Z o n e

n e w s l e t t e r

April | 2013
Quarterly

Second Annual National Sports Day
Roaring Success

Aspetar’s Pioneering High Altitude Conference Concludes
Dr D’Hooghe, FIFA Medical Panel Chief, Praises Aspetar Facilities

Al Tamimi: Qatar’s No1 Racket Player Continues to
Take the World of Squash by Storm

Aspire Academy Students
Collect Gold Awards

Aspetar Launches Injury and Illness Prevention Program

Aspire Zone Foundation is a pioneering international sport project, thanks to its
member organizations which is compromised of Aspire Academy, Aspetar, and Aspire
Logistics. Each has its individual role to perform in realizing a comprehensive mission.
AZF proved to be the favorite destination for decision makers in the sports industry
and the pulse of sports and athletes, thanks to its intense activities calendar
throughout the year. The range of services appeal to local, regional and international
event organizers, only to make Aspire Zone a center of excellence that services the
Sports World needs. Aspire Zone is a perfect setting to combine sport and leisure.
Rising to international prominence through the successful staging of 2006 Asian
Games, AZF is the home to some of the world’s finest sport stadia and venues offering
a stimulating combination of sport, sports medicine and research, and sport education.
Moreover, AZF was voted the World’s Leading Sports Tourism Development Project
for the World Travel Awards 2011.
Besides, AZF organizes the ASPIRE4SPORT, a major platform for world-leading sports
personalities, managers, decision-makers, and sporting gurus, who meet to discuss
the latest trends, technologies, breakthroughs, and hot-button issues in the world of
sport.
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Aspetar’s Pioneering High Altitude Conference
Concludes
Dr D’Hooghe, FIFA Medical Panel Chief, Praises Aspetar Facilities

A

spetar’s ground-breaking Altitude Training and Team Sports Conference was held on 24-25th March.

The two-day symposium was designed for experts who are interested in enhancing performance levels in team-sport
players through altitude training reflects Doha’s position as the Middle East’s sport capital.
Dr Michel D’Hooghe, Chairman of the Medical Committee of FIFA, addressed the audience during the opening session on
Sunday, with an opening speech titled: “FIFA Medical Vision Concerning Playing Football and Altitude.”
The FIFA Medical Commission Chairman Dr. D’Hooghe was full of praise for Aspetar.
“Its fantastic team of doctors with their great scientific knowledge are doing great work in helping injured sportsmen,
especially footballers.” He added, believing that Aspetar would play a key role with FIFA in treating footballers with
serious injuries.
“Aspetar is also a designated FIFA centre of excellence. We will use its expertise whenever there is a need,” D’Hooghe
stated.
Aspetar is expected to be at the heart of the event when Qatar plays host to the World Cup 2022.
Discussing the 2022 FIFA World Cup, D’Hooghe said: “There are a multitude of fantastic doctors who specialise in
various fields of sports medicine, and this will be a tremendous help to the 2022 FIFA World Cup.”
Aspetar received the FIFA Medical Centre of Excellence accreditation by F-MARC in 2009.
It has a bright record of treating high-profile footballers, such as Argentina and PSG star Javier Pastore, Arsenal
defender Abu Diaby, Brazilian Player Fernando Menegazzo, and Omani Ali Abdullah Al-Habsi Wigan Athletic (UKPremiere Leage) goal keeper.
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Second Annual National Sports Day
Roaring Success
Over 30,000 Eager Sports Enthusiasts Flock to the Zone

A

spire Zone proved to be the perfect destination to celebrate the second annual National Sports Day on 12 February,
2013. Thousands of city’s residents flocked to Qatar’s sports city to take part in an assortment of events that were on
offer throughout the day to men and women of all ages and fitness levels.

The Fun-Run
The sporting festivities kicked off with
a 4km fun-run around the Zone. More
than 2,000 walked, jogged, and ran
across the finish line outside Khalifa
International Stadium.
Mr. Hilal Al Kuwari, President of AZF,
and Mr. Khalifa Al-Kubaisi, Safety and
Security Manager at AZF, were among
some of the first runners to cross the
start line.

A Journey to Remember
This year’s A Journey to Remember
gave the public an insight into the
world-class venues at Aspire Zone. The
route began at Khalifa International
Stadium and wound through Aspire
Dome and its indoor football pitches.
The journey featured a step into health
booth at the end of the walk, which
enabled participants to learn about
AZF’s new healthy-lifestyle program.

2

Aspire Academy Programs
Alongside the events open to the public,
AZF also organized a number of games,
tournaments and competitions for
members of Aspire Academy programs,

including
the
Multisport
Skills
Development Program, Aspire Active
and the Football Skills Development
Centers.
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Hosted Events
Toyota, RasGas, Ministry of Finance,
Qatar Equestrian Federation, and the
National Human Rights Committee
were among the 30 organizations that
hosted private events at Aspire Zone
specifically designed to improve their
employees’ fitness levels.
Further events included the breaking
of the Guinness World Record for the
largest five-a-side football match, which
was held by Shell in partnership with
Qatar Football Association. The match,
which ran continuously for 11 hours,
58 minutes and 12 seconds, was played
by a total of 523 participants. Also, an
American football demonstration was
held, followed by a presentation match,
which turned out to be a first instance
for Doha.

#Aspire_best2remember: Social
Media Competition
In addition, AZF ran a social media
competition
throughout
the
day
encouraging
individuals
to
take
photographs or videos of an activity
taking place at Aspire Zone. The prizes
included an iPad mini, an iPhone 5, an
iPod nano, and The Torch-Doha Hotel
dinner vouchers.

Light the Torch
Set against the setting Doha sun, Light the Torch wrapped up the day’s exciting
events. Aspire Active staff members pedaled 30 stationary bikes stationed outside
The Torch-Doha Hotel in an attempt to generate enough power to light the hotel’s
outdoor lighting system.

Aspire Academy
Gymnasts Compete
in the 2nd GCC
School Sports Games
Team brings Home NINE
Medals

F

ive gymnastics student-athletes
from Aspire Academy achieved top
honors in the 2nd GGC School Sports
Games in February 2013.

The 2nd GGC School Sports Games
featured four different events:
athletics, gymnastics, swimming
and table tennis.

The Qatar U-14 gymnastics team,
comprising of Ali Al Naimi, Abdulaziz
Salem, Ahmed Nabeel Mousa,
Abdulla Al Romaihi, and Abdullah
Ibrahim, won four gold medals,
two silver medals and three bronze
medals during the event.

More than 250 boys and girls
from seven countries across the
region, including Saudi Arabia,
Kuwait, Iraq, Bahrain, Oman,
Yemen, and the United Arab
Emirates, gathered in Dubai to
compete.

Mr. Ali Ahmed Al Hitmi, Student Care
Manager at Aspire Academy and
President of the Qatar Gymnastics
Federation,
commented
on
the achievement: “I would like
to thank and congratulate all
members of the Academy for their
contribution. I am truly confident
that we are going to achieve more
success with our talented boys in
this classic and demanding sport.”
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Dynamic Table Tennis Duo Brings Home the Gold
Young Athletes Shine in International Tournament

A

spire Academy student-athletes
Jassim Al Sanadi and Abdulrahman
Al Naggar took home gold at the
2013 Bahrain International Junior
and Cadet Open, the inaugural event
of this year’s International Table
Tennis Federation (ITTF) Junior
Circuit, which was held in February,
2013.
The young athletes, who were seeded

second going into the tournament, won
gold in the Cadet Boys’ Team title after
narrowly defeating Singapore 3-2 in
a tightly contested final. The duo also
had to face Asian table tennis giants
Chinese Taipei.
Both
players
performed
well
throughout the competition and were
able to remain focused, despite the
pressure to win.

Bahrain Table Tennis Association
(BTTA) president Shaikha Hayat bint
Abdulaziz Al Khalifa presented the
winners with their medals in an
award ceremony.
A total of 11 countries from around
the world competed in the Bahrain
Open, which ran over a period of
five days.

Aspire Academy Teams Impress
in Triangular Tour
Aspire Academy’s Khalid Mounir Ali Receives ‘Player of the Tournament’
Award in 1998 Category

A

spire
Academy’s
Triangular
Tournament,
which
saw
Aspire
Academy take on and beat European
clubs Gheorghe Hagi Football Academy
and Schalke 04, came to a close in
March 2013.
Both the Aspire 1998 and 1999
teams performed well, putting on an
impressive display of skill and tact
against their European counterparts,
and
winning
their
respective
competitions.
Six matches were

4

played over a period of three days
during the tournament, which is
held annually.
Roberto Olabe, Football Director
at Aspire Academy, said, “Aspire
Academy hosts tournaments like
these every six weeks. They are a
good opportunity for our players
to compete against different teams,
not only against clubs within
the region, but also prominent
European football academies like

Gheorghe Hagi Football Academy.”
In a closing ceremony following
the
final
two
matches
on
Wednesday, Dragos Denis from the
Gheorghe Hagi Football Academy
was awarded the ‘Best Player in
the Tournament’ trophy for the
1999 age category, whilst Khalid
Mounir Ali of Aspire Academy was
awarded the ‘Best Player in the
Tournament’ trophy for the 1998
age group.
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Aspire Academy
Represents
Qatar at the
International
Education Forum
Theme of Event:
“Education Calendar
for Improvement and
Development”

A

spire Academy represented Qatar,
along with a delegation from the
Department of Education and Student
Aid, in the International Exhibition and
Forum for Education 2013 in Riyadh,
Saudi Arabia, from 18 to 22 February,
2013.
Aspire Academy’s goal in participating
was to publicize its world-class
curricula and its unique combination

of sports and education, as well as
foster and exchange new ideas in this
realm. Aspire Academy school director
and the head of delegation, Mr. Jassim
Al-Jaber, said, “Our participation in
the event stemmed from our desire
to showcase the iconic role Aspire
Academy is playing in the region
and international stage, as well as
experience and benefits from other
best-practice ideas.”

During the exhibition, Aspire delegation
received a large number of visitors who
were briefed about the various facilities
that exist at the Academy as well as the
educational development pathways that
the Academy boasts for its student-athletes.
The Aspire Academy booth was visited by
His Highness the Saudi Prince Faisal bin
Abdullah bin Mohammed bin Abdulaziz on
the second day, and who paid tribute to the
management of Aspire Academy.

Aspetar Launches Injury and Illness
Prevention Program
Dr. Al Kuwari, “ASPREV is a Revolutionary Initiative that is Focused on
the Long-Term Results”

A

spetar has launched its new
Injury and Illness Prevention Program
(ASPREV).
The initiative was introduced at an
Aspetar-organized
international
conference toward the end of February
and highlighted Aspetar’s plans to
develop a research and education
program on injury and illness prevention
in Qatar over the next decade.
The

two-day

conference

featured

an analysis of “The Scandinavian
Experience”, highlighting examples
of how nationwide research and
education programs on injury and
illness prevention have been developed
in Norway, Sweden and Denmark.
Dr. Khalifa Al Kuwari said, “The aim
of the conference was to bring in
specialists from all over globe to
complement our existing resources and
through discussion further develop
ASPREV”.

“The Scandinavian experience is a key
example of how important research
is within this particular field as the
program has significantly reduced
the number of athlete injuries in that
region. The aim of ASPREV is not
only to recreate this success here,
but to do so through our own unique
scientific formula. We are confident
that through the program we will be
able to drastically decrease athlete
injuries in Qatar and the region,” he
added.
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Aspetar: Official Sponsor of the FINA Arena
World Cup 2014
Continuing to Sponsor Major Sporting Events Around the Region
Dr. Khalifa Al Kuwari “Aspetar’s Support for Elite Sports Reinforces its Position as a Leading Sports
Medicine Provider”

A

spetar signed an agreement
with
the
Qatar
Swimming
Association (QSA) in March 2013
that will see the orthopedic
hospital become one of the
official sponsors of the FINA
Arena World Cup, set to take
place from 10 to 14 of December
2014 in Doha.

Dr. Dijkstra, Chief Medical Officer
of the 12th FINA World Swimming
Championships (25m) Doha 2014,
and signatory for Aspetar, said, “It
is with great pride and an enormous
sense of responsibility that Aspetar
collaborates with Qatar Swimming
Association on a sporting event of
this magnitude.”

Aspetar has a long history of
sponsoring
world-class
sporting
events around the region. In January
2013, Aspetar supported the annual
Commercial bank Qatar Masters,
and in February, Aspetar supported
the Qatar Total Open 2013, which
attracted an assortment of top female
tennis players from around the globe.

Football Giants
Compete in Ultimate
Grudge Match
Spain and Uruguay Play
International Friendly
at Khalifa International
Stadium

R

eigning European and world champions Spain
defeated the current South American champions
Uruguay 3-1 in an international friendly match
at Khalifa International Stadium played out on 6
February, 2013.
In addition, prior to the match, Spain displayed
its glittering collection of trophies, including the
FIFA World Cup and UEFA European trophies, at
Aspire Academy for members of the community
to view.
Ivan Bravo, the Director General of Aspire
Academy said, “It was a true honor to have the two
highest prizes in football here at our Academy. I
know fans will relish the opportunity to see the
trophy again, when Qatar proudly hosts the FIFA
World Cup 2022.”
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European Football
Giants Praise Aspire
Zone After Completion
of Training Camps
Top International Teams
Complete their 2012-2013 MidSeason Training Programs at
Aspire Zone

E

uropean football clubs, Manchester
United FC, Paris Saint-Germain FC, FC
Bayern Munich and FC Schalke 04,
were full of praise for Aspire Zone after
the completion of their winter training
camps in January 2013.
During the camps, the players
underwent intensive training prior
to the start of the second half of the
European football seasons.

Zlatan Ibrahimovic, striker for Paris
Saint-Germain, praised Aspire Zone
stating, “I am at a loss for words. I
have never seen anything like this
before, where you have everything in
one place. The Aspire Zone project has
created an opportunity for the people
in Qatar. I am very happy for them. The
future looks good.”
Bayern Munich coach Jupp Heynckes

further complimented the Zone, “In
my long career, I’ve never held such an
outstanding training camp as we’ve had
here. Everything is just right. We’ve
trained exhaustively and at a very high
level. There couldn’t have been better
conditions for a winter training camp.”
The winter camps at Aspire Zone were
divided into daily training sessions and an
assortment of friendly football matches.

Aspire Zone
Hosts Second
Annual
Al Kass Youth
Tournament
Top Teams from
Around the Globe
Compete

T

he second annual Al Kass U-18
Tournament took place at Aspire
Zone from 28 January to 7 February,
2013. Two Aspire Academy teams,
Aspire Qatar and Aspire International,
were among the twelve teams that
competed this year.

The Aspire team’s performances were
all the more remarkable as Aspire
Qatar was the youngest team of the
tournament, and Aspire International
comprised of players from diverse
range of backgrounds.
Aspire International snatched fifth
place following an intense shootout
which saw the team beat Real Madrid,
4-2. Aspire Qatar came in seventh
position, dominating the final match
against Liverpool FC 3-1. Paris SaintGermain was unable to defend its title
as Brazilian football club Fluminense
secured first place.

The Aspire Academy players impressed
spectators, both in and out of Qatar,
after a series of strong performances
against some of the world’s best U-18
teams, including Liverpool, Real Madrid,
Boca Juniors, Inter Milan, Fluminense,
Paris
Saint-Germain,
Yokohama,
Esperance Sportive de Tunis, Zamalek,
and Al Nassr.

Additionally, Fahad Ali Obaid from
Aspire Qatar and Alassane Diallo from
Aspire International were presented
with most valuable player of the match
awards.
Ivan Bravo, Director General of Aspire
Academy, said, “Aspire is extremely

proud to host some of the best
youth teams in the world. The Al
Kass International Cup presents a
tremendous opportunity for our
Aspire Academy boys to gain valuable
experience playing in a competitive
tournament environment.
Al Kass U-18 Tournament represents
the future of football, as the second
edition built on the success of the
inaugural tournament in 2012 in
expanding football’s season to Qatar.
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Participants Compete in Grueling
Torch-Doha Hotel Staircase Run
Stair-runner ‘Extraordinaire’ Thomas Dold Competes
Thomas Dold, a world leader in the
sport of professional tower running,
was the first runner to set off, setting
an incredible time of 6:31 for the
competitors to beat.

H

undreds of spectators gathered
to watch participants conquer
Qatar’s tallest building in Aspire Zone
Foundation’s second annual TorchDoha Hotel Staircase Run on 16
February, 2013. Competitors raced
up 1,304 steps to the 51st floor in
an attempt to beat world-renowned
staircase runner Thomas Dold and
claim the highly coveted first place
position.
The 240 competitors were comprised
of local and international runners
including the Minister of Justice, H.E.
Hasan Bin Abdullah Al Ghanem.

“Aspire Zone and The Torch-Doha Hotel
did a wonderful job. I think today we
have seen a really good competition,
and I’m looking forward to seeing what
they do next year. This run has the
potential to become world-class,” Dold
stated at the end of the race.
Prior to completing the race, Dold
underwent a full medical checkup
at Aspetar. The runner praised the
services provided by the hospital, as
well as the highly trained medical staff.
Dr. Khalifa Al Kuwari, CEO of Aspetar,
commented on the visit, “We are
really proud to welcome Mr. Dold.
We regularly receive visits from
international athletes; they all trust
Aspetar and rely on our experts for
diagnosis and treatment. Providing
world-class services to elite athletes
is part of our long term commitment

to developing sport in Qatar and
globally.”
Families, friends, and members of
the public spurred on the racers
as they completed the exhausting
climb. A variety of entertainment
was on offer catering to the whole
community, including a bouncy
castle, face painting stalls, and
balloon art.
Results
Men’s Category
1 – Jiri Vysteijn, 7:48
2 – Richard Kimani, 8:27
3 – Ben Simpson, 8:39
Women’s Category
1 – Elizabeth Cothran Isom, 9:25
2 – Arnlaug Wangensteen, 9:29
3 – Raimey Adelle Olthius, 10:35
Professional’s Category
1 – Thomas Dold, 6:31
2 – Omar Bekkali, 6:52
3 – Rolf Majcen, 7:12

Aspire Zone Opens Radio
Controlled Car Race Track
Circuit Features Tight Corners, Sweeping
Arches and Jumps

A

ZF, in conjunction with the Qatar Remote Controlled Car Racing
Group (QRCRG), inaugurated a radio controlled car race track located at
the Zone in February 2013.
The circuit features an off road track that is 350m long and 4m wide
over an area of 1650sqm.
The type of car used on the track is a 1/8th scale buggy and each car
is fitted with a computerized timing system. Each lap takes between
45-60 seconds and cars can reach a top speed of approximately 60kph
with an average speed of 30kph.
Mr. Abdulaziz Al Mahmoud said: “Radio controlled car racing is
extremely popular throughout the world and has a significant following
in Qatar. Aspire Zone is keen to add to its extensive list of activities and
to provide the players and fans of this game with an appropriate, wellequipped and up-to-standard track to organize activities and races.”
The first race took place in March and saw 25 drivers from across the
country take part.
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AZF’s step into health Program Attracts Thousands of
Participants
Aims to Encourage the Community to Lead Healthier, More Active
Lifestyles

A

ZF’s year-round communityinspired
fitness
program
was
launched amid great public reaction.
It is designed to engage the people
of Qatar in a self-managed lifelong
program based on a moderate
amount of daily healthy activities,
specifically walking.

Upon signing up to step into
health, participants are given a
free pedometer to keep count of
their daily steps, as well as free
online support which provides
links to information on healthy
eating,
upcoming
events
and
activities.

The initiative is unique as it is based
on non-competitive and recreational
exercise that can be easily fitted into
everyday life. It has been designed
for everyone aged 16 and up and for
all fitness levels.

The program, which launched at
the start of the year, has welcomed
thousands of participants of all
ages and fitness levels from across
the country.

Mr.
Mohammed
Abdullah
Al
Malki, one of the participants,
praised AZF, “I’d like to express
my gratitude to AZF for this
initiative. This is an excellent AZF
program designed to encourage
members of the community not
only to participate, but more
importantly to make this a daily
part of their routine.”
Commercial Bank of Qatar, RasGas,
and Ooredoo are sponsors of step
into health.

Aspire’s Second Annual Aquathon
Series Comes to a Close
New Junior Categories Prove Particularly
Popular

A

spire
Zone’s
second
annual Aquathon came to
a close in February 2013.
The hugely popular series
ran over a period of five
months and witnessed the
participation of over 500
individuals.
Designed for all ages and
fitness levels, individuals
from diverse backgrounds
took part including Chris
Arthey, a British amputee.
In
addition,
two
junior
categories were also created
to cater for a younger
audience.

Overall winners were decided on a
best three-out-of-five race basis.
Tom Whateley, a series winner for
open men, praised Aspire Zone,
saying, “The venues are incredible.
The opportunity to swim in an
Olympic pool and run around a
beautiful park. It just doesn’t get
better than this in Qatar.”
The series included three routes: the
adult race consisted of a 500m swim
and a 5km run; the 12-13 year old
age category featured a 200m swim
and 3km run; and the 10-11 year
old age category was comprised of
a 100m swim and 1.5km run.
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Aspire Zone Receives Award of Recognition from Business
Destinations Magazine
Publication Acknowledges AZF’s Commitment to Providing Outstanding
Venues and Services Management

A

spire Zone was awarded the ‘Best
Meetings and Conference Centre’ in
the Middle East for 2012 by Business
Destinations magazine for its ability
to host diverse range of conferences,
as well as manage international sports
events. The announcement came at the
start of January 2013.
“AZF is honored to receive this
recognition for the Best Meetings and
Conference Centre in the Middle East,”
said Aspire Logistics Director General
Mr. Abdulaziz Al Mahmoud.

“The award is in recognition not only
for the outstanding venues at Aspire
Zone, but also the comprehensive list
of services that are offered to event
organizers.” he added.
“Aspire Zone caters not only for world
class sports events and training, but
also provides a truly unique business
destination for a range of activities and
this award provides an opportunity
for an insight into the adaptability
of the Zone as a world class event
destination,” he concluded.

Academy Holds Inaugural
“Aspire for Education” Congress
Successfully Highlights Contemporary Issues of Education and the
Themes Surrounding the Industry

T

The
conference
was
geared
at
empowering the student-athletes achieve
their maximum career potential and
personal fulfillment.

he first edition of the Aspire
Education Congress, organized by
the Education and Student Care
Department at Aspire Academy
in collaboration with the Center
for Entrepreneurship and Career
Guidance, Bedaya, took place at the
beginning of March 2013 at Aspire
Academy.

education sector, reinforcing that the
exchanging of experiences will help
overcome common challenges.
Bravo went on to describe the role
of Aspire Academy as a sports
educational institution that combines
excellence in sport and education
under one roof.

Further, the conference highlighted the
variety of higher education options,
enrolment opportunities for studentathletes, and job market trends.

Ivan Bravo, Director General of Aspire
Academy, addressed the attendees in
welcoming speech. He emphasized
the importance of communication
between individuals within the

In addition to an exhibition, an
assortment
of
lectures,
panel
discussions,
workshops,
and
presentations, were held throughout
the event.

With the success of the event, the
conference contributed to the realization
of the ambitious goals of Qatar’s National
Vision 2030, which aims to transform the
country into a knowledge-based society.
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AZF Enters Partnership with the
Permanent Committee for Drug and
Alcohol Affairs
Agreement Aims to Raise Awareness of the Negative Effects of
Drugs in Qatar
Mr. Hilal Al Kuwari, President of AZF
and Saad bin Jassim Al Khulaifi, Staff
Major General & Director General of
Public Security and the Chairman of
PCDAA, attended the ceremony.

A

spire
Zone
Foundation
(AZF) signed a Memorandum of
Understanding (MoU) with the
Permanent Committee for Drug and
Alcohol Affairs (PCDAA), an entity
under the Ministry of Interior, at
the end of December 2012, with an
aim to support the activities of the
PCDAA and help raise awareness of
the risks of drugs.

Mr. Al Kuwari commented, “Our
support to the MOI’s Drug Enforcement
Administration (DEA) and its nationwide
efforts plays an extremely crucial
role in preserving the country’s most
important resource - its people. Our
initiative comes from our belief that
protecting members of the community
from drug addiction and its physical,
psychological and sociological effects
is a national goal.”

“As known, sport plays an important
part in protecting the youth from
drugs. AZF has the right state-ofthe-art venues and international
expertise needed to enable physical
and psychological rehabilitation,
and we will not hesitate to place
them at the disposal of the DEA,” he
added.
The signing ceremony came as
part of AZF’s many initiatives to
support Qatar’s National Vision
2030 and under the goal of building
a physically and mentally healthy
population.

AZF Reuses Ooredoo’s Old Wooden Telephone Poles
Set to add a touch of tradition to Aspire Park

I

n an agreement signed between
AZF and Ooredoo (formerly Qtel), AZF
pledged to use Qatar’s old wooden
telephone poles as recycled material
throughout the 880,000sqm Aspire
Park.
A mainstay of public space in the
seventies and eighties, the signature
wooden telephone poles were phased
out following the introduction of
modern communication platforms.

Aspire Zone began utilizing the now
discarded material into amenities
located throughout Aspire Park
and the vast Aspire Zone.
The wood is being used in buildings,
chairs, signs and trash containers.
The initiative adds to the rustic
and eco-friendly atmosphere that
has become a hallmark of Aspire
Park.

“In-line with AZF’s vision of
instilling the spirit of creativity
within members of the Qatari
community, we are working to create
natural spaces that allow people to
recharge and become more inspired
and more productive. At AZF, we
are mindful of preserving all that
is authentic,” said Abdulaziz Al
Mahmoud, Aspire Logistics Director
General.
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Aspetar Scientific
Advisory Board
Meets

T

he Aspetar Scientific Advisory
Board (ASAB) meeting was held
from 26 to 27 February, 2013, at
the region’s premier orthopedic
hospital.

Aspire Zone Foundation Employees
Participate in Blood Donation Campaign
Attempts to Increase the Blood Supply in
Qatar and Raise Awareness of the Ongoing
Need for Donors

A

ZF, in-line with its year-round corporate social responsibility strategy,
supported Hamad Medical Corporation’s (HMC) winter blood donation
campaign by organizing a day in February 2013 for AZF employees and their
families to donate blood.
AZF President Mr. Hilal Al Kuwari said, “Giving blood is a great way to
contribute to society and celebrate the gift of life. We are absolutely delighted
with the turnout today and would like to say a big thank-you to each and
every person who donated.”
“The combined effort of our employees is a testament to the company’s
shared values and beliefs of serving the wider community,” he added.
Each procedure took less than 15 minutes to complete and was overseen by
the staff of HMC.

Chaired by Aspetar’s CEO Dr. Khalifa
Al Kuwari, the two-day panel met to
discuss an array of important topics,
ranging from upcoming projects
and the development of Aspetar, to
common issues.
The ASAB meetings take place
twice a year, and board members
are comprised of doctors based at
Aspetar and who hail from a number
of different countries, including
Hong Kong, Italy, Australia, Saudi
Arabia, Sweden, Switzerland and
the United States.
The advisory
members
combine
their
vast
knowledge,
experience,
and
resources to develop the initiative.
Aspetar aims through the Scientific
Advisory
Board
to
further
knowledge
and
experience
in
the field of research and clinical
education in order to meet its vision
to be a leader in the field of sports
medicine by 2015.

Aspire Academy Celebrates New
“Football Dreams” Talents
Gala Dinner Honors 32 Young Talented Footballers

A

spire Academy held a gala dinner
in The Torch-Doha Hotel in February
2013 to celebrate the Grand Finale
of the sixth edition of the Aspire
Football Dreams program.
A number of officials were present
at the dinner, including Aspire Zone
Vice President, Mr. Tariq Abdulaziz
Al Nema; Director General of Aspire
Academy, Ivan Bravo; Director of
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International Affairs Aspire, Andreas
Bleicher; Spanish football legend
and Al Sadd player, Raul Gonzales;
five times world cup present Serbian
coach, Bora Multinuvic, as well
as ambassadors and diplomatic
representatives of countries included
in the program.
This sixth edition selected 32 young
talented boys born in 1999 from 12

countries across three continents;
Asia, Africa and Latin America.
The top 32 boys were brought to Qatar
to undergo a two week trial and intense
training program, which also included
friendly games against FC Barcelona’s
youth team. They were accompanied
by 62 young players from previous
editions representing the four age
groups: 1995, 1996, 1997 and 1998.
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Aspire Academy Signs Mou With Fanar
Mr. Bravo: “The MoU Provides a Collaborative Platform to carry out
our Shared Mission of Empowering and Educating the Community.”

A

spire
Academy
signed
an
agreement of collaboration with
Qatar Islamic Cultural Centre, FANAR,
of the Ministry of Endowments and
Islamic Affairs, in March 2013.
The two organizations were brought
together because of their shared
ideals of translating the Qatar
National Vision 2030, in particular, its
social development pillar, which calls

for a just and safe society able to offer
compassion and high moral values in
human and social interactions and
conducts.
As part of the agreement, the
two sides agreed to strengthen
academic and educational relations
and increase cultural and social
exchange between them, especially
while engaging the identified groups

including
non-Arabic
speaking
expatriates in fields such as Arabic
language teaching.
Mr. Abdullah Mohammed Al Mulla,
Director of FANAR, said on the
occasion, “The agreement opens up
a new frontier for Fanar to make
available its expertise in offering
a variety of cultural bridging
courses.”

Aspire Academy Researcher Calls for the Use of
Social Computing in Higher Education
Concludes that Social Media and Digital Networks could
Elevate the Quality of Education

K

halid Abdul Nabi Abu Seif, a teacher
at Aspire Academy and a researcher in
information technology at the University
of Salford, Manchester, United Kingdom,
discussed the benefits of social
computing in higher education in his
study entitled “The Great Opportunities
for the Development of Higher Education
Using Social Computing Systems” in an
interview with Al Arab in January 2013.
Abu Seif’s study aimed to understand
the advantages of using social

computing tools, specifically social
media, and their ability to improve
the performance of some areas of
business and education systems.
He confirmed that they can help
teachers and students alike in the
teaching and learning process.
Additionally, the study showcased
a number of statistics and previous
pieces of research, highlighting that the
majority of social media discussions
revolve around the subject of education.

According to him, social media
platforms provide an opportunity
to create virtual classrooms and
initiate discussions complimenting
the material presented to students.
These networks are not only
helpful in exchanging thoughts
and opinions, but also in sharing
documents, data, research material,
and formulating two-way channels
of communication between students
and teachers.

Aspire Zone Foundation Participates in the Gartner CIO Summit

A

spire Zone Foundation (AZF)
participated in the Gartner CIO Summit
held on 5-7 March 2013 in Dubai to
showcase the foundation’s experience
in
successfully
implementing
an
enterprise-wide content management
system.

foundation, meet business needs, and
increase productivity.

The system, called Laserfiche Electronic
Document Management System (EDMS),
stands out as a unique solution.

In 2012, Laserfiche, the US based
software company who produced
this Enterprise Content Management
solution, presented AZF with the
annual “Run Smarter” Award, certifying
the implementation as one of the
outstanding implementations in the
world.

The EDMS was customized in-house
to enhance collaboration across the

The Gartner CIO Summit was held for
the first time in the region.

Aspire Zone Instgram Account Launched
Aspire Zone Foundation has launched its Instgram account: aspirezoneqa.
In addition to facebook and twitter, the new account improves AZF social networking with the
public.
Upon this occasion, AZF invites the public to send photos related to AZF and its activities to
social@aspirezone.qa. In return, the foundation will post good photos on this account.

Please scan the QR code to follow us on instgram.
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aspire to inspire

Qatar’s No1
Racket Player
Continues to
Take the World
of Squash by
Storm
Abdulla Al Tamimi
Tops World Junior
Circuit Rankings

A

mbitious,
hardworking,
and
dedicated, former Aspire Academy
student, Abdulla Al Tamimi, has
impressed the international squash
world. Not only is he the reigning
world No.1 in the World Squash
Federation’s junior circuit rankings
(U-19), but he also has a growing
number of awards and accolades
under his belt.

“Aspire Academy enabled me to
study and play squash at the
same time. I was able to train
twice a day, as well as continue
my education. I know if I had
attended a conventional school, I
wouldn’t have been able to find
this balance.”

Most recently, the young athlete
defeated Ma Tsz Hei of Hong Kong
in a closely contested match to
claim the U-19 title at the Qatar
Open Junior Squash Tournament the
Khalifa International Squash Complex
in Doha in March.

The 18-year-old talented athlete,
who has been playing for over a
decade, is devoted to developing
his craft: “I train most days…I
train for an hour-and-a-half in the
morning and then the same in the
afternoon.” His desire to succeed is
clear: “I want to rank within the top
ten squash players in the world.”

Al Tamimi graduated from Aspire
Academy in 2012, which Al Tamimi
credits for being instrumental in his
development as a squash player.

His efforts have paid off and his
status as Qatar’s best squash player
has elevated the hardworking
student into a role model position.
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According to Al Tamimi’s coach of
six years, Geoff Hunt, the young
athlete’s work ethic is impressive
and he believes hard work is a
fundamental attribute needed to
succeed.
Al Tamimi also cited “belief”
as key to achieving your goals:
“Believe in yourself, trust in your
coaches. Believe that you can do
whatever you set your mind to.”
With so many achievements at
such a young age, it is clear Al
Tamimi has a bright future ahead
of him in the squash world –
whether it be a professional
athlete or as a coach.
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Events
2-5 May – 4th
Gulf Taekwondo
Championships

Radio Controlled Car Race every
Friday from 4pm – 8pm

Organized by the Qatar
Taekwondo & Judo Federation, the
4th edition of the championship
will see countries from around
the GCC region converge at Aspire
Zone to compete.

 بطولة الخليج الرابعة: مايو5-2
للتايكوندو
تنظم النسخة الرابعة للبطولة بواسطة
 حيث،االتحاد القطري للتايكوندو والجودو
سيشارك عدد من دول مجلس التعاون
.الخليجي للتنافس في أسباير زون

Exhibition on 3-4 May
at Aspire Dome
Ministry of Interior will host an
awareness weekend on 3-4 May
at Aspire Dome. There will be an
exhibition displaying the various
entities under the Ministry of
Interior including vehicles and
equipment. Lectures on security
will also take place.

تقيم وزارة الداخلية عطلة نهاية أسبوع توعوية
 وسيكون، مايو4 و3 في قبة أسباير يومي
هناك معرض لمختلف الكيانات التابعة لوزارة
، وستعرض المركبات والمعدات،الداخلية
.ًوستقام محاضرات عن األمن أيضا

Radio Controlled Car Race every Friday from 4pm – 8pm at Aspire Zone.
People can register at www.aspirezone.qa/events

.مساء في أسباير زون
8 – ً عصرا4 سباق السيارات الالسلكية كل يوم جمعة من الساعة
ً
www.aspirezone.qa/events :للتسجيل

18 May – HH the Emir
Football Cup

Ramadan Sports
Festival

HH the Emir Football Cup is set
to conclude in May. The finale,
determining who will take home
the trophy of the prestigious
football tournament, will take
place at Khalifa International
Stadium.

Aspire Zone will once again
organize the Ramadan Sports
Festival during the holy month.
Further information on the sports
available will be released soon
through				
www.aspirezone.qa/events

 بطولة كأس سمو األمير لكرة: مايو18
القدم

تختتم منافسات كأس سمو األمير لكرة
 حيث تعقد النهائيات التي.القدم في مايو
يتحدد فيها الفائز بالمركز األول في استاد
.خليفة الدولي

تنظم أسباير زون مرة أخرى مهرجان رمضان
 وسنقوم.الرياضي خالل الشهر الكريم
باإلعالن عن مزيد من التفاصيل عن
المسابقات الرياضية المتاحة عبر الموقع
			
:االلكتروني
www.aspirezone.qa/events
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Photo Gallery
Career Fair 2013.

His Highness the Heir Apparent
Sheikh Tamim Bin Hamad
Al-Thani visits Aspire Zone
Foundation’s stand at the
Career Fair 2013.

سمو ولي العهد األمين الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني خالل زيارته لجناح مؤسسة
.2013 أسباير زون بالمعرض المهني

HE the Minister of Energy and Industry
Dr. Mohammed bin Saleh Al Sada

HE the Minister of Energy and Industry 		
Dr. Mohammed bin Saleh Al Sada visited Aspire
Zone on the National Sports Day: saying “Doha is
the sports capital city of the world and Aspire is the
heart of sports in Doha.”

 وزير الطاقة والصناعة،سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
يزور أسباير زون في اليوم الرياضي للدولة ويصرح “الدوحة عاصمة
”. وأسباير قلب الرياضة في قطر،الرياضة العالمية

Training camp

Bayren Munich’s return to have their winter
training camp at Aspire Zone proves that
Qatar’s sports city is a leader in the field.

عودة بايرن ميونيخ إلقامة معسكره التدريبي الشتوي في
.أسباير زون تؤكد على ريادة مدينة قطر الرياضية

16

Training camp

Paris Saint Germain’s trainings at Aspire Zone
added energy to the foundation’s events
calendar.

تدريبات باريس سان جيرمان في أسباير زون أضافت إلى أجندة
.فعاليات المؤسسة نشاطاً وحيوية
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Photo Gallery

Dr. Khalifa Al Kuwari (Right) offering Aspetar shield for the legendary Saudi Player Sami Al Jaber &
Former AJ Auxerre Club Manager Guy Roux.

 المدير التنفيذي ( على اليمين) يقدم درع سبيتار لالعب األسطورة السعودي سامي الجابر و مدرب فريق،الدكتور خليفة الكواري
.اوكسير الفرنسي غي رو أثناء زيارتهما لمستشفى سبيتار أمس الثالثاء

Jelena Jankovic

Vision for the Doha 2014 FINA World
Swimming Championships

“We are very impressed by what we have seen
and discussed with Aspetar. We share the same
vision for the Doha 2014 FINA World Swimming
Championships, and that is to be exceptional.
We are looking forward to working with Aspetar
to promote swimming in this region.” Cornel
Marculescu, FINA Executive Director.
Jelena Jankovic, a professional tennis player
from Serbia and former World No. 1, during
her visit to Aspetar.

 التي تصدرت الترتيب،العبة التنس الصربية يلينا يانكوفيتش
. أثناء زيارتها لسبيتار،العالمي لالعبات التنس سابقا

نحن فخورون بما وقفنا عليه من إمكانيات في سبيتار ونتطلع
 ونتقاسم األفكار،معاً للترويج لرياضة السباحة في المنطقة
وفق رؤية واحدة وهي جعل بطولة العالم للسباحة الدوحة
 المدير، لتكون حدثاً استثنائياً ” السيد كورنال ماركوليسكو2014
.التنفيذي لالتحاد الدولي للسباحة
17
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Photo Gallery

Vladimir Samsonov, a professional table tennis player from Belarus, was treated at Aspetar on
February 20, 2013: “Aspetar is one of the best hospitals in the world, and I have complete confidence
and trust in its medical staff.”

 “سبيتار:  فبراير20  خضع للفحوص الطبية في سبيتار في يوم، أحد أشهر العبي تنس الطاولة، فالديمير سامسينوف،البيالروسي
”. وثقتي كبيرة في طاقمها الطبي،أحد أفضل المستشفيات العالمية

Aspire Academy Student-athletes attend a
squash winter camp in the United Kingdom.

الطالب الرياضيون في أكاديمية أسباير يقيمون معسكرهم
.الشتوي لالسكواش في المملكة المتحدة

Organized by Aspire Zone Foundation, in
collaboration with Dialogue Poets Council in
Qatar, Aspire Park hosted the World Poetry Day
celebrations.

، أمسية شعرية بحديقة أسباير،احتفاال باليوم العالمي للشعر
ً
.نظمها مجلس شعراء المحاورة القطري

Manchester United FC during
their winter training camp at
Aspire Zone.

معسكر مانشستير يونايتد الشتوي كان
.في أسباير زون
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عبد الله التميمي خريج
أكاديمية أسباير الذي
أدهش العالم
التميمي :األكاديمية
أتاحت لي فرصة الجمع
بين الدراسة واللعب
يواص���ل خري���ج أكاديمي���ة أس���باير ،عبدالله
التميم���ي لف���ت أنظ���ار جمي���ع المهتمي���ن
ومحبي لعبة االسكواش في العالم ،نظراً
لش���غفه وتفانيه الش���ديد للعب���ة ،فجهود
الالعب الش���اب لم تثمر فقط عن حصوله
عل���ى سلس���لة م���ن الجوائز وتقل���ده لعدد
من األوس���مة ،إنما أدت ب���ه للوصول إلى
أن يصن���ف على قمة هرم الترتيب الدولي
لالعبي االس���كواش تحت س���ن  19س���نة.
ه���ذا ،وق���د ف���از التميم���ي مؤخ���راً عل���ى
الالعب ماتس���ز هيي م���ن هونج كونج في
مباراة حاس���مة ،ليفوز بلق���ب بطولة قطر
الدولي���ة المفتوح���ة للش���باب والناش���ئين
تحت  19س���نة لالسكواش ،بمجمع خليفة
الدول���ي للتن���س واالس���كواش بالدوح���ة،
والتي جرت خالل ش���هر مارس .2013
وقد تخ���رج التميمي من أكاديمية أس���باير
في عام  ،2012والتي واصلت دعم الالعب
نتيج���ةلتط���ورهوتفاني���هتج���اهاللعب���ة.
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ومن جانبه ،قال الالعب عبدالله التميمي:
“ لق���د أتاحت أكاديمية أس���باير لي الفرصة
لك���ي أجمع بي���ن الدراس���ة واللع���ب ،حيث
تمكن���ت خ�ل�ال وج���ودي باألكاديمي���ة من
ممارس���ة التدريب لمرتين خالل اليوم ،ولم
يمنعن���ي ذلك م���ن مواصلة دراس���تي في
الوق���ت نفس���ه .وأن���ا عل���ى يقي���ن بأنني لو
كن���ت أدرس في مدرس���ة تقليدي���ة عادية،
لم���ا تمكن���ت م���ن القي���ام به���ذه المعادلة
والتوفيق بين االثنين”.
وف���ي ه���ذا اإلط���ار ،ص���رح الس���يد /جي���ف
هنت ،العب االس���كواش السابق ومدرب
قائال:
التميمي لفترة ست سنوات مضت،
ً
“إن أخالقيات العمل لدى الرياضي الشاب
تعتب���ر رفيعة ج���داً ومثيرة لإلعج���اب ،فهو
يؤمن بأهمية العمل الجاد كسمة أساسية
لتحقيق النجاح”.
وأكم���ل التميم���ي الحديث بالق���ول“ :كنت
دائ���م المواظبة عل���ى التماري���ن والتدريب،
فق���د كن���ت أت���درب لم���دة س���اعة ونصف

يومي���اً ف���ي الصب���اح ونف���س الفت���رة عن���د
العصر ،وكنت أطمح لكي يصبح ترتيبي من
بين أفضل عش���رة العبين لالسكواش في
العال���م والحمد لله حصل هذا” .كما أش���ار
الالعب إل���ى أهمية الثقة بالنفس كمفتاح
قائال“ :إن ثقتك
أساس���ي لتحقيق النجاح،
ً
في نفس���ك وفي مدربيك وفي قدراتك،
ستمكنك من تحقيق ما تطمح إليه”.
ويش���ار إل���ى أن التميم���ي  -اب���ن ال���ـ 18
عام���اً  -ق���د ك���رس نفس���ه لممارس���ة لعبة
االس���كواش من���ذ أكثر من عش���ر س���نوات،
حيث أثمرت جهوده عن وصوله إلى مرتبة
أفضل العب اس���كواش ف���ي قطر ،وأصبح
مثاال يحتذى به.
ً
ومما الش���ك فيه فإنه س���تكون للتميمي
حياة مهني���ة طويلة ومرموق���ة في مجال
س���واء كان ذلك كالعب
لعبة االس���كواش
ً
محت���رف أو م���ن خ�ل�ال عمل���ه المرتق���ب
كمدرب للعبة.
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أكاديمية أسباير توقع اتفاقية شراكة مع “فنار” في مجال اللغة العربية
والثقافة اإلسالمية
وقع���ت أكاديمية أس���باير اتفاقية ش���راكة
م���ع مركز قطر الثقافي اإلس�ل�امي “فنار”
التاب���ع إلدارة الدع���وة واإلرش���اد الدين���ي
ب���وزارة األوق���اف والش���ؤون اإلس�ل�امية،
وذلك س���عياً م���ن الطرفي���ن لتحقيق رؤية
دول���ة قط���ر .2030
ويأت���ي ذل���ك إيمان���اً بال���دور المن���وط بهما

لدع���م أه���م تحدي���ات الرؤي���ة ،والمتمثل���ة
ف���ي التحدي���ث م���ع المحافظ���ة عل���ى
التقالي���د ،وذل���ك وفق���اً لتحدي���ات ركي���زة
التنمي���ة االجتماعي���ة التي تس���عى لتطوير
مجتمع عادل وآمن مس���تند على األخالق
الحمي���دة والرعاي���ة االجتماعي���ة وق���ادر
عل���ى التعام���ل والتفاعل م���ع المجتمعات
األخ���رى والقيام بدوره في إطار الش���راكة

العالمي���ةم���نأج���لالتنمي���ة.
وقد اتف���ق الطرفان على تعزي���ز العالقات
األكاديمي���ة والتربوي���ة وزي���ادة التراب���ط
الثقاف���ي واالجتماع���ي والتعليمي بينهما،
خاصة بين الفئات المستهدفة من خاللهما
والمتمثل���ة ف���ي الوافدي���ن الناطقي���ن بغير
العربي���ةفيمج���التعلي���ماللغ���ةالعربي���ة.

باحث بأكاديمية أسباير يدعو الستخدام الحوسبة االجتماعية في التعليم
العالي
كش���ف خالد عبدالنبي أبوس���يف ،الباحث في
تكنولوجي���ا المعلوم���ات بجامع���ة س���الفورد
ف���ي المملكة المتحدة والم���درس بأكاديمية
أس���باير ،في دراس���ة أعدها مؤخرا ،عن “وجود
فرص كبيرة لتطوير التعليم العالي باستخدام
الش���بكات االجتماعي���ة” ،ف���ي مقابل���ة أجرتها
معه جريدة العرب في يناير .2013
وتهدف الدراسة إلى فهم كيفية االستفادة
م���ن ه���ذه النظ���م بم���ا تتضمنه من ش���بكات
التواص���ل االجتماعي في تحس���ين أداء بعض
مج���االت األعمال ،والتركيز على نظم التعليم
وكيفي���ة تطويرها باس���تخدام أدوات التواصل
االجتماعي.

وأك���دت الدراس���ة عل���ى أن نظ���م الحوس���بة
االجتماعي���ة بش���كل ع���ام يمكنه���ا أن تق���دم
نموذجا مميزا لمس���اعدة األس���تاذ والطالب
في عملي���ات التعليم والتعلم ،ومن ثم رفع
المس���توى وتحقيق قيمة أكبر .حيث تتمثل
القيم���ة الحقيقي���ة ف���ي كيفية اس���تخدامها
م���ن قب���ل تل���ك المؤسس���ات ف���ي الحصول
عل���ى أعل���ى فائ���دة أو تقلي���ل حج���م تكاليف
العم���ل.
وقد عرضت الدراس���ة جملة من اإلحصاءات
والبح���وث األكاديمي���ة الت���ي أجري���ت ،ومم���ا
يثي���ر االهتمام في ه���ذه اإلحصاءات أن أكثر
الموضوع���ات ت���داوال عل���ى هذه الش���بكات

في أوروب���ا وأمريكا هي موضوعات مرتبطة
بالتعلي���م.
واس���تنتج الباح���ث ف���ي خت���ام دراس���ته أن
هناك فرصة حقيقية لرفع مس���توى التعليم
ف���ي الجامعات العربية باس���تخدام ش���بكات
التواص���ل االجتماع���ي ،فم���ن خالله���ا يمك���ن
بن���اء منتدى خ���اص بالط�ل�اب ليعمل كفصل
دراس���ي افتراض���ي مكمل للفصل الدراس���ي
الحقيق���ي ،حيث يمكن للطالب التحاور حول
عناصر المادة الدراس���ية وتبادل المعلومات
واألخب���ار والملف���ات المفي���دة للتعل���م،
وأيض���ا ليمث���ل نقط���ة للتواصل بين األس���تاذ
والمؤسس���ة.

مؤسسة أسباير زون تشارك في قمة غارتنر
سي آي أو
ش���اركت مؤسس���ة أس���باير زون ف���ي قم���ة
غارتن���ر س���ي آي أو ،والت���ي عق���دت في دبي
ف���ي الفت���رة  7 - 5مارس  ،2013وذلك لعرض
تجرب���ة المؤسس���ة ف���ي تطبي���ق نظ���ام إدارة
المحت���وى.
النظ���ام يع���رف باس���م نظ���ام إدارة الوثائ���ق
االلكتروني���ة ليزرفيش ،وال���ذي يعرض لتجربة
أس���باير زون الفري���دة ف���ي تعدي���ل النظ���ام
بك���وادر المؤسس���ة وبم���ا يتماش���ى م���ع

احتياج���ات العم���ل لتعزي���ز التع���اون والوف���اء
باحتياج���اتالعم���لوزي���ادةاإلنت���اج.
في  ،2012قامت ليزرفيش ،الشركة األمريكية
التي طورت البرنامج ،بمنح مؤسس���ة أس���باير
زون جائ���زة “رن س���مارتر” (،)Run Smarter
نظير جهودها في تطبيق النظام.
يج���در الذك���ر بأن القم���ة تعق���د ألول مرة في
المنطق���ة.

إطالق حساب مؤسسة أسباير زون على االنستقرام
قامت مؤسس���ة أس���باير زون بإطالق حسابها على االنس���تقرام ،وهو.instagram.com/aspirezoneqa :
وبهذا ينضم االنستقرام إلى باقة الشبكات االجتماعية المتاحة الفايسبوك والتويتر.
كما يمكن للجماهير مش���اركة صورهم ذات الصلة بالمؤسس���ة ونش���اطاتها ،بإرس���الها على البريد االلكتروني
 social@aspirezone.qaليتم نشرها باسم المؤسسة.
يرجى استخدام الماسح الضوئي ( )scanفي جهاز الهاتف المحمول لمتابعتنا على االنستقرام.
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اجتماع المجلس
االستشاري العلمي
لسبيتار
عق���دت اجتماع���ات المجل���س االستش���اري
العلم���ي لس���بيتار (أس���اب) ،برئاس���ة الدكت���ور
خليف���ة الك���واري المدي���ر التنفي���ذي لس���بيتار،
خالل الفترة  27 - 26فبراير بمستشفى جراحة
العظام والطب الرياضي في قطر.

موظفو مؤسسة أسباير زون يشاركون في حملة
التبرع بالدم
في مبادرة مجتمعية جديدة ،ودعماً للحملة الشتوية للتبرع بالدم التي تنظمها مؤسسة
خصصت أس���باير زون حملة في ش���هر فبراير لذلك ،حيث ش���ارك العديد من
حمد الطبيةّ ،
العاملين بالمؤسسة وعوائلهم فيها وبادروا إلى التبرع بالدم.
وأتت الحملة في إطار التزام المؤسسة باستراتيجيتها نحو المسؤولية المجتمعية ،والتي
تعب���ر عنه���ا من خالل جهودها وبرامجها المتواصلة على مدار العام لدعم أفراد المجتمع
في قطر في مجاالت عدة ،وكذلك إيماناً منها بدورها في دعم بنك الدم القطري.
قائال“ :إن التبرع
ومن جانبه ،صرح المهندس /هالل الكواري ،رئيس مؤسسة أسباير زون،
ً
بالدم يعتبر إحدى وس���ائل المش���اركة االنس���انية في المجتمع ،حيث تعمل على االحتفاء
بتشارك نعمة الحياة ،وأشعر بسعادة كبيرة للذين أبدوا تجاوباً ايجابياً ووعياً كبيراً بأهمية
س���باقة في تنظيم
التبرع بالدم والنتائج اإليجابية المتعلقة به ،الس���يما وأن أس���باير زون ّ
مثل هذه الحمالت اإلنسانية ،التي تعكس القيم والرؤى التي نعمل عليها”.
ومن المعروف أن التبرع بالدم يعمل على تجديد الصفائح الدموية لدى المتبرع ،باإلضافة
إلى تقوية جهازه المناعي ،ورغم أن عملية التبرع ال تستغرق اكثر من  15دقيقة ،إال أنها
تح���ل أزم���ة الدم ال���ذي يحتاج إليه الكثير م���ن المرضى ،حيث من الممك���ن أن تنقذ عملية
التبرع حياة شخص محتاج لقطرة دم.

وقد ناقشت اجتماعات لجنة الخبراء مجموعة
متنوع���ة م���ن القضايا الهام���ة ،تنوعت ما بين
دراس���ة المش���اريع المطروحة القادمة وطرق
تطوي���ر س���بيتار ،وامتدت لتش���مل العديد من
القضايا األخرى العامة.
يش���ار إل���ى أن اجتماعات ’أس���اب‘ تعقد مرتين
ف���ي الس���نة ،ويتك���ون مجل���س إدارته���ا م���ن
مجموع���ة م���ن األطباء العاملين في س���بيتار،
م���ن ذوي الخب���رات الطبي���ة المختلف���ة الت���ي
تع���ود لعدة بلدان مثل هون���ج كونج وايطاليا
وأس���تراليا والمملك���ة العربي���ة الس���عودية
والس���ويد وسويس���را والوالي���ات المتح���دة
األمريكية.
وق���د جم���ع أعض���اء المجل���س االستش���اري
معارفهم وخبراتهم الواسعة وجميع الموارد
الالزمة ،للعمل على تطوير المبادرة.
جدي���ر بالذك���ر أن س���بيتار ته���دف م���ن خ�ل�ال
المجلس العلمي االستشاري لزيادة معارفها
وخبراتها في مجال البحث والعلوم السريرية،
حتى يتس���نى لها تحقيق رؤيتها المتمثلة في
ري���ادة مج���ال الط���ب الرياض���ي بحل���ول الع���ام
.2015

حفل ختام مشروع أسباير أحالم كرة القدم في نسخته السادسة
احتفل���ت أكاديمي���ة أس���باير ف���ي فبراير 2013
بتخرج الفوج الس���ادس من مواهب برنامجها
العالم���ي األضخ���م م���ن حي���ث التنقي���ب ع���ن
المواه���ب والمع���روف باس���م أس���باير أحالم
ك���رة الق���دم ،فأقام���ت حف���ل عش���اء لتوزي���ع
الش���هادات عل���ى الخريجين في قاعة أس���باير
بفندق الش���علة  -قطر.
وق���د حض���ر ع���دد م���ن مس���ؤولي وم���دراء
األكاديمية ومؤسس���ة أسباير زون يتقدمهم
نائ���ب رئي���س المؤسس���ة ط���ارق عب���د العزي���ز
النعم���ة ومدي���ر ع���ام أكاديمية أس���باير إيفان
برافو وبدر جاس���م الح���اي مدير إدارة التعليم
ورعاي���ة الط�ل�اب وضيف���ا الش���رف راؤول
12

جونزالي���س نجم منتخب إس���بانيا وناديي ريال
مدري���د وش���الكه األلمان���ي س���ابقا ومحترف
ن���ادي الس���د القط���ري الحال���ي ،والم���درب
الصرب���ي ب���ورا ميليتنوفيت���ش ،صاح���ب الرقم
القياس���ي ف���ي قي���ادة  5منتخب���ات مختلف���ة
لخم���س نهائي���ات كأس عال���م ،والدكت���ور
اندرياس باليش���ر مدير المشاريع الدولية في
أس���باير وعدد م���ن س���فراء ال���دول والبعثات
الدبلوماسية للدول المشمولة في البرنامج
والمعتم���دة ف���ي الدوح���ة.
وكان نهائ���ي المش���روع ق���د جم���ع بي���ن 32
موهب���ة كروي���ة جديدة من مواهب النس���خة
السادس���ة لهذا البرنامج في رحاب أكاديمية

أس���باير منذ يناير إلى فبراير .2013
ووق���ع االختيار عل���ى  32موهبة م���ن مواليد
 1999م���ن ث�ل�اث ق���ارات ،أفريقي���ا وأمي���ركا
الالتينية وآس���يا  ،ووجهت له���م الدعوة إلى
مق���ر أكاديمي���ة أس���باير ف���ي الدوح���ة حي���ث
قض���وا قرابة أس���بوعين في معس���كر تدريبي
مكث���ف على مالع���ب ومنش���آت األكاديمية
ذات المعايير العالمية ،وأجروا مباريات ودية
ضد ش���باب نادي برشلونة اإلس���باني مواليد
 ،1999وإل���ى جانبه���م كان هناك  62العباً من
النس���خ الس���ابقة م���ن موالي���د  1995و1996
و 1997والع���ام 1998؛ حرص���وا عل���ى تلقينهم
آخ���ر ما توصلت إليه طرق التدري���ب الحديث���ة.
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بهدف التوعية بآثار المخدرات في قطر
شراكة جديدة بين أسباير زون ولجنة المخدرات
والمسكرات
جاس���م الخليف���ي مدي���ر ع���ام األم���ن الع���ام
ورئي���س اللجن���ة الدائمة لش���ئون المخدرات
والمسكرات.

أبرمت مؤسس���ة أسباير زون في نهاية شهر
ديس���مبر  ،2012مذك���رة تفاه���م م���ع اللجنة
الدائم���ة لش���ئون المخ���درات والمس���كرات،
إحدى المؤسس���ات التابعة لوزارة الداخلية،
حي���ث نص���ت المذك���رة عل���ى دع���م أس���باير
زون ألنش���طة اللجن���ة وجهوده���ا في مجال
التوعية بأضرار ومخاطر المخدرات.
وحض���ر مراس���م التوقي���ع كل م���ن الس���يد/
ه�ل�ال الك���واري رئي���س مؤسس���ة أس���باير
زون ،وس���عادة الل���واء الرك���ن س���عد ب���ن

وق���د أع���رب الس���يد ه�ل�ال الك���واري ،رئيس
مؤسس���ة أس���باير زون ،ع���ن أهمي���ة توقي���ع
مذك���رة التفاه���م قائ�ل�ا“ :إن دعمن���ا للجن���ة
مكافح���ة المخ���درات ب���وزارة الداخلي���ة وم���ا
تق���وم به من دور وطني بال���غ األهمية في
الحفاظ على أهم موارد الدولة وهو المورد
البش���ري ،يأت���ي نابعاً م���ن إيماننا ب���أن حماية
أف���راد مجتمعن���ا م���ن مش���اكل المخ���درات
وعواقبه���ا الصحية والنفس���ية واالجتماعية
ه���و ه���دف وطني ال ب���د أن نس���عى جميعاً
للمساهمة في تحقيقه حتى تستطيع أمتنا
تحقيق نهضتها ومواصلة مسيرتها للتقدم
والرقي”.

وأضاف“ :إن مؤسسة أسباير زون بما لديها
م���ن خب���رات عالمي���ة ف���ي مج���االت الصحة
والرياض���ة والتأهي���ل البدني ،وم���ا تتبناه من
برام���ج وتقدم���ه م���ن خدم���ات مجتمعي���ة
تستهدف جميع فئات المجتمع ،وما لديها
من وس���ائل لالس���تجمام البدني والنفسي،
لن تدخ���ر جهداً ف���ي دعم اللجنة لممارس���ة
ً
خاصة وأننا جميعاً
عملها وتحقيق أهدافها،
الفع���ال للرياضة في وقاية أبنائنا
نعلم األثر
ّ
وشبابنا من خطر المخدرات”.
ه���ذا ،ويأتي توقي���ع مذك���رة التفاهم ضمن
مب���ادرات مؤسس���ة أس���باير زون المختلف���ة
لدعم رؤية قطر  ،2030وخاصة ركيزة التنمية
البش���رية الت���ي م���ن ضم���ن أهدافها س���كان
أصحاء بدنياً ونفسياً.

مؤسسة أسباير زون تستخدم أعمدة هواتف ‘ ’Oordeooالقديمة
في منشآت ومرافق الحديقة

قام���ت مؤسس���ة أس���باير زون بالتع���اون م���ع
ش���ركة اتصاالت قطر ( )Ooredooالمعروفة
باس���م كيوت���ل س���ابقاً باس���تخدام أعم���دة
الهواتف الخشبية القديمة لشركة االتصاالت
القطري���ة ،وذلك في منش���آت حديقة أس���باير
للحفاظ على طابعها الريفي والصديق للبيئة.
حي���ث تعد الحديقة م�ل�اذاً للكثيري���ن للهروب
م���ن صخب الحياة واالس���تمتاع بالطبيعة في
أبه���ى صوره���ا من مس���احات خضراء واس���عة
وبحي���رة ممت���دة تس���اعد عل���ى االس���تجمام

واالس���ترخاء بعي���داً عن زخ���م الحي���اة اليومية
والضوضاء والمباني اإلسمنتية الصماء.
وق���ال الس���يد عب���د العزيز آل محم���ود ،المدير
العام ألس���باير لوجس���تيكس“ :تحقيقاً لرؤيتنا
ف���ي مؤسس���ة أس���باير زون لب���ث روح اإللهام
واإلب���داع الخ�ل�اق ل���دى أف���راد المجتم���ع
القط���ري ،نح���اول المس���اهمة ف���ي خل���ق
أج���واء طبيعي���ة تمكّ ���ن الن���اس م���ن مواصل���ة
حياته���م وتأدي���ة عمله���م بفاعلي���ة ،ب���ل وتزيد
م���ن إنتاجيتهم ومس���اهماتهم ف���ي المجتمع

بإيجابية ،إننا نحرص في مؤسس���ة أسباير زون
عل���ى االهتم���ام بكل م���ا هو أصي���ل وطبيعي
حتى في أبسط األمور وأدق التفاصيل”.
وق���د تم االتف���اق بين مؤسس���ة أس���باير زون
و ’ ‘Ooredooعل���ى أن تحص���ل المؤسس���ة
عل���ى ألواح األخش���اب الت���ي كان���ت مبنية بها
تل���ك األكش���اك ،واس���تخدامها ف���ي المباني
والمنش���آت المقامة في حديقة أسباير ،حتى
الكراس���ي والالفت���ات واإلرش���ادات وحاويات
القمامة جميعها من تلك األلواح الخشبية.
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تقديراً لتميز منشآتها وجودة خدماتها

أسباير زون تحصد جائزة “أفضل مركز اجتماعات ومؤتمرات” في منطقة الشرق األوسط
لعام 2012
حصدت مؤسس���ة أس���باير زون جائ���زة “أفضل
مرك���ز اجتماع���ات ومؤتم���رات” ف���ي منطق���ة
الش���رق األوس���ط لع���ام  ،2012وذل���ك تقديرا
لمنشآتها المتميزة وجودة خدماتها .وتم منح
الجائ���زة م���ن قبل مجل���ة بيزنس ديستينيش���ن
“.”Business Destinations
هذا وق���د أعلن عن الجائزة في بدايات ش���هر
يناي���ر ، 2013حي���ث نجح���ت المؤسس���ة ف���ي
اس���تضافة مجموعة متنوعة من المؤتمرات،
باإلضاف���ة إل���ى إدارة الفعالي���ات الرياضي���ة
اإلقليمية والعالمية بكفاءة عالية.
وتعليق���ا على الجائزة ،قال الس���يد عبد العزيز
آل محمود المدير العام ألسباير لوجستيكس:

“تفخ���ر مؤسس���ة أس���باير زون بحصوله���ا
عل���ى ه���ذه الجائ���زة المتمي���زة كأفض���ل مركز
لالجتماعات والمؤتمرات في منطقة الشرق
األوسط”.
وأض���اف“ :فوزن���ا به���ذه الجائ���زة لي���س فقط
م���ن أج���ل المنش���آت المتمي���زة ألس���باير زون،
وإنما تتوي���ج لجهودنا عن مجموعة الخدمات
المتكاملة التي نقدمها لمنظمي الفعاليات،
فأس���باير زون ال تهت���م فق���ط بالفعالي���ات
الرياضية والتدريبية ذات المس���توى العالمي،
ولكنها أيضا تعمل على كونها وجهة حقيقية
ومتف���ردة للعدي���د م���ن األنش���طة .وه���ذه
الش���هادة تق���دم رؤي���ة واضحة ع���ن المنطقة
كوجهة للفعاليات العالمية.

انعقاد مؤتمر أسباير للتعليم األول

بمشاركة نخبة من المحاضرين والتربويين

انعق���دت النس���خة األول���ى لمؤتم���ر أس���باير
للتعلي���م خ�ل�ال يوم���ي  5و  6م���ارس 2013
ف���ي مق���ر أكاديمي���ة أس���باير ،وقام���ت
بتنظيم���ه إدارة التعلي���م ورعاي���ة الط�ل�اب
ف���ي األكاديمي���ة بالتع���اون مع مرك���ز ريادة
األعم���ال والتطوي���ر المهن���ي “بداية” ،تحت
ش���عار” معكم التخ���اذ قرار مهن���ي أفضل”،
وذل���ك بمش���اركة نخب���ة م���ن المختصي���ن
والخب���راء ف���ي مج���ال التربي���ة والتعلي���م
واإلرش���اد المهني.
وألق���ى كلم���ة االفتت���اح إيفان براف���و ،مدير
ع���ام أكاديمي���ة أس���باير ،مرحب���اً بالحض���ور،
وش���دد عل���ى أهمي���ة التواص���ل بي���ن كل
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المعنيي���ن ف���ي مجال التعلي���م بهدف تبادل
الخب���رات وفتح باب النق���اش حول مجموعة
من القضايا التي ته���م المنظومة التعليمية
به���دف مواجهة التحديات في المجال ،كما
أوضح بأن دور أكاديمية أس���باير كمؤسس���ة
رياضي���ة تعليمية يجمع بين التفوق الرياضي
والعلمي تحت س���قف واحد.
وق���د تمي���زت فعاليات المؤتم���ر بمحاضرات
قيمة وحلقات نقاش وورش عمل وعروض
توضيحي���ة ،إضاف���ة ال���ى إقام���ة مع���رض
عل���ى هام���ش المؤتم���ر ،وناقش���ت غالبي���ة
الجلس���ات قضاي���ا ح���ول اتخ���اذ الق���رارات
المهني���ة والعالق���ة بي���ن المس���ار المهن���ي

واإلرش���اد الف���ردي والمن���ح الدراس���ية
وإج���راءات الموافقة وأحدث المس���تجدات،
كم���ا تناول���ت بع���ض التج���ارب المختصة في
المج���ال.
وتنب���ع أهمي���ة المؤتمر من مس���اهمته في
تحقي���ق رؤي���ة قط���ر الوطني���ة  ،2030والتي
ته���دف إل���ى تحويل قطر بحل���ول عام 2030
إل���ى دول���ة متقدم���ة ق���ادرة عل���ى تحقي���ق
التنمي���ة المس���تدامة ،وذل���ك عل���ى ض���وء
تحقي���ق األه���داف التنموي���ة ،والت���ي م���ن
أه���م ركائزها التنمية البش���رية التي تس���عى
لتنمي���ة وتطوير س���كان قط���ر لتمكينهم من
بن���اء مجتمع قائم على االقتصاد المعرفي.
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“صحتك في خطوتك” حديث المجتمع القطري

ف���ي إط���ار مب���ادرة مؤسس���ة أس���باير زون
لمعالجة أكث���ر القضايا الصحي���ة إلحاحاً في
البالد ،ابتكرت المؤسس���ة برنامج “صحتك
في خطوتك” ،والذي تم تصميمه إلشراك
جميع س���كان قطر ف���ي برنامج رياضي يدار
ذاتي���اً عل���ى الم���دى الطويل ،ويق���وم على
أس���اس ممارسة بعض األنش���طة الرياضية
المعتدلة والصحية بش���كل يومي ،وخاصة
المش���ي.
وتتميز المبادرة بممارسة التمارين الرياضة
بن���اء على أس���س غي���ر تنافس���ية وترفيهية
ً

يس���هل القي���ام به���ا م���ن خ�ل�ال األنش���طة
اليومي���ة العادي���ة ،وق���د صممت لتناس���ب
جمي���ع أفراد المجتمع لمن هم فوق س���ن
السادس���ة عش���رة عاماً  ،وكذلك تتناس���ب
وجميع مس���تويات اللياقة البدنية.
ه���ذا وق���د ق���دم البرنام���ج للمش���اركين
المس���جلين أجه���زة لعد الخط���وات مجانياً ،
يت���م توصيله���ا بتطبي���ق إلكترون���ي مت���اح
عل���ى الموق���ع الرس���مي لبرنام���ج صحت���ك
في خطوتك على ش���بكة االنترنت ،والذي
قام���ت مؤسس���ة أس���باير زون بتطوي���ره

خصيص���اً لتمكي���ن المش���اركين م���ن متابعة
ورصد التقدم المحرز في النتائج المس���جلة
عل���ىأجهزته���م.
ومن جهته قال الس���يد /محم���د المالكي،
أح���د المس���جلين ف���ي البرنام���ج“ :يعتب���ر
البرنام���ج مب���ادرة ممت���ازة م���ن مؤسس���ة
أس���باير زون لتحفي���ز أف���راد المجتم���ع
القطري ،ليس فقط على المشاركة ،وإنما
األهم االس���تمرار في هذه المشاركة على
الم���دى الطويل وجعلها نم���ط حياة صحي
يوم���ي”.

أسباير زون تشهد ختاماً رائعاً لفعاليات سلسلة
األكواثون
اختتمت سباقات األكواثون التي نظمتها
أس���باير لوجس���تيكس ،حي���ث ش���هدت
المنافس���ات مش���اركة أكثر م���ن  500فرد،
وحضره���ا جمه���ور غفي���ر من المش���جعين
الذين أضفوا أجواء من الحماس والتنافس
بين المتسابقين.
وقد شارك في السباق المصمم ليتناسب
م���ع جمي���ع األعم���ار ومختلف مس���تويات
اللياق���ة البدنية ،مجموع���ات مختلفة من
األف���راد ،بم���ا في ذل���ك البريطان���ي مبتور
الس���اق كري���س آرث���ي ،وباإلضاف���ة لذل���ك
فقد تم اس���تحداث فئتين جديدتين لتلبية
رغبات صغار المشجعين من الجمهور.
هذا وقد أثن���ى توم واتلي ،الفائز من فئة
الرجال ،على الدور الذي تقوم به مؤسسة

قائال “ :جميع مرافق أسباير
أس���باير زون،
ً
زون هائلة ،وقد أتيحت لي فرصة السباحة
ف���ي المس���بح األولمب���ي والرك���ض ح���ول
منطق���ة الحديق���ة الخالب���ة الت���ي تعد من
أفضل األماكن في قطر”.
وتش���تمل سلس���لة الس���باق عل���ى ث�ل�اث
مس���ارات ،وه���ي :الس���باق األول للكب���ار
ويحتوي على منافس���ة س���باحة بمسافة
 500مت���ر وركض على مس���افة  5كيلومتر؛
أما الثاني فهو للصغار فيما بين سن الـ 12
و  13سنة ويتميز بمسافة سباحة  200متر
وركض لمس���افة  3كيلومترات؛ أما الثالث
للصغار ما بين س���ن  10و 11سنة فيحتوي
على منافس���ة س���باحة على مس���افة 100
مت���ر ومس���ابقة رك���ض عل���ى مس���افة 1.5
كيلومتر.

النتائج النهائية للنسخة الثانية لسلسلة سباقات األكواثون
الفئة المفتوحة
فئة الرجال – توم واتلي
فئة السيدات – ربيكا قريس

فئة الشباب ()17 – 14
األوالد – إلكسندر بول
البنات – هولي جينكنز

فئة المحترفين (فوق  40سنة)
فئة الرجال – كاليتون نيل
فئة السيدات – ويندي مونتفورد

فئة األطفال  11 – 10( 1سنة)
األوالد – كايل دورثي
البنات – تارا سواردز

فئة األطفال  12( 2و  13سنة)
األوالد – يعقوب الخليفي
البنات – إلي والترز
فئة الفرق
فريق سيفيرسكي
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إقبال جماهيري كبير لتشجيع سباق صعود فندق
الشعلة في أسباير زون
الع���داء المخض���رم بلوغ قم���ة مبنى فندق
الش���علة في  6:31دقيقة فقط ،ثم اجتهد
بقي���ة المتس���ابقين ف���ي محاول���ة منه���م
لتحدي هذا الرقم القياس���ي.

ش���هدت أنش���طة فندق الش���علة بالدوحة
إقباال كبيراً  ،حي���ث توافد المئات من أفراد
ً
الجمهور إلى مؤسسة أسباير زون لمتابعة
النس���خة الثاني���ة لس���باق “صع���ود فن���دق
الش���علة بالدوح���ة” ،إذ قام���وا بتش���جيع
نح���و  240متس���ابقاً ضم���وا رياضيي���ن م���ن
داخ���ل الدولة وبع���ض الوافدين من الخارج
وكان ف���ي مقدم���ة المش���اركين بالس���باق
سعادة السيد /حس���ن بن عبد الله الغانم،
وزي���ر العدل ،حي���ث ركض الجمي���ع للوصول
إل���ى قم���ة المبن���ى بالطابق ال���ـ  51للفندق
البال���غ طوله  300مت���ر عبر  1304درجة على
الس�ل�الم.
وقد قاد الس���باق العداء العالمي توماس
دول���د ،الذي يعتب���ر من أبط���ال العالم في
رياضة الركض على الساللم ،حيث استطاع

وتعليقاً على مش���اركته في الس���باق ،قال
دول���د “ :عندم���ا تص���ل إل���ى القم���ة ينتابك
ش���عور ال يمك���ن وصفه ،مؤك���دا أن فندق
الش���علة ومؤسسة أسباير زون قاما بعمل
رائ���ع ،ولق���د ش���اهدنا منافس���ة حقيقي���ة
بالفع���ل ،وأتطل���ع لمعرف���ة ما س���تقوم به
المؤسس���ة والفن���دق ف���ي الع���ام القادم،
وأعتق���د أن ه���ذا الس���باق ف���ي طريق���ه
ليتحول إلى فعالية معروفة على مستوى
العال���م”.
ه���ذا وق���د أج���رى الالع���ب توم���اس دول���د
فحص طبي ش���امل في سبيتار ،حيث ثمن
الع���داء ال���دور ال���ذي تق���وم ب���ه الخدم���ات
والمرافق التابعة للمستش���فى ،كما أشاد
بالطاق���م الطب���ي ذو الكف���اءة والتأهي���ل
العال���ي.
وم���ن جانب���ه فق���د عل���ق المدي���ر التنفيذي
للمستش���فى الدكتور خليفة الكواري على
قائال“ :يس���رنا الترحيب بالس���يد
زيارة دولد،
ً
دول���د ،حي���ث أننا ع���ادة ما نس���تقبل زيارات
العديد من الرياضيين الدوليين ،وجميعهم
ق���د منحوا ثقتهم لس���بيتار ،وق���د اعتمدوا
ووثقوا بخبرائنا وقدرتهم على التش���خيص
والع�ل�اج .حيث أن توفي���ر الخدمات الطبية

عالمي���ة المس���توى ،تعتب���ر ج���زءاً أساس���ياً
م���ن التزامنا تجاه تطوي���ر الرياضة في قطر
والعال���معل���ىالم���دىالبعي���د”.
وتأت���ي ه���ذه الفعالي���ات ف���ي إط���ار جهود
مؤسس���ة أس���باير زون في الترويج ألنماط
الحي���اة الصحي���ة بي���ن أف���راد المجتم���ع،
حي���ث انض���م العدي���د م���ن مختل���ف فئ���ات
المجتم���ع لمش���اهدة الفعاليات وتش���جيع
المتس���ابقين ،باإلضاف���ة لالس���تمتاع
باألنش���طة الترفيهي���ة الت���ي أعدته���ا
المؤسس���ة للعائالت واألطفال.
وق���د ج���اءت المحصل���ة النهائي���ة للس���باق
كالتال���ي:
فئ���ةالرج���ال:
1 .1جيري فيس���تيجن 7:48
2 .2ريتش���ارد كيماني 8:27
3 .3بن سيمبس���ون 8:39
فئة الس���يدات:
1 .1إليزابي���ث كوث���ران 9:25
2 .2ارنلوج وانجنس���تين 9:29
3 .3رايم���ي أدل أولثي���وس 10:35
فئ���ةالمحترفي���ن:
1 .1توم���اس دول���د 6:31
2 .2عم���ر بيكال���ي6:52
3 .3رولف ماجس���ين 7:12

مؤسسة أسباير زون تنتهي من إنشاء حلبة
سباق السيارات الالسلكية
أضافت مؤسس���ة أس���باير زون إلى منش���آتها العمالقة والمجه���زة بأفضل المرافق
والمعدات طبقاً ألحدث الطرز العالمية ،صرحاً جديداً وهو “حلبة س���باق الس���يارات
الالسلكية”.
وقد تم إنش���اء هذه الحلبة بالتعاون بين مؤسس���ة أسباير زون وبين مجموعة هواة
س���باقات الس���يارات الالس���لكية القطرية ،وذلك بمس���ار وع���ر يبلغ طول���ه  350متراً
وع���رض أربعة أمتار ،على مس���احة  1650متراً مربع���اً .كما تضم الحلبة انحناءات قوية
فضال عن ستة مواقع للقفز بالسيارات.
ضيقة ،وتقوسات جارفة،
ً
وقال الس���يد عبد العزيز آل محمود ،المدير العام ألسباير لوجستيكس“ :هناك عدد
كبير من المهتمين والهواة لهذه اللعبة الش���يقة في مجتمعنا ،وبما أن أسباير زون
تعتب���ر وجهة لمختل���ف الرياضات واللعبات ،كان يهمنا أن نوفر لهم مضماراً مناس���باً
لتنظي���م س���باقات هذه اللعب���ة يعد مقراً رئيس���ياً للمهتمي���ن بها ،وندعوه���م دائماً
لتنظيم فعالياتهم وس���باقاتهم فيها دعماً منا الس���تمرار نش���اطهم وإيجاد المكان
المالئ���م والمجهز له���م ،والذي نعتبره إضاف���ة مميزة لقائمة مرافقن���ا الحائزة على
جوائز عالمية عدة”.
يش���ار إلى أن السيارات المس���تخدمة في هذا السباق عادة ما تكون أحجامها واحد
على ثمانية من حجم عربات “البوجي” ،ومثبت بها نظام توقيت آلي.
تس���تغرق دورة الس���يارة على مضمار الحلبة من  45إلى  60ثانية ،حيث تصل السرعة
القص���وى للس���يارة عل���ى المضم���ار إل���ى  60كيلومتر/الس���اعة ،بينما يصل متوس���ط
السرعة إلى  30كيلومتر/الساعة.
هذا وقد جرى الس���باق األول في مارس  ،2013حيث ش���هد تنافس  25من س���ائقي
السيارات الالسلكية.
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انبهروا بمنشآت “أسباير زون”
التدريبية

مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان
وبايرن ميونخ وشالكه يقيمون
معسكراتهم الشتوية في الدوحة
قدم���ت كب���رى األندي���ة األوروبي���ة الش���كر
لمؤسس���ة أس���باير زون ،بمناس���بة انته���اء
معس���كراتها التدريبي���ة الش���توية لمنتص���ف
الموس���م الكروي  ،2013-2012والتي أقيمت
ف���ي منش���آت أس���باير بالعاصم���ة القطري���ة
الدوحة.
واس���تفاد العب���و أندي���ة مانشس���تر يونايت���د
اإلنجلي���زي وباري���س س���ان جيرمان الفرنس���ي،
وباي���رن ميون���خ وش���الكه األلمانيي���ن ،م���ن
المنش���آت الرياضية الحديث���ة والمتطورة التي
تضمه���ا أس���باير زون ،بينم���ا كان���وا يخضع���ون
لبرنام���ج تدريب���ي مكث���ف ،يس���بق انط�ل�اق

النص���ف الثان���ي م���ن الموس���م الك���روي ف���ي
القارة األوروبية.
وأش���اد نج���م ن���ادي باري���س س���ان جيرم���ان،
الس���ويدي زالتان ابراهيموفيت���ش بالمرافق
قائ�ل�ا“ :تخونني
الت���ي توفره���ا أس���باير زون،
ً
الكلم���ات ،ل���م َأر ف���ي حيات���ي ش���يئاً من هذا
القبي���ل ،حي���ث يوج���د كل ش���ىء ف���ي مكان
وف���رت أس���باير زون وه���ذه
واح���د .لق���د ّ
المنش���آت المتطورة فرصة عظيمة لس���كان
دولة قطر لممارس���ة مختلف أنواع الرياضة.
وأن���ا س���عيد للغاية من أجلهم ،فالمس���تقبل
يبدو مش���رقاً هنا”.

م���ن جانبه ،أع���رب مدرب ن���ادي باي���رن ميونخ
األلمان���ي الس���يد ي���وب هاينك���س عن ش���كره
قائ�ل�ا“ :خ�ل�ال حيات���ي المهنية
ألس���باير زون،
ً
الطويل���ة ،ل���م أق���م معس���كرا تدريبي���اً كالذي
أقمن���اه ف���ي الدوح���ة .لق���د س���ار كل ش���ىء
بطريق���ة صحيح���ة ،ونفذن���ا برنامج���اً تدريبي���اً
ش���امال ،وعلى أعلى المس���تويات .وال أعتقد
ً
أن هن���اك ظروف���اً أفض���ل م���ن ه���ذه إلقام���ة
معسكر تدريب شتوي”.
هذا ،وقد تخلل معس���كرات التدريب الشتوية
الت���ي أقيمت في أس���باير زون حصص تدريبية
وعدد من مباريات كرة القدم الودية.

أكايمية أسباير
تستضيف النسخة
الثانية لبطولة الكأس
تحت  18سنة

فريقا أكاديمية أسباير
يحظيان بتقدير المراقبين
في بطولة الكأس الدولية
نج���ح فريق���ا أكاديمي���ة أس���باير لك���رة الق���دم
في لف���ت أنظ���ار المتابعين لبطول���ة الكأس
الدولية تحت  18س���نة من داخل وخارج دولة
قط���ر .ويأتي ه���ذا النجاح بع���د األداء القوي
والمتمي���ز ،واللياق���ة البدني���ة العالي���ة الت���ي
أظهره���ا العبو أس���باير ف���ي مواجهة أفضل
فرق العالم ،وذلك من خالل مشاركتهم في
بطولة الكأس الدولية. 2013

وق���د ناف���س فريق���ا أس���باير قط���ر وأس���باير
الدول���ي في البطولة الدولية التي جمعت،
في نس���ختها الثانية ،نح���و  12فريقاً يمثلون
أبرز أندية العالم للناشئين تحت  18عاما في
أداء حيوياً أمام
كرة القدم.
ّ
وقدم الفريقان ً
فرق كبرى ،مث���ل ليفربول االنجليزي ،وريال
مدريد اإلسباني ،وبوكا جونيورز األرجنتيني
وإنت���ر ميالن���و اإليطال���ي وفلومينينس���ي
البرازيل���ي وباريس س���ان جيرمان الفرنس���ي
ويوكوهام���ا اليابان���ي والترج���ي الرياض���ي
التونس���ي والزمال���ك المص���ري والنص���ر
الس���عودي.

ورغ���م عدم وصول الفريقي���ن إلى الدور قبل
النهائ���ي للبطول���ة ،إال أن أداء العب���ي ف���رق
أكاديمية أسباير المتميز ،ففي ختام مشرف
لمباري���ات الف���رق القطري���ة عل���ى مالع���ب
أكاديمية أس���باير بالدوحة ،نجح فريق أسباير
الدول���ي في انتزاع المركز الخامس من أنياب
فري���ق ري���ال مدري���د عق���ب اللج���وء ل���ركالت
الترجي���ح والت���ي انته���ت بنتيج���ة  .2-4وعل���ى
الملع���ب المقابل ،تمكن فريق أس���باير قطر
م���ن الف���وز على فري���ق ليفرب���ول بنتيجة 1-3
بعد أن كان اإلنجليزي متقدما على القطري
بهدف دون رد.
والمواه���ب الكبي���رة الت���ي ضمه���ا الفريقين،
حظيت بإعجاب المراقبين الذين انبهروا ليس
فقط بالنتائج التي حققتها فرق األكاديمية،
بل أيضاً باألخالق الرياضية العالية التي تمتع
بها العبوها .وزاد من إعجاب المراقبين بأداء
فرق أكاديمية أسباير ،حقيقة أن فريق أسباير
قطر هو أصغر الفرق المشاركة ،بينما يجمع
فري���ق أس���باير الدول���ي العبين م���ن خلفيات
ثقافية متنوعة ،كما حصل كل من فهد علي
عبيد من فريق أس���باير قطر وألس���اني دايلو
من فريق أس���باير الدولي عل���ى لقب وجائزة
الالعب األكثر تميزاً في المباراة.
وتمث���ل بطول���ة ال���كأس الدولي���ة للناش���ئين
تح���ت  18عام���ا  ،التي انطلقت ف���ي  28يناير
واستمرت حتى  7فبراير ،مستقبل كرة القدم
لما تضمه من ش���باب ونجوم الغد ،حيث تم

بناء على
تنظيم البطولة في نسختها الثانية ً
النج���اح الكبي���ر ال���ذي القته النس���خة األولى
من ه���ذه البطول���ة التي أقيمت ف���ي العام
 ،2012لتكون إضافة قيمة للموسم الكروي
المحلي واإلقليمي والعالمي.
هذا ولم يس���تطع فريق باريس سان جيرمان
الدف���اع ع���ن لقب���ه أم���ام الفري���ق البرازيل���ي
’فلومينينس���ي‘ والذي جاء في المركز األول
للبطولة.
وم���ن جانبه ،صرح الس���يد أيف���ان برافو ،مدير
قائال“ :تفخر أكاديمية
عام أكاديمية أس���باير،
ً
أس���باير باس���تضافة البعض من أفضل الفرق
الشابة في العالم ،وقد مثلت بطولة الكأس
الدولي���ة فرص���ة عظيم���ة لطلب���ة أكاديمي���ة
أس���باير ،وذل���ك بكس���ب الخبرات ع���ن طريق
اللعب في هذه األجواء التنافسية الرائعة”.
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سبيتار يقدم الرعاية الرسمية لكأس العالم لالتحاد الدولي للسباحة
سبيتار يواصل دعم ورعاية كبرى الفعاليات الرياضية في المنطقة
أبرم مستشفى “سبيتار” اتفاقية مع االتحاد
القط���ري للس���باحة في ش���هر م���ارس ،2013
حيث س���يقوم المستش���فى بتقديم الرعاية
الرس���مية ل���كأس العال���م لالتح���اد الدول���ي
للس���باحة ،وال���ذي س���تجرى فعاليات���ه خالل
الفترة من  10وحتى  14ديسمبر .2014

للشؤون الطبية لبطولة كأس العالم لالتحاد
الدول���ي للس���باحة ال���ـ  25( 12مت���ر) “الدوح���ة
 ،”2014والموق���ع عل���ى االتفاقية من جانب
قائال“ :إن���ه لمن دواع���ي فخرنا في
س���بيتار،
ً
س���بيتار أن نتع���اون م���ع االتح���اد القط���ري
للسباحة إلنجاز حدث رياضي بهذه الضخامة”.

وصرح الدكتور ديجكس���ترا ،الرئيس التنفيذي

ومن المعروف أن سبيتار يملك تاريخاً ممتداً

في رعاي���ة البطوالت والفعالي���ات الرياضية
رفيعة المس���توى حول المنطقة .ففي يناير
الماضي قام سبيتار بدعم النسخة السنوية
لبطول���ة قطر ماس���ترز للجولف ،وفي فبراير
دعم المستش���فى بطولة قط���ر المفتوحة
للتن���س  ،2013والتي جذب���ت إليها مجموعة
مخت���ارة م���ن أفض���ل العب���ات التن���س ح���ول
العالم.

عمالقة كرة القدم يتنافسون في
مباراة شيقة
فريقا إسبانيا واألوروغواي يتباريان
ودياً باستاد خليفة الدولي

اس���تطاع فريق إس���بانيا بط���ل أوروبا والفائ���ز ببطولة كأس
العالم التغل���ب على بطل قارة أمريكا الجنوبية األوروغواي
 ،1/3وذل���ك ف���ي المباراة الودي���ة التي انعقدت في اس���تاد
خليف���ة الدول���ي بتاري���خ  6فبراي���ر .2013
وعل���ى هام���ش مب���اراة إس���بانيا بطل���ة العال���م وأم���م أوروبا
لمرتي���ن متتاليتين ،تم إحضار كأس العالم وكأس أمم أوروبا
اللتي���ن حصدتهم���ا لعرضهم���ا أم���ام الجمهور ف���ي أكاديمية
أس���باير ،وذل���ك بمبادرة م���ن أس���باير وتنس���يق وتعاون مع
االتحاد الملكي اإلس���باني لكرة القدم.
وف���ي مع���رض تعليق���ه عل���ى فك���رة ع���رض كأس���ي العال���م
وأوروب���ا ف���ي م���درج األكاديمي���ة ،ق���ال مدير ع���ام أكاديمية
أس���باير الس���يد إيفان برافو ”:إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا
باس���تقبال هاتين الكأس���ين الثمينتين في رح���اب أكاديميتنا.
وأن���ا عل���ى يقين من أن الجماهير س���وف تنتظر بف���ارغ الصبر
رؤي���ة كأس العال���م مج���دداً  ،والت���ي س���تأتي إل���ى هن���ا خالل
موندي���ال  2022عندم���ا تنظ���م بطول���ة كأس العالم هنا في
دول���ةقط���ر”.
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أكاديمية أسباير تمثل
دولة قطر في المعرض
والمنتدى الدولي
للتعليم بالرياض
إقبال كبير على جناح
األكاديمية ووزير التعليم
السعودي أبرز زواره

ش���اركت أكاديمي���ة أس���باير ،ممثل���ة لدول���ة
قط���ر ،بوف���د ع���ن إدارة التعلي���م ورعاي���ة
الط�ل�اب ،في المع���رض والمنت���دى الدولي
للتعليم  2013بالعاصمة الس���عودية الرياض
وال���ذي انعق���د خ�ل�ال الفت���رة م���ن 22-18
فبراي���ر  2013تحت ش���عار التقويم للتحس���ين
والتطوي���ر.
وهدفت األكاديمية من المشاركة في هذا
المنت���دى إل���ى التعري���ف ببرامجه���ا وتجربتها
الفري���دة ف���ي المنطق���ة والت���ي تجم���ع بي���ن
التعلي���م والرياض���ة بنف���س درج���ة األهمي���ة،

وكذل���ك االس���تفادة م���ن التج���ارب األخ���رى
لبقية المش���اركين.
وقال مدير مدرس���ة أكاديمية أس���باير ورئيس
الوف���د في المنتدى ،األس���تاذ جاس���م الجابر:
“حرصن���ا ف���ي إدارة التعلي���م ورعاي���ة الط�ل�اب
على المشاركة في المنتدى بهدف التعريف
بتجربتن���ا الرائدة عربي���ا وإقليميا وحتى عالميا،
وكذلك االطالع عل���ى تجارب اآلخرين ،وذلك
س���عياً لتحقيق أهداف ورؤية األكاديمية في
التمي���ز العلم���ي والرياض���ي ،وكذل���ك لتحقيق
رؤية قطر ”.2030

إقب���اال كبيراً
وق���د ش���هد جن���اح األكاديمي���ة
ً
حيث تلقى الزوار ش���رحاً مس���تفيضاً عن سير
العم���ل ف���ي أس���باير زون وط���رق االلتح���اق
به���ا وبرامجه���ا المتنوعة ،وكان من أبرز زوار
جن���اح أس���باير ف���ي الي���وم الثان���ي للمعرض،
وزي���ر التربي���ة والتعلي���م الس���عودي صاح���ب
الس���مو الملك���ي األمير فيصل ب���ن عبد الله
ب���ن محم���د ب���ن عب���د العزي���ز ،وال���ذي أش���اد
بالقائمي���ن عل���ى األكاديمية ودورها ،بعدما
تلقى شرحاً مس���تفيضاً عن أسباير وبرامجها
وأهدافه���ا.

سبيتار يطلق مبادرة جديدة للحد من اإلصابات
والوقاية من األمراض

د .الكواري“ :اسبيرف” مبادرة جديدة تركز على النتائج المستقبلية بعيدة المدى
أطل���ق مستش���فى جراح���ة العظ���ام والط���ب
الرياض���ي في قطر “س���بيتار” برنامجها الجديد
للحد م���ن اإلصاب���ات والوقاية م���ن األمراض،
والذي ٌأطلق عليه اسم ’اسبيرف‘.
وق���د طرحت ه���ذه المب���ادرة الجدي���دة خالل
المؤتمر الدولي الذي نظمه سبيتار في نهاية
شهر فبراير الماضي ،والتي ألقت بالضوء على
خطط س���بيتار لتطوير برنامج بحثي وتعليمي
يتعل���ق بالحد من اإلصابات الرياضية والوقاية
م���ن األمراض لدى الرياضيي���ن في قطر خالل
العقد القادم.
ه���ذا ،وقد تن���اول المؤتم���ر النم���اذج الوطنية

الخاص���ة بالبرام���ج البحثي���ة والتعليمي���ة للح���د
من اإلصاب���ات والوقاية من األم���راض ،والتي
تم تطويرها في النرويج والسويد والدنمارك
خالل العقد الماضي ،حيث تداول اثني عش���ر
متحدث���اً م���ن المتخصصي���ن ،بجانب خب���راء من
س���بيتار وبعض المختصي���ن المحليين“ ،الخبرة
االسكندنافية” في هذا الشأن.
وص���رح الدكت���ور خليف���ة الك���واري ،المدي���ر
قائ�ل�ا“ :إن اله���دف م���ن
التنفي���ذي لس���بيتار،
ً
إقام���ة ه���ذا المؤتمر هو دع���وة المتخصصين
م���ن جمي���ع أنح���اء العال���م إلضف���اء المزيد من
المعرف���ة والقيام بالمزيد من النقاش لتطوير
برنامج اسبيرف”.

وأض���اف“ :إن التجرب���ة االس���كندنافية تعتب���ر
مث���اال نموذجي���اً يعبر عن م���دى أهمية البحث
ف���ي ه���ذا المج���ال خاص���ة وإنها ق���د خفضت
بش���كل كبير من عدد اإلصاب���ات الرياضية في
تلك المنطقة من العالم”.
قائال بأن“ :الهدف من برنامج اس���بيرف،
وأكد
ً
لي���س فقط تكرار هذا النجاح هنا ،ولكن لنعيد
صياغت���ه وفقاً لمعادلة علمي���ة فريدة تختص
بن���ا ،حي���ث أن ’اس���بيرف‘ عب���ارة ع���ن مب���ادرة
جديدة وخالقة تركز على النتائج المس���تقبلية
بعي���دة المدى .وإننا على ثقة من قدرتنا على
تخفي���ض اإلصابات الرياضية عب���ر هذا البرنامج
بشكل كبير في قطر والمنطقة”.
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السندي والنجار من أكاديمية أسباير يفوزان بالميدالية الذهبية لتنس
الطاولة في البحرين
حصد الرياضيين جاسم السندي وعبدالرحيم
النج���ار م���ن أكاديمي���ة أس���باير الميدالي���ات
الذهبية ،وذل���ك عند فوزهم بالمركز األول
ف���ي بطول���ة البحري���ن الدولي���ة المفتوح���ة
لألش���بال والناش���ئين لكرة الطاول���ة (جولة
البحري���ن)  ،2013والت���ي نظمه���ا االتح���اد
الدولي لتنس الطاولة لألشبال والناشئين،
ف���يفبراي���رالماض���ي.
وق���د فاز الثنائي الش���اب ،والذي���ن ناال أيضاً

التصني���ف الثان���ي ف���ي البطول���ة ،بالذه���ب
بع���د فوزهم���ا عل���ى الفري���ق الس���نغافوري
بفارق ضئيل  2 – 3في نهائيات المنافس���ة.
كم���ا واجه الثنائ���ي أيضاً عمالق���ة كرة تنس
الطاول���ةم���نالصي���ن“تايبي���ه”.
ورغ���م األج���واء التنافس���ية الصاخب���ة الت���ي
ش���هدت البطول���ة ،إال أن الالعبي���ن اتس���ما
ب���األداء الرائ���ع والمق���درة عل���ى مواصل���ة
التركيز طوال وقت المنافس���ات.

وقدمت سمو الشيخة حياة بنت عبدالعزيز
آل خليف���ة  -رئيس���ة االتح���اد البحريني لكرة
الطاول���ة الميدالي���ات لالعبي���ن أثن���اء حف���ل
التتوي���ج.
وم���ن المع���روف أن بطول���ة البحري���ن
المفتوح���ة لكرة الطاول���ة كانت قد امتدت
لفترة خمس���ة أيام وش���ارك فيه���ا  11فريقاً
م���نجمي���عأنح���اءالعال���م.

فرق أسباير تفوز ببطولة
الدوري المثلث
اختيار خالد منير كأفضل العب في البطولة
ُأ س���دل الس���تار عل���ى منافس���ات بطول���ة
ال���دوري المثل���ث ف���ي ك���رة الق���دم ،والتي
نظمته���ا أكاديمي���ة أس���باير ،بمش���اركة
أوروبي���ة لفريق���ي أكاديمي���ة جورجي هاجي
وش���الكه .والت���ي عق���دت في ش���هر مارس
.2013
وش���هدت البطول���ة أداء متمي���زاً لفريق���ي
أس���باير  98و ،99حيث أظهر العبو الفريقان
مه���ارات جماعي���ة عالي���ة ،وأداء تكتيك���ي
متمي���ز ،أثن���اء مواجهتهم للف���رق األوروبية
المش���اركة ف���ي البطول���ة.

4

وق���د أك���د الس���يد روب���رت اوالبي ،مدي���ر كرة
الق���دم ف���ي أكاديمي���ة أس���باير ،عل���ى أهمي���ة
ه���ذه البط���والت لف���رق األكاديمي���ة ،قائ�ل�ا:
“تستضيف أكاديمية أسباير بطوالت من هذا
الن���وع كل  6أس���ابيع ،وهي فرصة مميزة تتيح
لالعبين���ا تعزي���ز مهاراتهم واكتس���اب الخبرات
من خالل لقاء فرق من المنطقة ،وأكاديميات
ك���رة قدم أوروبية بارزة مثل أكاديمية جورجي
هاجي”.
وأض���اف اوالب���ي“ :اله���دف م���ن إقام���ة هذه
البط���والت ه���و تحفي���ز الالعبي���ن .حي���ث توفر

لهم الفرصة الس���تعراض مهاراتهم ،باإلضافة
إل���ى إعداده���م لألج���واء التنافس���ية .وه���ي
وس���يلة فعالة لتطوير الروح التنافس���ية لدى
الالعبين”.
وف���ي حف���ل الخت���ام ،ال���ذي ت�ل�ا المباراتي���ن
النهائيتي���ن  ،ت���م تتوي���ج دراغ���وس دنيس ،من
أكاديمي���ة جورج هاجي ،بلق���ب “أفضل العب
ف���ي البطولة” عن فئة مواليد عام  .1999في
حي���ن حصل خال���د منير  ،من أكاديمية أس���باير،
عل���ى كأس لقب “أفضل العب في البطولة”
عن فئة مواليد عام .1998
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فعاليات المؤسسات المشاركة
ه���ذا وق���د عق���دت ع���دة فعالي���ات مصاحب���ة
خاص���ة في مختلف منش���آت أس���باير زون عن
طري���ق العدي���د م���ن المؤسس���ات العامل���ة
بالدول���ة ،والت���ي صمم���ت خصيص���اً لتطوي���ر
مس���توى اللياقة ل���دى األف���راد العاملين بها
ف���ي جو م���ن الترفي���ه العائلي .وق���د كان من
بي���ن المنظمات المش���اركة ،المجلس األعلى
لشئون األس���رة وش���ركة عبد الله عبد الغني
(تويوت���ا) وش���ركة راس غ���از ووزارة المالي���ة
واالتحاد القطري للفروسية واللجنة الوطنية
لحقوق االنسان .وقد قامت بنقل الفعاليات
العديد م���ن القن���وات التلفزيوني���ة ،مثل قناة
الجزي���رة اإلخباري���ة والرياضي���ة وقن���اة الري���ان
وقناة قطر باإلضافة لقناة الجزيرة لألطفال.

#أسباير_لقطة_ال_تنسى :منافسات
التواصل االجتماعي
للع���ام الثاني على التوالي ،أقامت مؤسس���ة
أس���باير زون مس���ابقة لوس���ائل التواص���ل
االجتماع���ي وه���ي عب���ارة ع���ن أفض���ل لقطة
للذكرى ،وذل���ك لتخليد الذكرى المميزة التي
م���ر المش���اركون بها في أس���باير ،عبر تش���جيع
أف���راد الجمه���ور اللتق���اط ص���ورة أو مقط���ع
فيدي���و ألح���د األنش���طة المقامة في أس���باير
زون .وتنوع���ت الجوائز القيم���ة بين أجهزة آي
ب���اد ،آي ف���ون ،آي بود ،وقس���ائم م���ن فندق
الشعلة ،ووصل عدد المشاركات إلى أكثر من
 140لقطة.

الحدث األكثر تميزاً  ...إنارة فندق الشعلة
كان الحدث األكثر تفرداً خالل اليوم الرياضي
هو إنارة أحد أكثر األبنية المعمارية تميزاً في
قطر “فندق الشعلة” ،حيث قام المشاركون
بقي���ادة دراج���ات ثابت���ة ينتج ع���ن حركة دوران

عجالته���ا الطاق���ة الالزم���ة لتش���غيل نظ���ام
اإلن���ارة الخارج���ي للفن���دق .وبه���ذا اختت���م
االحتف���ال بالي���وم الرياض���ي للدول���ة بش���كل
ممي���.ز

طالب أسباير في الجمباز
يحصدون ذهب “خليجياد
 ”2لأللعاب المدرسية
في دبي
حقق فريق مكون من  5طالب رياضيين من
أكاديمية أسباير ،يمثلون منتخب قطر تحت
 14س���نة ،المركز األول والميدالية الذهبية
ف���ي مس���ابقة الجمباز حس���ب الف���رق خالل
النسخة الثانية من بطولة األلعاب الرياضية
المدرس���ية للبراعم تحت  14سنة “ خليجياد
 ”2والتي عقدت في شهر فبراير.2013
ومث���ل ط�ل�اب األكاديمي���ة منتخ���ب قط���ر
المدرس���ي من بين أكثر من  250شابا وفتاة
م���ن  7دول خليجي���ة أخرى ،وه���ي باإلضافة

إل���ى قط���ر ،كل م���ن الس���عودية والكوي���ت
والبحري���ن وعم���ان والع���راق واليم���ن
واإلم���ارات البل���د المضيف ،حيث تنافس���وا
ف���ي  4أن���واع رياضي���ة ه���ي ألع���اب الق���وى
والجمباز والس���باحة وتنس الطاولة.
وف���ي تعليق���ه على هذا اإلنج���از ،قال علي
أحم���د الهتمي ،مدير رعاي���ة الطالب بإدارة
التعليم ورعاية الطالب بأكاديمية اس���باير،
و رئي���س االتح���اد القطري للجمب���از وعضو
االتحاد الدولي للعبة“ :أش���عر بالفخر لكون

ه���ؤالء الط�ل�اب الرياضيي���ن م���ن منتس���بي
أكاديمي���ة أس���باير الت���ي أثرت فيه���م إيجابا
ومكنته���م م���ن تحقيق اإلنج���ازات وطورت
لديهم الس���لوك واالنضباط”.
وأض���اف ”:إنن���ي عل���ى يقي���ن م���ن أنن���ا في
أكاديمية أس���باير س���وف نحقق المزيد من
النجاحات م���ع هؤالء الط�ل�اب الموهوبين
وغيره���م ف���ي ه���ذه الرياضة الكالس���يكية
الت���ي تتطل���ب الكثير م���ن الجه���د والتحلي
بالصب���ر”.
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أسباير زون تعمل
بكامل طاقتها
احتفاال باليوم الرياضي
الستقبال  30ألف مشارك
ً

أثبت���ت مؤسس���ة أس���باير زون جدارتها كوجهة مثالية ليس فق���ط للرياضة ،وإنما أيضاً للترفيه العائلي ف���ي الدولة ،فقد توافد اآلالف من
سكان قطر لمنطقة أسباير زون ،للمشاركة في األنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة ،والتي تقدمها المؤسسة لكل أفراد
المجتمع من جميع األعمار والمس���تويات الرياضية ،وذلك في إطار احتفاالتها بالنس���خة الثانية لليوم الرياضي للدولة ،والذي صادف 12
فبراير .2013

تشويق وإثارة في سباق المرح
وق���د كان م���ن أول المش���اركين في الس���باق
المتس���م بالحيوية والم���رح المهندس /هالل
الكواري ،رئيس مؤسسة أسباير زون ،وكذلك
الس���يد خليف���ة الكبيس���ي ،مدي���ر إدارة األمن
والسالمة بأسباير لوجستيكس ،وقد استمتع
جمي���ع أف���راد المجتم���ع بالس���باق ،وذلك عن
طري���ق المش���ي أو الهرول���ة أو الرك���ض ح���ول
بع���ض م���ن منش���آت أس���باير زون وحت���ى خط
النهاية خارج اس���تاد خليفة الدولي .وقد امتد
الس���باق لمس���افة  4كيلومت���رات ،بينما وصل
عدد المشاركين عند خط البداية إلى أكثر من
 2000فرداً.

المئات يشاركون في رحلة للذكرى
ف���ي عامها الثاني عل���ى التوالي ،أت���ت الرحلة
به���دف إتاحة الفرصة للجمه���ور للتعرف على
منشآت ومرافق المؤسسة التي تمثل أحدث
ما وصل إليه فن العمارة للمنش���آت الرياضية.
وق���د بدأت الرحل���ة من اس���تاد خليفة الدولي
ومرت عبر قبة اسباير إلى أن انتهت بالمالعب
الداخلية لكرة القدم بأس���باير .وتميزت الرحلة
بوجود منافذ خاصة للتعريف بمبادرة “صحتك
ف���ي خطوت���ك” والتي س���محت للمش���اركين
بالتعرف عل���ى البرنامج الجديد الهادف لتبني
أسلوب حياة صحي.

2

برامج أكاديمية أسباير
وبجان���ب الفعالي���ات المفتوح���ة لمش���اركة
الجماهي���ر ،ف���إن أكاديمي���ة أس���باير للتف���وق
الرياض���ي قام���ت بتنظي���م عدد م���ن األلعاب
والبط���والت والمس���ابقات ألعض���اء برام���ج
األكاديمي���ة .فأح���د ه���ذه البرام���ج اش���تمل
عل���ى فعالي���ة ت���م تنظيمه���ا بواس���طة مركز

تنمي���ة المه���ارات المتع���ددة ،وهدف���ت
إل���ى تعلي���م األطف���ال أساس���يات ممارس���ة
األنش���طة الرياضية والحركية ،باإلضافة إلى
مس���اهمات أس���باير أكتي���ف ومرك���ز تطوي���ر
مه���اراتك���رةالق���دم.
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سبيتار يختتم فعاليات مؤتمر “التدريب في المناطق المرتفعة والفرق
الرياضية”
د .ميشال دوخ رئيس اللجنة الطبية للفيفا يبدي انبهاره بسبيتار
حظ���ي مؤتم���ر “التدري���ب في المرتفعات والف���رق الرياضية” ،والذي أقيم في س���بيتار يومي  24و 25مارس ،بمش���اركة نخب���ة من الخبراء
والعلماء المرموقين على مستوى العالم في مجال الرياضة ،بهدف دراسة طرق تحسين مستويات األداء الرياضي لالعبين في المناطق
المرتفعة ،وبما يعزز من مكانة الدوحة كوجهة رياضية مثالية ،وكعاصمة للرياضة في منطقة الشرق األوسط.
وتقدم الدكتور ميش���ال دوخ ،عضو المكتب التنفيذي وئيس اللجنة الطبية للفيفا قائمة المش���اركين ،حيث قدم عصارة خبرته وتجاربه
الميدانية في مجال الطب والرياضة وعالم كرة القدم.
وكان الدكتور ميشال دوخ ،رئيس اللجنة الطبية باالتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ،قد خاطب أولى جلسات المؤتمر ،من خالل كلمته
االفتتاحية في ورقة عمل بعنوان “رؤية الفيفا الطبية فيما يختص ولعب كرة القدم في المناطق المرتفعة”.
ص���رح الدكت���ور دوخ“ :س���بيتار يمل���ك مجموع���ة رائعة م���ن األطب���اء  ،وباإلضافة إلى الخب���رات التي يملكونه���ا ،فهم يقوم���ون بجهد جبار
لمساعدة الرياضيين المصابين ،خصوصا العبي كرة القدم”.
وأوضح رئيس اللجنة الطبية للفيفا بأن س���بيتار يلعب دورا محوريا في عالج اإلصابات الخطيرة لالعبي كرة القدم ،ويعزز مكانة س���بيتار
كونه أحد “مراكز التميز الطبي” التابعة للفيفا منذ العام  ،2009حيث صرح الدكتور دوخ بأن هذا االعتماد كفيل بالرجوع إلى المستشفى
القطري وقت الحاجة.
وتُ ضاف تصريحات الدكتور دوخ إلى سلسلة الشهادات القيمة التي تكرس المكاسب التي حققها كل موظفي سبيتار بفضل المجهودات
الكبيرة التي بذلت في السنوات القليلة الماضية.
وم���ن المتوقع أن يكون لس���بيتار دور فعال حين تس���تضيف قطر كأس العالم  ،2022حيث قال الدكت���ور دوخ بأن الخبرات المتواجدة في
سبيتار مذهلة ومتنوعة لتشمل العديد من مجاالت الطب الرياضي ،بما سيكون له أثر طيب في كأس العالم .2022
وسبق لسبيتار أن عالجت العديد من العبي كرة القدم العالميين ،مثل األرجنتيني والعب باريس سان جيرمان خافيير باستوري ،ومدافع
األرس���نال أب���و ديابي والالعب البرازيلي فيرناندو مينيغازو ،والعماني علي عبد الله الحبس���ي ح���ارس مرمى ويجان أثلتيك  -الفريق الذي
يلعب في الدوري اإلنجليزي الممتاز.
1

تمكنت مؤسسة أسباير زون من أن تكون الوجهة المفضلة والقلب النابض للرياضة والرياضيين ،منذ استضافتها
لدورة األلعاب اآلسيوية في العام  ،2006حيث برهنت على قدرتها العالية على استضافة العديد من األنشطة
المتنوعة والبطوالت العالمية في ذات الوقت ،واستطاعت أسباير زون أن تكمل مسيرة التميز عن طريق
إمداد المنظمين المحليين واإلقليميين والدوليين باحتياجاتهم من مرافق وخدمات متكاملة ووسائل للراحة
واالستجمام على مدار العام ،وبما يجعل أسباير زون مركزاً عالمياً للتفوق يخدم مختلف القطاعات الرياضية.
ولقد استطاعت مؤسسة أسباير زون أن تؤكد على ريادتها في قطاع الرياضة بما تقدمه من خدمات وبرامج
ومبان عصرية ومختبرات رياضية متطورة ومدربين عالميين لمساعدة المواهب الرياضية الواعدة
دراسية متكاملة
ٍ
على أن يصبحوا رموز التفوق في المستقبل ،وبتقديم خدمات الطب الرياضي وإعادة تأهيل الرياضيين المصابين
للوصول بهم إلى مرحلة الشفاء التام ومن خالل تطوير بنى تحتية تنافس المنشآت العالمية ،مما يساهم في
انعاش الحركة االقتصادية لدولة قطر في كثير من المجاالت ،وذلك عن طريق الخدمات التي تقدمها كل من
أكاديمية أسباير وسبيتار وأسباير لوجستيكس .ولقد توجت جهود المؤسسة أخيراً بحصولها على لقب مشروع
تنمية السياحة الرياضية الرائد في العالم في سياق برنامج جوائز السفر العالمية للعام .2011
يـشار إلى أن المؤسسة تقوم بتنظيم منتدى  ASPIRE4SPORTوالذي يعد أحد أهم المنتديات العالمية
للشخصيات الرائدة في مجال الرياضة سواء المحترفين أو المديرين أو صناع القرار أو معلمي وملهمي الرياضة
على مستوى العالم ،والذين يجتمعون لمناقشة أحدث االتجاهات والتقنيات واالكتشافات والقضايا الساخنة
في عالم الرياضة.

يرجى استخدام الماسح الضوئي ()scan
في جهاز هاتفك لمتابعتنا
على هذه الشبكات.
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سبيتار تختتم فعاليات مؤتمر "التدريب في المناطق المرتفعة والفرق الرياضية"

د .ميشال دوخ رئيس اللجنة الطبية للفيفا يبدي انبهاره بسبيتار

التميمي خريج أسباير على قمة هرم الترتيب
الدولي لالعبي االسكواش تحت سن  19سنة

إنجازات طالب أكاديمية
أسباير ذهبية

سبيتار يطلق مبادرة جديدة للحد من اإلصابات والوقاية من األمراض

