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Aspire Academy Celebrates
Fifth Graduation Ceremony

Aspire Honors

Gymnasts with Rookie Award

ASPIRE4SPORT 2012
Continues Showcasing Sports
Business Opportunities

Climber Alain Robert
Successfully Scales the Torch
Doha Hotel
Aspire Active Inspires the Nation with

Annual Nutrition Week

July | 2012

Aspire Zone Foundation is a pioneering international
sport project, thanks its member organization which is
compromised of Aspire Academy, Aspetar, and Aspire
Logistics. Each has its individual role to perform in
realizing the comprehensive mission.
AZF proved to be the favorite destination for decision
makers in the sports industry and the pulse of sports
and athletes, thanks to its intense activities calendar
throughout the year. The range of services appeal to local,
regional and international event organizers, only to make
Aspire Zone a center of excellence that services the Sports
World needs. Aspire Zone is a perfect setting to combine
sport and leisure.
Rising to international prominence through the successful
staging of 2006 Asian Games, AZF is the home to some
of the world’s finest sport stadia and venues offering a
stimulating combination of sport, sports medicine and
research, and sport education. Moreover, AZF was voted
the World’s Leading Sports Tourism Development Project
for the World Travel Awards 2011.

Stay Connected with Us . .
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سباقات أكواثون المتميزة تكللت بالنجاح
بعد  5أشهر من انطالقها

عالِ م أبحاث بمستشفى سبيتار يحتل المرتبة األولى في مسابقات الرجال
تميزت النسخة األخيرة من سباقات أكواثون
الشتوية التي تم تنظيمها بدء ًا من شهر مارس 2012
بأسباير زون ،بأجواء الحماسة واالثارة ،مع وصول
عدد المشاركين في السباقات إلى  120متسابق.
وتضمنت السباقات ،المفتوحة أمام الجماهير،
سباقا للسباحة ( 500متر) بحوض السباحة في
قبة أسباير ،والجري لمسافة  5كيلومترات حول
حديقة أسباير.

وكان السباق الذي نظمته أسباير لوجستيكس مقسم ًا
إلى فئات مختلفة :فئة األشبال والفئة المفتوحة
وفئة المحترفين وأخير ًا فئة الفرق الجماعية.
ويتم تحديد الفائزين في النهاية بناء على أفضل
ثالثة سباقات من أصل خمسة سباقات هي
مجموع المنافسات في البطولة .وقد فاز
جوليان بليارد  -عالِ م أبحاث في مستشفى سبيتار
 -بالمسابقات المفتوحة للرجال ،فيما فازت

إليزابيث سباركس بمسابقات النساء.
هائال قد
وكانت البطولة التي حققت نجاحاً
ً
انطلقت في شهر نوفمبر ،وجذبت المئات من
المشاركين خالل األشهر الخمسة التالية.

“أسباير فور سبورت ”2012
يزيح الستار عن المشاريع التجارية القادمة في مجال الرياضة
المؤتمر يقام في الفترة  15 -12نوفمبر
يواصل أسباير فور سبورت الكشف عن الفرص
المتاحة في مجال العمل التجاري الربحي في
قطاع الرياضة بقطر والمنطقة ،وذلك بعد
اإلعالن في شهر يونيو عن إقامة نسخة 2012
في الفترة بين الثاني عشر حتى الخامس عشر
من شهر نوفمبر القادم ،ومن المقرر انعقاده في
أسباير زون.
ويعتبر مؤتمر «أسباير فور سبورت» ،الذي يربط

التجارة بالرياضة ،أبرز مؤتمر ومعرض سنوي
بالشرق األوسط يتناول األعمال التجارية في
قطاع الرياضة .وتقوم مؤسسة أسباير زون
بالتعاون مع مجموعة من الخبراء ،بتنظيم مؤتمر
ومعرض أسباير فور سبورت الذي يجذب شركات
محلية ودولية ومتخصصين ونجوم رياضيين إلى
فعالياته ،والتي تستمر ألربعة أيام متواصلة،
وتشهد هذه الفترة مزيجاً من المنتديات
والعروض التوضيحية وفرص عقد عالقات عمل

وورش وتدريبات إلى جانب التسلية والترفيه.
وعالوة على ذلك ،فقد تم اإلعالن عن اتفاق
كل من مؤسسة أسباير زون و“يوروسبورت” على
الدخول في شراكة إعالمية دولية لبث أنشطة
أسباير فور سبورت في أوروبا.
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سبيتار تحتفل بالذكرى
الخامسة لتقديم خدمات
صحية ذات مستوى عالمي
المناسبة تتزامن مع إطالق
جريدة الطب الرياضي
احتفلت مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب
الرياضي في قطر بالذكرى الخامسة لتأسيسها في
شهر مايو مع برنامج مدته أسبوع كامل يضم أنشطة
مخصصة لالحتفاء بإنجازات المؤسسة في مجال تقويم
العظام والطب الرياضي.
وإلبراز تلك المناسبة ،فقد أصدرت مستشفى سبيتار
أول نسخة من مجلة سبيتار للطب الرياضي ،وهي
مطبوعة متعددة االختصاصات مصممة بحيث تكون
مرجعيا للمعلومات في عدد من فروع المعرفة،
مصدراً
ًّ
مثل الطب الرياضي والجراحة الرياضية والعلوم الرياضية
وإعادة تأهيل الرياضيين.
وتم توزيع الجريدة بجميع أنحاء العالم على عدد من
إخصائي الرعاية الصحية والرياضيين.
وأقيمت أحداث الحفل بينما كانت مستشفى سبيتار
أعماال توسعية ،والتي من المنتظر أن تنتهي في
تجرى
ً
أوائل عام .2013

مؤسسة أسباير زون
تستضيف رامي القرص
العالمي كانتر
الالعب يحضر نفسه
لمنافسات الدوري الماسي
– سامسونج

مؤسسة أسباير زون تنجح في دعم التعافي من
المخدرات
استخدام مجاني لمنشآت أسبايرالترفيهية ذات
المستوى العالمي

استضافت مؤسسة أسباير زون بطل العالم
في رمي القرص جيرد كانتر في شهر مايو،
وذلك عندما حط الالعب األستوني في
الدوحة للمشاركة في الدوري الماسي -
سامسونج الذي أقيم في نادي قطر لأللعاب
الرياضية.
وأقام كانتر ،الحائز على الميدالية الذهبية
في دورة األلعاب األولمبية  2008ببكين،
بفندق الشعلة ،حيث رحبت كال من أسباير
لوجيستيكس وأكاديمية أسباير بالرياضي
الشهير.
وفي معرض إشادته بمنشآت أسباير وطاقم
العاملين بها ،أكد كانتر أنه لم يسبق له أن رأى
مذهال كهذا من قبل ،كما قابل مدربي
مكاناً
ً
وطالب األكاديمية وأطلعهم على خبراته
ومعارفه عن تلك اللعبة ،الفتاً الى إنه كان
يتطلع إلى تحسين رقمه القياسي البالغ 66
متراً وتطوير أدائه.
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كجزء من استراتيجية المسئولية االجتماعية
وإضافة إلى الدعم المالي ،فسوف يتم تمكين
المؤسساتية ،أعلنت مؤسسة أسباير زون في المشاركين في مركز التعافي من استخدام بعض
شهر مايو عن دعم المركز الخيري للتعافي من أحدث وأفضل أنشطة الصحة البدنية في العالم
المخدرات «أرشدني» التابع لمؤسسة الشيخ بمؤسسة أسباير زون واستغالل الفرصة لتسريع
عيد بن محمد آل ثاني الخيرية.
عملية التعافي.
ووفقاً لبنود االتفاق ،فسوف تدعم مؤسسة وقال السيد حمد بو هندي  ،مدير العالقات
أسباير زون مركز أرشدني وستتيح له استخدام العامة بمؤسسة أسباير زون« :لطالما دعونا إلى
منشآتها الترفيهية باإلضافة إلى توفير
استخدام الرياضة إلحداث تطور اجتماعي أوسع
المساعدات المالية للمساهمة في الفعاليات نطاقاً  ،مثل تمكين المرأة وخفض نسبة الفقر وحل
واألنشطة التي تقيمها المنظمة.
الصراعات وسد الفجوات بين أبناء المجتمع».
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أسباير زون تستضيف
بطولة سالم دنك الدوحة 2012
فريق هوم بويز يفوز بالبطولة
منحت أسباير زون فرصة ذهبية ألفضل العبي
كرة السلة الهواة في قطر ،إلظهار مهاراتهم
الرائعة في النسخة األولى من بطولة سالم
دنك الدوحة .وأقيمت الدورة في شهر مايو
بمالعب حديقة أسباير المفتوحة ،وتكونت الفرق
المتنافسة من ثالثة العبين ،وشارك بالبطولة 16
فريقاً يضم كل منها أربعة العبين (ثالثة بالملعب
واألخير احتياطي).
وفاز فريق هوم بويز بكأس بطولة سالم دنك
الدوحة ،بعدما هزم فريق شاركس بنتيجة 7-11
في المباراة النهائية الحاسمة.
وفي ختام فعاليات الدورة ،قال المدير العام
ألسباير لوجيستيكس السيد عبد العزيز آل
محمود:

“لقد شملت البطولة استعراضا
شيقا لمهارات كرة السلة ،ولقد
لعبت جميع الفرق بروح رياضية
أداء مميزاً  ،مما أدى إلى
وقدمت ً
اجتذاب العديد من األسر والجماهير،
وبما حقق نجاحا كبيرا لبطولة سالم
دنك الدوحة”.
وكانت الدورة متاحة للمشاهدة في كل بقاع
العالم بفضل جهود قسم تكنولوجيا المعلومات
بمؤسسة أسباير زون ،والذي بث المباريات
مباشرة على الموقع اإللكتروني الخاص
بالمؤسسة (.)www.aspirezone.qa

أسباير زون تطور مركزاً للتميز في التقنيات الرياضية
المؤسسة تشترك مع الوكاالت الحكومية والجامعات
والمنظمات البحثية وشركاء الصناعة لتطوير المركز
أعلنت مؤسسة أسباير زون في شهر مايو عن
استمرارها في ترجمة رؤية قطر  2030وتطبيقها
على أرض الواقع من خالل برامجها وأنشطتها
الرياضية المتنوعة والتي تجعل من دولة قطر
بلدا رائدا في مجال الرياضة.
ومع التطورات الهائلة في هذا المجال العالمي،
توصلت مؤسسة أسباير زون إلى ضرورة بناء
وإدارة وتسويق وتشجيع الملكية الفكرية
القطرية في مجال تكنولوجيا الرياضة.
وكجزء من هذا اإلعالن ،كشفت مؤسسة أسباير
زون عن اعتزامها إقامة مسابقة لوضع خطة
لصناعة تكنولوجيا الرياضة لعام  .2012وستدعو

مؤسسة أسباير زون الجامعات المحلية إلى
المشاركة في المسابقة بحيث يطلب من
الطالب التقدم بخطط لتلك الصناعة .وتهدف
تلك المبادرات إلى تحفيز الطالب على النظر إلى
مهنيا وزيادة
التكنولوجيا الرياضية باعتبارها خياراً
ًّ
عدد المتخصصين في تكنولوجيا الرياضة.
وسوف تشتمل المسابقة على جوائز قيمة ويتم
تقديمها ومناقشتها مع ممثلي جامعات محلية
سينضمون إلى مؤسسة أسباير زون لتشكيل
لجنة إلدارة المسابقة.

سبيتار تجدد دعم
الرعاية الصحية
للمنتخب الجزائري لكرة
القدم

توقيع االتفاقية على
هامش االحتفال بالذكرى
الخمسين إلنشاء االتحاد
الجزائري لكرة القدم
قام مستشفى سبيتار لجراحة العظام
والطب الرياضي في قطر بتجديد التزامه
بتقديم الدعم الطبي للمنتخب القومي
الجزائري لكرة القدم أثناء احتفالية أقيمت
بالجزائر العاصمة في شهر مايو.
وكان المدير التنفيذي لمستشفى سبيتار
الدكتور خليفة الكواري ،قد وقع االتفاقية
بالنيابة عن المستشفى ،التي تعتبر
األحدث من نوعها بالشرق األوسط ،فيما
ّ
مثل محمد روراوة رئيس االتحاد الجزائري
لكرة القدم الجانب الجزائري.
وسلط المسؤولون الضوء على أسس
االتفاقية ،والتي يرجع تاريخها إلى عام
 ،2009كما سلطوا الضوء على جهود
سبيتار في دعم العبي كرة القدم
الجزائريين خالل بطولة كأس العالم 2010
بجنوب أفريقيا.
كما جاء حفل توقيع االتفاقية متزامناً مع
االحتفاالت بالذكرى الخمسين لتأسيس
االتحاد الجزائري لكرة القدم بحضور
شخصيات رياضية عالمية ،من بينهم رئيس
االتحاد الدولي لكرة القدم  FIFAجوزيف
بالتر ،باإلضافة إلى آخرين.
كما جاء الكواري بصحبة مجموعة من كبار
مسؤولي اإلدارة التنفيذية بمستشفى
سبيتار.
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“أسباير أكتيف”

تنظم أسبوعاً للتغذية

قام أسباير أكتيف ،البرنامج األول في قطر
للتمارين الرياضية واللياقة البدنية والصحة
المجتمعية ،بتنظيم أسبوع للتوعية الغذائية،
والذي يقام في شهر مايو من كل عام.
وكان شعار هذا العام يركز على الصحة
والشيخوخة ،وهو ما جاء تلبية لحملة يوم
الصحة العالمي ،والتي جاءت تحت عنوان
«الشيخوخة والصحة :الصحة الجيدة تضيف
حياة إلى السنين».
ً
فكانت هذه الحملة دعوة عالمية إلدراك
أن الحفاظ على الصحة أمر بيدنا ،ولقد لبى
أسباير أكتيف الدعوة ،بالتركيز على أسلوب
الحياة الصحي األفضل واألكثر سعادة ،ودعوة
المجتمع إلى مراعاة عادات التغذية السليمة
وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
وبعد أسبوع التغذية ،أقام أسباير أكتيف
«المعسكر التدريبي» للتحديات المائية للرجال
والنساء في الفترة ما بين  14إلى  16مايو،
تكميال لجدول مواعيد األلعاب
والذي جاء
ً
الرياضية المائية الشهرية.

لمسة وفاء من سبيتار للممرضين
في جميع أنحاء العالم

المستشفى يوقع اتفاقية مع جامعة كالجاري في
قطر للسماح لطلبة التمريض بالتدريب
قام مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي في قطر بتكريم الممرضين على مستوى
العالم من خالل االحتفال باليوم العالمي للتمريض الذي يقام في شهر مايو من كل عام.
وكانت الذكرى السنوية لهذا اليوم قد ركزت على التمريض في مجال الطب الرياضي.
وتضمن االحتفال العديد من العروض التقديمية حول المساهمات التمريضية المتنوعة في
مجال الطب الرياضي ،باإلضافة إلى عرض تقديمي بعنوان “رحلة المريض إلى مستشفى
سبيتار” .عالوة على ذلك ،فقد أقيم عرض تفصيلي عن التمريض في األندية الرياضية .ووقع
كل من مستشفى سبيتار وجامعة كالجاري في قطر اتفاقية تسمح لطلبة التمريض بالحصول
على فرصة التدريب اإلكلينيكي بالمستشفى ،وسوف تساعد االتفاقية على نشر التعليم الطبي
في المنطقة وتشجيع مواطني قطر المحليين على االهتمام بهذا المجال.

أكاديمية أسباير ترعى الدوري الماسي  -سامسونج
الخريج معتز برشم يبرهن على تفوقه الرياضي بالمشاركة في هذه المنافسة الرياضية
أعلنت أكاديمية أسباير عن قيامها برعاية
الموسم الثالث للدوري الماسي – سامسونج
الذي أقيم بالدوحة في شهر مايو.
واختارت أكاديمية أسباير رعاية الحدث كجزء من
التزامها الدائم بتشجيع أساليب الحياة الصحية
وتطوير أبطال الرياضة.
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ويتكون الدوري من  14منافسة ميدانية،
وكانت إقامة هذه البطولة بمثابة إعالن البداية
الرسمية لموسم  2012من الدوري الماسي -
سامسونج .وفي محاولة لدعم االنتشار العالمي
للرياضة ،فإن البطولة تستضاف على مدار العام
في عدد من دول العالم ،مثل :شنغهاي وروما
ونيويورك.

وجاءت مشاركة معتز برشم في الوثب العالي
إبرازاً لدور أكاديمية أسباير في إعالء شأن هذه
الرياضة ،وتخريج جيل متميز من الرياضيين ،فقد
قضى الرياضي الشاب السنوات القليلة الماضية
في خوض عدة منافسات دولية ،وحقق عدداً
من اإلنجازات المثيرة ،مثل حصوله على الميدالية
الذهبية لبطولة العالم للشباب وبطولة آسيا.
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الرجل العنكبوت آالن روبرت
ينجح في تسلق فندق
الشعلة بالدوحة

المتسلق الفرنسي يبهر الجماهير في عرض للقوة البدنية والتحمل
حبس آالن روبرت الفرنسي  ،والملقب بـالرجل
العنكبوت ،أنفاس الجمهور أثناء تسلقه فندق
الشعلة ،والبالغ ارتفاعه 300م ،دون استخدام
حبل أو حزام أمان ،وذلك في وقت قياسي بلغ
ساعة وثالثة وثالثين دقيقة وسبع وأربعين
ثانية في شهر أبريل .وقد تسلق روبرت البناية
في حضور مسؤولي موسوعة جينيس العالمية
لألرقام القياسية وأمام آالف الجماهير.

وبعد االنتهاء
من التسلق ،قال
روبرت“ :لم أكن
خائفاً  ،لكن هناك
مصاعب كثيرة
كادت تحول بيني
وبين الوصول إلى
أعلى الشعلة منها الرياح والهيكل المختلف

أكاديمية أسباير تتفوق في مباريات بطولة كرة
قدم للشباب

فرق أحالم كرة القدم تحقق الفوز في  3فئات عمرية
حققت برامج كرة القدم بأكاديمية أسباير
نجاحاً باهراً في واحدة من كبرى دوريات كرة
القدم للشباب في العالم “كأس البحر األبيض
المتوسط الدولي -كأس ميك” والتي أقيمت
في بدايات شهر أبريل بإسبانيا.
وكانت ثالثة فرق من برنامج أحالم كرة القدم
التابع ألكاديمية أسباير قد فازت بالبطوالت
التي شاركت بها ،حيث وصلت جميع الفرق
إلى المباريات النهائية وخاضت منافسات
قوية ،واستطاع فريق أحالم كرة القدم
من مواليد  98من هزيمة فريق إنتر ميالن
اإليطالي بنتيجة  ،0-1كما فاز فريق فريق
أسباير أحالم لكرة القدم من مواليد 97/96
على فريق إسبانيول اإلسباني بنتيجة ،0-1
وتغلب فريق أحالم كرة القدم من مواليد
 94على فريق كلوب سبورت نورتي أمريكا
األكوادوري بضربات الترجيح بنتيجة .4-5

وصرح المدير العام ألكاديمية أسباير ،إيفان
قائال“ :تشتهر كأس مايك بأنها واحدة
برافو،
ً
من أصعب البطوالت في العالم ،وتحقيق
مثل هذه النتائج المدهشة لكل من أكاديمية
أسباير وفرق أحالم لكرة القدم إنما هو نتيجة
ألعمال التطوير المتميزة التي قامت بها
أسباير”.

"تحقيق مثل هذه النتائج
المدهشة لكل من أكاديمية
أسباير وفرق أحالم كرة القدم
إنما هو نتيجة ألعمال التطوير
المتميزة التي قامت بها أسباير"

للمبنى .لم يكن باستطاعتي أن أدير وجهي ،لكن
صوت الجماهير وهم يشجعوني كان واضحاً
ومحمساً  ،وأتمنى أن أعود قريبا إلى أسباير زون
وإلى دولة قطر”.
جدير بالذكر أن هذا الحدث كان يتم بثه مباشرة
عبر الموقع اإللكتروني لمؤسسة أسباير زون
(.)www.aspirezone.qa

أسباير أكتيف تستضيف
تحدي إنقاص الوزن للرجال
للعام 2012
أوائل الفائزين يتسلمون
جوائز قيمة
أطلقت أسباير أكتيف ،والتي تعتبر جزءاً من
أكاديمية أسباير“ ،تحدي إنقاص الوزن للرجال
للعام  ،”2012ولمدة ثالثة أشهر في خطوة من
جانبها لتحفيز الرجال على انقاص وزنهم ،لينتهى
البرنامج في شهر أبريل.
وقد انضم إلى المنافسات أكثر من  100رجل
وافقوا على االلتزام بخوض التحديُ ،
وأجري
فحص طبي شامل لكل مشارك ،إلى جانب تلقيه
نصائح غذائية إلنقاص الوزن .وشارك المتنافسون
في جلسة لمراجعة الوزن كل أسبوع ،بحيث كانوا
يتلقون نصائح غذائية وكان يتم قياس محيط
الخصر لكل حالة على حدة لمتابعة التقدم.
وفي كل شهر ،كان يتم تكريم أصحاب المراكز
األولى بإهدائهم مستلزمات أسباير للياقة
البدنية ،بينما ُمنح أفضل ثالثة متسابقين جائزة
أسباير في ختام منافسات التحدي.
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يحققه أول سباق لقمة
فندق الشعلة
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في حدث هو األول من نوعه في قطر ،تسابق
جمع من سكان الدولة لصعود درج فندق
وصوال إلى الطابق الواحد والخمسين،
الشعلة،
ً
عداء في
في محاولة منهم للفوز بلقب أسرع ِّ
النسخة األولى من سباق صعود فندق الشعلة.
وكان آرونهو لنجسورث هو الفائز في منافسات
الرجال في وقت قياسي بلغ  ،7:49بينما كانت
سارة وتنجتون أسرع عداءة في فئة النساء بزمن
بلغ .10:33
وتعتبر مسابقة صعود فندق الشعلة أول سباق
من نوعه في المنطقة ،سيراً على نهج العديد
من البنايات األخرى الشاهقة االرتفاع حول
العالم ،مثل مبنى إمبايرستيت بنيويورك ،وقد
حققت هذه المنافسة نجاحاً كبيراً مع تهافت
الجماهير على حجز أماكنهم في هذا السباق في
غضون  36ساعة.
وكان من بين المشاركين في هذا السباق
عضوان من فريق البحث واإلنقاذ القطري التابع
لقوة األمن الداخلي “لخويا”  ،واللذين أكمال
السباق بزيهما الرسمي.

وصيفة بطلة العالم
في القفز بالزانة تهدي
ميداليتها الفضية لسبيتار
فانيسا بولساك" :مستشفى سبيتار
ساعدني على التفوق ونسيان
التقاعد"
أهدت الرياضية الفرنسية فانيسا بولساك
ميداليتها التي فازت بها عام  2012في بطولة
العالم أللعاب القوى داخل الصاالت ،التي
ينظمها االتحاد الدولي أللعاب القوى ،والتي
أقيمت في شهر مارس ،إلى مستشفى سبيتار
والفريق الطبي العامل بها تقديراً للمعاملة
الطيبة التي القتها والجراحة الناجحة التي أجريت
لها والرعاية التأهيلية التي حظيت بها.
كامال في
وأثناء زيارتها التي استمرت أسبوعاً
ً
مستشفى سبيتار في الفترة ما بين  29نوفمبر
وحتى  25ديسمبر من عام  ،2010خضعت
بولساك لعملية جراحية أجراها الدكتور فيليب
الندرو ،رئيس قسم الجراحة بسبيتار .
وقد عبرت الرياضية الفرنسية عن عميق امتنانها
للفريق الطبي بمستشفى سبيتار ،قائلة“ :ال أجد ما
يكفي من الكلمات لشكر الفريق الطبي بمستشفى
سبيتار ومسؤوليه .وأخص بالشكر الدكتور حكيم
شلبي والدكتور فيليب الندرو اللذين قدما لي رعاية
فائقة ومساعدة كبيرة في وقت حرج .كنت حينها
أفكر في االعتزال ،ولذا فإنه يسعدني أن أهدي
هذه الميدالية لهما ولمستشفى سبيتار”.
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أسباير تكرم
العبي الجمباز بجائزة تشجيعية
"الجائزة مخصصة لتشجيع
وتكريم أشبال الرياضة"
كرمت مؤسسة أسباير زون اثنين من العبي
ّ
الجمباز الناشئين اللذين شاركا في الدورة
الخامسة لبطولة كأس الجمباز اإليقاعي التي
ينظمها االتحاد الدولي للجمباز ،في شهر مارس
الماضي ،وذلك بمنحهما جائزة تشجيعية.
وتعتبر الجائزة خير دليل على التزام مؤسسة
أسباير زون بتشجيع ورعاية جيل كامل من رياضيي
المستقبل ورواد عالم رياضة الغد ،فكرموا أفضل
شاب (تحت سن العشرين) وأفضل فتاة (تحت
سن الثامنة عشر) في المنافسات.
وقد فاز بالجائزة كل من أرتور دافيتيان من أرمينيا
وديانا بوليمر من رومانيا .حيث حصل دافتيان على
 15.725نقطة ،فيما حصلت بوليمر على 14.95
نقطة.
وأقيمت فعاليات الدورة الخامسة لبطولة كأس
الجمباز اإليقاعي التي ينظمها االتحاد الدولي
للجمباز قبل أقل من  150يوماً من افتتاح بطولة
األلعاب األولمبية  2012بلندن ،وسجلت رقماً
قياسيا بعدد المشاركين الذين بلغوا  41العبة
ًّ
و 76العب جمباز يمثلون  31دولة.
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أكاديمية أسباير تحتفل
بتخريج الدفعة الخامسة

رياضيا يحجزون أماكنهم على خشبة مسرح الرياضة
34
ًّ
حققت أكاديمية أسباير إنجازا جديدا ينضم الى
قائمة إنجازاتها األخرى ،وذلك باحتفالها في
رياضيا من األكاديمية
شهر يونيو بتخريج  34طالباً
ًّ
الرياضية الراقية.
وقد استغرق الحفل ساعتين بحضور ضيف الشرف
سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني،
السكرتير العام للجنة األولمبية القطرية ،حيث تم
االحتفال باإلنجازات البارزة للدفعة في عام .2012

ومن بين الطالب الرياضيين البالغ عددهم 34
طالباً كان هناك  17العب كرة قدم ،وثالثة
عدائين ،وسباحين اثنين ،والعب جمباز ،ومبارز
بالسيف ،والعبي جولف اثنين ،والعبي اسكواش
اثنين ،والعبي تنس اثنين ،والعب تنس طاولة،
وفارس واحد.
ويعتبر انضمام العبي كرة القدم السبعة عشر
إلى أندية محترفة في دولة قطر شهادة فخر

واعتزاز تدل على نجاح األكاديمية في تخريج جيل
رياضي متفوق.
بلغ مجموع خريجي أسباير في مختلف األلعاب
رياضيا ،وتم تكريم
الرياضية حتى اآلن 153
ًّ
الخريجين السابقين أيضاً  ،في حفل خاص
باألكاديمية.

فرق أسباير تواصل
عروضها المبهرة في
المباريات الودية مع
الفرق األوروبية

فريقا أكاديمية أسباير 1995
و 1998يتغلبان على فيرونتينا
 96وإيفرتون 98
في إطار المباريات الودية التي تجريها أكاديمية
أسباير مع الفرق الدولية ،تمكن فريقا أكاديمية
أسباير لكرة القدم مواليد عامي  1995و 1998من
هزيمة فريقين أوروبيين في شهر مارس ،حيث
تغلبا على فريق فيرونتينا اإليطالي مواليد 96
وفريق إيفرتون اإلنجليزي مواليد  98على التوالي.
بطوليا أمام
وقد أدى فريق أسباير  95أداءاً
ًّ
فريق فيورنتينا  ،96بالتعادل معه بنتيجة  2-2في
المباراة األولى ثم الفوز عليه بنتيجة  0-1في
المباراة الثانية.
أما فريق أسباير  98فقد واجه فريق إيفرتون 98
وتبادال الفوز في المباراتين الوديتين ،حيث فاز
فريق أسباير  98في المباراة األولى على نظيره
األوروبي بنتيجة  ،0-1فيما شهدت المباراة الثانية

فوز فريق إيفرتون  98على مضيفه بنفس النتيجة
وفي الجولة األولى من المنافسات الودية أدى
أداء حماسياً .أما في الجولة الثانية فقد
الفريقان ً
لعب فريق أسباير بعشرة العبين من منتصف

الشوط األول ،ثم لم يلبث أن خسر الفريق جهود
العب آخر بعد بدء الشوط الثاني بقليل ،إال أن
الفريق أظهر تنظيماً والتزاماً رائعين ليحافظ على
فارق الهدف.
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تمكنت مؤسسة أسباير زون من أن تكون الوجهة المفضلة والقلب النابض
للرياضة والرياضيين ،منذ استضافتها لدورة األلعاب اآلسيوية في العام
 ،2006حيث برهنت على قدرتها العالية على استضافة العديد من األنشطة
المتنوعة والبطوالت العالمية في ذات الوقت ،واستطاعت أسباير زون
أن تكمل مسيرة التميز عن طريق إمداد المنظمين المحليين واإلقليميين
والدوليين باحتياجاتهم من مرافق وخدمات متكاملة ووسائل للراحة
واالستجمام على مدار العام ،وبما يجعل أسباير زون مركزاً عالمياً للتفوق
يخدم مختلف القطاعات الرياضية.
ولقد استطاعت مؤسسة أسباير زون أن تؤكد على ريادتها في قطاع الرياضة
ومبان عصرية ومختبرات
بما تقدمه من خدمات وبرامج دراسية متكاملة
ٍ
رياضية متطورة ومدربين عالميين لمساعدة المواهب الرياضية الواعدة على
أن يصبحوا رموز التفوق في المستقبل ،وبتقديم خدمات الطب الرياضي
وإعادة تأهيل الرياضيين المصابين للوصول بهم إلى مرحلة الشفاء التام ومن
خالل تطوير بنى تحتية تنافس المنشآت العالمية ،مما يساهم في انعاش
الحركة االقتصادية لدولة قطر في كثير من المجاالت ،وذلك عن طريق
الخدمات التي تقدمها كل من أكاديمية أسباير وسبيتار وأسباير لوجستيكس.
ولقد توجت جهود المؤسسة أخيراً بحصولها على لقب مشروع تنمية
السياحة الرياضية الرائد في العالم في سياق برنامج جوائز السفر العالمية
للعام .2011

تواصل معنا..
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أكـاديمـيــة أسبـايــر تـحتفــل
بتخريج الدفعة الخامسة

أسباير تكرم

العبي الجمباز بجائزة تشجيعية

“أسباير فور سبورت ”2012

يزيح الستار عن المشاريع التجارية
القادمة في مجال الرياضة

الرجل العنكبوت آالن روبرت
ينجح في تسلق فندق
الشعلة بالدوحة

“أسباير أكتيف”

تنظــم أســبوعـــاً للـتـغـذيـــة

