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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 . .

Z o n e

n e w s l e t t e r

July | 2012

Aspire Academy Celebrates
Fifth Graduation Ceremony

34 Student Athletes Assume Place on the Sporting Stage

A

spire Academy celebrated another
proud occasion in its long list of
achievements as 34 student-athletes
graduated from the elite sporting and
academic institution in June.
The two-hour ceremony, attended by
HE Sheikh Saoud Bin Abdulrahman AlThani, Secretary General of the Qatar
Olympic Committee, as guest of honor,

celebrated the outstanding achievements
of the Class of 2012.
Among the 34 student-athletes were
17 football players, three athletes, two
swimmers, one gymnast, one fencer,
two golfers, two squash players, two
shooters, two tennis players, one table
tennis player, and one equestrian
athlete. It is a fitting testimony to

the success of the Academy that all
17 footballers have already joined
professional clubs in Qatar.
A total of 153 student-athletes in
different sports have now graduated
from Aspire, and those previous
graduates were also feted, in a special
celebration at the Academy.

Aspire Teams
Continue to
Impress in
Friendlies against
Visiting European
Teams
Fiorentina 96 and
Everton 98 Compete
Against Aspire Boys

A

spire Academy’s 1995 and 1998
football teams battled it out on the field
in March against visiting European teams
Fiorentina 96 from Italy and Everton 98
from England respectively.
The Aspire 95 team put in an encouraging
performance against the Fiorentina 96
team, achieving a 2-2 draw in the first
match and a 1-0 win in the second.
The Aspire 98 team faced off the Everton
98 team in two equally matched games.
In the first of the friendlies, Aspire 98
beat their European counterparts 1-0,
whilst the second match saw Everton
take home a 1-0 win.

In the first of the series of friendlies,
both teams played well. The second
game saw the Aspire team reduced to
10 players midway through the first
half, quickly followed by the loss of
another player not long after the half

time interval. Nevertheless, the team
showed exceptional organization and
commitment to preserve their one goal
advantage and take home the win.
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Staircase Set Ablaze as
Participants Race up the
Torch - Doha

Roaring Success
for the Inaugural Torch Doha
Staircase Run

I

n the first ever staircase run in Qatar, eager
city residents raced up to the top of the 51st
floor of the Torch - Doha in an attempt to claim
the coveted title of fastest participant in the
inaugural Torch Staircase Run. The pioneering
event was held at the end of March.
The winner of the men’s race was Aaron
Hollingsworth with a time of 7:49 while Sarah
Whittington was the quickest in the women’s
category with a time of 10:33.
The Torch - Doha Staircase Run was the first
staircase run in the region, following in the
footsteps of many other important buildings
around the world including the Empire State
Building in New York. The event proved hugely
successful with all places quickly snapped up
within 36 hours.
Other entrants in the field included two
members of the Qatar Search and Rescue TeamISF Lekhwiya who completed the race in full
uniform

World Pole
Vault Runnerup Dedicates her
Medal to Aspetar
Vanessa Boslak: “Aspetar Helped
me Excel and Give Up Retirement
Plans”

F

rench athlete Vanessa Boslak
dedicated her 2012 IAAF World Indoor
Athletics Championships silver medal,
which took place in March, to Aspetar
and its medical staff in recognition
of the treatment, surgery and great
rehabilitation care she received.
During her week-long visit to Aspetar
between November 29 and December 5,
2010, Boslak had to undergo surgery by
Dr. Philippe Landreau, Chief of Surgery
and orthopedic surgeon at Aspetar.
The Frenchwoman expressed gratitude to
the medical staff at Aspetar: “Words are
not enough to thank Aspetar’s medical
staff and officials. Special thanks to Dr.
Hakim Chalabi and Dr. Philippe Landreau
who provided me with maximum care
and assistance at a critical time when I
was about to put an end to my career. So,
I dedicate this medal to them as well as
to Aspetar.”
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Aspire Honors
Gymnasts with Rookie Award

“Award Designed to Inspire
and Recognize Young
Athletes”

A

spire Zone Foundation honored two
young gymnast participants of the 5th
FIG Artistic Gymnastics Challenge Cup
with the ‘Aspire Rookie Award’ in March.
The awards are a testament of AZF’s
commitment to encouraging and
nurturing an entire generation of future
athletes and leaders of sport. They
recognized the best young male (under
20) and best female (under 18) from the
competitions.
Artur Davtyan from Armenia and Diana
Bulimar from Roumania emerged as
the recipients of the awards. Davtyan
received 15.725 points on the vault,
whilst Bulimar was awarded 14.95 on
the floor.
Taking place with less than 150 days
from the opening of the 2012 Olympic
Games in London, the 5th FIG Artistic
Gymnastics Challenge Cup featured a
record breaking 41 female and 76 male
gymnasts representing a total of 31
different countries.
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Climber Alain Robert

Successfully Scales the Torch
Doha Hotel
French “Spiderman” Impresses Fans in a Spectacular Display of Physical
Strength and Endurance

A

lain Robert, nicknamed the French
Real “Spiderman,” left spectators
speechless as he ascended the 300m tall
TORCH Doha Hotel without the use of a
safety rope and harness, in a record time
of 1hr 33min 47secs in April. Robert
climbed the structure in the presence
of Guinness World Records officials and
amongst thousands of spectators.

Following the
climb, Robert
said:
“I wasn’t scared
but there were
a lot of factors that made it extremely
difficult for me to reach the top of the
TORCH, including the wind and the

Aspire Academy Excels at Major
Youth Football Tournament
Aspire Football Dreams Teams Emerge
Triumphant in all Three Age Categories

A

spire Academy’s football
programs achieved significant success
at one of the biggest youth football
tournaments in the world – the
MIC Cup – which was held near the
beginning of April in Spain.
The three teams from the Aspire
Football Dreams program won their
respective tournaments. All of the
finals of the competition were closely
fought contests. AFD 98 defeated
Inter Milan of Italy 1-0 and AFD
96/97 beat Espanyol of Spain 1-0,
whilst the AFD 94 team won 5-4 in a
penalty shootout against Club Sport
Norte America from Ecuador.

Director General of Aspire Academy
Ivan Bravo said:
“The MIC Cup is well known as being
one the toughest tournaments in the
world. To achieve such outstanding
results for both the Academy and
Aspire Football Dreams teams is a
result of the excellent development
work being done by Aspire.”

"Such outstanding results for
both the Academy and Aspire
football dreams is a result
of the excellent development
work"

structure of the building. I wasn’t able to
turn around but I could hear the crowd
below cheering for me. I hope to come
back soon to Aspire Zone in Doha.”
It is noteworthy to mention that the
event was streamed live through the
Aspire Zone Foundation website
(www.aspirezone.qa).

Aspire Active hosts
Men’s 2012 Weight
Loss Challenge for
Staff
Top Achievers Receive
Various Gifts

A

spire Active, part of Aspire Academy
for Sports Excellence, ran its “Men’s 2012
Weight Loss Challenge” for three months,
in a move to motivate the male members
to take control of their weight. The
program concluded in April.
More than 100 committed participants
signed up to compete for the challenge.
The participants each received
benchmark body analysis composition
tests along with dietary advice for weight
loss. Each week individuals attended a
weigh-in session, whereby one-on-one
nutrition advice was given and waist
measurements were taken in order to
track progress.
Monthly top achievers received Aspire’s
Fitness Kits, while the top three shedders
were awarded with Aspire trophies.
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Aspire Active Inspires the Nation with

Annual Nutrition Week

Introducing Aspire
Active Male and Female
Aquatics Challenge
“Boot Camp”

A

spire Active, Qatar’s leading exercise,
fitness, and health community program,
organized their annual Nutrition
Awareness Week, which ran in May.
This year’s focus was Health and
Ageing, which was a continuation of the
2012 World Health Day “Ageing and
Health: Good Health Adds Life to Years”
campaign, a worldwide call recognizing
that we have a choice to health. The
event’s focus was to promote the concept
that appropriate nutrition intake along
with regular exercise improves the
quality of life and wellbeing.
Following the Nutrition Week was the
Aspire Active male and female Aquatics
Challenge “Boot Camp,” held from 14th
16th of May, which was created as an
addition to the monthly Aquatics time
table.

Aspetar Honors Nurses Worldwide by
Celebrating International Nurses Day
Agreement Signed with University of Calgary to
Deliver Training to Nursing Students

A

spetar Qatar Orthopedic and Sports Medicine Hospital paid tribute to nurses
worldwide by celebrating the annual International Nurses Day in May. This year’s
edition of the anniversary focused on nursing within the Sports Medicine field.
The celebration included several presentations about the various nursing
contributions to the Sports Medicine field, as well as a presentation entitled
‘The Patient’s Journey to Aspetar’. Additionally, a detailed display on the nurse’s
specific roles within the Sports Club was shown.
Moreover, Aspetar and University of Calgary – Qatar (UCQ) signed an agreement
allowing the hospital to deliver clinical training to its nursing students. The
agreement will help to promote medical education within the region and
encourage local Qatari residents to take an interest in the specific field.

Aspire Academy Sponsors Samsung Diamond League
Graduate Mutaz Barshim Breaks into the Next League of Athletic Excellence

A

spire Academy was the proud
sponsor of the 3rd edition of the
Samsung Diamond League which took
place in Doha in May.
Academy chose to sponsor the event
as part of its ongoing commitment
to encourage healthier lifestyles and
develop sporting champions.

4

Comprised of 14 one- and two-day

track and field competitions, the event
marked the official start of the 2012
Diamond League. In a bid to enhance
the worldwide appeal of athletics, the
tournament is hosted across a number of
international cities including Shanghai,
Rome, and New York.
A highlight for the Academy was the
participation of one of our very own,

Mu’taz Barshim in the high jump. The
young athlete had spent the last few
years competing across a multitude
of international competitions and
already boasted a number of impressive
accomplishments under his belt including
World Youth and Asian Senior Gold
medals.
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Aspire Zone Hosts Doha Jam Street
Basketball Tournament
The Homeboys Team Emerges Victorious

Q

atar’s best street basketball players
were given the chance to showcase their
incredible skills at the inaugural Doha
Jam street basketball tournament. The
three-on-three tournament took place on
the Aspire Park Outdoor Courts in May,
and featured 16 teams of four (three on
court and one substitute).
The Homeboys took home the win at the
first-ever Doha Jam street basketball
tournament, defeating the Sharks 11-7 in
the nail-biting final.
Speaking at the conclusion of the

event, Aspire Logistics Director General
Abdulaziz Al-Mahmoud said,

“Doha Jam was a great success.
We saw some fantastic skills,
great competition, plenty of
families watching and matches
were played with great
sportsmanship.”
The tournament was made available to
watch anywhere in the world thanks to
Aspire Zone Foundation’s IT Department
which streamed the matches live on the
foundation website www.aspirezone.qa

Aspire Zone Announces Development
of a Centre of Excellence in Sports
Technology
in Conjunction with State Agencies, Universities,
Research Organizations and Industry Partners

A

spire Zone Foundation announced in
May that it will continue to demonstrate
Qatar’s emergence as a leader in sport as
it prepares to develop the Aspire Zone
Centre of Excellence in Sports Technology
With significant developments taking
place in this global field, AZF has
identified the need to build, manage,
market, and promote Qatar’s intellectual
property around sports technology.
As part of the announcement, AZF
revealed the Sports Technology Business
Plan Competition 2012. Aspire Zone will
invite local universities to participate

in a competition where students will be
asked to submit a business plan. The aim
of the initiative is to motivate students
to consider sports technology as a career
option and increase the amount of sports
technology professionals.
The competition will include significant
prizes and was presented and discussed
with representatives from local
universities who will join with AZF
to form a steering committee for the
competition.

Aspetar Renews
Healthcare
Support for
Algerian National
Football
Agreement Signed
on the Sidelines of
Algerian Football’s
50th Anniversary
Occasion

A

spetar Qatar Orthopedic and
Sports Medicine Hospital renewed
its commitment to extending medical
support to Algerian National Football
Team during an event held in Algeria’s
capital in May.
Aspetar Chief Executive Officer, Dr.
Khalifa Jeham Al-Kuwari signed the
agreement on behalf of Middle East’s
most innovative hospital of its kind,
while Algerian Football Federation
President Mohammad Rawrawa led his
side.
The officials highlighted the origins of
the agreement, which dates back to
2009, and highlighted the efforts of
Aspetar in supporting Algerian football
players during the FIFA World Cup 2010
in South Africa.
The agreement signing ceremony also
coincided with the 50th anniversary
celebrations of Algerian Football
Federation and that were attended by
global sport figures, including FIFA’s
President Sepp Blatter among many
others.
Dr. Al-Kuwari was accompanied by a
handful of Aspetar senior management
executives as well.
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Aspetar Celebrates
5th Anniversary of
Offering World-Class
Health Services
Occasion Coincides with Launch of Sports
Medicine Journal

A

spetar celebrated its 5th anniversary in
May with a week-long program of activities
dedicated to honor the organization’s
achievements in the field of orthopedic and
sports medicine.
To mark the milestone, Aspetar released the
first edition of the Aspetar Sports Medicine
Journal, a multidisciplinary publication
specifically designed to be a definitive source
of information and knowledge including sports
medicine, sports surgery, sports science, and
sports rehabilitation.
The journal has been distributed globally to
healthcare professionals and athletes.
The week-long commemoration took place as
the hospital undergoes expansion, which is
expected to be completed in early 2013.

Aspire Zone
Foundation Hosts
International
Discus Thrower

Aspire Zone Foundation Scores Big
with Drug Rehabilitation Support
Support Includes Free Use of World-Class
Recreational Facilities

Gerd Kanter Attends
the Samsung Diamond
League in Qatar

A

spire Zone Foundation hosted the
International Discus thrower celebrity,
Gerd Kanter, in May when the Estonian
landed in Doha to take part in the
Samsung Diamond League held at the
Qatar Sports Club.
Kanter, the gold medalist from Beijing
2008 Olympics, stayed at the Torch Doha
Hotel, thanks to the support of Aspire
Logistics and Aspire Academy, both of
whom extended a warm welcome to the
athlete. Praising the Aspire facilities and
staff as unlike he has ever experienced,
he met with Academy coaches and
students and shared his experiences and
knowledge of the game with them.
Kanter said at the time he was looking
forward to improving his record of 66
meters and build on his form.

6

A

s part of its Corporate Social
Responsibility strategy, Aspire
Zone Foundation partnered with
Sheikh Eid Bin Mohammad Al-Thani
Charitable Association (SEBMTCA) in
June to support the charity’s drug
rehabilitation centre (Arshidni).

In addition to individual financial
support, patients of the rehab center
will be able to utilize some of the
most advanced and engaging physicalhealth activities in the world at AZF
and build on the opportunity to speed
up ongoing recoveries.

According to the terms of
agreement, the Foundation will
support Arshidni center and extend
the use of its recreational facilities
as well as to provide financial aid to
help in the organization’s events and
activities.

“We have long advocated the use
of sport for the broader social
development, including women
empowerment, poverty reduction,
conflict resolution, and community
bridging,” said Hamad Buhindi, Public
Relations Manager at AZF.
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The Extremely Successful Aquathon Series
Comes to a Close after Five Months

Research Scientist at Aspetar Tops Men’s Division

T

he final edition of the Aspire Zone
Winter Aquathon Series came to an
exciting close in March, with over 120
participants competing in the last of the
races.

500m swim in the pool at Aspire Dome
and a 5km run around Aspire Park. The
race, organized by Aspire Logistics, was
divided into different categories junior,
open, veteran, and a team category.

The specially-designed race series, which
was open to the community, featured a

Overall winners were decided on a best
three out of five races basis. Julien

Periard, a Research Scientist at Aspetar,
was the winner of the open men’s
division, whilst Elizabeth Sparks was the
winner in the open women’s event.
The hugely successful series kicked off
in November and attracted hundreds of
entrants in the ensuing five months.

ASPIRE4SPORT 2012
Continues Showcasing Sports Business Opportunities

2012 Edition Confirmed for 12-15 November

A

SPIRE4SPORT will continue to
showcase opportunities to be involved in
the lucrative sports business industry in
Qatar and the region, after announcing
in June that the 2012 edition will take
place from 12th to 15th November.
To be held at Aspire Zone, ASPIRE4SPORT
– Connecting Business and Sport - is

the Middle East’s leading annual sport
business congress and exhibition.

networking, workshops, coaching clinics
and entertainment.

Organized by Aspire Zone Foundation
in conjunction with IFP Qatar,
ASPIRE4SPORT attracts local and
international companies, industry
professionals and sports stars to its
four-day mix of forums, presentations,

Furthermore, it was announced that
Aspire Zone Foundation and Eurosport
have agreed an international media
partnership that will see ASPIRE4SPORT
activities broadcast across Europe.
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Back Together
Aspire Academy Alumni Club Announced

T

he Aspire Academy Graduation
Ceremony was distinguished and
differentiated this year with a new
endeavor that aims to keep the reunion
of all Academy departing children under
the league of alumni privileges club.
During the gathering, the alumni club
concept was announced to emphasize
the necessity of human relations and
to reengage with the Academy. The
touching gesture enhanced the relations
between the growing children and the
Academy staff, which in turn establishes
a long-term reconnection ties. Beyond

Al-Tamimi Shines in
Germany
More Academy Squash
Students Impress in
Europe

A

spire Academy fresh graduate,
Abdulla Al-Tamimi finished 3rd in the
U-19 Pioneer Junior Cup Open held
in Cologne, Germany in June, bringing
further recognition for Aspire Academy’s
innovative approach to producing worldclass athletes.
Al-Tamimi, along with a group of
Academy squash boys, was in Germany
as part of summer camps in Europe,
where the batch also participated in the
Italian Junior Open in Reccione as well as
the Dutch Junior Open in Amsterdam.
Another student, Azlan Amjad performed
well in Cologne to finish in 14th place
in the U-17 event, while Umair Zaman
and Sadam Mehawesh both managed to
qualify for the main draw of the U-17
event and went on to win four and three
matches respectively.

8

the reunion, the club gives the alumni
the chance to share and exchange their
opinions about the Academy unique
experience in order to keep the idea
growing. It also enhances the team spirit.
Mr. Ivan Bravo, Aspire Academy Director
General, welcomed the attendees and
expressed his happiness to meet with
them. He also emphasized the importance
of excellence pursuit in all fields, be it at
sports, education or work.
Mr. Badr Jassim Al Hay, Education and
Students’ Care Director, addressed the
graduates and alumni, as well, and

encouraged them to share their input to
keep developing the Academy performance.
Mr. Bravo and Mr. Al Hay also had other
greetings for the attendees as they
received privilege cards from which they
can benefit when at Aspire Academy, in
addition to future discounts at certain
avenues.

"Excellence pursuit in all fields, be
it at sports, education or work"
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Aspire to Inspire

The Barshim Experience
“Victory isn’t defined by wins or losses. It is defined by effort. If you can truthfully say, ‘I did the best I could,
I gave everything I had,’ then you’re a winner.” Wolfgang Schadler

T

he rise, and
rise, of Barshim
brothers in the
arena of athletics
is a profound fit
to the wonderful
quote from
Schadler.
After showcasing
impressive talents
at Doha, Mu’taz
Barshim – one of
the two promising
brothers – moved
to Aspire Academy
and after undergoing a transformation
there, he progressed to the Qatar
National Athletics team, where he has
been winning gold medals ever since.
A role model since graduating from
Aspire Academy, Mu’taz is currently
considered not only a torchbearer for
all Aspire students and graduates, but
also his own younger brother, Muammar,
who has followed in Mu’taz’ footsteps in
joining Aspire Academy.

UPCOMING
EVENTS
25 June – 5 August
Ministry of Culture, Arts
and Heritage Youth Summer
Activities Tent at Aspire Park

22 – 30 July
Ramadan Sports Festival
female volleyball tournament
at Ladies Sports Hall

The Barshim brothers have a lot in
common, including their passion for
sports, possession of competitive spirit,
patience to handle intense coaching and,
most importantly, the notions of fair play
and sportsmanship.

Mu’taz Achievements
Mu’taz has successfully broken his own
personal records a number of times, as
well as other athletes’ records. During his
preparations for the upcoming London
2012 Summer Olympics, the young
athlete succeed in breaking Hwan’s, a
Chinese high jumper, record of 2.31m,
the same height that Mu’taz holds at
the Qatari Athletics Championship.
He achieved a height of 2.33m at
the International Indoor Athletics
Championship in Poland, which shows
that the athlete is ready to compete in
his biggest challenge yet – the London
Olympics 2012.

category with a jump of 2.30m, which
he dedicated to His Highness the Emir
and HH the Heir Apparent, the Qatari
community, and senior sport patrons of
the country.

Muammar’s Promise
At 18 years of age, Muammar is also
shining in men’s high jump. Alongside his
brother’s victories, Muammar has earned
recognition on his own when he broke
his personal record of 2.15 meters with
a new record of 2.16 meters at Sweden.
Muammar now holds the record for
juniors high jump at 2.31 meters, which
only goes to show that the young high
jumper has what it takes to keep winning
medals in Arab, Asian, and global
competitions.
Way to go Barshim brothers! You make
all of us proud. Here’s hoping you further
success in the future!

At the 2011 Arab Games in Doha, Mu’taz
won a gold medal in the men’s high jump

25 July – 5 August

31 July – 8 August

Ramadan Sports Festival male
basketball tournament at
Aspire Dome

Ramadan Sports Festival
female basketball tournament
at Ladies Sports Hall

28 July – 4 August

5 – 9 August

Ramadan Sports Festival male
football tournament at Aspire
Pitch 10 and Warm Up Track

Ramadan Sports Festival
female squash tournament at
Ladies Club
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Cirque du
Soleil
The world-famous entertainment group Cirque du Soleil
staged their longest running
show, ‘Saltimbanco’, at the
Aspire Dome this month.
Their first performance in the
country featured a dreamlike
world with different characters performing a variety of
breathtaking stunts.
فرقة الترفيه العالمية بسيرك دو سوليه
،قدمت أول وأطول عروضها في قطر
،“سالتيمبانكو” بقبة أسباير في شهر يوليو
حيث جسد العرض عالماً من األحالم
.بشخصياته المتعددة والمثيرة

Bacary
Sagna
Bacary Sagna, French national
and Arsenal footballer, visited
Aspetar in June for ten days
to receive treatment for his
broken fibula.
 العب المنتخب الفرنسي،بكاري ساجنا
 يزور،لكرة القدم والمحترف بنادي أرسنال
مستشفى سبيتار في شهر يونيو لمدة
عشرة أيام لتلقي العالج بعد إصابته بكسر
.في الساق
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Aspire Academy
graduates
Aspire Academy graduates
chin up on a new shinning
day. 17 graduates have
already booked their places
in the national football
teams.
تألق جديد وتميز نوعي في حفل تخريج
 طالباً من خريجي17 ...طالب األكاديمية
هذا العام حجزوا مقاعدهم لدى فرق
 تحية إكبار وإجالل...كرة القطر الوطنية
.لرفعة اسم قطر

Induction
Program
Aspire Academy celebrated
the induction of students for
the year 2012-2013 in May at
a ceremony to welcome parents and students alike.
أكاديمية أسباير احتفلت في مايو الماضي
 من الطالب2013 -2012 بقبول دفعة
 حيث تضمن الحفل ترحيباً باآلباء،الجدد
.والطالب على حد سواء

n e w s l e t t e r
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األخوان برشم...

إنجازات في مسيرة التفوق الرياضي لقطر
بطولة السويد الدولية أللعاب القوى ودورة األلعاب العربية ...رفعتا رصيد األخوين
الرياضي العالمي
معتز برشم ...اسم
من ذهب ،وإنجازات
تصنع تاريخاً ومجداً ...
فمن التميز في مركز
اكتشاف المواهب،
إلى أكاديمية أسباير،
إلى المنتخب ،إلى احراز
الميداليات الذهبية.
معتز ،خريج أكاديمية
أسباير ،شق طريقه
نحو النجومية في
ألعاب القوى ،ليكون
قدوة حسنة ألقرانه الذين يتطلعون إلى مسيرته
المشرقة بشوق ،وعلى رأسهم أخوه معمر،
الذي اتبع خطوات أخيه فالتحق بأكاديمية
فسجل هو اآلخر األرقام القياسية في
أسباير،
ّ
المنافسات العالمية.
وما بين التنافس الشريف والتفوق المبهر،
يتشارك األخوان برشم العديد من االهتمامات
كحب الرياضة والروح الرياضية العالية ،وحتى

الفعاليات في
أسباير زون
 25يونيو –  5أغسطس:

تستضيف حديقة أسباير خيمة
األنشطة الصيفية للشباب التابعة
لوزارة الثقافة والفنون والتراث

 30 - 22يوليو:

منافسات كرة الطائرة للسيدات
بصالة رياضة المرأة في أسباير،
ضمن “مهرجان رمضان للرياضة”

المدرب .فلنرصد معاً عن قرب مسيرة إنجازات
األخوين برشم.
معتز والفوز الغالي
استطاع معتز أن يتفوق على نفسه مرات عدة،
وأن يحطم أرقاماً قياسية عديدة .ففي إطار
تحضيراته للمشاركة في أولمبياد لندن  ،2012نجح
البطل الشاب في تحطيم الرقم القياسي السابق
والمسجل باسم الالعب الصيني هوان وقدره
 2.31م ،وهو نفس الرقم الذي يحمله برشم في
المنافسات القطرية أللعاب القوى .فحلق البطل
الذهبي برشم الرتفاع قدره  2.33م في بطولة
بولندا الدولية أللعاب القوى للصاالت ،ليؤكد
بأدائه القوي على جاهزيته وقدرته العالية على
االرتقاء في التحدي األكبر :أولمبياد لندن .2012
وفي دورة األلعاب العربية ،استطاع معتز
أن يحصد الميدالية الذهبية الغالية عن فئة
الوثب العالي للرجال ،بعدما ما وثب لمسافة
 2.30متراً  ،وأهدى معتز فوزه الغالي إلى مقام
حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى وسمو
ولي عهده األمين والشعب القطري الكريم،

 25يوليو  5 -أغسطس:
منافسات كرة السلة للرجال
بقبة أسباير ،ضمن” مهرجان
رمضان للرياضة”

 28يوليو–  4أغسطس:

منافسات كرة القدم للرجال
ضمن “مهرجان رمضان
للرياضة” بملعب أسباير ،10
ومضمار اإلحماء

كما أهدى اإلنجاز الذهبي إلى سعادة الشيخ
سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس اللجنة العليا
المنظمة لدورة األلعاب وعبدالله أحمد الزيني
وكافة أسرة ألعاب القوى القطرية ومحبي اللعبة
في الدولة.
برشم الصغير يسير على خطى شقيقه
العالمي..
معمر ...األخ األصغر لمعتز ،والذي يبلغ  18عاماً ،
تميز هو اآلخر في الوثب العالي .ففي بطولة
السويد الدولية ،شارك الموهوب معمر شقيقه
سجل رقماً
العالمي معتز فرحة اإلنجاز ،حين ّ
شخصياً جديداً في مسابقة الوثب العالي وقدره
 2.16م ،وكان رقمه السابق 2.15م ،ليؤكد بأدائه
العالي والحماس والتركيز والمثابرة التي أظهرها
على أنه يملك الموهبة والقدرات الفنية والبدنية
العالية التي تؤهله للمضي قدماً نحو النصر
والفوز باألوسمة العالمية واآلسيوية والعربية،
وكيف ال وهو حامل الرقم القياسي العالمي
لفئة الشباب وقدره 2.31م.

 31يوليو  8 -أغسطس:
 31يوليو  8 -أغسطس:
منافسات كرة السلة
للسيدات ،والتي ستقام
في صالة الرياضات النسائية
بأسباير.

 9 - 5أغسطس:

منافسات اإلسكواش للسيدات
ضمن “مهرجان رمضان للرياضة”
بنادي السيدات بأسباير.
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في إطار احتفاالت األكاديمية بخريجيها
تأسيس نادي الخريجين وتوزيع جوائز وبطاقات امتيازات

في إطار احتفال أكاديمية أسباير بتخريج الدفعة
الحالية الخامسة  ،2012جاء حفل لم الشمل لجميع
الخريجين كواحد من أروع اللمسات تأثيراً في
حياة أبناء األكاديمية ،كما كان هذا اللقاء فرصة
لألكاديمية وللعاملين فيها للتواصل من جديد مع
أبنائها الخريجين ،وفرصة للخريجين للقاء بعد طول
غياب للتعرف على أخبار بعضهم البعض.

بدأ حفل االستقبال والتكريم بكلمة ترحيبية ألقاها
مدير عام أكاديمية أسباير السيد إيفان برافو ،عبر
فيها عن سعادته وسعادة جميع الحاضرين بلقاء
الخريجين من طالب الدفعات السابقة ،وشدد
على أهمية مواصلة التفوق بمعناه الواسع سواء
في الرياضة أو في الدراسة والتعلم أو في مجال
العمل لمن اختار سلك الوظيفة.

وخالل هذا الحفل ،أزيح الستار عن فكرة تكوين
نادي الخريجين ،وأهمية هذا النادي في جمع
شمل جميع خريجي أسباير ،وإتاحة الفرصة لهم
لتبادل اآلراء واألفكار والمحافظة على التواصل
وروح الفريق الواحد التي ربتهم عليها األكاديمية
منذ أن التحقوا بها.

كما تحدث مدير إدارة التعليم ورعاية الطالب
األستاذ بدر جاسم الحاي إلى أبنائه الخريجين،
داعياً إياهم إلى إعطاء مقترحاتهم لتطوير األداء
في األكاديمية.

شمس التميمي تشرق
في ألمانيا

طالب األسكواش الجدد
باألكاديمية يبهرون جمهور
أوروبا

احتل عبد الله التميمي ،أحد الخريجين الجدد
بأكاديمية أسباير ،المركز الثالث في إطار منافسات
بطولة كأس بايونيير المفتوحة للشباب تحت
19سنة ،والتي أقيمت في شهر يونيو بمدينة
كولوجن بألمانيا ،ليزيد التقدير لمنهجية أكاديمية
أسباير في إعداد رياضيين على مستوى عالمي.
وكان التميمي قد سافر إلى ألمانيا بصحبة
مجموعة من أشبال األسكواش باألكاديمية في
إطار المعسكرات الصيفية المقامة في أوروبا،
حيث شاركت المجموعة أيضاً في بطولة إيطاليا
المفتوحة للشباب بمدينة ريسونيه باإلضافة إلى
بطولة دوتش المفتوحة بأمستردام.
أداء متفوقاً في مدينة
كما أدى عزالن أمجد ً
مسجال المركز الرابع عشر في بطولة
كولونيا
ً
الشباب تحت  17سنة ،فيما استطاع كل من عمير
زعمان وصدام مهوش التأهل إلى األدوار الرئيسة
ليفوزا بأربعة وثالثة مباريات على التوالي.
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كما قام السيدان برافو والحاي بتوزيع هدايا

تذكارية على الحاضرين ،وهي عبارة عن بطاقات
امتياز يمكن االستفادة منها في جميع مرافق
أكاديمية أسباير ،كما سيستفيد منها الخريجون
مستقبال في عدد من الجهات بالحصول على
ً
أسعار مخفضة.

"أهمية مواصلة التفوق بمعناه الواسع
سواء في الرياضة أو في الدراسة
ً
والتعلم أو في مجال العمل"
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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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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.

1

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
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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”
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