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

ACHIEVEMENTS, AMBITIONS, AND VISION
FOR THE FUTURE

T

he start was a dream, an idea, and
a vision that lived long in the minds,
to prove itself efficiently in reality. The
dream was translated into certainty, and
Man is the source of inspiration by his
thought, intellects, and work.
This is the story of Aspire Zone, the link
between the East spirit and the West
technology. These principles and visions
led to one certain result: the trust of
Qatar’s wise leadership, and Aspire Zone
became the source of inspiration for the
coming generations, the young sports
talents, and visionary project leaders.
Aspire Zone challenges possibilities and
makes the best of them to achieve the
best results in sports.
What is the story behind Aspire Zone?
Who is the man behind this giant project?
What is the biggest challenge Aspire Zone
faces today? How did Aspire Zone reach
this caliber? What does it represent to
Qatari people?
All these questions and much more
will be answered by Mr. Hilal Jiham
Al Kuwari, Aspire Zone Foundation
President in this interview. As the Project
Manager since it is early starts, he will
explain to us the many developments
that took place until the Sports City
Project became Aspire Zone, and how it
succeeded to host the Asian Games 2006.

In this interview, we will spotlight Mr. Al
Kuwari’s contributions to Qatar’s sporting
glory and legendary history of hosting
international, regional and local events
and championships to walk along the
way drawn by Qatar to reach globally,
easily and steadily.

First, we’d like to welcome Mr.
Hilal Al Kuwari, Aspire Zone
Foundation President and to
thank him for his valuable time.
And our first question is that
Aspire Zone Foundation is at
crossroads for visitors who are
inspired by the place. What is the
most favorite spot, and how did
Aspire Zone reach this rank?
First, I would like to thank you for this
interview and to thank everyone who
contributed to making Aspire Zone
Newsletter get to the readers’ hands.
This is an opportunity for everyone
to get to know Aspire Zone better. It
is an invitation to be at the place that
attracted sporting events organizers. It
is an invitation for everyone to join us in
different events and occasions.
To answer your question. I would like
first to thank the wise leadership of
Qatar who had full trust in our work.
Without this great support from Qatar’s
wise leadership, we wouldn’t have been

able to witness the progress we see in
Qatar’s architecture and sports venues
in precise. The architecture language
now connects uniqueness with modern
technology. More importantly, Aspire
Zone Foundation became one body after
the Emiri decree no. 1 for 2008 was
issued.
The power center in Aspire Zone
Foundation is the integration happening
between three different and influential
factors. These factors are: Aspire
Academy, Aspetar and Aspire Logistics.
As well, AZF is walking steadily to
achieve one mission: to enhance the
sports performance. We nurture talents
and develop sports champions through
Aspire Academy and promote active,
healthy lifestyle in the community
through Aspire Active – the arm of
the Academy. We manage world-class
sports infrastructure and events through
Aspire Logistics. We develop research
at Aspetar, and contribute to develop
the Sports Sector in Qatar. We also have
partnerships with many government
organizations, such as the Qatar Olympic
Committee. Together with our partners,
we develop the sports sector in Qatar,
to translate the vision of our wise
leadership.
After all, Aspire Zone is a place that is
open to the public regardless of their age
or interests.
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Aspire
AspireZone,
Zone,as
asan
anidea,
idea,started
started
with
withthe
thedawn
dawnof
ofAspire
Aspire
Academy
Academyand
andlater
laterdeveloped
developed
into
intoaaSports
SportsCity
CityProject.
Project.What
What
isisthe
themost
mostimportant
importantphase
phaseof
of
Aspire
AspireZone
ZoneFoundation
Foundationsince
sinceits
its
establishment?
establishment?
Beginnings
Beginningsare
arealways
alwayspromising,
promising,
because
becausethey
theyare
aresignificant
significantin
inthe
the
sense
sensethat
thatwe
wewon
wonthe
thetrust
trustof
ofthe
the
wise
wiseleadership
leadershipand
anddecision
decisionmakers.
makers.
Beginnings
Beginningssignify
signifyour
ourability
abilityto
toachieve
achieve
missions
missionsand
andto
tocomplete
completeprojects
projectsin
inthe
the
way
wayQatar
Qataraims
aimsto
tobrand
brandit.
it.Beginnings
Beginnings
are
arealways
alwayspromising
promisingbecause
becausethey
theymean
mean
that
thatthe
thecoming
comingnext
nextisisthe
thebest
bestfor
for
everyone.
everyone.
With
Withthe
theestablishment
establishmentof
ofAspire
Aspire
Academy,
Academy,we
wewere
wereable
ableto
towelcome
welcomethe
the
talented
talentedin
insports
sportsand
andto
todevelop
developtheir
their
skills
skillsfully
fullyto
tomake
makeQatar’s
Qatar’schildren
children
able
ableto
tocompete
competeinternationally
internationallyin
inthe
the
different
differentsports
sportsand
andchampionships.
championships.After
After
we
wecompleted
completedthe
theAcademy
Academyproject,
project,the
the
time
timeof
ofthe
theAsian
AsianGames
Games2006
2006came
came
to
toprove
proveto
tothe
theworld
worldthat
thatAspire
AspireZone
Zone
has
hashigh
highcapacity
capacityto
tohost
hostmore
morethan
thanone
one
competition
competitionat
atone
onetime.
time.Aspire
AspireDome
Dome
alone
alonestands
standsas
asaalive
liveexample
examplefor
forthe
the
potentials
potentialsof
ofthe
theplace
placeas
asititcan
canhost
hostmore
more
than
than13
13different
differentcompetitions
competitionsat
atone
one
time
timein
inan
anindoor,
indoor,air-conditioned
air-conditionedvenue.
venue.
This
Thisspecialty
specialtyof
ofthe
theDome
Domeensures
ensuresthat
that
players
playerswill
willbe
beprotected
protectedfrom
fromthe
theheat
heat
and
andthe
thesun.
sun.Indeed,
Indeed,Aspire
AspireZone
Zonehosted
hosted
more
morethan
than200
200sports
sportscompetitions
competitionsover
over
15
15days
daysas
aspart
partof
ofthe
theAsian
AsianGames
Games
2006.
2006.
Today,
Today,we
weface
faceaanew
newchallenge:
challenge:to
to
realize
realizethe
thevision
visionof
ofbeing
beingthe
theReference
Reference
in
inSports
SportsExcellence
ExcellenceWorldwide
Worldwideby
by2020.
2020.
We
Weare
areconfident
confidentthat
thatwe
wehave
havethe
the
qualifications
qualificationsto
tomake
makethis
thisvision
visionhappen.
happen.
Aspire
AspireZone
Zoneisisaaunique
uniquesports
sportscity,
city,
thanks
thanksto
tothe
theintegration
integrationand
andharmony
harmony
between
betweenits
itsthree
threedifferent
differentorganizations.
organizations.
Every
Everyday
dayin
inAspire
AspireZone
Zoneisisspecial.
special.ItIt
isisaanew
newstation
stationthat
thatalerts
alertsus
usto
towork
work
faster
fasterand
andto
tocontinue
continueto
toimpress
impressthe
the
world
worldso
sothat
thatwe
wecan
canreach
reachthe
thenext
nextstep.
step.
Each
Eachstation
stationcalls
callsupon
uponrecalling
recallingour
ourpast
past
experiences
experiencesto
tomeet
meetthe
thefuture.
future.

What
Whatisisyour
yourevaluation
evaluationof
of
the
thenext
nextphase
phaseof
ofAspire
AspireZone
Zone
Foundation?
Foundation?
The
Thenext
nextphase
phasein
inAspire
AspireZone’s
Zone’slife
lifeisis
to
tocontinue
continueto
toimpress
impressto
towin
winthe
thetrust
trust
of
ofthe
theinternational,
international,regional
regionaland
andlocal
local
communities.
communities.This
Thisway
waywe
wecan
canachieve
achieve
our
ourvision
visionand
andour
ourefforts
effortswill
willbe
be
crowned.
crowned.

22

When
Whenan
anathlete
athletecomes
comesto
toAspetar
Aspetarto
tobe
be
treated,
treated,we
weconsider
considerthat
thatan
anachievement
achievement
of
ofwhat
whatwe
wehave
havebeen
beenable
ableto
toachieve
achievein
in
terms
termsof
ofservice
serviceand
andofferings.
offerings.When
Whenaa
new
newstudent
studentenrolls
enrollsinto
intoAspire
AspireAcademy,
Academy,
we
weconsider
considerthat
thatan
anachievement
achievementof
ofhow
how
our
ourAcademy
Academyhas
hasbeen
beenable
ableto
toattract
attract
youth
youthwho
whoisispassionate
passionateabout
aboutsport.
sport.
When
Whensomeone
someonesigns
signsup
upfor
forAspire
Aspire
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Active,
Active,we
weconsider
considerthat
thatan
anachievement
achievement
of
ofour
ourcommunity
communityprograms.
programs.Similarly,
Similarly,
Aspire
AspireLogistics
Logisticshosts
hostsan
aninternationally
internationally
recognized
recognizedevent,
event,like
likethe
theAFC
AFCCup
Cup
which
whichset
setthe
thetone
tonefor
forfuture
futureevents,
events,
we
weconsider
considerthat
thatan
anachievement
achievementof
ofour
our
determination.
determination.The
The2022
2022FIFA
FIFAWorld
World
Cup
Cupwill
willalso
alsobe
bean
anopportunity
opportunityto
to
showcase
showcaseAspire
AspireAcademy’s
Academy’sstudents
studentsand
and
graduates’
graduates’talents.
talents.These
Thesestudents
studentswill
willbe
be
able
ableto
towitness
witnessfor
forthe
thefirst
firsttime
timean
anelite
elite
sport
sportevent
eventin
intheir
theirown
owncountry
countryand
andin
in
turn
turnthis
thiswill
willshow
showthem
themwhat
whathard
hardwork
work
and
anddedication
dedicationleads
leadsto.
to.
As
Aswell,
well,IIrecall
recallhere
herethe
themany
manyawards
awards
that
thatAZF
AZFwon.
won.IIrecall
recallthe
thesports
sportsevents,
events,
championships
championshipsand
andtrainings
trainingsthat
thatAspire
Aspire
Zone
Zonehosts
hostsall
allthe
theyear
yeararound.
around.IIbelieve
believe
that
thateveryone’s
everyone’sappreciation
appreciationto
toour
our
efforts
effortsisisthe
thereal
realaward
awardwe
weget.
get.After
Afterall,
all,
Aspire
AspireZone
Zoneisisaafairytale
fairytalethat
thathappened
happened
in
inthe
thereal
realmeaning
meaningof
ofthe
theword.
word.ItItisisaa
fairytale
fairytalewith
withlegendary
legendarymeasures
measuresand
and
world-breaking
world-breakingrecords.
records.In
Inthis
thissense,
sense,
Aspire
AspireZone
Zonestands
standsas
asaasymbol
symbolof
ofpride
pride
and
andachievements
achievementsfor
forevery
everyQatari
Qatariwho
who
aims
aimsto
toprogress
progressand
andtake
takeup
upthe
thesuccess
success
ladder,
ladder,and
andwho
whowants
wantsto
tosee
seeQatar’s
Qatar’sflag
flag
flying
flyinghigh.
high.
All
Allthese
theseefforts
effortswill
willmake
makethe
themission
missionof
of
enhancing
enhancingsports
sportsperformance
performancebecome
become
true.
true.Aspire
AspireZone
Zoneisisthe
thestory
storyof
ofMan,
Man,
civilization
civilizationand
andglory.
glory.

You
Youmentioned
mentionedthat
thatAspire
AspireZone
Zone
isisan
animportant
importantstation
stationin
inthe
the
life
lifeof
ofeach
eachQatari
Qataricitizen.
citizen.Could
Could
you
youplease
pleasetell
tellus
usmore
moreabout
aboutthe
the
beginnings
beginningsof
ofthe
theZone,
Zone,and
andhow
how
significant
significantititis?
is?
Aspire
AspireZone
Zoneled
ledmany
manysignificant
significant
initiatives,
initiatives,and
andpeople
peopleare
areat
atthe
thecenter
center
of
ofour
ourinterests.
interests.Why?
Why?Qatar’s
Qatar’sstrategic
strategic
choice
choicefor
fordevelopmental
developmentalplans
plansisisMan
Man
and
andinvestment
investmentin
inhuman
humanresources.
resources.We
We
reach
reacheveryone
everyonethrough
throughour
ourinitiatives
initiatives
which
whichencourage
encourageactive,
active,healthy
healthylifestyle.
lifestyle.
There
Thereare
aremany
manyactivities
activitieshappening
happeningall
all
year
yearround
roundin
inAspire
AspireZone
Zoneto
towelcome
welcome
the
thepublic,
public,and
andthese
theseactivities
activitiesencourage
encourage
people
peopleto
toplay
playsports.
sports.
We
Wecare
carefor
forcommunity
communitythrough
through
ensuring
ensuringaabetter
betterfuture
futurefor
forthe
thecoming
coming
generations,
generations,through
throughour
ourmany
manyunique
unique
eco-friendly
eco-friendlyinitiatives.
initiatives.Some
Someof
ofthese
these
initiatives
initiativesinclude
includethe
thehistoric
historicproject
projectof
of

transforming
transformingtrees
treesscientifically
scientificallyfrom
from
areas
areasin
inDoha
Dohato
toAspire
AspireZone
Zonebecause
because
urbanization
urbanizationplans
planswere
wereimplemented
implemented
in
inthese
theseareas.
areas.This
Thisway,
way,the
thetrees
treescan
can
stay
stayalive
alivein
inthe
thehearts
heartsand
andminds
mindsof
of
Qatari
Qataripeople.
people.We
Wealso
alsorecycled
recycledthe
the
electricity
electricityposts
poststo
tobuild
buildthe
thecottage,
cottage,or
or
rather
ratherthe
thecafé,
café,in
inAspire
AspirePark.
Park.We
Wealso
also
built
builtan
anindoor,
indoor,air-conditioned
air-conditionedbridge
bridge
connecting
connectingThe
TheTorch
Torch--Doha
DohaHotel
Hotel
with
withVillaggio
VillaggioShopping
ShoppingMall
Mallfrom
fromthe
the
old
oldsteel
steelof
ofRas
RasAbou
AbouAboud
Aboudbridge.
bridge.In
In
addition
additionto
toall
allthese,
these,we
wemade
madethe
thebest
best
of
ofnature
naturefactors,
factors,which
whichusually
usuallywe
wethink
think
of
ofas
asobstacles
obstaclesin
inorder
orderto
toilluminate
illuminatethe
the
coming
cominggenerations.
generations.That
Thatis,
is,the
thespiral
spiral
ways
waysof
ofAspire
AspirePark
Parkare
arelit
litup
upby
bysolar
solar
lights.
lights.IIcan
cansay
saythat
thatAspire
AspireZone
Zoneisisaa
source
sourceof
ofpride
pridefor
forevery
everyQatari
Qatariand
andArab
Arab
citizen.
citizen.

You
Youmentioned
mentionedthat
thatthe
theAsian
Asian
Games
Games2006
2006isisan
animportant
important
station
stationand
andaamain
mainchallenge
challengefor
for
Aspire
AspireZone’s
Zone’slife.
life.How
Howwas
wasthis
this
experience
experiencefor
foryou?
you?
Aspire
AspireZone,
Zone,as
asaasports
sportscity,
city,means
meansunity
unity
and
andharmony
harmonyin
interms
termsof
ofthe
thevision,
vision,
mission
missionand
andthe
theplace.
place.Each
Eachsports
sportsvenue
venue
can
canhost
hostmore
morethan
thanone
onegame,
game,which
which
makes
makesthe
theZone
Zonethe
thefavorite
favoritedestination
destination
for
forevents
eventsorganizers.
organizers.Khalifa
KhalifaStadium,
Stadium,
for
forexample,
example,can
canhost
hostmajor
majorsporting
sporting
events,
events,especially
especiallyfootball
footballand
andathletics
athletics
competitions.
competitions.The
Theathletics
athleticstrack
trackin
inthe
the
stadium
stadiummatches
matchesthe
theIAFF
IAFFstandards,
standards,and
and
the
thefootball
footballfield
fieldmatches
matchesinternational
international
standards.
standards.In
Inaddition,
addition,the
thestadium
stadiumcan
can
welcome
welcomeup
upto
to50.000
50.000spectators.
spectators.There
There
are
arealso
alsoVIP
VIPsuites,
suites,and
andmany
manyother
other
capacities.
capacities.One
Onerecord
recordthat
thatthe
thestadium
stadium
broke
brokewas
waswhen
whenwe
wewere
werecovering
coveringthe
the
field
fieldwith
withgrass
grassfor
forthe
theAsian
AsianGames
Games
2006.
2006.This
Thiseffort
efforttook
tookonly
only32
32hours.
hours.
The
TheTorch
Torch--Doha
Dohawas
wasalso
alsothe
thehighest
highest
flame
flamein
inthe
thehistory
historyof
ofAsian
Asianand
andOlympic
Olympic
games.
games.ItItisis330
330meter
meterhigh
highto
tobe
bethe
the
tallest
tallestbuilding
buildingin
inQatar,
Qatar,offering
offeringaa
panoramic
panoramicview
viewof
ofDoha
Dohaat
atthis
thisheight.
height.
All
Allthese
theseachievements
achievementswere
weredoable.
doable.
However,
However,we
weshouldn’t
shouldn’tlay
layback
backat
atthese
these
facts,
facts,as
asAspire
AspireZone
Zonecan
canstill
stillachieve
achieve
much
muchmore.
more.In
In2011
2011alone,
alone,the
theZone
Zone
hosted
hostedthe
theAFC
AFCCup
Cupand
andthe
theopening
openingand
and
closing
closingceremonies
ceremoniesof
ofthe
theArab
ArabGames.
Games.
We
Wepromise
promisethat
thatthe
theupcoming
upcomingnext
nextwill
will
be
beeven
evenbetter.
better.
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ASPIRE ACADEMY GRADUATE BRASHIM WINS OLYMPIC
BRONZE MEDAL AT LONDON 2012
EQUALS ASIAN OUTDOOR HIGH JUMP RECORD IN AUGUST

S

ince clearing 2.29m at the bar and snatching a bronze at the 2012 London Olympic Games, Mutaz Barshim, the
unstoppable former Aspire Academy student athlete, has continued to soar to even greater heights
With no time to rest and just twelve days after his medal-winning performance at the Olympics, Barshim competed in the
illustrious Internationales Hochsprung-Meeting in Germany on 19th August and equaled his personal best of 2.35m.
Barshim continued to impress, and on 23rd August took part in the Diamond League series in Lausanne, Switzerland. The
athlete leapt into first place and cleared a massive 2.39m, not only setting a new personal best, but also shattering the
previous meet record of 2.37m belonging to Javier Sotomayor from Cuba in 1994. The jump also matched Russian Ivan
Ukhov's 2012 world leader jump of 2.39m and equaled the Asian high jump record held by Chinese Zhu Jianhua set in 1984.

ASPETAR HOSTS WORLD’S LEADING SPORTS MEDICINE PROFESSIONALS AT QATAR HOUSE
IN LONDON OLYMPICS 2012

A

spetar hosted a seminar at the Qatar
House in London in August to share its
research findings on ‘Heat and Ramadan
in Elite Sport’ amongst the leaders in the
industry.
Guest speakers at the Aspetar event
included some of the foremost names
in sports medicine such as Professor
Ron Maughan (Louborough University),

ASPIRE NEWS LETTER 35x22.7cm.indd 5

Professor Greg Whyte (Liverpool John
Moores University), and Aspetar’s own
Dr. Sebastien Racinais and Dr. Christopher
Herrera.
Aspetar CEO Dr. Khalifa Al-Kuwari
expressed his eagerness to participate in
the seminar, “Aspetar has a rich history of
excellence in sports medicine and sports
science innovation and works alongside

some of the world’s leading practitioners,
researchers and technologies in order to
achieve best practices.”
“This educational and cultural event
will be an exceptional networking
opportunity with fellow Olympic
staff members and sports medicine
professionals,” said Al-Kuwari.
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ASPIRE
ASPIRE ACADEMY
ACADEMY SQUASH
SQUASH PLAYER
PLAYER AL-TAMIMI
AL-TAMIMI WINS
WINS DUTCH
DUTCH
JUNIOR
JUNIOR OPEN
OPEN
ASHRAF
ASHRAF EL-SEIFY
EL-SEIFY SETS
SETS NEW
NEW WORLD
WORLD JUNIOR
JUNIOR RECORD
RECORD IN
IN HAMMER
HAMMER THROW
THROW

A
A

spire
spireAcademy
Academysquash
squashplayer
player
Abdulla
AbdullaMohammed
MohammedAl-Tamimi,
Al-Tamimi,who
who
graduated
graduatedfrom
fromthe
theAcademy
Academyin
in2012,
2012,
took
tookhome
homefirst
firstprize
prizein
inthe
theDutch
DutchJunior
Junior
Open
Open2012
2012in
inthe
theU-19
U-19category
categoryin
inJuly.
July.
The
TheAspire
AspireAcademy
Academygraduate
graduateand
andfuture
future
squash
squashstar
startook
tookhome
homefirst
firstplace
placein
inhis
his
age
agecategory
categoryafter
afterhaving
havingwon
wonall
allsix
six
matches
matchesin
inthe
theEuropean
Europeansquash
squashcircuit.
circuit.

Al-Tamimi
Al-Tamimijoins
joinsaaslew
slewof
ofAcademy
Academy
athletes
athletesthat
thathave
haveexcelled
excelledin
inthe
the
past
pastmonths;
months;the
theQatar
QatarCadet
CadetNational
National
team
teamtook
tookhome
homesilver
silverafter
afterhaving
having
competed
competedagainst
againstEgypt
Egypt3-1
3-1in
inthe
the
Arab
ArabTeam
TeamChampionships
Championshipsin
inKuwait.
Kuwait.
The
Thetable
tabletennis
tennisteam
teamwas
wascomprised
comprised
of
offour
fourAcademy
Academystudent
studentathletes,
athletes,
Jassim
JassimAl-Sanadi,
Al-Sanadi,Abdurrahman
AbdurrahmanAlAlNaggar,
Naggar,Muhammed
MuhammedAl-Sulaiti
Al-Sulaitiand
and

Muhammed
MuhammedAl-Haddad.
Al-Haddad.
Additionally,
Additionally,Aspire
AspireAcademy
Academystudent
student
athlete
athleteAshraf
AshrafAhmad
AhmadEl-Seify
El-Seifyset
setaa
new
newworld
worldjunior
juniorrecord
recordthis
thissummer
summer
in
inhammer
hammerthrow
throwduring
duringthe
the14th
14th
IAAF
IAAFWorld
WorldJunior
JuniorChampionships
Championshipsin
in
Barcelona,
Barcelona,Spain.
Spain.
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ASPIRE ACADEMY IMPLEMENTS NEW PLAYER TRACKING SYSTEM
(INMOTIO)
SET TO INCREASE PLAYERS’
PERFORMANCE LEVELS

A

spire Academy announced in
September that the highly advanced
sports performance measurement
system, Inmotio, has been implemented.
The system will be used to improve the
sports performance of Aspire Academy
athletes. Through transponders
attached to light-weight vests worn
by each player, information, such as
positional data and heart rate data, is
sent to a server in real time and at a
high frequency.
The physical performance
measurements include parameters such
as speed, acceleration, distance and
heart rate.
These figures will help coaches and
scientists to monitor the player’s
performance as well as to provide
a valuable insight into the tactical
aspects of the game that can help them
prescribe better training sessions and
assist in positioning players against
future opponents.
The results can also be used to adapt
training intensity and adjust the
training load during rehabilitation. The
positioning information will also allow
the recreation of entire games in a 3D
environment.

RUGBY LEGEND
PIENAAR JOINS
DOHA GOALS
FORUM
LAUNCHED BY AZF,
FORUM TO BE HELD AT
ASPIRE DOME

S

outh African rugby World Cup-winning captain Francois Pienaar is the latest name to have joined the Doha Goals forum
that will be held at Aspire Dome from 10th-12th December, 2012.
An initiative to highlight the role played by sport in encouraging social and economic change, the Doha Goals Forum was
officially launched during the London Olympics 2012 under the patronage of HH the Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.
Participants from more than 45 countries have already signed up to take part in the inaugural forum.
Pienaar will join Olympic Legends Carl Lewis, Mark Spitz and South African ‘blade runner’ Oscar Pistorius, among others, as
speakers at the event.
“There are few who can speak as eloquently as Pienaar about sport’s potential to derive significant social and economic
change. We look forward to learning from him about his time as a Springbok and also get his insights into the role of sport in
society today,” said Doha Goals Executive Director Sheikh Faisal Al Thani.
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Aspire
Aspire Dome
Dome Hosts
Hosts Sheikh
HH Sheikh
Jassim
Jassim
CupCup
Matches
Matches
andand
GCC
GCC U-20
U-20 Youth
Youth Championships
Championships

HH SHEIKH
JASSIM
KICKS
FOOTBALL
SEASON
SHEIKH
JASSIM
CUPCUP
KICKS
OFF OFF
FOOTBALL
SEASON

O
O

verthe
thesummer,
summer,Aspire
AspireDome
Domehosted
hosted
ver
theprestigious
prestigiousSheikh
HH Sheikh
Jassim
the
Jassim
Cup Cup
final and semifinal matches, as well as
the
theGCC
GCCU-20
U-20Youth
YouthChampionships.
Championships.
Sheikh
Jassim
Cup was
held held
in August
HH Sheikh
Jassim
Cup was
in August
2012
2012with
with18
18football
footballclubs
clubsparticipating
participating
in
inthe
thechampionship
championshipthat
thatkicked
kickedoff
offthe
the
football
footballseason.
season.Al
AlRayyan
Rayyannarrowly
narrowlybeat
beat

AlSadd
Saddfor
forthe
thetitle
title1-0
1-0to
towin
winthe
thecup.
cup.
Al
TheGCC
GCCU-20
U-20Youth
YouthCup
Cupbrought
brought
The
togetherteams
teamsfrom
fromall
allover
overthe
theregion
region
together
tocompete
competein
inthe
thechallenging
challenging11
11day
day
to
tournament. The
Thesix-nation
six-nationfootball
football
tournament.
competitioncame
cameto
toaahighly-anticipated
highly-anticipated
competition
endon
on11th
11thSeptember.
September with XX taking
end

home thethe
coveted
place conditions,
prize.
Avoiding
harsh 1st
weather
the indoor air-conditioned Aspire Dome
Avoiding the
harsh weather
conditions,
succeeded
in gathering
crowds
to cheer
thetheir
indoor
air-conditioned
Aspire Dome
on
favorite
teams.
succeeded in gathering crowds to cheer
on their favorite teams.

RAMADAN
RAMADAN SPORTS
SPORTS FESTIVAL
FESTIVAL RESOUNDING
RESOUNDING SUCCESS
SUCCESS
FESTIVAL
FESTIVAL EXPANDS
EXPANDS INTO
INTO 44 TOURNAMENTS
TOURNAMENTS

TT

he
heRamadan
RamadanSports
SportsFestival
Festivalcontinued
continued
to
togrow
growsince
sincethe
theinaugural
inauguralevent
eventin
in
2011
2011and
andthis
thisyear’s
year’sedition
editioncatered
cateredfor
for
the
thewhole
wholecommunity.
community.The
Theevent,
event,which
which
ran
ranfrom
fromthe
theend
endof
ofJuly
Julyto
tothe
thestart
startof
of
August,
August,featured
featuredfour
fourtournaments:
tournaments:Men’s
Men’s
Football,
Football,Men’s
Men’sBasketball,
Basketball,Women’s
Women’s
Basketball,
Basketball,and
andWomen’s
Women’sVolleyball.
Volleyball.
Players
Playersfrom
fromacross
acrossthe
thecompetition
competition
complimented
complimentedthe
theevent:
event:“Out
“Outof
ofall
allthe
the

tournaments
tournamentsthat
thatare
areavailable
availableduring
during
Ramadan,
Ramadan,Aspire
AspireZone
Zoneisisthe
thebest,
best,so
sowe
we
will definitely be participating next year,”
stated
statedJabir
JabirAbdulhakim,
Abdulhakim,whose
whoseteam
team
Nojoum
NojoumSamba
Sambacompeted
competedin
inthe
theMen’s
Men’s
Football
Footballtournament.
tournament.
The
Thetournament
tournamentwelcomed
welcomedthousands
thousandsof
of
spectators
spectatorsover
overthe
thethree-week
three-weekperiod,
period,
who
whocame
cameto
towatch
watchtheir
theirfavorite
favoriteteams
teams
compete for the coveted first place

titles.
titles.Many
Manyspectators
spectatorsexpressed
expressedtheir
their
intention
intentionto
tobe
bean
anactive
activepart
partof
ofthe
thenext
next
year’s
year’sRamadan
RamadanSports
SportsFestival.
Festival.
The2012
2012Ramadan
RamadanSports
SportsFestival
FestivalWinners:
Winners:
The
Men’sFootball:
Football:
Men’s
Men’sBasketball:
Basketball:
Men’s
Women’sBasketball:
Basketball:
Women’s
Women’sVolleyball:
Volleyball:
Women’s

AlAndalus
Andalus
Al
TheHeat
Heat
The
StreetFighter
Fighter
Street
TeamAktor
Aktor
Team

RAMADAN SPORTS
SPORTS FESTIVAL
FESTIVAL OPEN
OPEN FOR
FOR WOMEN
WOMEN
RAMADAN
SECOND ANNUAL
ANNUAL EVENT
EVENT INTRODUCES
INTRODUCES WOMEN’S
WOMEN’S
SECOND
VOLLEYBALL AND
AND BASKETBALL
BASKETBALL TOURNAMENTS
TOURNAMENTS
VOLLEYBALL

TT

he
he2012
2012Ramadan
RamadanSports
SportsFestival
Festival
catered
cateredfor
forthe
thewhole
wholecommunity.
community.Due
Dueto
to
popular
populardemand,
demand,aacollection
collectionof
ofwomen’s
women’s
sports
sportswere
wereincorporated
incorporatedinto
intothis
thisyear’s
year’s
festivities.
festivities.

The
Theadditions
additionsare
areaatestament
testamentto
tothe
the
rise
risein
ininterest
interestwomen’s
women’ssports
sportsin
inQatar
Qatar
and
andaademonstration
demonstrationof
ofAspire
AspireZone’s
Zone’s
ongoing
ongoingcommitment
commitmentto
toencourage
encouragefemale
female
members
membersof
ofthe
thepublic
publicto
totake
takepart
partin
in
sporting
sportingactivities.
activities.The
Thethree-week
three-weekevent
event
included
includedwomen’s
women’sbasketball
basketballand
andwomen’s
women’s

volleyball
volleyballalongside
alongsidemen’s
men’sfootball
footballand
and
men’s
men’sbasketball.
basketball.
Hiba
HibaMasood
Masoodfrom
fromthe
thewinning
winning
basketball
basketballteam,
team,Street
StreetFighter,
Fighter,said,
said,“We
“We
have
havebeen
beentraining
trainingfor
foraalong
longtime
timeand
and
are
areproud
proudto
tohave
havewon
wonthe
theRamadan
Ramadan
Sports
SportsFestival.”
Festival.”
“I“Iplay
playon
onthe
theQatar
Qatarnational
nationalteam
teambut
but
IItake
takegreat
greatpleasure
pleasurein
inparticipating
participatingin
in
tournaments
tournamentslike
likethese
thesethat
thatencourage
encourage
team
teamsports
sportsbut
butalso
alsokeep
keepaacompetitive
competitive
edge,”
edge,”added
addedMasood.
Masood.
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THE TORCH -DOHA WINS
“BUSINESS DESTINATIONS
BEST LUXURY HOTEL IN
QATAR 2012”
“We are proudly representing Qatar in the
world hospitality scene”

A

fter having been nominated for the first time at the
Business Destinations Awards in the Best Luxury Hotel
category, The Torch Doha was awarded with “Business
Destinations Best Luxury Hotel in Qatar 2012” in July.
This award comes on the back of a host of distinctions
including a gold medal won by Chef Hani Mohammed
in the Italian-themed competition at Doha’s Taste and
Fun Food Festival 2012 as well as a silver and a bronze
medal at Diyafa 2011 Salon Culinaire by Rodel Noja in
the Vegetable Carving and in the Chocolate Showpiece
Competition, respectively.
Mr. Sherif Sabry, Manager at the Hotel said " There is
no greater satisfaction for us, as a newly-opened luxury
hotel, than achieving this performance on our first year
of operation. The award reinforces our commitment
to service excellence, innovation and superior guest
satisfaction."
The Torch - Doha has also been nominated as Qatar’s
Leading New Hotel, by MENA Awards. In 2008, The Most
Outstanding and Innovative Exterior Lighting Design in
The Middle East Award went to The Torch Doha. On the
same year, the Second Best Lighting in Public Venues
went to The Torch Doha, as well.

AZF SIGNS MOU AGREEMENT WITH MAHINDRA SATYAM
TO CREATE END-TO-END VENUE AND EVENT MANAGEMENT SYSTEMS (VEMS)

A

spire Zone Foundation continued
to demonstrate Qatar’s emergence as a
leader in global sports technology by
signing an agreement at the start of July
with Mahindra Satyam, a leading global
consulting and IT services provider.

Under the agreement, AZF will manage
sales within the GCC and Qatar while
Mahindra Satyam will manage all other
countries. Both organizations will jointly
develop a ‘Go-to-Market’ strategy to take
the product globally.

The VEMS platform by the technology
solutions provider is an integrated suite
of applications that span across various
functional areas of venues and event
management including venue bookings,
accreditation, transport, volunteer
management and finance.

Director General of Aspire Logistics, Mr.
Abdulaziz Al-Mahmoud said, “Through
this partnership, we believe that we
can apply best practices and industry
standard processes for the benefit
of Qatar and further enhance our
capabilities as a sporting nation.”

ASPETAR GIVES LECTURE AT AL BARAHA EVENT
MORE THAN 600 ATTEND TALK

F

or the second year in a row, Aspetar
participated in Qatar Charity’s Al Baraha
event. The Doha-based charity hosted
three large tents during Ramadan, located
alongside the Civil Defence building, which
were designed to help families develop
their skills and knowledge on religious and
cultural activities over the Holy Month of
Ramadan period.

ASPIRE NEWS LETTER 35x22.7cm.indd 9

Dr. Al Khatib, a nutrition specialist at
Aspetar, gave a lecture entitled “Tell me
what you eat, I’ll tell you who you are.”
More than 600 individuals attended the
educational talk, the aim of which was
to advise people on how to incorporate
healthy eating into their lifestyles.
The nutrition specialist commented on
the event, “We presented a full nutrition

program that consisted of a number of
tips as well as educational images. It
was very encouraging seeing so many
people visit the tent willing to change
their eating habits.”
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The
The Torch
Torch Doha
Doha
Launches Exclusive
Exclusive iPad
iPad Services
Services
Launches

JOINT
JOINT COLLABORATION
COLLABORATION BETWEEN
BETWEEN ASPIRE
ASPIRE KATARA
KATARA INVESTMENT,
INVESTMENT,
THE
THE TORCH
TORCH DOHA
DOHA AND
AND AZF
AZF

A
A

spire
spireKatara
KataraInvestment
Investment&&The
TheTorch
Torch
--Doha,
Doha,in
incollaboration
collaborationwith
withAspire
AspireZone
Zone
Foundation,
Foundation,launched
launchedthe
thein-Room
in-RoomiPad
iPad
Solution
Solutionin
inSeptember
September2012.
2012.Introduced
Introduced
for
forthe
thefirst
firsttime
timein
inthe
theMiddle
MiddleEast,
East,the
the
technology
technologyoffers
offersguests
guestscustomized
customizedininroom
roomcontrol.
control.
All
Allrooms
roomsand
andsuites
suitesat
atThe
TheTorch
Torch--Doha
Doha
are
arenow
nowequipped
equippedwith
withstate-of-thestate-of-theart
artiPads.
iPads.Custom-built,
Custom-built,the
thetechnology
technology
allows
allowsguests
gueststo
toplace
placeDND
DNDand
andmake-up
make-up
requests
requestsfor
forthe
theroom,
room,control
controlthe
themood
mood
light
lightsystem
systemand
andthe
thecurtains,
curtains,listen
listen
to
tomusic,
music,watch
watchTV
TVand
andaccess
accessonline
online

newspapers
newspapersand
andbooks.
books.Additionally,
Additionally,The
The
Torch
Torch--Doha
Dohahas
hasdownloaded
downloadedaaQibla
Qibla
locator
locatorapp
appon
onall
alliPads
iPadswhich
whichshows
shows
the
themulti-faceted
multi-facetedfunctionality
functionalityof
ofthe
the
bi-lingual
bi-lingualsystem
system(features
(featuresArabic
Arabicand
and
English).
English).
Hotel
HotelManager
Managerat
atThe
TheTorch
TorchDoha,
Doha,Mr.
Mr.
Sherif
SherifSabry
Sabryreveals:
reveals:“We
“Wehave
havere-defined
re-defined
the
theidea
ideaof
ofluxury
luxuryservice
servicein
inthe
theMiddle
Middle
East
Easthospitality.
hospitality.Introducing
Introducingthe
theiPad
iPad
system
systemin
inall
allrooms
roomsand
andsuites
suitesshows
showsthat
that
our
ourvision
visionfocuses
focuseson
onguest
guestconvenience,
convenience,
control
controland
andspeed
speedof
ofservice.”
service.”

The
TheTorch
TorchDoha
Dohaisisthe
thenew
newflagship
flagship
project
projectsituated
situatedat
atthe
theheart
heartof
ofDoha’s
Doha’s
Sports
SportsCity,
City,Aspire
AspireZone.
Zone.ItItcarried
carriedthe
the
flame
flameof
ofthe
theAsian
AsianGames
Gamesin
in2006,
2006,
which
whichwas
wasthe
thehighest-positioned
highest-positionedflame
flame
in
inthe
thehistory
historyof
ofthe
thegames.
games.The
Thetower
tower
stands
standstoday
todayas
asan
aniconic
iconiclandmark
landmark
hotel
hoteloffering
offeringsports
sportsvisitor’s
visitor’shigh-end
high-end
amenities.
amenities.
The
TheiPad
iPadbased
basedIn-Room
In-RoomIntegrated
Integrated
Solution
Solutionwas
wasdeveloped
developedand
and
implemented
implementedby
byMahindra
MahindraSatyam.
Satyam.

AZF
AZF SIGNS
SIGNS AGREEMENT
AGREEMENT WITH
WITH
QATAR
QATAR FOUNDATION’S
FOUNDATION’S SOCIAL
SOCIAL
DEVELOPMENT
DEVELOPMENT CENTER
CENTER
PROMISES
PROMISES TO
TO SUPPORT
SUPPORT KAFU
KAFU
AWARENESS
AWARENESS CAMPAIGN
CAMPAIGN

A
A

ZF
ZFsigned
signedan
anagreement
agreementat
atthe
theend
endof
ofSeptember
Septemberto
to
fully
fullysupport
supportthe
theKafu
KafuAwareness
AwarenessCampaign
Campaignactivities
activities
spearheaded
spearheadedby
bythe
theSocial
SocialDevelopment
DevelopmentCenter
Center(SDC),
(SDC),aa
member
memberof
ofQatar
QatarFoundation
Foundationfor
forEducation,
Education,Science
Scienceand
and
Community
CommunityDevelopment
Development(QF).
(QF).
Launched
Launchedin
in2008,
2008,the
theKafu
KafuAwareness
AwarenessCampaign
Campaignisis
designed
designedto
toincrease
increasevolunteering
volunteeringawareness
awarenessin
inQatar
Qatar
and
andhas
hasalready
alreadyattracted
attractedaanumber
numberof
ofpolitical,
political,social,
social,
cultural
culturaland
andsports
sportspersonalities.
personalities.
The
Thecampaign
campaignwill
willfeature
featurevarious
variousactivities
activitieswhich
whichwill
willbe
beheld
heldin
inearly
early2013,
2013,including
includingthe
theVolunteer
VolunteerAwards.
Awards.The
Theprogram
programseeks
seeks
to
toincrease
increaseawareness
awarenessof
ofhow
howvoluntary
voluntaryservice
serviceeffectively
effectivelycontributes
contributesto
todeveloping
developingthe
thesociety.
society.AZF
AZFwill
willbe
bean
anofficial
officialsponsor
sponsorat
at
the
theaward
awardceremony
ceremonyin
inFebruary,
February,2013.
2013.

88

Hamad
HamadBuhindi,
Buhindi,Public
PublicRelations
Relationsand
andMedia
MediaManager
Managerat
atAZF,
AZF,commented:
commented:“We
“Weare
areabsolutely
absolutelydelighted
delightedwith
withthe
thepartnership.
partnership.The
The
agreement
agreementbrings
bringstogether
togethertwo
twolocal
localorganizations
organizationsthat
thatare
arepassionate
passionateand
andare
arededicated
dedicatedto
tohelping
helpingthe
thecommunity.”
community.”
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ASPIRE LOGISTICS
RECEIVES AWARD
OF RECOGNITION
FOR STATE-OF-THEART CLEANING
SERVICES

A

spire Logistics has been recognized for providing outstanding cleaning services, receiving an award of recognition from
The British Institute of Cleaning Science (BICSc) in London.
The BICSc World Wide Award is presented on an annual basis to an individual or organization that has promoted BICSc
training and standards outside the UK and achieved recognition of this within the cleaning industry on the international stage.
Abdulaziz Al Mahmoud, Director General of Aspire Logistics, commented on the accolade: “We are extremely honored to have
received this prestigious award. It represents the increasing efforts of Aspire Logistics to maintain a high level of cleaning
services at an international standard, and is in line with our overall commitment to excellence.”
Aspire Logistics is aiming to raise cleaning standards at sports facilities internationally by developing an international
accreditation.

THE ASPIRE WALKABOUT AT
ASPIRE DOME
WALKABOUT HELPS COMMUNITY STAY
HEALTHY THROUGH HOLY MONTH

Aspire Academy Leads
New Technology Teaching System

A

spire Zone Foundation launched the Aspire Walkabout in
August, in an attempt to provide the community with a chance to
escape the summer heat. Due to its overwhelming success it was
later extended until after Eid Al Fitr.
Held inside the Aspire Dome, the Walkabout offered two routes,
the 500 meter yellow route which was designed to cater to
beginners, and the 850 meter blue route designed for more active
participants.
Abdulaziz Al-Mahmoud, the Director General of Aspire Logistics
said, “It is difficult to exercise outside in the evenings at the
moment without the weather not taking its toll. Our inspiration
behind this initiative is to provide people with a space where they
can walk around for as long as they like, alongside their families
and friends and not have the worry of being too crowded or too
hot.”
Separately, members of the Doha Bay Running Club and other
joggers within the community are able to take advantage of the
Indoor Athletics facility. These Track Sessions are suitable for those
who want jog or run around the indoor athletics track to keep their
fitness levels up during the warmer months. It is open from 6pm8pm on Tuesdays only at the Indoor Athletics Track inside Aspire
Dome.

ACADEMY’S MATHEMATICS TEACHER
CONDUCTS NURSERY CLASS

I

n a bid to introduce new interactive teaching methods
into the classroom, Aspire Academy’s education
department has implemented brand-new technology to
help students study mathematics.
The technology involves the use of iPads within the
classroom.
Khalid Omar Yassin, Aspire Academy mathematics
teacher, visited local Nursery “Apple Tree” to conduct a
lesson to three year old nursery pupils using the new
technology.
The children used the iPads to learn basic letters,
numbers, shapes and colors. They were also able to
draw, color, watch, and even listen to songs through
carefully chosen applications that suited their age,
abilities and interests.

9
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ASPIRE TO INSPIRE
VENI, VIDI, VICI: AZF’S CONTRIBUTION TO QATAR’S RISE IN GLOBAL SPORTS ARENA

A

s thousands of passionate sport fans around
the country watched Qatari participants in the
opening ceremony of the planet’s greatest sporting
extravaganza this summer with bated breaths, the
Zone Foundation.
In line with Aspire Zone Foundation’s vision to be
the “Reference in sports excellence worldwide” by
2020, the Olympics were the greatest opportunity to
showcase the tremendous work it has put in since its
establishment merely a decade ago.
First, Aspire Academy graduate Mutaz Barshim won
a legion of new admirers after securing a bronze
medal in high jumping, while another event by AZF’s
member Aspetar – a seminar on “Heat and Ramadan
in Elite Sport” – was widely regarded as one of the
most innovative events to be held on the sidelines of
the Games.
Held at the Qatar House in London, the Aspetar
seminar brought together global sports medicine
leaders and professionals as physician and
researcher, Dr. Sebastien Racinais and Dr. Christopher
Hererra, two of Aspetar’s most talented members,
the best in the industry. They provided fresh insight
conditions in the region have on athlete’s physique.
“We tracked more than 400 Muslim athletes for
three years and found that the total energy was
Herrera said.
As the current Olympic Games coincided with
Ramadan, scholars, doctors and coaches had debated
on whether or not athletes should fast, with the
resulting consensus that fasting should be a personal
choice left up to each athlete.
“Doctors must also take notice of some athletes’
belief that spiritual conviction can improve their
performance, and allow them to make their decision,”
Dr. Herrera added.
Meanwhile, the impressive Barshim continued to
delight and after winning the medal said: “I’m so
happy that I won an Olympic medal. I’ve worked so
hard for this. It was really tough.”
The accomplishments of AZF members are indeed
very encouraging and have all helped AZF reach a
revered status, but the Foundation’s efforts, whether
the annual IAAF Diamond League, the 2006 Asian
Games, the 2011 Pan Arab Games or else, are also
shaping a new niche for Qatar.

Olympics’ torch were put out, Aspire Zone
Foundation’s contribution to sports in Qatar and to
the Olympic movement became apparent to everyone
and won many plaudits. London, in retrospect, turned
out to be just a glimpse of what the future holds for
Aspire Zone Foundation, Qatar and the World.

10
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STARS OF ASPIRE
What does Aspire Academy represent for the new and current students at this international institution?
Enlightening? Source of Happiness? Source of Inspiration? Pathway to Excellence?
Below are testimonials from some students. What did they say?

Name:

Hussain Ali

Name:

Abdulla Al Ali

Age:

14

Age:

14

Sport Specialty: Football (defender)

“I would like to be one of the best football players in Qatar
and eventually be able to play for the national team in the
FIFA® World Cup in 2022.”

Sport Specialty: Football

talent so they can then help and support the individual to
become a professional athlete. That’s why I am here, I was
lucky enough to be chosen.”

Name:

Saoud Mansour

Name:

Faisal Mir

Age:

12

Age:

14

Sport Specialty: Football

“I love everything about the Academy – the place,
environment, the instructors, and coaches. It’s a great
place to learn.”

Sport Specialty: Golf

“At Aspire Academy, I have learnt how to speak a new
language; I can now speak Arabic. I have also learnt how
to manage my time between sports and studies and

Name:

Adbulrasheed Umaru

Name:

Umair Zaman

Age:

13

Age:

15

Sport Specialty: Football (striker)

“Aspire Academy is well-known around the world; a lot of
people in other countries want to come and study here. I
feel very privileged.”

Sport Specialty: Squash

“Aspire Academy supports me – it allows me to travel
around the world and play in international sporting
competitions.”

Name:

Riad Mekideche

Name:

Mohammed Fath

Age:

17

Age:

16

Sport Specialty:

“Leadership, respect, discipline, motivation, and how to
work hard, these are all lessons that I’ve learnt during my
time at Aspire Academy.”

Sport Specialty: Athletics

“I have a learnt a lot of skills thanks to my teachers at
Aspire Academy. I now possess leadership qualities, which
I didn’t before; I’ve learnt how to think like a scientist. I
have also obtained important skills that have helped me
outside of school, too.”

11
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Upcoming
Upcoming Events
Events
AQUATHON:
AQUATHON: 12
12 OCTOBER,
OCTOBER,
2012
FEBRUARY
2013
2012 –– 14
FEBRUARY
2013

TT

hesecond
secondannual
annualAspire
AspireZone
Zone
he
AquathonSeries
Serieshas
hasstarted
startedon
onOctober,
October,
Aquathon
2012. The five-race series will finish in
February2013.
2013.Open
Opento
tothe
thecommunity,
community,
February
theraces
racesfeature
featureaa500m
500mswim
swimin
inthe
the
the
poolat
atAspire
AspireDome
Domeand
andaa5km
5kmrun
run
pool
aroundAspire
AspirePark.
Park.
around
Atthe
theend
endof
ofthe
theseries,
series,aamale
maleand
and
At
femalewinner
winnerwill
willbe
bedeclared
declaredin
ineach
eachof
of
female
thecategories:
categories:junior,
junior,open,
open,veteran,
veteran,and
and
the
team.Each
Eachwinner
winnerwill
willreceive
receiveaaprize.
prize.
team.
Formore
moreinformation
informationand
andregistration,
registration,
For
visitwww.aspirezone.qa/events.
www.aspirezone.qa/events.
visit

DOHA
DOHA GOALS:
GOALS: 10TH-12TH
10TH-12TH
DECEMBER
DECEMBER

U
U

ASPIRE4SPORT:
ASPIRE4SPORT: 12TH
12TH –– 15TH
15TH NOVEMBER
NOVEMBER

TT

hethird
thirdASPIRE4SPORT
ASPIRE4SPORTisisaaplatform
platform
he
forworld-leading
world-leadingsports
sportspersonalities,
personalities,
for
managers,decision-makers,
decision-makers,and
andsporting
sporting
managers,
gurusto
todiscuss
discussthe
thelatest
latesttrends,
trends,
gurus
technologies,breakthroughs,
breakthroughs,and
andhothottechnologies,
buttonissues
issuesin
inthe
theworld
worldof
ofsport.
sport.For
For
button
the first time ever in the Middle East,
four
fourinternationally
internationallyrenowned
renownedleaders
leaders
in
inconference
conferenceorganization
organizationare
areworking
working
together
togetherto
tobuild
buildthe
theASPIRE4SPORT
ASPIRE4SPORT
2012
2012conference
conferenceprogram.
program.
The
Theconference
conferenceprogram
programaims
aimsto
todeliver
deliver
content
contentthat
thatisisinformative,
informative,opportunityopportunitydriven,
driven,and
andversatile,
versatile,and
andisisset
setto
toattract
attract
aacredible,
credible,well
wellexperienced
experiencedand
andoften
often

celebrityspeaker
speakerlineup,
lineup,including
includingstars
stars
celebrity
suchas
asLennox
LennoxLewis,
Lewis,Raúl
RaúlGonzález,
González,
such
andReal
RealMadrid
Madriddefender
defenderFernando
Fernando
and
RuizHeirro.
Heirro.The
TheASPIRE4SPORT
ASPIRE4SPORTprogram
program
Ruiz
boastscutting-edge
cutting-edgesports
sportsbusiness
business
boasts
discussionson:
on:
discussions
••
••
••
••
••
••

Architectureand
andStadium
StadiumDesign
Design
Architecture
Technology
Technology
Safetyand
andSecurity
Security
Safety
SportMedicine
Medicine
Sport
InfrastructureDevelopment
Development
Infrastructure
SportScience
Science
Sport

nder
nderthe
thepatronage
patronageof
ofHis
HisHighness
Highness
Sheikh
SheikhHamad
Hamadbin
binKhalifa
KhalifaAl-Thani,
Al-Thani,
the
theEmir
Emirof
ofQatar,
Qatar,Doha
DohaGOALS
GOALSwas
was
founded
foundedin
inJanuary
January2012
2012by
byAspire
AspireZone
Zone
Foundation.
Foundation.Doha
DohaGOALS,
GOALS,Gathering
Gatheringof
ofAll
All
Leaders
Leadersin
inSport,
Sport,isisthe
theworld’s
world’spremier
premier
platform
platformfor
forworld
worldleaders
leadersto
tocreate
create
initiatives
initiativesfor
forglobal
globalprogress
progressthrough
through
sport
sportand
andwill
willbe
beheld
heldfrom
from10th
10th––12th
12th
of
ofDecember
Decemberat
atAZF.
AZF.
The
Theyearly
yearlyevent
eventwill
willgather
gatherin
inDoha
Dohawith
with
CEO’s, stakeholders, government officials,
athletes,
athletes,NGO’s,
NGO’s,federation
federationheads,
heads,urban
urban
developers,
developers,coaches,
coaches,managers,
managers,and
and
medical
medicalexperts
expertsto
tocreate
createpartnerships
partnerships
and
andinitiatives
initiativesto
totackle
tacklethe
themost
most
pressing
pressingsocial
socialissues.
issues.
For
Formore
moreinformation,
information,visit
visithttp://www.
http://www.
dohagoals.com
dohagoals.com
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Photo Gallery

H.E. Sheikh Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani and HE Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Al Thani,
the Secretary General of Qatar Olympic Committee (QOC) led a large group of sports officials and
fans to welcome Qatar’s Olympic Champion and Aspire Academy graduate Mutaz Barshim at Doha
International Airport upon his arrival from London 2012 Games.
سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني األمين العام للجنة األولمبية القطرية في
 ومنهم البطل معتز برشم خريج األكاديمية بعد حصوله على البرونزية في أولمبياد، مطار الدوحة الدولي يتقدمان مستقبلي أبطال قطر
.2012 لندن

The Return
of the Hero:
:عودة البطل
Barshim surrounded by
Aspire Academy senior
management upon his
return from London
2012 to Doha International Airport.
برشم محاطاً بأعضاء إدارة
أكاديمية أسباير في مطار
الدوحة الدولي بعد عودته من
2012 أولمبياد لندن

13

ASPIRE NEWS LETTER 35x22.7cm.indd 15

10/24/12 4:39 PM

October
October| |2012
2012

AA SS PP II RR EE

ZZ OO NN EE

NN EE W
W SS LL EE TT TT EE RR

Aspire
Aspire
الدراسي
اليوم الدراسي
اليوم
Academy:
Academy: 1st
1st
في
األول في
األول
Day
Day at
at school.
school. أسباير
أكاديمية أسباير
أكاديمية

Ramadan
Ramadan
Sports
Sports Festival
Festival
رمضان
مهرجان رمضان
ضمن مهرجان
ضمن
الرياضي
الرياضي

Team
Team Al
Al Manaa
Manaa and
and Team
Team Al
Al Mexico
Mexico kicked
kicked off
off the
the Ramadan
Ramadan Sports
Sports
Festival
Festival preliminary
preliminary matches
matches for
for the
the Men’s
Men’s Football
Football Tournament.
Tournament.
Al
Al Mexico
Mexico won
won the
the match
match 4-1.
4-1.
فريق
بينفريق
األولىبين
بالمباراةاألولى
بالمباراة،الرياضي
،رمضانالرياضي
مهرجانرمضان
ضمنمهرجان
ضمن،للرجال
،القدمللرجال
كرةالقدم
منافساتكرة
انطلقتمنافسات
انطلقت
.المانع
.لفريقالمانع
واحدلفريق
هدفواحد
مقابلهدف
أهدافمقابل
بأربعةأهداف
فازبأربعة
والذي فاز
مكسيكووالذي
آلمكسيكو
فريقآل
المانعووفريق
المانع

Ramadan
Ramadan
Sports
Sports Festival
Festival
رمضان
مهرجان رمضان
ضمن مهرجان
ضمن
الرياضي
الرياضي
The
The popular
popular Men’s
Men’s Football
Football
Tournament
Tournament brought
brought out
out hunhundreds
dreds of
of spectators.
spectators. The
The covcoveted
eted title
title went
went to
to Al
Al Andalus,
Andalus,
followed
followed by
by Al
Al Wadi
Wadi coming
coming
in
in aa close
close second
second place.
place.
لحضور
المشجعينلحضور
منالمشجعين
المئاتمن
توافدالمئات
توافد
مهرجان
فيمهرجان
للرجالفي
القدمللرجال
كرةالقدم
منافساتكرة
منافسات
األندلس
فريقاألندلس
فازفريق
حيثفاز
حيث،الرياضي
،رمضانالرياضي
رمضان
المركز
فيالمركز
الواديفي
فريقالوادي
يليهفريق
بالبطولةيليه
بالبطولة
.الثاني
.الثاني
14
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Men’s Basketball
كرة السلة للرجال
The Men’s Basketball Tournament proved to be a
great success with defending champions The Homeboys, ultimately losing the
title to Team Heat.
حققت منافسات كرة السلة للرجال في
، ًمهرجان رمضان الرياضي نجاحاً مبهرا
بعد تراجع فريق الهوم بويز حامل اللقب
.وخسارته أمام فريق هيت

Women’s Volleyball
The Women’s Volleyball Tournament brought out the competitive spirit in all participants. The coveted first place was
won by Team Aktor followed by Team I Love Qatar.
برزت روح المنافسة في بطولة كرة الطائرة للسيدات ضمن مهرجان رمضان الرياضي
.والتي فاز فيها فريق "أكتور" بالمركز األول وفريق "أي الف قطر" بالمركز الثاني

Women’s Basketball
Team Street Fighter took home first place against team
Black Tiger in the first Women’s Basketball Tournament Final to be held during the Ramadan Sports Festival.
فاز فريق "ستريت فايتر" ببطولة كرة السلة للسيدات في نسختها األولى ضمن
."مهرجان رمضان الرياضي على فريق "النمر األسود

Men’s Basketball
The Men’s Basketball Tournament was played in the
Aspire Dome where spectators showed up to show
their team spirit.
أقيمت بطولة منافسات كرة السلة
للرجال ضمن مهرجان رمضان الرياضي
في قبة أسباير التي استضافت العديد
.من الجماهير لتشجيع فرقهم
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Led
Ledby
byMilutinovic,
Milutinovic,Aspire
AspireAcademy
AcademyDemonstrates
Demonstrates
“The
“TheAspire
AspireWay”
Way”in
inCoaching
CoachingClinics
ClinicsHeld
Heldduring
during
Qatar
QatarJapan
JapanWeek
Week

IVAN
IVAN BRAVO,
BRAVO, ACADEMY’S
ACADEMY’S DIRECTOR
DIRECTOR
GENERAL:
GENERAL: “WE
“WE ARE
ARE DELIGHTED
DELIGHTED TO
TO
PARTICIPATE
PARTICIPATE IN
IN THE
THE QATAR
QATAR JAPAN
JAPAN WEEK”
WEEK”

P
P

rominent
rominentJapanese
Japanesefootball
footballclubs,
clubs,Yokohama
YokohamaF.F.Marinos
Marinos
and
andKashima
KashimaAntlers
AntlersFC,
FC,joined
joinedforces
forceswith
withQatar’s
Qatar’sAspire
Aspire
Academy
Academyin
inSeptember
Septemberto
tobring
bringto
torising
risingJapanese
Japanesefootball
football
stars
starsin
inTokyo
Tokyoaaselection
selectionof
ofcoaching
coachingclinics
clinicsto
tocelebrate
celebrate
Qatar
QatarJapan
JapanWeek
Week2012.
2012.
The
Theclinics
clinicswere
wereled
ledby
byBora
BoraMilutinovic,
Milutinovic,an
anAspire
AspireAcademy
Academy
Ambassador,
Ambassador,who
whoisisbest
bestknown
knownfor
forhaving
havingcoached
coachedfive
five
different
differentteams
teamsacross
acrossfive
fivedifferent
differentFIFA
FIFAWorld
WorldCups.
Cups.
Ivan
IvanBravo,
Bravo,Aspire
AspireAcademy’s
Academy’sDirector
DirectorGeneral,
General,commented
commented
on
onthe
theAcademy’s
Academy’spresence
presenceat
atQatar
QatarJapan
Japan2012:
2012:“We
“We
are
aredelighted
delightedto
toparticipate
participatein
inthe
theQatar
QatarJapan
Japanweek
week
commemorating
commemorating40
40years
yearsof
ofexcellent
excellentrelations
relationsbetween
betweenthe
the
two
twocountries.
countries.Our
OurAcademy
Academyhas
hasalready
alreadyplayed
playedaagreat
greatrole
role
sports
sportswise
wisein
inthis
thisrelationship
relationshipas
aswe
wehave
havehosted
hostednumerous
numerous
Japanese
Japaneseteams
teamsand
andclubs
clubsto
toeither
eithertrain
trainon
onour
ourpremises
premisesor
or
to
toplay
playfriendly
friendlygames
gameswith
withour
ourAcademy’s
Academy’sfootball
footballteams.”
teams.”

أسبوع
في أسبوع
تشارك في
أسباير تشارك
أكاديمية أسباير
أكاديمية
اليابان
قطر –– اليابان
قطر

طوكيو
في طوكيو
تدريبية في
دورات تدريبية
إقامة دورات
إقامة
اليابانية
العاصمةاليابانية
فيالعاصمة
تدريبيةفي
دوراتتدريبية
أسبايردورات
أكاديميةأسباير
قدمتأكاديمية
قدمت
الناديين
الدوراتالناديين
لهذهالدورات
انضملهذه
وقدانضم
وقد،الصاعدة
،للنجومالصاعدة
طوكيوللنجوم
طوكيو
كاشيما
مارينوس‘ووكاشيما
‘إفمارينوس
’يوكوهاماإف
اليابانية’يوكوهاما
القدماليابانية
لكرةالقدم
الشهيرينلكرة
الشهيرين
.2012
.2012اليابان
قطر––اليابان
اسبوعقطر
احتفاالتاسبوع
إطاراحتفاالت
فيإطار
ذلكفي
ويأتيذلك
ويأتي،‘،‘أنتلرز
أنتلرز
المدرب
أسبايرالمدرب
أكاديميةأسباير
سفيرأكاديمية
بإشرافسفير
الدوراتبإشراف
وأجريتالدورات
هذاوأجريت
هذا
خمس
قبلخمس
منقبل
دربمن
والذيدرب
والذي،ميلوتينوفيتش
،بوراميلوتينوفيتش
المشهوربورا
الدوليالمشهور
الدولي
العالم
كأسالعالم
منافساتكأس
فيمنافسات
شاركتفي
التيشاركت
تلكالتي
منتلك
مختلفةمن
منتخباتمختلفة
منتخبات
.القدم
.لكرةالقدم
لكرة
حضور
علىحضور
أسبايرعلى
ألكاديميةأسباير
العامألكاديمية
المديرالعام
برافوالمدير
إيفانبرافو
علقإيفان
وقدعلق
وقد
يسرنا
"ممايسرنا
"مما:2012
:2012اليابان
قطر––اليابان
فعاليةقطر
فيفعالية
المؤسسةفي
ومشاركةالمؤسسة
ومشاركة
40
40بمرور
يحتفيبمرور
والذييحتفي
اليابانوالذي
قطر––اليابان
اسبوعقطر
فياسبوع
المشاركةفي
المشاركة
قدمت
واألكاديميةقدمت
واألكاديمية.البلدين
.بينالبلدين
المتميزةبين
العالقاتالمتميزة
علىالعالقات
عاماً على
ًعاما
استضافت
عندمااستضافت
لعبتهعندما
الذيلعبته
الدورالذي
خاللالدور
منخالل
قبلمن
منقبل
مساهماتهامن
مساهماتها
مع
ودياً مع
ًللعبوديا
منشآتهاأوأوللعب
فيمنشآتها
للتدريبفي
يابانيةللتدريب
وأنديةيابانية
فرقوأندية
عدةفرق
عدة
".باألكاديمية
".القدمباألكاديمية
كرةالقدم
فرقكرة
فرق
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الفعاليات القادمة
أكواثون 12 :أكتوبر – 2012
 14فبراير 2013
استمرار النسخة الثانية من سلسلة مسابقات
أكواثون السنوية ،التي بدأت منذ يوم  12أكتوبر
 2012وتنتهي السلسلة الخامسة منها في 14
فبراير  ،2013وستكون المنافسات مفتوحة
للجميع ،ومن المقرر أن تبدأ المسابقات
بمنافسة سباحة لمسافة  500متر في بركة
السباحة بقبة أسباير ،تليها مسابقة للجري
لمسافة  5كلم في محيط حديقة أسباير.
وسيعلن عن الفائز من الرجال والفائزة من
السيدات لكل من فئات :المبتدئين والمحترفين
والفرق والسباق المفتوح في نهاية كافة
المنافسات ،وسيتسلم كل منهم جائزته.
للتسجيل والمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
الموقع اإللكتروني:
www.aspirezone.qa/events.

منتدى الدوحة لريادي
الرياضة ""Doha Goals
 12 – 10 :ديسمبر

أسباير فور سبورت 15 – 12 :نوفمبر
تعتبر النسخة الثالثة من مهرجان أسباير
فورسبورت بمثابة مركز الجتماع عالمي لكبار
الشخصيات الرياضية والرؤساء ومتخذي
القرارات والمرشدين ،وذلك لمناقشة أحدث
االتجاهات الرياضية ومدخالت التكنولوجيا
والتقدم المحرز في المجال باإلضافة إلى آخر
القضايا الساخنة في عالم الرياضة .وألول مرة
على اإلطالق يجتمع أربعة من أشهر القيادات
في منطقة الشرق األوسط للعمل معاً من
أجل مؤتمر .2012 Aspire4Sport
ويهدف برنامج المؤتمر لتقديم محتوي غني
بالمعلومات ومعني بإيجاد وتنويع الفرص.
ومن المقرر أن يعمل كذلك على جذب
مجموعة من مشاهير المتحدثين ذوي الخبرة

والثقة وسيكون من بينهم بعض النجوم مثل
لينوكس لويس وراؤول جونزاليس ومدافع
فريق ريال مدريد فيرناندو هييررو .ويتفرد
برنامج  Aspire4Sportبتقديمه لنقاشات
متقدمة في مجاالت الرياضة واألعمال
الرياضية ،مثل:
تصميم و هندسة المالعب
التكنولوجيا
السالمة واألمن
الطب الرياضي
تطوير البنى التحتية
العلوم الرياضية

الس ُمو
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب ٌ
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة
قطر ،تأسس منتدى الدوحة لريادي الرياضة
" "Doha Goalsفي يناير عام  2012بواسطة
مؤسسة إسباير زون .وهو عبارة عن تجمع
للقيادات الرياضية ،ويعتبر بمثابة نادي االمتياز
للقيادات العالمية لخلق مبادرات للتقدم
العالمي عن طريق الرياضة خالل الفتررة
بين  12 – 10ديسمبر في مؤسسة إسباير
زون .وسيعقد االجتماع السنوي للفعالية
في الدوحة بحضور الرؤساء التنفيذيين
وأصحاب االختصاص والمسؤولين الحكوميين
والرياضيين والمنظمات غير الحكومية
ورؤساء االتحادات ومطوري المدن والمدربين
والرؤساء وخبراء الطب ،وذلك لخلق نوع من
الشراكة والمبادرات في سبيل إيجاد الحلول
ألكثر القضايا االجتماعية إلحاحاً.
لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع

االلكترونيhttp://www.dohagoals.com :
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نجوم أسباير
ماذا تعني لهم أكاديمية أسباير؟ شعلة نور ...مصدر بهجة وسرور ...مصدر إلهام وطريق إلى التميز ...هذه إضاءات من أقوال طالب األكاديمية الجدد
والحاليين.

االسم:

حسين علي

االسم:

عبدالله آل علي

العمر:

14سنة
14

العمر:

14سنة
14

التخصص الرياضي :كرة القدم (مدافع)
"أتمنى أن اكون من أحسن العبي كرة القدم في قطر ،وأن
"2022
أكون ضمن الفريق المشارك في كأس العالم "2022

التخصص الرياضي :كرة القدم
"تقوم أكاديمية أسباير بزيارة المدارس واألندية للبحث عن
المواهب لمساعدتهم في أن يكونوا رياضيين محترفين،
ولذلك أعتبر نفسي محظوظاً بانضمامي لألكاديمية "

االسم:

سعود منصور

االسم:

فيصل مير

العمر:

12سنة
12

العمر:

14سنة
14

التخصص الرياضي :كرة القدم
"أنا أحب كل شيء في أكاديمية أسباير ،المكان ،المناخ
الرياضي ،األساتذة والمدربين .إنه حقاً مكان عظيم للتعلم
فيه"

التخصص الرياضي :الجولف
"لقد تعلمت في أكاديمية أسباير أن أتكلم لغة جديدة ،وهي
اللغة العربية ،كما تعلمت أيضا أن أنظم وقتي بين الرياضة
والدراسة وقمت بتحسين لياقتي البدنية من خالل التمرين"

االسم:

عبد الرشيد عمرو

االسم:

عمير زمان

العمر:

13سنة
13

العمر:

15سنة
15

التخصص الرياضي :كرة القدم (مهاجم)
"أكاديمية أسباير معروفة في جميع أنحاء العالم والكثير من
الناس يتمنون اإللتحاق بها ولذلك أنا فخور بانتمائي لها"

التخصص الرياضي :اإلسكواش
"قامت أكاديمية أسباير بدعمي عن طريق منحي الفرصة
للسفر والمشاركة في منافسات رياضية دولية"

االسم:

رياض مقاديشي

االسم:

محمد فتح

العمر:

17سنة
17

العمر:

16سنة
16

التخصص الرياضي :كرة القدم (العب في
منتصف الملعب)
"لقد تعلمت في أكاديمية أسباير دروس وصفات كثيرة مثل
القيادة ،اإلحترام ،اإللتزام والتشجيع واالجتهاد"

التخصص الرياضي :ألعاب القوى
"لقد تعلمت الكثير من المهارات ،لذا فإنني أتقدم بالشكر إلى
المدربين في أكاديمية أسباير ،وحاليا أتمتع بسمات قيادية
لم تكن عندي من قبل ،وتعلمت كيف أفكر مثل العلماء .كما
حصلت على مهارات مهمة ساعدتني خارج المدرسة أيضاً "
11
11
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على قدر أهل العزم تأتي العزائم
أسباير زون تلعب دوراً بارزاً في بزوغ قطر على الساحة الرياضية العالمية
كما تابع اآلالف من المولعين بالرياضة في قطر إطاللة
األبطال القطريين في حفل افتتاح حدث رياضي يعد من
كبرى البطوالت على سطح هذا الكوكب ،لم تغب أيضاً عن
األفق إطاللة مؤسسة أسباير زون.
فبالتوازي مع رؤية مؤسسة أسباير زون ،والطامحة إلى
أن تكون "بحلول عام 2020م مرجعاً عالمياً في التفوق
الرياضي" ،كانت األلعاب األولمبية فرصة رائعة لتُ ظهر
للجميع األعمال الرائعة التي قامت بها على مدار ما يقارب
عقد من الزمان.
فبداية من حصول خريج األكاديمية معتز برشم على شعبية
هائلة بفوزه بالميدالية البرونزية في القفز العالي ،مروراً
بندوة "تأثير رمضان والمناخ الحار على الرياضات الرئيسة"
والتي نظمها سبيتار مستشفى طب ورياضة العظام األول
في المنطقة ،أحد أعضاء أسباير زون ،والتي اعتبرت وعلى
نطاق واسع ،واحدة من أكثر الفعاليات ابتكاراً على هامش
األلعاب األولمبية.
الندوة التي نظمتها سبيتار واتخذت من بيت قطر في لندن
مقراً لها ،جمعت أرباب الطب الرياضي إلى جانب باحثين
ومحترفين ،من بينهم دكتور سبستيان راكينايس والدكتور
كرستوفر هريرا ،وهما اثنان من موظفي سبيتار األكثر
موهبة في مجالهم ،حيث عرضا أمام أفضل العلماء في
هذه الصناعة النتائج الرائدة التي توصال إليها ،فيما يتعلق
بتأثير الصوم والظروف المناخية الصعبة في المنطقة على
اللياقة البدنية للرياضيين.
قائال" :إننا نتابع ما يزيد عن  300رياضي
أكد الدكتور هريرا،
ً
مسلم لمدة ثالث سنوات ،ووجدنا أن الطاقة القصوى
تتواجد في حالة الصيام ،بينما تأثير تدفق السوائل يكون
في مستواه األدنى".
ونظراً لتزامن دورة األلعاب الصيفية هذا العام مع شهر
رمضان المبارك ،فقد كانت هناك نقاشات كثيرة دائرة في
أوساط المدربين واألطباء والعلماء حول ما إذا كان واجباً
على الرياضيين الصوم من عدمه ،مع اإلجماع على أن
الصيام خيار شخصي متروك لكل رياضي.
وأضاف الدكتور هريرا" :على األطباء أن يأخذوا في عين
االعتبار أن معتقدات بعض الرياضيين وقناعاتهم الروحانية
قد تلعب دوراً في تحسين أدائهم ،وأن يسمحوا لهم باتخاذ
قرارتهم".
في الوقت ذاته ،تحدث المتألق برشم عن ميداليته
قائال" :أنا في غاية السعادة لتحقيق هذه
البرونزية،
ً
الميدالية ،لقد عملنا كثيراً من أجل تلك الميدالية ،األمر لم
يكن بالهين".
وكما عملت إنجازات مؤسسة أسباير زون العديدة ،على
تشكيل مكانة جديدة لقطر على الساحة الرياضية الدولية،
باستضافتها للدوري الماسي أللعاب القوى ،ودورة األلعاب
العربية  ،2011وكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،2011
فإن إنجازات أعضاء المؤسسة ،وهم :أكاديمية أسباير
وسبيتار إضافة إلى أسباير لوجيستيكس كانت مشجعة
للغاية ووصلت بمؤسسة أسباير زون إلى حالة من االعتزاز
والفخر.
وما إن انطفئت شعلة األلعاب األولمبية في لندن ،حتى بدا
واضحاً للجميع الدور المقدام الذي تلعبه مؤسسة أسباير
زون في تطوير الرياضة في قطر ،وهو ما لقي استحساناً
من الجميع ،لتكون لندن  2012مجرد لمحة لما يحمله
المستقبل لمؤسسة أسباير زون ولقطر وللعالم أجمع.
10
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أسباير لوجستيكس
تحصل على جائزة عالمية
تقديراً لخدماتها في
مجال النظافة
قام المعهد البريطاني لعلوم النظافة بتكريم أسباير لوجستيكس ومنحها جائزة تقديرية ،وذلك لتميزها في تقديم خدمات نظافة بمعايير عالية
الجودة.
هذا ،ويتم سنوياً منح جائزة المعهد البريطاني لعلوم النظافة المعروفة عالمياً  ،لألفراد والمنظمات التي تروج ألساليب التدريب والمعايير من
قبل المعهد خارج المملكة المتحدة ،وتحقق بذلك تميزاً في مجال خدمات النظافة على المستوى العالمي.
وفي معرض تعليقه على الجائزة ،قال السيد /عبد العزيزآل محمود المدير العام ألسباير لوجستيكس" :إننا نشعر بالفخر لحصولنا على هذه
الجائزة المرموقة ،إذ أنها تبرز جهودنا المتزايدة في أسباير زون للمحافظة على المستوى العالي للخدمات وفقاً للمعايير العالمية ،وتماشياً مع
التزامنا العام بالتميز".
وتهدف أسباير لوجستيكس لتطوير معايير النظافة في المرافق الرياضية العالمية ،بغية تحقيق معدل اعتماد دولي.

جولة المشي في قبة أسباير تتكلل بالنجاح

أكاديمية أسباير تدعم

في يوم 77أغسطس ،نظمت مؤسسة أسباير زون جولة للمشي،
للترويج لنمط حياة صحي خالل شهر رمضان المبارك ،باعتبارها فرصة
ممتازة لحرق السعرات الحرارية من خالل استغالل المساحة الضخمة
لقبة أسباير.
كانت الفعالية تقام يومياً وحتى نهاية شهر رمضان بأيام قليلة من
الساعة الرابعة عصرا حتى السادسة مساء ،تليها فترة اخرى تبدأ من
مساء ً حتى منتصف الليل ،ثم تم تمديد الفترة إلى ما بعد عيد
الثامنة
ً
الفطر .وقد شارك في الجولة كل من الرجال والسيدات ،أما األطفال أقل
16عام فتوجب عليهم اصطحاب أولياء األمور.
من 16
وقد تم تخصيص عدة مسارات للمسيرة الرياضية تناسب الجميع،
850متر)
500متر) للمبتدئين ،وطريق الدرج (األزرق850-
فالطريق (األصفر 500-
لألشخاص األكثر خبرة ونشاط.

في محاولة لتقديم طرق تفاعلية جديدة للتدريس في الفصول
الدراسية ،قامت إدارة التعليم في األكاديمية بإدخال تكنولوجيا
حديثة لتدريس مادة الرياضيات لطالبها من خالل استخدام جهاز
األيباد بطريقة تفاعلية ومسلية في الوقت نفسه.

وتعليقا على هذا الحدث المميز ،قال السيد عبد العزيز آل محمود،
المدير العام ألسباير لوجستيكس" :أصبحت ممارسة التمارين الرياضية
في الهواء الطلق أمرا صعباً بسبب حرارة الطقس الشديدة ،لذا فإن
هذه المسيرة الرياضية ستكون فرصة ممتازة لألسر واألطفال للتريض
في أماكن واسعة وكبيرة دون قلق من شدة الحرارة في الخارج".

و قام خالد عمر ياسين مدرس مادة الرياضيات في أكاديمية
أسباير بزيارة حضانة ابل تري لألطفال أقل من أربع سنوات
بهدف إطالع جيل المستقبل على تكنولوجيا الغد في سن
مبكرة حيث قدم درساً نموذجياً في تدريس الرياضيات على
جهاز األيباد.

وعلى صعيد آخر ،يقوم أعضاء من نادي خليج قطر للجري ومحبي
ممارسة رياضة الجري في قطر باستغالل المرافق الداخلية لصالة
ألعاب القوى ،ألن هذه المرافق تعد مناسبة لكل من يريد التمرن
في األماكن المغلقة للحفاظ غلى لياقته البدنية واإلبتعاد عن حرارة
الطقس الشديدة ،حيث تفتح الصالة ابوابها كل ثالثاء من الساعة 66
مساء ً. .
مساء ً حتى 88
ً
ً

كما قام أطفال الحضانة بالتفاعل مع التطبيقات التي تناسب
سنهم على جهاز اآليباد من خالل تنفيذ بعض التطبيقات
األساسية لتعلم الحروف واألرقام واألشكال الهندسية
واأللوان ومشاهدة أغانيهم المفضلة واالستماع إليها ،اعتمادا
على تطبيقات صممت بعناية ووضعت خصيصا لتناسب سنهم
وقدراتهم الذهنية واهتماماتهم.
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إطالق خدمات "آي باد" التفاعلية
في فندق "الشعلة الدوحة"

قدمت شركة أسباير كتارا لالستثمار وفندق
الشعلة بالتعاون مع مؤسسة أسباير زون
خدمة مبتكرة إلى عمالئها ،حيث تم إدخال
أجهزة "آي باد" بغرف وأجنحة الفندق ،لتكون
هذه الخدمة األولى من نوعها في منطقة
الشرق األوسط والتي توفر للنزالء تكنولوجيا
التحكم في الغرفة.
فقد تم تزويد كافة الغرف واألجنحة بالفندق
بأحدث أجهزة ونظم "آي باد" والتي توفر
للعمالء سهولة الحصول على الخدمات من
داخل غرفهم ،مثل طلب خدمات الوجبات،
والتحكم في اإلضاءة داخل الغرف ،وتشغيل
أنظمة التحكم في الستائر ،والتحكم في
درجات حرارة الغرفة باإلضافة إلى الدخول إلى

االنترنت ،ومشاهدة التلفزيون ،واالستماع
إلى الموسيقى والراديو  ،والتحكم في خدمة
"يرجى عدم االزعاج" ،وقراءة الصحف على
االنترنت والدخول إلى المعلومات الخاصة
بحساب الغرفة أو الجناح.
باإلضافة إلى ذلك فقد قام الفندق بتحميل
نظام تحديد اتجاه القبلة على كافة أجهزة "آي
باد" باللغتين العربية واإلنجليزية.
وقال مدير الفندق السيد /شريف صبري" :
لقد قمنا بإعادة تعريف فكرة الخدمة المتميزة
في مجال الضيافة والفندقة بالشرق األوسط،
إذ أن إدخال نظام "آي باد" في كافة الغرف
واألجنحة بالفندق يبين أن رؤيتنا تركز على راحة

النزالء وضبط وسرعة الخدمات" .
فندق الشعلة هو المشروع الرائد الجديد
الذي يقع في قلب أسباير زون .هذا الفندق
الذي حمل شعلة دورة االلعاب االسيوية في
عام  ،2006والتي كانت أعلى شعلة في تاريخ
االلعاب .ويشغل البرج اليوم فندق الشعلة
الملئ بوسائل الراحة الراقية التي تلبي كل
مطالب الزوار الرياضيين.
جدير بالذكر بأن إدخال نظام "آي باد" في
الغرف واألجنحة بالفندق تم تطويره و تطبيقه
من قبل شركة ماهيندرا ساتيام.

"أسباير زون" و"دار اإلنماء
االجتماعي" توقعان اتفاقية لدعم
حملة "كفو" لتعزيز العمل التطوعي
في قطر

وقعت مؤسسة أسباير زون في نهاية شهر سبتمبر اتفاقية
مع دار اإلنماء االجتماعي ،عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم
وتنمية المجتمع ،لتقديم دعمها الكامل ألنشطة الحملة
التوعوية "كفو" التي تتبناها الدار.
ومنذ إطالقها في  ،2008قامت حملة "كفو" التي تعمل على
رفع الوعي بالعمل التطوعي في قطر باجتذاب العديد من
الشخصيات السياسية واالجتماعية والثقافية والرياضية.
وتتميز الحملة التي ستنطلق مع مطلع العام المقبل  2013بعدة أنشطة ،حيث تسعى الحملة إلى رفع الوعي بتأثير األنشطة والخدمات التطوعية
وفعاليتها في تنمية المجتمع ،وستكون مؤسسة أسباير زون الراعي الرسمي لحفل الجوائز الذي سيقام في فبراير .2013
وتعليقاً على االتفاقية ،قال السيد حمد بوهندي ،مدير العالقات العامة واإلعالم بمؤسسة أسباير زون" :إننا نشعر ببالغ الفخر لهذه الشراكة التي
جمعت اثنتين من المؤسسات الوطنية واللتان كرستا مجهوداتها تجاه خدمة ودعم المجتمع المحلي"
8
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فندق الشعلة يحصل
على جائزة أفضل فندق
في قطر

حصل فندق الشعلة ألول مرة على جائزة أفضل وجهة لرجال
األعمال في العالم هذا العام ضمن فئة "جائزة أفضل فندق من
حيث الفخامة".
وتأتي هذه الجائزة بعد حصول الفندق على عدد من الجوائز
القيمة من بينها الميدالية الذهبية التي منحت لكبير الطهاة،
هاني محمد ،في المنافسة التي كان عنوانها " الوجبات
االيطالية" في منافسة مهرجان األغذية "تذوق و استمتع"
في عام  2012و ميداليتين إحداهما فضية واألخرى برونزية في
معرض "ضيافة  "2011صالون فنون الطهي حصل عليها "روديل
نوجا" في قطع و تشكيل الفواكه الخضروات.
من جانبه قال السيد /شريف صبري ،المدير بالفندق" :إنه ال يوجد
شيء يماثل سعادتنا لما حققه الفندق من أداء متميز في السنة
االولى من تشغيله" .و أضاف "إن الجائزة تعزز من التزامنا بتقديم
الخدمات المتميزة و التجديد و تحقيق الرضاء الكامل لضيوفنا".
جدير بالذكر أن فندق "الشعلة الدوحة" تم ترشيحه مؤخراً للفوز
بجائزة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كفندق جديد و رائد في
قطر .كما حصل على المركز األول في مسابقة أجمل إضاءات
المباني الخارجية في الشرق األوسط في العام  .2008وفي العام
ذاته ،حصل على المركز الثاني في أجمل إضاءات المباني العامة.

أسباير زون توقع اتفاقية استراتيجية مع "ماهيندرا ساتيام" العالمية
في يوليو الماضي ،وقعت مؤسسة أسباير
زون اتفاقية استراتيجية مع شركة "ماهيندرا
ساتيام" العالمية والرائدة في مجال
اإلستشارات وتكنولوجيا المعلومات.
وتنص االتفاقية على استخدام نظام ()VEMS
المتخصص في إدارة الفعاليات والمواقع
الرياضية وغير الرياضية ،حيث تتضمن قاعدة
( )VEMSمجموعة من الحلول التكنولوجية
والتطبيقات التي تمتد عبر مجاالت وظيفية
مختلفة في إدارة األحداث والفعاليات
والخدمات المتعلقة بها مثل حجز القاعات،
االعتمادات ،وسائل النقل ،إدارة شؤون
المتطوعين والحسابات ،حيث سيكون
لمؤسسة أسباير زون حق الملكية الفكرية
للمنتج ،الذي ستقدمه شركة "ماهيندرا ساتيام"
من تطبيقات وخدمات دمج األنظمة وتقديم
الدعم المهني ،وذلك بصورة حصرية ألسباير.

حضره أكثر من  600شخص
سبيتار يقدم برنامج غذائي صحي لزوار خيمة "البراحة"
شاركت سبيتار مستشفى قطر لجراحة العظام
والطب الرياضي للسنة الثانية على التوالي في
فعاليات خيمة "البراحة" ،بالتعاون مع جمعية
قطر الخيرية .والتي تقدم مجموعة من القيم
والفعاليات المتنوعة في إطار مرح وممتع،
ويستهدف مختلف شرائح المجتمع بتنوعه
الثقافي وفئاته العمرية ،وتقع الخيمة بمنطقة
العزيزية مقابل «استاد خليفة» وبجوار الدفاع
المدني ،وتتكون من  3خيم كبيرة.
وقدم الدكتور الخطيب أخصائي التغذية
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وبموجب اتفاقية الشراكة ،ستقوم مؤسسة
أسباير زون بتسويق وبيع المنتج الجديد في
قطر ودول الخليج ،أما شركة ماهيندرا ساتيام
فسوف تقوم بتسويق المنتج في باقي دول
العالم.
وفي سياق متصل صرح السيد /عبد العزيز
آل محمود المدير العام ألسباير لوجستيكس،
قائال" :نعتقد من خالل هذه الشراكة ،أنه يمكن
تطبيق أفضل الممارسات التي تعلي من شأن
دولة قطر ومواصلة تعزيز قدراتنا كأمة تشجع
الرياضة وكافة األنشطة المتعلقة بها".
هذا ،وتستمر مؤسسة أسباير زون في بناء
وإدارة وتسويق وتعزيز حقوق الملكية الفكرية
في قطر حول تكنولوجيا الرياضة ،من خالل
تطوير مركز أسباير زون للتميز في تكنولوجيا
الرياضة.

بسبيتار محاضرة بعنوان "قل لي ماذا تأكل
أقول لك من انت" بالخيمة الرئيسية والتي
تابعها اكثر من  600شخص تطرق فيها
الى اهمية اتباع نمط غذائي صحي إستنادا
لدراسات قام بها باحثو سبيتار.
وقال الدكتور الخطيب " :إن توافد الجمهور
إلى هذه الخيمة وتفاعل الزوار دليل على
نجاح األنشطة التي قدمها سبيتار في هذه
الخيمة ،حيث حاولنا أن نقدم برنامجا متكامال
يحتوي جميع المعارف بصورة مبسطة

للجمهور المستهدف ،وهو ما لقي استحسان
الجمهور".

7

ASPIRE NEWS LETTER 35x22.7cm.indd 24

:39 PM

A S P I R E

Z O N E

2012

N E W S L E T T E R

20

11

11

0-1
20

20
18

2012

4
2011
:2012

4

6

ASPIRE NEWS LETTER 35x22.7cm.indd 25

10/24/12 4:39 PM

NN EE W
W SS LL EE TT TT EE RR

ZZ OO NN EE

AA SS PP II RR EE

2012
أكتوبر| |2012
أكتوبر

الالعبين
أداء الالعبين
لقياس أداء
"إنموشيو" لقياس
تستخدم "إنموشيو"
أسباير تستخدم
أكاديمية أسباير
أكاديمية
سبتمبر
شهرسبتمبر
فيشهر
أسبايرفي
أكاديميةأسباير
أعلنتأكاديمية
أعلنت
"إنموشيو"
نظام"إنموشيو"
استخدامنظام
بدءاستخدام
عنبدء
،2012عن
،2012
حيث
الرياضيين.حيث
أداءالرياضيين.
لقياسأداء
المتطورلقياس
المتطور
لهذا
تطبيقهالهذا
خاللتطبيقها
منخالل
األكاديميةمن
تهدفاألكاديمية
تهدف
رياضييها.
أداءرياضييها.
تحسينأداء
إلىتحسين
النظامإلى
النظام
الوزن،
خفيفةالوزن،
ستراتخفيفة
الالعبونسترات
يرتديالالعبون
حيثيرتدي
حيث
مرسالت
توجدمرسالت
الستراتتوجد
تلكالسترات
وبداخلتلك
وبداخل
ومعدل
الموضعيةومعدل
البياناتالموضعية
بتسجيلالبيانات
تقومبتسجيل
تقوم
رئيسي
خادمرئيسي
إلىخادم
وإرسالهاإلى
القلبوإرسالها
ضرباتالقلب
ضربات
عالية.
وبوتيرةعالية.
فوريوبوتيرة
بشكلفوري
بشكل
متغيرات
منمتغيرات
عدداً من
"إنموشيو"عدداً
ويقيس"إنموشيو"
ويقيس
والتسارع
السرعةوالتسارع
مثلالسرعة
البدنيمثل
األداءالبدني
األداء
ومن
القلب.ومن
ضرباتالقلب.
ومعدلضربات
والمسافةومعدل
والمسافة
المدربين
تمكنالمدربين
أنتمكن
البياناتأن
هذهالبيانات
شأنهذه
شأن
وتوفير
الالعب،وتوفير
أداءالالعب،
مراقبةأداء
منمراقبة
والباحثينمن
والباحثين
التكتيكية
الجوانبالتكتيكية
حولالجوانب
قيمةحول
معلوماتقيمة
معلومات
دورات
تصميمدورات
علىتصميم
يساعدعلى
بمايساعد
للعبة،بما
للعبة،
وضع
عمليةوضع
ويسهلعملية
أفضل،ويسهل
تدريبيةأفضل،
تدريبية
في
منافسيهمفي
مواجهةمنافسيهم
فيمواجهة
الالعبينفي
الالعبين
المستقبل.
المستقبل.
البيانات
توظيفالبيانات
يمكنتوظيف
ذلك،يمكن
إلىذلك،
إضافةإلى
إضافة
كثافة
تحديدكثافة
فيتحديد
إنموشيوفي
عنإنموشيو
الصادرةعن
الصادرة
خالل
التدريبخالل
أحمالالتدريب
وضبطأحمال
التدريبات،وضبط
التدريبات،
االستعانة
يمكناالستعانة
كمايمكن
التأهيل،كما
إعادةالتأهيل،
فتراتإعادة
فترات
تصميم
إعادةتصميم
فيإعادة
الموضعيةفي
بالبياناتالموضعية
بالبيانات
األبعاد.
ثالثيةاألبعاد.
بيئةثالثية
ضمنبيئة
بأكملهاضمن
مبارياتبأكملها
مباريات

أسطورة
بينار أسطورة
فرانسوا بينار
فرانسوا
في
يشارك في
الرجبي يشارك
الرجبي
لرواد
الدوحة لرواد
منتدى الدوحة
منتدى
"Doha
""Doha GOALS
الرياضة "GOALS
الرياضة
الذي
"Dohaالذي
""DohaGOALS
الرياضة"GOALS
لروادالرياضة
الدوحةلرواد
منتدىالدوحة
فيمنتدى
مشاركتهفي
عنمشاركته
العالم،عن
كأسالعالم،
فيكأس
للرجبيفي
افريقياللرجبي
جنوبافريقيا
منتخبجنوب
كابتنمنتخب
بيناركابتن
فرانسوابينار
أعلنفرانسوا
أعلن
.2012
ديسمبر.2012
12ديسمبر
12--10
من10
أسبايرمن
قبةأسباير
فيقبة
سيعقدفي
سيعقد
الشيخ
السموالشيخ
صاحبالسمو
رعايةصاحب
تحترعاية
المنتدىتحت
وسيعقدالمنتدى
واإلقتصادي،وسيعقد
اإلجتماعيواإلقتصادي،
التطوراإلجتماعي
تشجيعالتطور
فيتشجيع
الرياضةفي
دورالرياضة
إظهاردور
علىإظهار
المبادرةعلى
هذهالمبادرة
وتعملهذه
وتعمل
العالم.
أنحاءالعالم.
جميعأنحاء
منجميع
دولةمن
45دولة
من45
أكثرمن
وفودأكثر
فيهوفود
وسيشاركفيه
األولمبية،وسيشارك
األلعاباألولمبية،
دورةاأللعاب
خاللدورة
المفدىخالل
قطرالمفدى
دولةقطر
أميردولة
ثانيأمير
آلثاني
خليفةآل
بنخليفة
حمدبن
حمد
الجنوب
والعداءالجنوب
سبيتزوالعداء
ماركسبيتز
لويس،مارك
كارللويس،
مثل كارل
الرياضةمثل
أساطيرالرياضة
بعضأساطير
بينار،بعض
فرانسوابينار،
إلىفرانسوا
إضافةإلى
المنتدىإضافة
فيالمنتدى
الحضورفي
ضمنالحضور
منضمن
وسيكونمن
وسيكون
الكبير.
الحدثالكبير.
هذاالحدث
فيهذا
المتحدثينفي
بعضالمتحدثين
الىبعض
إضافةالى
القدميين،إضافة
المبتورالقدميين،
بيستوريوسالمبتور
أوسكاربيستوريوس
أفريقيأوسكار
أفريقي
هذه
بمثلهذه
التحدثبمثل
يمكنهمالتحدث
الذينيمكنهم
القلةالذين
"هناكالقلة
":"Dohaهناك
":"DohaGOALS
الرياضة"GOALS
لروادالرياضة
الدوحةلرواد
لمنتدىالدوحة
التنفيذيلمنتدى
المديرالتنفيذي
ثانيالمدير
آلثاني
فيصلآل
السيد/فيصل
وقالالسيد/
وقال
لعب
التيلعب
الفترةالتي
عنالفترة
منهعن
التعرفمنه
إلىالتعرف
نتطلعإلى
وإننانتطلع
واإلقتصادي،وإننا
اإلجتماعيواإلقتصادي،
التطوراإلجتماعي
تشجيعالتطور
فيتشجيع
الرياضةفي
دورالرياضة
عندور
بينارعن
بهابينار
يتمتعبها
التييتمتع
الطالقةالتي
الطالقة
المجتمع".
فيالمجتمع".
الرياضةفي
دورالرياضة
حولدور
رؤيتهحول
إلىرؤيته
باإلضافةإلى
بوك)باإلضافة
(سبرينغبوك)
األفريقي(سبرينغ
الجنوباألفريقي
منتخبالجنوب
فيمنتخب
فيهافي
فيها
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عبدالله التميمي خريج أكاديمية أسباير يفوز ببطولة ألمانيا لإلسكواش
أشرف السيفي يحقق رقماً عالمياً جديداً في لعبة رمي المطرقة للشباب
فاز خريج أكاديمية أسباير للعام الحالي عبدالله
محمد التميمي بالجائزة األولى لبطولة ألمانيا
لإلسكواش  2012لفئة ما تحت سن الـ .19
هذا ،وقد عاد خريج األكاديمية ونجم
المستقبل في اإلسكواش إلى البالد بعد نيله
المركز األول في فئته العمرية ،وذلك بعد
فوزه في جميع المباريات الست التي خاضها
في الدورة األوروبية لإلسكواش.

وكان التميمي قد انضم لمجموعة الرياضيين
باألكاديمية والذين أحرزوا إنجازات مبهرة خالل
األشهر القليلة السابقة ،لتشمل الفريق الذي
عاد للبالد بميدالية فضية بعد هزيمته للفريق
المصري  1 - 3في بطولة األندية العربية
بالكويت .تكون فريق تنس الطاولة من أربعة
طالب رياضيين من أكاديمية أسباير ،وهم:
جاسم السنيدي وعبدالرحمن النجار ومحمد
السليطي ومحمد الحداد.

كما حقق هذا الصيف الطالب الرياضي
بأكاديمية أسباير أشرف احمد السيفي ،رقماً
عالمياً جديداً في لعبة رمي المطرقة خالل
الدورة الرابعة عشر لبطولة االتحاد الدولي
أللعاب القوى والتي أقيمت ببرشلونة في
أسبانيا.
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2012
لندن 2012
أولمبياد لندن
في أولمبياد
البرونزية في
الميدالية البرونزية
يحصد الميدالية
األكاديمية يحصد
خريج األكاديمية
برشم خريج
برشم
العالي
الوثب العالي
في الوثب
األسيوي في
الرقم األسيوي
أغسطس الرقم
في أغسطس
ويعادل في
ويعادل
في
برشمفي
عيسىبرشم
معتزعيسى
"أسباير"معتز
الرياضي"أسباير"
التفوقالرياضي
بأكاديميةالتفوق
السابقبأكاديمية
الطالبالسابق
يدالطالب
علىيد
عالياً على
زونعالياً
وأسبايرزون
قطروأسباير
اسمقطر
ارتفعاسم
الماضي،ارتفع
أغسطسالماضي،
فيأغسطس
في
متراً.
 2.29متراً.
ارتفاع2.29
علىارتفاع
بقفزةعلى
العاليبقفزة
الوثبالعالي
فيالوثب
البرونزيةفي
الميداليةالبرونزية
علىالميدالية
حصلعلى
حيثحصل
لندن،حيث
فيلندن،
المقامةفي
األولمبيةالمقامة
األلعاباألولمبية
دورةاأللعاب
دورة
متراً.
2.35متراً.
ويسجل2.35
القياسيويسجل
رقمهالقياسي
ليعادلرقمه
ألمانياليعادل
فيألمانيا
العاليفي
القفزالعالي
منافساتالقفز
إلىمنافسات
فقطإلى
يومفقط
12يوم
وبعد12
راحةوبعد
أيراحة
وبدونأي
بعدهاوبدون
لينطلقبعدها
لينطلق
رقمه
ليحطمرقمه
متراً ليحطم
2.39متراً
جديداً 2.39
رقماً جديداً
فيهارقماً
حققفيها
والتيحقق
الماسي.والتي
الدوريالماسي.
منافساتالدوري
حيثمنافسات
بسويسراحيث
لوزانبسويسرا
إلىلوزان
أغسطسإلى
23أغسطس
في23
ينطلقفي
ألمانياينطلق
ومنألمانيا
ومن
2012
في2012
العاليفي
القفزالعالي
بطلالقفز
اوكوفبطل
إيفاناوكوف
الروسيإيفان
رقمالروسي
ويعادلرقم
1994ويعادل
عام1994
فيعام
سوتومايورفي
خافيرسوتومايور
الكوبيخافير
باسمالكوبي
المسجلباسم
الرقمالمسجل
بجانبالرقم
الشخصيبجانب
الشخصي
1984
عام1984
فيعام
جياناهوافي
الصينيزوزوجياناهوا
باسمالصيني
المسجلباسم
اآلسيويالمسجل
والرقماآلسيوي
والرقم

لندن
في لندن
قطر" في
"بيت قطر"
في "بيت
العالمي في
الرياضي العالمي
الطب الرياضي
رواد الطب
تستضيف رواد
سبيتار تستضيف
سبيتار
والطب
العظاموالطب
لجراحةالعظام
سبيتارلجراحة
مستشفىسبيتار
نظممستشفى
نظم
في
قطر"في
"بيتقطر"
في"بيت
ندوةفي
قطر،ندوة
فيقطر،
الرياضيفي
الرياضي
وخبراء
روادوخبراء
حضرهارواد
الماضي،حضرها
أغسطسالماضي،
لندنأغسطس
لندن
دورة
فيدورة
المشاركينفي
العالميالمشاركين
الرياضيالعالمي
الطبالرياضي
الطب
رمضان
"تأثيررمضان
شعار"تأثير
تحتشعار
األولمبيةتحت
األلعاباألولمبية
األلعاب
الرئيسية".
الرياضاتالرئيسية".
علىالرياضات
الحارعلى
والمناخالحار
والمناخ
الباحثين
منالباحثين
نخبةمن
مشاركةنخبة
الندوةمشاركة
شهدتالندوة
شهدت
البروفسير
منهمالبروفسير
الرياضي،منهم
الطبالرياضي،
مجالالطب
فيمجال
في
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والبروفسير
لوروبورو،والبروفسير
جامعةلوروبورو،
منجامعة
موغانمن
رونموغان
رون
اعتمادها
الىاعتمادها
إضافةالى
المتميزين،إضافة
الباحثينالمتميزين،
أكبرالباحثين
أكبر
مورز، ،
جونمورز
ليفربولجون
جامعةليفربول
منجامعة
وايتمن
جريجوايت
جريج
أفضل
تحقيقأفضل
أجلتحقيق
منأجل
التكنولوجيةمن
الحلولالتكنولوجية
علىالحلول
على
إلىالدكتور
إضافةإلى
راسيني،إضافة
سباستيانراسيني،
والدكتورسباستيان
والدكتور
الرياضي".
الطبالرياضي".
ممارساتالطب
الدكتور ممارسات
سبيتار.
مستشفىسبيتار.
منمستشفى
هريرامن
كريستوفرهريرا
كريستوفر
الترفيهي
الثقافيووالترفيهي
الحدثالثقافي
هذاالحدث
"يعدهذا
وأضاف":يعد
وأضاف:
المدير
الكواريالمدير
خليفةالكواري
الدكتورخليفة
أعربالدكتور
كماأعرب
كما
في
العاملينفي
مختلفالعاملين
معمختلف
للعملمع
مميزةللعمل
فرصةمميزة
فرصة
هذا
أهميةهذا
عنأهمية
سبيتارعن
لمستشفىسبيتار
التنفيذيلمستشفى
التنفيذي
مجال
فيمجال
األخصائيينفي
بجانباألخصائيين
األولمبيةبجانب
األلعاباألولمبية
األلعاب
مجال
فيمجال
غنيفي
تاريخغني
سبيتارتاريخ
"تمتلكسبيتار
الحدث":تمتلك
الحدث:
الرياضي".
الطبالرياضي".
الطب
مع
تعملمع
كماتعمل
الرياضية،كما
والعلومالرياضية،
الرياضيوالعلوم
الطبالرياضي
الطب
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البدايات مع مشروع المدينة الرياضية،
فما هي أهم فترة مرت على مؤسسة
أسباير زون منذ تأسيسها؟
البدايات دائماً ما تكون مبشرة ،ألنها تحمل
معان كثيرة ،من أهمها ثقة القيادة
معها
ٍ
الرشيدة وصناع القرار في قدراتنا وفي
إمكانياتنا لتحقيق ما تصبو إليه النفوس،
ولنصل بالمشاريع إلى ما تطمح إليه قطر،
والبدايات تكون مبشرة ألنها تعني بأن القادم
سيكون األفضل للجميع.
فالبداية كانت مع إنشاء أكاديمية أسباير
لتستوعب الموهوبين رياضياً وتطور قدراتهم،
بما يجعل أبناء قطر قادرين على المنافسة
عالمياً في البطوالت واأللعاب الرياضية
المختلفة ،وبعد األكاديمية جاء تحدي دورة
األلعاب اآلسيوية  2006والذي أثبت للعالم
قدرة أسباير زون الهائلة على استضافة أكثر
من فعالية في وقت واحد ،فقبة أسباير تقف
كمثال حي على إمكانيات المكان ،ولتشهد بأن
أسباير زون قادرة على استضافة  13فعالية
مختلفة في وقت واحد في مكان مغطى
ومكيف ،بما يحمي الالعبين من حرارة الجو
ولهيب الشمس.
وفي العام  ،2006استضافت أسباير زون أكثر
من  200منافسة رياضية ،ضمن منافسات دورة
األلعاب اآلسيوية ،على مدار  15يوماً .واآلن،
تحد جديد ،وهو أن نكون المرجع
نقف أمام ٍ
عالمياً في التفوق الرياضي بحلول العام ،2020
ونحن على يقين بأننا نملك المؤهالت لتحقيق
هذه الرؤية ،فأسباير زون تتميز عن غيرها من
المدن الرياضية ،باالندماج والتناغم بين إدارتها
المختلفة .فكل يوم في حياة أسباير زون
هو محطة جديدة تستدعي منا االنتباه لها
واإلسراع في العمل للوصول إلى المحطة التي
تليها ،وفي كل محطة نستدعي خبراتنا السابقة
وتجاربنا لنستقبل المستقبل.

ما هو تقييمك للمرحلة القادمة في
حياة مؤسسة أسباير زون؟
عندما يتلقى أحد الرياضيين العالج في
مستشفى سبيتار ،فإننا نعتبر هذا إنجازاً بالنسبة
لنا وفقاً للخدمات الطبية المتكاملة التي
نقدمها .وكذلك عند تسجيل طالب جديد
في أكاديمية أسباير ،فإن هذا يعتبر إنجازاً
لنا باجتذابنا لعناصر شابة تتطلع بشغف نحو
مستقبل رياضي باهر .وأيضاً عندما يسجل
أحدهم في أسباير أكتف فاننا نعد هذا نجاحاً
لبرنامجنا في المشاركة مع المجتمع.
وبنفس القدر عندما تعمل أسباير لوجيستكس
على استضافة أحداث مميزة عالمياً مثل كأس
آسيا لكرة القدم والذي وضع اللبنة األولى
مستقبال ،فإننا
للفعاليات المتوقع القيام بها
ً
إمضاء لعزيمتنا ونجاحاً لتصميمنا.
نعتبر هذا
ً
سيكون كأس العالم لكرة القدم  2022فرصة
عظيمة إلبراز مواهب طلبة أكاديمية أسباير
والدارسين الذين تخرجوا منها .وهذه الفرصة
ستتيح لهؤالء الطالب مشاهدة أحد أرفع
األحداث الرياضية العالمية في بلدهم ،ومن
ناحية أخرى سيعرفون حجم وكيفية العمل
الشاق والمتفاني الذي ُبذل للوصول إلى هذا
اإلنجاز.
وفي هذا السؤال ،أستدعي الجوائز التي

حصلت عليها مؤسسة أسباير زون وأفرعها
ومنشآتها المختلفة ،وأتذكر كم الفعاليات
والبطوالت الرياضية والتدريبات التي نقوم
باستضافتها في أسباير زون على مدار العام.
أعتقد بأن تقدير الجميع هو وسام نفخر به
ونضعه على صدورنا.
فأسباير زون قصة خيالية تحققت بمقاييس
أسطورية وأرقام قياسية ،وبكل ما نبذله من
جهد ،تبقى أسباير زون رمز التحدي والفخر لكل
مواطن قطري يسعى للرقي بعمله وأدائه،
ورفعة اسم بلده عالياً بين األمم .أما المرحلة
القادمة في حياة أسباير زون فهي الثبات على
نفس النهج لكسب ثقة المجتمع العالمي
واإلقليمي والمحلي ،لتتوج جهودنا بتحقيق
رؤيتنا ،أال وهي "أن نكون المرجع في التفوق
الرياضي عالمياً " ،وفي أداء رسالتنا وهي "تطوير
األداء الرياضي" ،فأسباير زون هي قصة اإلنسان
والحضارة والمجد.

ذكرتم بأن أسباير زون محطة مهمة
في حياة كل مواطن قطري .فكيف
كانت بدايات مؤسسة أسباير زون ،وما
أهميتها في حياة المواطن القطري؟
مبادرات أسباير زون كثيرة ،واألفراد أحد أهم
محاور اهتماماتنا لعدة أسباب ،منها أن اختيار
قطر االستراتيجي في الخطط التنموية كان
أساسه االستثمار في اإلنسان .ونحن نصل إلى
الجميع من خالل مبادراتنا التي تشجع على
اتباع أسلوب حياة صحي وسليم ،فهناك العديد
من األنشطة التي تقيمها إدارات مؤسسة
أسباير زون المتنوعة لألفراد على مدار العام،
والتي تشجعهم على ممارسة الرياضة.
كما أن اهتمامنا بالمجتمع يمتد إلى حرصنا على
ضمان غد أفضل لألجيال القادمة ،وذلك من
خالل مبادراتنا النشطة نحو البيئة .وبعض من
هذه المبادرات :مشروع أسباير زون التاريخي
للعناية باألشجار التاريخية ،والتي نقلت من
مناطق مختلفة من الدوحة بطريقة علمية،
وذلك بعد أن توسع النشاط العمراني في تلك
المناطق ،فوجدت هذه األشجار في أسباير زون
مأوى لها.
كما قمنا بإعادة تدوير أعمدة الكهرباء ،لنبني
منها أحد األكواخ الموجودة في حديقة أسباير،
وحالياً يضم هذا الكوخ مطعماً  ،وقمنا ببناء

الجسر المغطى والمكيف والذي يصل بين
فندق الشعلة ومجمع فيالجيو التجاري من
فوالذ جسر أبو عبود القديم .وإلى جانب هذه
االهتمامات والمبادرات البيئية ،استطعنا أن
نسخر عوامل البيئة لصالحنا ،فنحن نستخدم
الطاقة الشمسية إلنارة الدروب اللولبية في
ليال .فأسباير زون مصدر فخر لكل
حديقة أسباير ً
قطري وعربي.

ذكرتم بأن دورة األلعاب اآلسيوية كانت
من المحطات الهامة ومن التحديات
التي استطاعت أسباير زون أن تنجح
في اختبارها .فكيف كانت هذه التجربة
بالنسبة لكم؟
أسباير زون ،كمنطقة تجمع وحدة المكان
واالنسجام بين منشآتها ،فكل منشأة رياضية
تختص باستضافة منافسات رياضية ألكثر من
لعبة ،مما يجعل أسباير زون المكان المفضل
لمنظمي الفعاليات والبطوالت .فاستاد
مثال ،معد الستضافة األحداث
خليفة الدوليً ،
الرياضية الكبرى ،خاصة مباريات كرة القدم
ومنافسات ألعاب القوى ،فمضمار ألعاب
القوى مطابق لمعايير الجمعية الدولية
التحادات ألعاب القوى ،وملعب كرة قدم
يوافق المواصفات العالمية ،وتصل القدرة
االستيعابية لالستاد إلى  50.000مقعد ،كما
توجد شرفات مخصصة لكبار الشخصيات،
وغيرها الكثير من المميزات.
ومن أهم األرقام القياسية التي سجلها استاد
خليفة الدولي هو أن العشب الذي استخدم
لتغطية الملعب في دورة األلعاب اآلسيوية
استغرق  32ساعة فقط.
كما تم بناء فندق الشعلة ،لتكون الشعلة هي
األكبر في تاريخ األلعاب اآلسيوية واألولمبية،
ويقف البرج حالياً على ارتفاع  330متراً ليكون
أطول مبنى في قطر ،وهو يعكس رؤية
عال.
بانورامية لمدينة الدوحة كاملة من ارتفاع ٍ
وجميع هذه اإلنجازات كان بالمقدور تحقيقها،
وال يجب أن نرتكز على هذا األساس فقط،
فأسباير زون استطاعت أن تحقق الكثير بعد
هذه التجربة الناجحة ،ففي العام  2011وحده،
استضافت المنطقة كأس االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم وحفلي افتتاح وختام دورة األلعاب
العربية ،ونحن نعد بأن القادم سيكون أفضل.
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عن
تتميز عن
زون تتميز
"أسباير زون
الكواري" :أسباير
هالل الكواري:
هالل
باالندماج
الرياضية ،باالندماج
المدن الرياضية،
من المدن
غيرها من
غيرها
المختلفة"
إدارتها المختلفة"
بين إدارتها
بين
المستقبل
نحو المستقبل
ونظرة نحو
وطموح ونظرة
إنجاز وطموح
إنجاز
في
ترسختفي
ورؤيةترسخت
وفكرةورؤية
حلموفكرة
البدايةحلم
كانتالبداية
كانت
الحلم
رجمالحلم
الواقع،فتُفتُرجم
أرضالواقع،
علىأرض
وثبتتعلى
األذهان،وثبتت
األذهان،
اإللهام
مصدراإللهام
اإلنسانمصدر
ليكوناإلنسان
حقيقة،ليكون
إلىحقيقة،
إلى
منبع
زونمنبع
أسبايرزون
وكانتأسباير
وعمله.وكانت
وعقلهوعمله.
بفكرهوعقله
بفكره
وذلك
الغرب،وذلك
تكنولوجياالغرب،
معتكنولوجيا
الشرقمع
روحالشرق
اندماجروح
اندماج
ثقة
علىثقة
حازتعلى
ورؤىحازت
مبادئورؤى
منمبادئ
لهمن
أسستله
بماأسست
بما
أسباير
فكانتأسباير
الرشيدة،فكانت
قطرالرشيدة،
وقيادةقطر
حكومةوقيادة
حكومة
الطامحة...
لألجيالالطامحة...
اإللهاملألجيال
مصدراإللهام
هيمصدر
زونهي
زون
الرؤى
وألصحابالرؤى
الواعدة،وألصحاب
الرياضيةالواعدة،
للمواهبالرياضية
للمواهب
تتحدى
زونتتحدى
فأسبايرزون
الرائدة،فأسباير
والمشاريعالرائدة،
والمشاريع
األفضل
لتحققاألفضل
لصالحهالتحقق
وتسخرهالصالحها
اإلمكاناتوتسخرها
اإلمكانات
الرياضي.
بالعهدالرياضي.
ووفاءبالعهد
للطموح،ووفاء
إرضاءللطموح،
إرضاء

استضافة
فياستضافة
األسطوريفي
وتاريخهااألسطوري
الرياضيوتاريخها
الرياضي
العالمية
الرياضيةالعالمية
والبطوالتالرياضية
الفعالياتوالبطوالت
الفعاليات
لنهج
امتداداً لنهج
يعدامتداداً
بمايعد
والمحلية،بما
واإلقليميةوالمحلية،
واإلقليمية
وثبات.
بيسروثبات.
العالميةبيسر
إلىالعالمية
الوصولإلى
فيالوصول
قطرفي
قطر

زون.
أسبايرزون.
مؤسسةأسباير
بإنشاءمؤسسة
2008بإنشاء
لسنة2008
لسنة

هو
زونهو
أسبايرزون
مؤسسةأسباير
يميزمؤسسة
مايميز
أبرزما
ومنأبرز
ومن
عنصر
فيعنصر
وأساسيةفي
مؤثرةوأساسية
قوىمؤثرة
ثالثقوى
اجتماعثالث
اجتماع
أسباير
أكاديميةأسباير
المؤسسةأكاديمية
عنالمؤسسة
فيتفرععن
واحد،فيتفرع
واحد،
لوجستيكس،
وأسبايرلوجستيكس،
سبيتاروأسباير
ومستشفىسبيتار
ومستشفى
رئيس
الكواري رئيس
هالل الكواري
بالسيد هالل
نرحب بالسيد
أوال ،،نرحب
أوال
رفع
نحورفع
واثقةنحو
بخطىواثقة
تسعىبخطى
فالمؤسسةتسعى
فالمؤسسة
ًً
المواهب
نرعىالمواهب
فنحننرعى
الرياضي،فنحن
األداءالرياضي،
مستوىاألداء
مستوى
على
ونشكره على
زون  ،،ونشكره
أسباير زون
مؤسسة أسباير
مؤسسة
وننشر
الرياضةوننشر
أبطالالرياضة
ونصنعأبطال
الناشئةونصنع
الرياضيةالناشئة
الرياضية
ونسألك
إياه .ونسألك
منحنا إياه.
الذي منحنا
الثمين الذي
وقته الثمين
وقته
في
صحيفي
حياةصحي
أسلوبحياة
اتباعأسلوب
بأهميةاتباع
الوعيبأهمية
الوعي
نقطة
نقطة
هي
هي
زون
زون
أسباير
أسباير
مؤسسة
مؤسسة
أوال::
أوال
ًً
أكتيف،
أسبايرأكتيف،
برنامجأسباير
خاللبرنامج
منخالل
المجتمعمن
المجتمع
عندها
يقف عندها
طرق يقف
ومفترق طرق
هامة ومفترق
تجمع هامة
تجمع
الرياضي
األداءالرياضي
مستوىاألداء
رفعمستوى
علىرفع
ونعملعلى
ونعمل
ونقدم
سبيتار،ونقدم
مستشفىسبيتار،
فيمستشفى
األبحاثفي
ونطوراألبحاث
ونطور
وكيف
يميزها ،وكيف
ما يميزها،
أهم ما
فما أهم
الزوار .فما
الزوار.
هذه
وراءهذه
يقفوراء
ومنيقف
زون؟ومن
أسبايرزون؟
حكايةأسباير
فماحكاية
فما
لمنظمي
ومرضيةلمنظمي
ومتنوعةومرضية
شاملةومتنوعة
خدماتشاملة
خدمات
إليه؟
وصلت إليه؟
ما وصلت
إلى ما
تصل إلى
أن تصل
استطاعت أن
استطاعت
في
األبرزفي
التحدياألبرز
وماالتحدي
العمالقة؟وما
الجهودالعمالقة؟
الجهود
جهود
خاللجهود
منخالل
الرياضية،من
والبطوالتالرياضية،
الفعالياتوالبطوالت
الفعاليات
أسباير
استطاعتأسباير
وكيفاستطاعت
المؤسسة؟وكيف
أعمالالمؤسسة؟
أعمال
عجلة
دفععجلة
أجلدفع
منأجل
وذلكمن
لوجستيكس،وذلك
أسبايرلوجستيكس،
أسباير
وأشكر
اللقاء،وأشكر
هذااللقاء،
علىهذا
أشكركمعلى
البداية،أشكركم
فيالبداية،
في
وكيف
السامية؟وكيف
المكانةالسامية؟
لهذهالمكانة
تصللهذه
أنتصل
زونأن
زون
تجمعنا
كماتجمعنا
األمام.كما
إلىاألمام.
القطريإلى
االقتصادالقطري
االقتصاد
زون
أسبايرزون
نشرةأسباير
ظهورنشرة
فيظهور
ساهمفي
منساهم
كلمن
كل
المؤسسة
هذهالمؤسسة
تمثلههذه
الذيتمثله
وماالذي
اسمها؟وما
برزاسمها؟
برز
الحكومية،
الجهاتالحكومية،
منالجهات
العديدمن
معالعديد
شراكاتمع
شراكات
في
للتجولفي
فرصةللتجول
فهذهفرصة
النور،فهذه
إلىالنور،
اإلخباريةإلى
اإلخبارية
القطري؟
للمواطنالقطري؟
للمواطن
مع
نعملمع
فنحننعمل
القطرية،فنحن
األولمبيةالقطرية،
اللجنةاألولمبية
مثلاللجنة
مثل
فيالمكان
للتجمهرفي
للجميعللتجمهر
ودعوةللجميع
زون،ودعوة
أسبايرزون،
أسباير
الرياضة
قطاعالرياضة
تطويرقطاع
أجلتطوير
منأجل
بيدمن
يداً بيد
شركائنايداً
المكان شركائنا
الرياضية،وهي
البطوالتالرياضية،
منظميالبطوالت
جذبمنظمي
الذيجذب
الذي
السيد
عنهاالسيد
سيجيبعنها
وغيرهاسيجيب
األسئلةوغيرها
هذهاألسئلة
كلهذه
كل
محل
لنبقىمحل
األمام،لنبقى
إلىاألمام،
بهإلى
والدفعبه
القطري،والدفع
وهي القطري،
إلينا
لالنضمامإلينا
للجميعلالنضمام
ومفتوحةللجميع
عامةومفتوحة
دعوةعامة
دعوة
أسباير
مؤسسةأسباير
رئيسمؤسسة
الكواري--رئيس
جهامالكواري
هاللجهام
هالل
الرشيدة.
حكومتناالرشيدة.
ثقةحكومتنا
ثقة
والفعاليات.
المناسباتوالفعاليات.
مختلفالمناسبات
فيمختلف
في
جهام
هاللجهام
فالسيدهالل
اللقاء.فالسيد
هذااللقاء.
فيهذا
زون--في
زون
مشروع
بداياتمشروع
منذبدايات
المشروعمنذ
مديرالمشروع
هومدير
الكواريهو
الكواري
مفتوح
مكانمفتوح
زونمكان
أسبايرزون
بأنأسباير
نضيفبأن
أننضيف
ويبقىأن
ويبقى
حكومتنا
نشكرحكومتنا
أوال،،نشكر
أوال
علىسؤالكم:
ورداً على
ورداً
ليصبح
الحقاً ليصبح
تطورالحقاً
والذيتطور
الرياضية،والذي
المدينةالرياضية،
المدينة
اهتماماتهم
مختلفاهتماماتهم
علىمختلف
العائلةعلى
أفرادالعائلة
لجميعأفراد
لجميع
سؤالكمً ً :
والتي
إياها،والتي
أولتناإياها،
التيأولتنا
الثقةالتي
علىالثقة
الرشيدةعلى
الرشيدة
العديد
استوعبتالعديد
التياستوعبت
المنطقةالتي
زون––المنطقة
أسبايرزون
أسباير
وأعمارهم.
وأعمارهم.
شاهدين
اليومشاهدين
نقفاليوم
أننقف
استطعناأن
لمااستطعنا
لوالهالما
لوالها
.2006
اآلسيوية.2006
األلعاباآلسيوية
دورةاأللعاب
منافساتدورة
منمنافسات
من
والمنشآت
القطريةوالمنشآت
العمارةالقطرية
تطورالعمارة
علىتطور
على
فجر
أول فجر
مع أول
كفكرة مع
نشأت كفكرة
زون نشأت
أسباير زون
أسباير
الماضي
أصالةالماضي
بينأصالة
تجمعبين
والتيتجمع
الرياضية،والتي
الرياضية،
اسهامات
علىاسهامات
الضوءعلى
اللقاءالضوء
هذاللقاء
فيهذ
وسنلقيفي
وسنلقي
على
على
اجتمعت
اجتمعت
فالمؤسسة
فالمؤسسة
التكنولوجيا.
التكنولوجيا.
وحداثة
وحداثة
وعلى
وعلى
المؤسسة
المؤسسة
رئيس
رئيس
الكواري
الكواري
هالل
هالل
السيد
السيد
وكانت
أسباير ،وكانت
أكاديمية أسباير،
على أكاديمية
طلع على
طلع
رقم11
األميريرقم
القراراألميري
صدورالقرار
بعدصدور
واحدبعد
قلبواحد
قلب
قطر
مجدقطر
صنعمجد
فيصنع
المؤسسةفي
اسهاماتالمؤسسة
اسهامات
11
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النابض
والقلب النابض
المفضلة والقلب
الوجهة المفضلة
تكون الوجهة
أن تكون
من أن
زون من
أسباير زون
مؤسسة أسباير
تمكنت مؤسسة
تمكنت
العام
في العام
اآلسيوية في
األلعاب اآلسيوية
لدورة األلعاب
استضافتها لدورة
منذ استضافتها
والرياضيين ،منذ
للرياضة والرياضيين،
للرياضة
األنشطة
من األنشطة
العديد من
استضافة العديد
على استضافة
العالية على
قدرتها العالية
على قدرتها
برهنت على
حيث برهنت
 ،2006حيث
،2006
زون
أسباير زون
واستطاعت أسباير
الوقت ،واستطاعت
ذات الوقت،
في ذات
العالمية في
والبطوالت العالمية
المتنوعة والبطوالت
المتنوعة
واإلقليميين
المحليين واإلقليميين
المنظمين المحليين
إمداد المنظمين
طريق إمداد
عن طريق
التميز عن
مسيرة التميز
تكمل مسيرة
أن تكمل
أن
للراحة
ووسائل للراحة
متكاملة ووسائل
وخدمات متكاملة
مرافق وخدمات
من مرافق
باحتياجاتهم من
والدوليين باحتياجاتهم
والدوليين
للتفوق
عالمياً للتفوق
مركزاً عالمياً
زون مركزاً
أسباير زون
يجعل أسباير
وبما يجعل
العام ،وبما
مدار العام،
على مدار
واالستجمام على
واالستجمام
الرياضية.
القطاعات الرياضية.
مختلف القطاعات
يخدم مختلف
يخدم
الرياضة
قطاع الرياضة
في قطاع
ريادتها في
على ريادتها
تؤكد على
أن تؤكد
زون أن
أسباير زون
مؤسسة أسباير
استطاعت مؤسسة
ولقد استطاعت
ولقد
ومختبرات
عصرية ومختبرات
ومبان عصرية
ومبان
متكاملة
دراسية متكاملة
وبرامج دراسية
خدمات وبرامج
من خدمات
تقدمه من
بما تقدمه
بما
ٍٍ
على
الواعدة على
الرياضية الواعدة
المواهب الرياضية
لمساعدة المواهب
عالميين لمساعدة
ومدربين عالميين
متطورة ومدربين
رياضية متطورة
رياضية
الرياضي
الطب الرياضي
خدمات الطب
وبتقديم خدمات
المستقبل ،وبتقديم
في المستقبل،
التفوق في
رموز التفوق
يصبحوا رموز
أن يصبحوا
أن
ومن
التام ومن
الشفاء التام
مرحلة الشفاء
إلى مرحلة
بهم إلى
للوصول بهم
المصابين للوصول
الرياضيين المصابين
تأهيل الرياضيين
وإعادة تأهيل
وإعادة
انعاش
في انعاش
يساهم في
مما يساهم
العالمية ،مما
المنشآت العالمية،
تنافس المنشآت
تحتية تنافس
بنى تحتية
تطوير بنى
خالل تطوير
خالل
طريق
عن طريق
وذلك عن
المجاالت ،وذلك
من المجاالت،
كثير من
في كثير
قطر في
لدولة قطر
االقتصادية لدولة
الحركة االقتصادية
الحركة
لوجستيكس.
وأسباير لوجستيكس.
وسبيتار وأسباير
أسباير وسبيتار
أكاديمية أسباير
من أكاديمية
كل من
تقدمها كل
التي تقدمها
الخدمات التي
الخدمات
تنمية
مشروع تنمية
لقب مشروع
على لقب
بحصولها على
أخيراً بحصولها
المؤسسة أخيراً
جهود المؤسسة
توجت جهود
ولقد توجت
ولقد
العالمية
السفر العالمية
جوائز السفر
برنامج جوائز
سياق برنامج
في سياق
العالم في
في العالم
الرائد في
الرياضية الرائد
السياحة الرياضية
السياحة
.2011
للعام .2011
للعام

تواصل معنا..
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October | 2012

2012 | أكتوبر

Aspire Academy Graduate Brashim Wins
برشم خريج األكاديمية يحصد الميدالية البرونزية
Olympic Bronze Medal at London 2012

2012 في أولمبياد لندن

Interview with AZF President,
مـقـابلــة مــع رئيس مؤسسة أسباير زون
Mr. Hilal Al Kuwari
السـيــد هـالل الكــواري
Aspire Academy Implements أكاديمية أسباير تستخدم
New Player Tracking System
(Inmotio)
الالعبين
“إنموشيو” لقياس أداء
ASPIRE ACADEMY
PLAYER
WINS
 لإلسكواشSQUASH
ببطولة ألمانيا
 يفوزAL-TAMIMI
أكاديمية أسباير
خريجDUTCH
عبدالله التميمي
JUNIOR OPEN

للشباب
 رميJUNIOR
في لعبةRECORD
ً جديداIN
ًعالميا
ًيحقق رقما
ASHRAF EL-SEIFY
SETSالمطرقة
NEW WORLD
HAMMER
THROWالسيفي

The Torch -Doha Wins
“Business Destinations Best Luxury
Hotel in Qatar 2012”
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أشرف

فندق الشعلة
يحصل على جائزة أفضل
فندق في قطر
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