
 یتحتم علیك استخدام مھارتك في الجدال .

 
 
بقي ان تعرف بان تسمیت سوق واقف بھذا  

 االسم  ترجع إلى عملیات البیع والشراء التي كانت تتم على الواقف قدیما ، ولذلك اشتھر بھذا االسم . 
 

 ال تنسى كامیراتك فسوق واقف لیس من االماكن التي تجعلك  تنسى كامیراتك ، فلحظاتھ ممیزة .
 

 نتمنى لكم وقفة رائعة مع عبق الماضي في سوق واقف. 
 انظر الخریطة .

 

  


