
 

 
 

 لطرق الوعرة األصعب على مستوى الخليجاليوم الواحد على اسباق  –تحدي العديد الصحراوي 

 يعود في الثالث من مارس القادم -

 للمرة االولة يضاف التحدي الى رزنامة سباقات االتحاد الدولي للدراجات الهوائية 

 من سيلين 
ُ
 الى خور العديدالجمهور على موعد ملشاهدة اجواء السباق الحماسية انطالقا

 

   -تحدي العديد الصحراوي"  "يعود 
 
في نسخته السابعة،   2017بتاريخ الثالث من مارس  –في منطقة الخليج  املعروف بأنه السباق األكثر تحديا

 و للمرة االولى اضافة السباق الى رزنامة سباقات االتحاد الدولي للدراجات الهوائية.  كما ان 
 
سجيل التحيث اعلن املنظمون انه  تم رسميا

 .فبراير  28للراغبين في املشاركة حتى تاريخ  مفتوح 

 

 40سافة م غطىسي ئة الثالثة لالتحاد الدولي للدراجات ) من نقطة الى نقطة اخرى عبر البالد( والذي وقد صنف السباق ضمن سباقات الف

 من منطقةمن الطرق الصحراوية كيلومترا 
 
 الى احد اروع البقاع ذات الطبيعة الفريدة في قطر ين سيل بدءا

 
 منطقةب وهو الشاطئ الداخليوصوال

 .العديد  خور 

 من املرح ،يقدم 
 
 فريدا

 
الستمتاع اواملنافسة، والتألف بين الدراجين ضمن يوم ملئ باالثارة و  تحدي اليوم الواحد لدراجي الطرق الوعرة مزيجا

 للجمهور، لذا بامكان الدراجين املشاركين  الدراجة.بالهواء الطلق على 
 
 ممتعا

 
 حماسيا

 
هم واسر  اصدقاءهم دعوةهذا باالضافة الى كونه سباقا

 .خالل هذا اليوم اليهم لالنضمام

 من ثم مقابلة الدراجين( و الرملية الكثبان مثل التي ينبغي تجنبها ناطقامل باستثناء)على طول الطريق  متابعة السباقيسمح لجمهور السباق كما 

  الحدث هذا يحوي  و الظهيرة. بعد فترة ماباجواء السباق خالل وذلك لإلستمتاع  خط عند
 
 سباق ايضا

 
 ممتعا

 
عند خط  -غير تنافس ي- لالطفالا

  يعزز النهاية، مما 
 
  .االسرة جميع افراد مشاركة ايضا

 و بدعم من الهيئة العامة للسياحة. الرياضة و الثقافة وزارة  تحت رعاية " طرمركز " دراجي ق السباقينظم 

بالهيئة العامة للسياحة  " تتمثل اهمية تحدي العديد الصحراوي في كونه عامل  والترويج التسويق قطاع رئيسوقال السيد راشد القريص ي 

لتي ااجمل املعالم الطبيعية في دولة قطر وذلك من خالل سباق فريد، ورياضة شيقة والعديد من االنشطة الى احدلزوار و املقيمين اإلستقطاب 

. ان الهيئة العامة للسياحة تفخر بتقديمها الدعم لهذا السباق السنوي في نسخته السابعة والذي تم تطوير مفهومه بشكل تناسب الجميع

 الرياضية ياحةللس الفرعي القطاع تطوير الرامية نحو الدولة جهود في مطرد خالل السنوات املاضية. كما تتعهد الهيئة بإلتزامها باملمساهمة 

 . "قطر في

: "كما ص 
 
لفعاليات ا من واحدا باعتباره  الحدث هذال الحكومي االعتراف والدعم نحصل على أن كبير لشرف إنه رح الدكتور جمال الخنجي قائال

 املتسابقين من مختلف انحاء العالم و سنقوم استقطاب هو هدفناحيث ان . في قطر مجال السياحة في التي يمكن ان تساهم في دعم البارزة

 التحدي الى رزنامة اضافة خالل منه تحقيق نحو الخطوات وقد قمنا بالفعل بإنجاز احد. الهدف  ذلك تحقيقنحو  لجهدا من املزيد ببذل

. قطر إلى دمينالقاللدراجين  واإلقامة السفر تسهيل شأنهامن  باالضافة الى تجهيزنا لحزم  وعروض. الهوائية للدراجات الدولي االتحادسباقات 

 ".السباقتجربتهم خالل عن  رائعةوالقصص ال ذكرياتال من بلدانهم محملين بالكثير من إلى سيعودون  أنهم من ثقةونحن على 

 

 

 



 

 

 

 في نادرةال األماكن احد هو فإن هذا الشاطئ الداخلي  ،خاص  بيئي نظامذي   اليونسكونظمة ممن قبل  معترف به  طبيعية محميةوبإعتباره 

 بلوغه مكني، حيث البر طريق عن إليه الوصول  يمكن الكما ان هذا االمتداد الهادئ للمياه   .الصحراء قلب فيالبحر  هافي يتوغل التي العالم

 .النهاية خط الى للوصول من تلك الكثبان  ستة من أكثر عبور  الدراجين سينبغي على و. املتموجة الكثبان عبور  خالل من فقط 

وعلى الرغم  .تحديا أكثر السباق يجعل مما املسطحة، التضاريس علىاملساحات الرملية  من العديد يوجد ،الشاقة الرملية الكثبان جانب إلىو 

 كنوا منليتم و .إلجتيازها  الدراجين من جهدا تطلبست وكل مساحة رملية  الرملية، الكثبان كل اال ان ،من ان مسافة السباق ليست طويلة

 للسباقممع دراجة  ،البدنية وا على قدر كبير من اللياقةيكون أن الدراجينحتاج سي املنافسة، القيام بأداء عاٍل خالل
 
 اختيارو  ،جهزة تماما

  . مسار أفضل

 منا على ان يحظى جميع املشاركين و 
 
 إثيكن، لوطني،ا قطر بنك: التالية الراعية الجهات مع بالتعاون  الحدث هذا تقديم يتم رائعة، تجربةب حرصا

 س ي إم جي شركة ،شركة مواتر ،متجر راسن ،الهوائية للدراجات القطري  االتحاد: التاليين  والشركاء، الطبيعية الريان شركة مياة،اوريدو

 . القطرية الجوية والخطوط ريفييرا رويال فندق ،ن ويلزكاربو  ،للسيارات

: 
 
 دعمنا وأولئك الذين يقومون ب جميعل بإسمي وبإسم اللجنة املنظمة الجزيل  شكرأتقدم بال انفي الختام  اود  "واضاف الدكتور الخنجي قائال

شويق  لجميع ملئ باملتعة والت  فريدةوكلي ثقة بقدرتنا  مرة أخرى على تنظيم حدث متميز و . الحدث لهذا االعداد فىوطاقاتهم  وقتهم يستثمرون

 " العالم انحاء مختلف من الدراجين

 
 

 جدول الفعالية:

 افتتاح تسجيل األرقام    07:30  -06:00

08:00  
 
 بداية السباق  صباحا

09:30  
 
 توقع وصول املتسابقين األوائل الى خط النهاية  صباحا

11:30  
 
 األطفال عند خط النهاية  فعالية صباحا

12:00  
 
 صالة الجمعة  ظهرا

12:30  
 
 توزيع الجوائز ظهرا

 

 دوالر اميركي  50،000إجمالي الجوائز النقدية املقدمة 

مع العلم بأن التسجيل سيكون مفتوح للراغبين  www.aladaid.qaلالطالع على كافة املعلومات املتعلقة بالسباق، يرجى زيارة املوقع الرسمي : 

 2017 فبراير  28في املشاركة حتى تاريخ 

 نبذة عن مركز دراجي قطر  

القطريين. والذين كان  الدراجات الهوائية محبى من قبل مجموعة من  2014 عام تم تأسيس مركز قطر للدراجات الهوائية ) دراجي قطر( فى

  بل ردراجي قط فريق تشكيل طريق عن فقط ليس لديهم حلم  بتشكيل فريق خاص بهم وقد نما وتحقق هذا الحلم بشكل ملفت وسريع
 
ايضا

  به دراجي قطر معترف بأن يصبح مركز
 
فإن  لكواري،ا العزيز عبد الدكتور  رئيسهم بقيادة  .قطر فى والرياضة الثقافة وزارة مظلة تحت رسميا

 إللهاهم الذين لديهم شغف ورغبة فيمركز دراجي قطر  هو عبارة عن مجموعة من الدراجين 
 
 قيمينوامل القطريين املواطنين ان يكونوا مصدرا

ن أخذوا على عاتقهم تنظيم فعاليات لذا. الدراجات ركوبمن خالل رياضة  لياقتهم البدنية وتحسين صحي حياة نمط إلتخاذ سواء حد على

 للدراجين
 
 .والتنافس للقاء محلية تتيح فرصا

 

http://www.aladaid.qa/


 

 

 

 عناوين التواصل 

 املدير االداري  الخنجي، جمال الدكتور 

jamal@aladaid.qa  

 974 7780  5588: الجوال 

 لفعالية ا مدير فيليب، أندريه

andrej@aladaid.qa  

 974 7990 3341: الجوال 

  .هناو كتيب السباق  والشعارات، الصور،االطالع على  يمكنكم
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