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STRIKER’s
NOTE
Doha Drawing a New Way in Sports

The

World.

contributions to sports development, which

Academy’s

resulted in IAAF confirmation of the Academy
the

as an accredited training centre, as well as

establishment of modern sports features,

becoming a founding member of Asian Sports

taking

Performance Network.

Doha

is

heading

advantage

firmly
of

the

towards

developments

happenings in all fields, while focusing on

The goal of all these initiatives is to make

investment in the human power as the main

Qatar’s flag fly high.

motor to change and influence. All in line with

The vision is paving its way to see the daylight

Qatar National Vision 2030.

firmly. Without the unified efforts, initiatives,

the integration happening between sectors
Doha’s interest in sports is not a coincidence

and cooperation between partners, translating

or a sheer of luck. It’s the awareness of

these supreme goals into reality wouldn’t

possibilities and available opportunities that

have happened.

paved the way to move in this direction.

Our sincere gratitude and appreciation go to

So, we can find diversity in hosting the sporting

everyone who contributes to the advancement

events, like the FINA Swimming Championship

of Qatar.

(25m) that was held in Hamad Aquatic Center,

Aspire Striker

or the World Handball Championship where
the Qatari team came second, followed by

INSIDE

Aspetar becoming the International Handball
Federation (IHF) Reference Centre for Athlete
and Referee Health worldwide.
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Aspire's highlights from
January 2015 to DECEMBER 2015

JAN
2015

QATAR's
strongest man
The 2nd Edition saw contestants competing in five activities:
Giant Tire Race, Lifting Sand Bags, Truck Pull, Car Lift, and
Weight Lift. Held over two days, the competition had two
categories: QATAR’S STRONGEST MAN for the community and
QATAR’S STRONGEST MAN for Qataris only.

THE 2nd annual GCC
Charity Bike Show
Aspetar got the 1st
place in GCC award 2015
for the best health
website, thanks to namat,
for a healthy lifestyle

16th Asian cup
Aspetar puts its world-class expertise at the
disposal of the Qatar national football team
during their participation in the 16th Asian Cup.

ELITE training
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bayern munich,
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2015 QATAR TOTAL
OPEN TOURNAMENT
Aspetar extends medial care to top tennis players during the 2015 Qatar total open tournament.

National sports day
This year, AZF organized 10 different events, welcoming 24 big companies and organizations to
celebrate the National Sport Day at Aspire Zone.

ASPETAR BECAME THE
IHF REFERENCE CENTRE
FOR ATHLETE AND REFEREE
HEALTH WORLDWIDE

ASPIRE
ACADEMY
Aspire

Academy

becomes

founding member of Asian
sports performance network.

IAAF confirms Aspire Academy
As “ACCREDITED TRAINING cENTRE”

HIGHLIGHTS

FEB
2015

Aspetar becomes a
regional reference
centre for “Exercise
is Medicine”
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MAR
2015

ASPETAR RENEW
SPONSORSHIP
AGREEMENT IDL
DOHA 2015

SCHOOL OLYMPIC PROGRAM FINAL

Aspire Torch staircase
run - Towerrunning
World championship 2015
ASPIRE JAM

Partnership

Aspire Jam saw Ballers walk away with the

Aspetar and Sidra signed a memorandum of

title after beating Clutch at the outdoor

understanding to establish an organizational

basketball courts in Aspire Park. All action

business partnership.

of tournament was wrapped on March 14 to
allow Qatar’s best street basketball players
the chance to showcase their incredible skills.
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CYCLING IN ASPIRE (CYCLE HIRE)
ASPETAR ORGANISES A SYMPOSIUM ABOUT
“ORAL HEALTH IN SPORTS AND BEYOND”

Fellows gathering
held at aspire
academy with 16
international
participants
The global summit on ‘Football Performance & Science’, hosted
by Aspire Academy in Paris last year was the start of the
‘Aspire in the World Fellows’ program: a network that connects
the world’s leading experts in youth football and has built a
community of over 50 clubs, federations and leagues with the
aim to exchange knowledge.

ASPIRE BEACH VOLLEYBALL TOURNAMENT

HIGHLIGHTS

APR
2015

ASPETAR LAUNCHES
“STEP INTO HEALTH”
2015 CAMPAIGN
IN MALLS
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MAY JUN
2015 2015
Asian Wrestling
Championships

Arab Nations Cup
(Hockey Sport
Committee)

International
Olympic Program

ASPIRE Ramadan Sport Festival

JUL AUG
SEP
2015 2015 2015
ASPIRE Ramadan
sport festival

GCC YOUTH
CHAMPIONsHIP

25TH GCC WATER
SPORT SWIM, DIV & WP

OCT NOV
DEC
2015 2015 2015
DOHA COLLEGE 10K RACE

World cup swimming
championship

50 KM WORLD
CHAMPIONSHIP

QATAR INTERNATIONAL
SWIMMING CHAMPIONSHIP

STANDARD CHARTED
10K RACE

GRAND PRIX EPEE MAN AND
WOMAN QATAR 2015 FENCING

YEAR-ROUND COMMUNITY EVENTS
Aspire Zone hosts year-round activities to encourage community members to maintain their
physical activity. The seasonal events include
Aquathon, fun runs and triathlon.
There are events that are held all year round,
like cycling and learn to ride activity that aims
to teach children how to ride bikes. There are
also open community leagues for basketball
and football, for example. The Kids Art in the
Park” aims to develop kids’ artistic skills and

make them like being around sporting venues.
As well, Aspetar, member organization of
AZF, runs many activities to help kids follow
healthy lifestyle patterns, such as Haraka-waSeha and the Healthy Chef Program. Meanwhile, Step Into Health Program addresses all
members of the community, and Aspire Active
classes are open to registered members.
Source: Aspire
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First Aid Dental Kit in the Middle
East by Aspetar

swimming
stars

or the first time in the Middle East, Aspetar, Orthopaedic
and Sports Medicine Hospital has introduced a first aid
dental kit that has been developed by Dr Mohammed Alsaey,
Director of Aspetar Sports Dentistry Department.
The dental kit is expected to contribute dramatically to
improve care and protect dental health of athletes, especially
since most of the doctors of clubs and federations out in the
field are not trained in treating dental injuries.
It is planned to distribute the new Aspetar dental kit among
the GCC countries in order to relieve any pain the athletes
might face during training or competition, while far away
from dental specialist care.

172
countries

H
23
world records
more than at
any other FINA
(25m)

14
individual
world records

12

Source: Aspire

The Greatest FINA Swimming
World Championships (25m) Ever
Hosted in Doha

Quick Figures

950

F

24
championship
record broken

9
relay world
records

amad Aquatic Centre saw 24 championship
records broken at the 12th FINA World
Swimming Championships (25m) when fans’
cheers mixed with splashes to write a new
chapter in the history of the nations. Aspetar
was the official medical partner for the 12th
FINA World Swimming Championships (25m).
Medical Coverage
As the official sports medicine partner, Aspetar
provided the world’s top swimmers with
superior medical expertise for the 12th FINA
World Swimming Championships (25m).
Moreover, Aspetar collaborated with FINA to

conduct a cardiovascular screening project
among the participating swimmers named The
Swimmer’s Heart Project.
Youth Programme
In addition to the pool action, the Local
Organising Committee (LOC) presented a
Youth Programme for the first time as 350
young talented athletes and their coaches
gained invaluable experience of a major
international meet.
Source: Aspire & LOC
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AZF Introduces the 4th
Edition of Ramadan
Special Program
For

the

fourth

running

year,

Aspire

Zone opens its doors and venues for the

addition to many surprises that AZF prepared
to attract attention.

public, starting from June 22, to enjoy various
and unique activities during blessed month

As well, Aspire makes sure to commemorate

of Ramadan.

the Garangao eve traditions, welcoming kids in
an innovative way.

The

activities

include

various

sporting

competitions which would meet the interests
of

different

community

members,

Source: Aspire

in

Ramadan Sports Festival 2015
Competition

Date

Place

Volleyball (Men)

2 - 6 July

Aspire Dome, MPH2

Futsal (Junior)

22 - 26 June

Aspire Dome, MPH2

Basketball (Men)

2 - 6 July

Aspire Dome, MPH2

Table Tennis

27 - June

Aspire Dome, MPH1

American Football

22 - 23 June

Warm Up Track

Football

22 - 30 June

Football Pitch 10

Beach Soccer

28 - 30 July

Sand Field

Volleyball (Women)

22 - 25 June

Ladies Sports Hall

Futsal (Women)

28 - 30 June

Ladies Sports Hall

Basketball (Women)

24 - 25 June

Warm Up Hall at Ladies Sports Hall
* All games start at 9:30pm, and the last game finishes at midnight.
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France booked their direct ticket for the 2016 Olympic Games in Rio after
winning the 24th Men’s Handball World Championship in Doha (Europe1)

France Reins and
Qatar Shines

F

rance recorded a historic triple titles

Medical Services

collection, being the Olympic champions,

European champions and World champions

Following the outstanding medical services

after Doha’s win over the hosts 25:22 in

provided by Aspetar during the 24th Men’s

the final of the 24th Men’s Handball World

Handball

Championship

became the first sports medicine hospital in

last

February

in

Lusail

Multipurpose Sports Hall.

World

Championship,

Aspetar

the world to be recognised by IHF.

Quick Figures

France, the champions, scored 259 goals.
France became the first nation to win Men’s World Championships for the fifth time, following
victories in 1995, 2001, 2009 and 2011.
Qatar, silver medalists, scored 245 goals.
Qatar is the first non-European team to reach the final in the Championship.

Source: Websites

Aspire Graduate Al-Tamimi Writes
Squash History
Aspire Academy graduate Abdulla Al Tamimi

championship over the past 26 years history

defeated Ammar Al-Tamimi from Kuwait to win

of the championship. It is an excellent result

the 21st GCC Squash Championship in Riyadh,

for Abdulla who also won the U19 title two

Saudi Arabia, last weekend.

years ago.
Source: Aspire

Al-Tamimi defeated three Kuwaiti players
on route to victory, including a 3/1 win over
Ammar Al-Tamimi in the final, to put an end to
the domination of Kuwaiti players at the GCC

14
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H.E. Sheikha Al Mayassa Honors
Al Sulaiteen for Aspire’s
Sponsorship to Kafu

T

he Social Development Center, member

for sponsoring the Volunteering Award for

of the Qatar Foundation for Social Affairs,

the last three years.

held its ceremony for the Volunteering and
Reyada Award 2014 – 2015 last March in St

The

Regis Doha. The ceremony was held under

volunteers deployed by individuals, groups,

the patronage of Her Excellency Sheikha Al

and institutions, while showing appreciation

Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani,

for their service, and increasing awareness of

Chairperson of Qatar Museums.

how voluntary service effectively contributes

Volunteering

Award

to developing society.
During the event, Aspire Zone Foundation;
represented by Mr. Khalid Al Sulaiteen, the

takes

care

of

Source: Social Development Center

CEO; was honored by H.E. Sheikha Al Mayassa

Aspetar Extends Medical Support
to Algerian Football FederatioN

Stage set for Qatar International
Taekwondo Championship

Aspetar held a signing ceremony with the Algerian Football

Qatar Taekwondo and Judo Federation (QTJF) held the first

Federation (FAF) in Doha, which extended their existing

edition of Qatar International Taekwondo Championship from

partnership for the fifth consecutive year, in March 2015.

6 - 9 March 2015 at the Ladies Sports Hall of Aspire Zone.

The signing ceremony was attended by Mr Ibrahim Al Darwish,

The inauguration event brought more than 800 players

Aspetar Chief Operating Officer and DG representative, Dr

(male and female) from different age groups, representing

Hakim Chalabi, Assistant Director General for International

45 countries.

Medical Affairs and FAF President, Mr Mohamed Raouraoua.
Well ahead of the Olympics in Rio de Janeiro in 2016, the final
The agreement aims to provide medical support on and off the

day saw Qataris collect 7 gold and 14 silver medals.

field to the Algerian national team
Source: Newspapers and websites
Source: Aspire
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“When it comes to being successful in
developing young players you need five
things: the best talents of the country,
proper facilities, dedicated coaches, an ageappropriate program and the opportunity
to step up. At Aspire Academy all of those
things come together perfectly.”
Gérard Houllier
Former manager of Paris SaintGermain, RC Lens and Liverpool, said
during a visit to Aspire Academy at the
sidelines a five-day training program
about ‘Sport Diplomacy’ organized
by the Qatar Olympic Academy in
cooperation with INSEEC University
in Paris, as guest of honor.

Justin Kurek, the 2014 Canadian National
50km Champion, was impressed by the
opening ceremony of the 6:50 Race held in
Aspire Zone that he tweeted:

“What a fun Opening
Ceremony! Thank you
@aspirezone and @
iaunews #650Race
#worldtrophyfinal
@TheTorchDoha”

16

“I feel very
comfortable being
here, Aspetar is a
fantastic facility
with world-class
experts, and it’s by
far the best place for
top level athletes”
Mahiedine
Mekhissi
French Olympic vice
champion, after
receiving treatment
at Aspetar

H E A D W A Y

P E R I O D I C a L
June | 2015

“I heard a lot of positive
feedback from some players
who have received treatment
at Aspetar before the world cup
and I can voiced for that, Aspetar
is really impressive, very well
organised with an amazing staff
always availing their services for
the athlete.”

“I have a very positive impression
about Aspetar since I have passed
my medical examination upon
sign up with Paris Saint-Germain
in January 2013, Aspetar is
an amazing modern hospital
dedicated to top level athletes, I
feel very good to be here.”

Serge Aurier

Lucas Moura

Ivorian & PSG Player

Brazillian Striker & PSG Player

“I’m truly impressed with what we have
seen. It is also very encouraging that such an
organisation has
state-of–the-art facilities in place.
We are pleased with the reception that
Aspetar has provided.”
Campbell Ogilvie
President of Scottish Football
Association, during a visit to Aspetar
facilities last February.
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EYE ON THE
FUTURE
G

rowth of Corporate Social Responsibility

tackle issues that emerge in the community.

(CSR) is a fresh yet vivid concept in

All to showcase engagement and to alleviate

Qatar. In July 2014, the Ministry of Economy

the pain.

and Commerce (MEC) expressed their plan to
launch a Qatari Social Responsibility (CSR)

Thoughts & Concerns

index, taking into account UN standards
and

encouraging

companies

to

address

community challenges proactively.
What is CSR?

Corporate Social Responsibility (CSR) is a
proactive approach from business holders to

18

1) Qatar is among the world’s top five countries
for overweight and obese adults.
2) Environment. Energy. Trees. Sustainable
development is a must for the good of the
coming generations.
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Forward Thinking
AZF and its member organizations (Aspire Academy, Aspetar and Aspire Logistics) have long been committed to service
the community in many ways, such as:

Aspire Park cottages are made of
ooredoo’s old wooden poles.

AZF dynamic energy switched off
for an hour on March 28, uniting
with the World.

HE Dr. Abdullah Saleh
Mubarak Al-Khulaifi
Minister of Labour and
Social Affairs

In line with Qatar National
Vision 2030 and AZF Mission,
Namat is an initiative to foster
a healthy society and to the
community to lead active
lifestyles.

“For economic growth to turn
into a sustained economic
growth, it requires, apart from a
high growth rate, a participatory
approach and an interactive
relationship between companies
and their communities.”
19
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AZF Online Marketing Specialist, Mostafa
Al-Shishtawi, inspires the community,
leading +100K likes on facebook.

To Tweet or
not to Tweet

S

ocial media is the new mouthpiece of

What balance should organizations keep?

business, and it is two-edged indeed. A word

How

spreads virally, and the customer is the judge

retaining the old? And how do customers

if it appeals.

connect with the brand?

AZF’s upsurge on social media is remarkable,
and 2014 was the year of celebration for AZF

+39K
milestone

+134k
milestone

to

+489K
milestone

attract

new

+650K
views

customers

while

+650k
followers
in TOTAL

Each social media channel has a strategy and
photos work best across different platforms.

Number of followers across the different social media channels up until June 2015

20
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If we go in depth in facebook performance, for example, followers reached 100,000 last November and numbers are increasing.
Posting videos directly on facebook gets you more engagement than posting links from external websites, such as YouTube or Vimeo.

Total Page Likes up until Jan 2015:

114,163

Total Page Likes

107,084
Dec 22. 2014

110K

Total Page Likes

24,078
60K

Jan 4, 2014

20K
JAN

JUN
National Sport Day

DEC
2014 FIFA World Cup Brazil

+2000

400

likes in a week

likes per day in 1 month

So, how can brands connect with fans on social media? Tips from

time of the day you get the highest engagement. So, make use of this

AZF Online Marketing Specialist, Mostafa Al-Shishtawi, follow.

information and post your most important messages accordingly.
Also, if you can, boost it with advertising to get the best results.

1) Photos work best. On all social media, photos create the highest

3) Post videos directly on facebook. This tactic gets you more

engagement rate. It’s true that a picture is worth a thousand words.

views and more engagement than links from external websites,

So, share photos that show your business’ character and strength.

such as YouTube or Vimeo.

2) Know when to post. Most social media sites give insight on what

“Based on Social Baker stats last January, AZF is #1
in sports pages on Facebook in Qatar with 70% of the
audience in Qatar and 30% outside Qatar.”

21
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STEPWISE
A

to the modern State of Qatar and its future.
Another active, local campaign is Sahtak
Awalan, meaning “Your Health First”. It is a
five-year, public health, educational campaign

ZF launched its dynamic step into health

launched by WCMC-Q in 2012 in association

program in December 2012, under the

with the Supreme Council of Health and the

supervision and management of Aspetar’s

strategic

Step into Health Lifestyle Program (HLP).

Supreme Education Council, Qatar Petroleum,

partners:

The program promotes a holistic healthy

Occidental Petroleum Qatar, ExxonMobil and

lifestyle change in the Qatari community by

Qatar

encouraging people to walk 10,000 steps and

addresses people of all ages with focus on

more a day in a recreational approach.

the young, helping them to develop healthy

Olympic

Qatar

Foundation,

Committee.

The

the

campaign

lifestyle choices and good habits.

Starting from a pedometer to setting physical
activity targets and providing healthy lifestyle

Step into health within the community

tips, the tools of the program are diverse, helping

Step

people to monitor their performance online.

health occasions to celebrate the wellness

into

health

seizes

local

and

world

of the society with everyone by organizing

Now the program is part of Namat, the umbrella

physical activities.

initiative, which encourages the public to
practice all different types of physical activity
and to follow healthy lifestyle patterns.
Local Awareness Spreading
Preparing a new, healthy generation tops

Examples of these days include:

6 April

2nd Tue of
Every Feb

Ramadan

World
Health Day

National
Sport Day

Walk in
the Dome

the health institutions priorities, as part of
Qatar National Vision 2030. The Supreme
Council

of Health (SCH) dedicated a program,

called “We Are Healthy”, for elementary and
preparatory schools.
Promoting physical activity, smart nutrition

ALERT!
In March 2014, the International
Association for the Study of Obesity’s
found that Qatar ranks fourth globally
in obesity rates among adult males,
and first among female adults.

and mental health, the program aims to build
a sound, healthy generation that can contribute

Walk The Mall

Park Walking Launched
November 2013

Kick-off
Dec 22, 2012

SIH in University
Campuses

Until the end of February 2015, 39,795 members walked

22

Walk in the Workplace
End of February

128,987,728,028 steps. This is about 888,639 times around Doha Corniche
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KiCK-IN

A

new sport is kicking. Futsal is the rising star

Through time, the sport
developed greatly as the
timeline below shows:

and upcoming thrilling competition for All.

It is a fast-paced football game that is played on
1930s	
Futsal played
mainly in Brazil
and Uruguay

an A5 side playground and officially recognised
by both UEFA and FIFA.
Agility is the X factor, and many great football-

1971	
FIFUSA was
founded in Brazil

ers find the game a super training mechanism.

1988	
FIFA took over
as the government
body, introduced
futsal

It is a mental, psychological and physical workout. It is a challenge of technical skills mastery
under high pressure.

“Futsal makes you think
fast and play fast. You
try things. It makes
you dribble. It makes
you a better player,”
Pele, Retired Brazilian
footballer – best
football player of
all time.”

1996	
UEFA 1st European
Tournament held
in Spain

1999	
UEFA 1st European
Futsal Championship
Spain

2012	
FIFA World Futsal
Cup in Thailand

Source: Websites

The Rules of Futsal
Futsal is one of the fastest growing areas of adult football around
the world but how different is it from association football?
PLAYERS

TIME

THE PITCH

THE BALL

FOULS

2x
20min

5

+9

Futsal is played with
5 players per team,
including a goalkeeper,
and up to 9 substitutes.
Unlimited substitutions
can be made throughout
a match and a substituted
player can re-enter the
game at any time

2x
timeout

A match lasts for 2
periods of 20 minutes.
The clock runs only
when the ball is in play.
Each team is entitled to
a 1-minute ‘time-out’ in
each half.

4
Matches are played on
a flat, smooth surface
(preferably wood or
artificial material), either
indoors or outdoors. There
are 2 penalty spots - one
at 6m and one at 10m
from goal line.

The ball is 62-64 in
circumference (size 4)
and has significantly less
‘bounce’ than a standard
11-a-side ball.

Fouls are accumulated.
The 6th foul in succession
results in a direct free-kick
on goal, usually from the
2nd (10m) penalty spot.

Source: fiveasidefootballcoach.com/futsalrules
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GALLERY

World indoor high jump champion and Aspire Academy
graduate Mutaz Essa Barshim embraced another new

record at the ‘Athlone International Grand Prix’ in

Ireland last February, after adding one centimetre to

his own Asian indoor record with a first-time clearance
at 2.41m with distance to spare. His younger brother,
Muamer, finished second with an indoor PB of 2.25m.

His Excellency Ambassador
of the Republic of France
to the State of Qatar, Eric
Chevalier who has attended
the official Opening of
PANORAMA RESTAURANT
in THE TORCH DOHA Hotel
in March. The restaurant is
located on the 50th floor, at
the top of the iconic hotel.

25
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AZF held a Long Service Award Ceremony for the
employees who had 10 year service in the Foundation.
Around 70 staff members were honored last April
for their contributions in different positions since the
establishment until now.

Winning the tournament for the second time after 2012 success, Paris SaintGermain scored big in Al Kass International Cup 2015, beating Sao Paulo
5-4 in the final last February after a penalty shoot-out. Hassan Al Thawadi,
Secretary General of the Supreme Committee for Delivery & Legacy, honored
the champions, and individual honours were for:

1) Most Valuable Player: Sao Paulo forward Paulo Da Silva, scoring five goals
2) Golden Boot: Arsenal’s striker Stephy Mavididi, scoring five goals
3) Best Goalkeeper: Sao Paulo keeper Lucas Da Silva

THE TORCH DOHA received a World’s Best International
Hotel Award for ‘Best Hotel’ category from the International
Hotel Awards sponsored by Rolls-Royce Motor Cars last
January. The best hotels and hospitality companies from
more than 47 countries across the world were competing
to achieve one or more coveted International Hotel
Awards. On top, the hotel was recognized as the Global
Winner in the “Luxury Design Hotel” category at the eight
annual World Luxury Hotel Awards 2014 last December in
South Africa. Achieving global recognition for the second
consecutive year, THE TORCH was competing with over
1,000 hotels from 145 countries.

26
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Aspire Zone marked the 4th edition of the National
Sport Day with a wide range of sporting events last
February.

The celebrations saw a prominent participation of HE Minister of Youth
and Sports, Mr. Salah bin Ghanem bin Nasser Al Ali; French Ambassador to
Qatar, Eric Chevallier; and Aspire Zone Foundation CEO Mr. Khalid Abdullah
Al Sulaiteen. The persona launched AZF’s new “Family Cycling” initiative,
which can accommodate 4 or 6 family members, and a dedicated path was
set around Aspire Park Lake.
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As well, HE Minister of Energy and Industry Affairs, Dr.
Mohammed bin Saleh Al-Sada, also honored the NSD celebrations
at Aspire Zone. Thanks for all the organizers, participants and
volunteers who contributed to the success of this day at Aspire.

Enjoy some pictures from the day captured by Aspire camera.

Nasser

Al

Sowaidi,

an

Aspire

Academy

employee, broke the World Record in the IRS
Supra category of the 2015 ‘Arabian Drag
Racing League’ to make Qatar flag fly high. Al
Sowaidi finished the 2015 overall championship
in the 2nd place.
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كان سعادة وزير الطاقـة والصناعة الدكتور محمد السادة

من المشاركين في الفعاليات الرياضية لهذا اليوم بأسباير.

وهذه بعض الصور التي التقطتها كاميرا أسباير

ناصر السويدي ،أحد موظفي أكاديمية أسباير ،حطم الرقم
القياسي العالمي في فئة  IRSسوبرا من دوري سباق

الدراج ريس العربي  ،2015فرفع علم قطر عالياً .وكان

محتال المركز
السويدي قد أنهى البطولة للعام 2015
ً
الثاني.
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احتفلت أسباير زون باليوم الرياضي للدولة للعام الرابع على
التوالي ،حيث تفاعل نخبة المجتمع والعديد من األفراد في

هذا اليوم.

كما كان من أبرز المشاركين سعادة السيد صالح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة

وسعادة السفير الفرنسي السيد إريك شوفالييه ،إلى جانب السيد خالد عبدالله السليطين،

الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون ،والذين شاركوا في إطالق "الدراجات العائلية"،
وهي خدمة حديثة أطلقتها المؤسسة للتشجيع على الرياضة الجماعية.
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أقامت مؤسسة أسباير زون في شهر أبريل بقاعة الشعلة حفل تكريم
لـقدامى موظفيها الذين أمضوا عشر سنوات في خدمة المؤسسة.
وصل عدد المكرمين إلى نحو  70موظفاً عملوا في مناصب ومواقع
مختلفة حتى هذه اللحظة.

حقق فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم في شهر فبراير الماضي فوزه الثاني ببطولة الكأس

الدولية  2015والتي تنظمها أسباير ،بعد تغلبه على فريق ساو باولو بنتيجة  4 – 5بضربات

كرم السيد حسن الذوادي ،األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث،
الترجيح .وفي الختامّ ،

الفريق البطل ،إلى جانب أصحاب اإلنجازات الفردية ،وهم:

 )1أفضل العب :باولو دا سلفيا ،العب هجوم ساو باولو والذي سجل خمسة أهداف

 )2الحذاء الذهبي :هداف األرسنال ستيفي مافيديدي والذي سجل خمسة أهداف
 )3أفضل حارس مرمى :لوكاس دا سلفيا ،حارس مرمى ساو باولو

حصل فندق الشعلة على جائزة أفضل الفنادق العالمية عن فئة

«أفضل الفنادق» من هيئة جوائز الفنادق العالمية التي ترعاها شركة
«رولز-رويس موتور كارز» في شهر يناير الماضي .تنافس على الجوائز

فنادق ودور ضيافة من أكثر من  47دولة .وكان الفندق قد حصل على
االعتماد أثناء حفل جوائز الفنادق العالمية الفاخرة ،في شهر ديسمبر

الماضي .وبهذا يكون الفندق قد حصل على االعتراف العالمي للسنة

الثانية على التوالي ،بعد منافسة أكثر من  1000فندق من  145بلد.
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معرض الصور

حقق معتز عيسى برشم ،بطل الوثب العالي العالمي وخريج
أكاديمية أسباير ،رقماً آسيوياً جديداً في ألعاب القوى للصاالت

بتحقيقه لـ  2.41م في ملتقى إيرلندا أللعاب القوى للصاالت

في فبراير الماضي .وتفوق برشم على نفسه عندما حطم الرقم
اآلسيوي المسجل باسمه بفارق سنتيمتر واحد .فيما حل أخوه

معمر في المركز الثاني بتحقيقه لـ  2.25م.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

سعادة السفير الفرنسي السيد
شرف بحضوره
إريك شوفالييه
ّ
افتتاح مطعم بانوراما بفندق

الشعلة في شهر مارس الماضي.

يقع

المطعم

في

الطابق

الخمسين حيث اإلطاللة الرائعة
لمدينة الدوحة.
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بدأت رياضة كرة الصاالت في االنتشار حول العالم ،وهي
تحظى بإقبال كبير من الجميع ،باعتبارها رياضة مثيرة
وسريعة اإليقاع ،حيث أنها تقام على ملعب بحجم ،A5
ومعترف بها رسمياً من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا –  )FIFAواالتحاد األوروبي لكرة القدم (.)UEFA
الرشاقة وخفة الحركة هما عامال النجاح في اللعبة،
وهناك العديد من مشاهير كرة القدم الذين يلعبون كرة
الصاالت باعتبارها آلية تدريب ممتازة.
تحد
تعد هذه اللعبة تدريباً عقلياً ونفسياً وجسدياً .إنه ٍ
يساعد على اتقان المهارات التقنية بالرغم من الضغط
العالي الذي يتعرض له الالعب.

عبر بيليه ،الجوهرة السوداء ،عن
قائال" :كرة
إعجابه بهذه اللعبة
ً
الصاالت تجعلك تفكر بسرعة وتلعب
بسرعة وأنت تحاول .إنها تجعلك
العباً أفضل وأنت تدحرج الكرة”.
المصدر :مواقع الكترونية

تطورت هذه اللعبة بشكل كبير عبر
الزمن ،كما هو موضح في الجدول
الزمني أدناه:

1930

بدأت كرة الصاالت في
البرازيل واألوروغواي تحديداً

1971

تم تأسيس االتحاد الدولي
للميكروفوتسال (كرة
الصاالت) في البرازيل

1988

أصبحت كرة الصاالت تابعة
للفيفا

1996

أقيمت أول دورة أوروبية
في أسبانيا تحت إدارة
االتحاد األوروبي لكرة القدم
 UEFAفي أسبانيا

1999

أقيمت أول بطولة أوروبية
تحت إدارة االتحاد األوروبي
لكرة القدم  UEFAفي
أسبانيا

2012

إقامة بطولة العالم لكرة
الصاالت في تايالند

قواعد لعبة كرة الصاالت

تعد كرة الصاالت من أكثر الرياضات سرعة في االنتشار عالمياً ،
فما الفرق بينها وبين كرة القدم؟
الزمن

الالعبين

الكرة

الملعب

األخطاء

20x2
دقيقة

9+

5

يتكون الفريق الواحد من
خمسة العبين ،بما فيهم
حارس المرمى و  9العبين
احتياط ،ويمكن تبديل الالعبين
أكثر من مرة أثناء المباراة،
ويمكن تبديل الالعب أكثر من
مرة في المباراة الواحدة في
أي وقت من المباراة.

4

 x 2وقت
مستقطع

تستمر المباراة لشوطين،
مدة كل شوط  20دقيقة.
يبدأ الحكم باحتساب
الوقت عقب ضربة البداية
مباشرة .ويمكن لكل فريق
طلب وقت مستقطع
مدته دقيقة واحدة في
كل شوط.

تقام المباريات على أرضية
مسطحة وملساء (إما خشبية
أو صناعية) ،ويكون الملعب
داخلي أو خارجي .طول منطقة
الجزاء  6متر من خط المرمى،
فيما تبعد عالمة الجزاء الثانية
 10متر عن خط المرمى.

محيطها من  62سم إلى 64
سم (مقاس  ،)4وقدرتها
على االرتداد اقل بكثير من
الكرة القياسية.

األخطاء المتراكمة يعاقب
عليها بركلة حرة مباشرة
من منطقة الجزاء الثانية
(10متر) ،إذا وصل عدد
األخطاء إلى .6

المصدرfiveasidefootballcoach.com/futsalrules :
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إضـــاءات

خطوات واثقة نحو الصحة
المجتمعية

أطلقت مؤسسة أسباير زون برنامج «صحتك في
خطوتك» في ديسمبر  ،2012تحت إشراف وإدارة برنامج
نمط الحياة الصحية بمستشفى سبيتار .البرنامج يؤسس
لنمط حياة صحي جديد في المجتمع القطري ،ويهدف
إلى تشجيع األفراد على مشي  10آالف خطوة أو أكثر
يومياً  ،بطريقة ترفيهية.

إن اإلعداد لجيل جديد صحي يحتل أولويات المؤسسات
الصحية ،في تعبير عن دعم وتأييد رؤية قطر الوطنية
 .2030ولذا ،خصص المجلس األعلى للصحة برنامجاً لطلبة
المدارس اإلبتدائية واإلعدادية تحت اسم «نحن أصحاء».

بدءاً من عداد الخطوات وحتى وضع أهداف لزيادة
النشاط البدني تدريجياً وإعطاء نصائح حول نمط الحياة
الصحي ،فإن وسائل البرنامج المتعددة تساعد األفراد
على متابعة نشاطهم الكترونياً .كما يحتفل برنامج
«صحتك في خطوتك» بالمناسبات الصحية المحلية
والعالمية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وتنظيم
األنشطة البدنية التي تساعدهم في الحفاظ على
صحتهم ،ومن هذه الفعاليات:

الحملة مدتها خمسة أعوام ،وتم إطالقها من قبل كلية
طب ويل كورنيل األمريكية بقطر في العام  2012بالتعاون
مع عدد من الشركاء االستراتيجيين ،وهم :المجلس األعلى
للصحة ومؤسسة قطر والمجلس األعلى للتعليم وقطر
للبترول وأوكسيدنتال قطر للبترول المحدودة وإكسون
موبيل وفودافون قطر واللجنة األولمبية القطرية .وتخاطب
الحملة األفراد من جميع األعمار مع التركيز على الشباب
لمساعدتهم على تحديد اختيارات صحية وعادات جيدة.

 6أبريل

اليوم العالمي
للصحة

الثالثاء الثاني
من فبراير

اليوم الرياضي
للدولة

رمضان

تنبيه!

المشي في
القبة

يعد برنامج «صحتك في خطوتك» جزءاً من مبادرة
«نمط ،لحياة صحية» التي تشجع األفراد على المشاركة
في مختلف األنشطة البدنية واتباع أنماط حياة صحية
وسلمية.
إطالق مبادرة
امش اكثر امش بالمول

االنطالقة
ديسمبر 2012

انتشار الوعي الصحي محليا

في مارس  ،2014كشفت الجمعية الدولية لدراسة
السمنة عن أن قطر تحتل المركز الرابع عالمياً في
معدالت السمنة بين البالغين الرجال واألولى بين
النساء.

إطالق المشي في الحديقة
نوفمبر 2013

نسخة الجامعات

المشي في مكان العمل
فبراير 2014

حتى نهاية فبراير  39,795 ،2015عضو مشوا  128,987,728,028خطوة ،أي حوالي  888,639مرة حول كورنيش الدوحة.
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نشر الفيديوهات على الفيسبوك مباشرة يحقق لك المزيد من المشاركة ،ويعد أفضل من نشر وصالت تؤدي إلى مواقع خارجية ،مثل اليوتيوب أو فيميو.
عدد اإلعجابات الكلي حتى يناير :2015

114٫163

عدد اإلعجابات الكلي

107٫084
 22ديسمبر 2014

110٫000
عدد اإلعجابات الكلي

24٫078

60٫000

 4يناير 2014

20٫000
يناير

ديسمبر

يونيو
اليوم الرياضي للدولة

كأس العالم 2014

في األسبوع

إعجاب لكل يوم لمدة شهر

2000 +

400

إذاً السؤال هو :كيف يمكن للعالمات التجارية التواصل مع العمالء عبر
وسائل االتصال االجتماعي؟ فيما يلي نصائح يقدمها مصطفى الشيشتاوي،
مسؤول التسويق االلكتروني في مؤسسة أسباير:

 )2معرفة الوقت األنسب :معظم مواقع التواصل االجتماعي تعطي مقترحات
عن الوقت الذي يمكن أن تحصل فيه على أعلى نسبة مشاركة .استفد من
هذه المعلومة .كما يمكنك أن تستخدم اإلعالن للحصول على أفضل النتائج.

 )1الصور :يمكنك استخدام الصور على جميع وسائل اإلعالم االجتماعي لتحقيق
أعلى معدالت المشاركة .فالصورة تعادل ألف كلمة .شارك الصور التي تعبر عن
شخصية العمل ونقاط القوة فيه.

 )3ضع الفيديوهات على الفيسبوك مباشرة :وبهذا ،يمكنك الحصول على
المزيد من المشاهدات والمشاركات أكثر من وضع وصالت لمواقع خارجية مثل
اليوتيوب والفيمو.

وفقاً إلحصائيات  Social Bakerفي يناير الماضي ،فإن صفحة
مؤسسة أسباير زون على الفيسبوك تحتل المرتبة األولى في قطر
بالنسبة لصفحات الرياضة ،ووصلت نسبة المتابعين من داخل قطر
إلى  %70و %30من خارج قطر.
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إضـــاءات

مصطفى الشيشتاوي ،مسؤول التسويق
االلكتروني في مؤسسة أسباير ،وملهم المجتمع
الذي قاد الجهود للحصول على أكثر من  100ألف
إعجاب على صفحة المؤسسة على الفيسبوك.

أغرد أو ال أغرد
أصبحت وسائل اإلعالم االجتماعي أداة التواصل الجديدة
لألعمال ،ولكنها وسيلة ذات حدين .فللتغريدة قوتها ألنها
تصل إلى أكبر عدد من المتابعين بسرعة ،وتبقى الكلمة
األخيرة والحكم للجمهور.
وفي ظل هذا التواصل المكثف من جميع الجهات ،كيف
يمكن للمؤسسات أن تحقق المعادلة وتجذب زبائن جدد

تحتاج كل وسيلة من شبكات التواصل
االجتماعي إلى استراتيجية مختلفة وتبقى
الصور عامل النجاح الموحد عبر جميع الشبكات.

٣٩٫٣٠٠

134٫578

مع الحفاظ على قدامى العمالء؟ وكيف يتواصل العمالء
مع العالمة التجارية؟
في العام  ،2014تمكنت مؤسسة أسباير زون من تحقيق
نجاح مبهر على شبكات التواصل االجتماعي ،واحتفلت في
نوفمبر الماضي بوصول عدد المتابعين إلى  100ألف متابع
على صفحة الفيسبوك فقط.

٤٨٩٫٤٨٠

٦٥٠٫٠٠٠
مشاهدة

+
٦٥٠٫٠٠٠

متابع عبر جميع
الشبكات

أعداد المتابعين عبر وسائل االتصال االجتماعية المختلفة حتى يونيو ٢٠١٥
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التفكير المستقبلي
تسعى دائماً مؤسسة أسباير زون ومؤسساتها األعضاء (أكاديمية أسباير وسبيتار وأسباير لوجستيكس) لخدمة المجتمع بعدة طرق ،منها:

أكواخ حديقة أسباير مصنوعة من األعمدة
الخشبية القديمة لهواتف ooredoo

في يوم  28مارس ،اتحدت أسباير مع العالم
واطفأت طاقتها الديناميكية لمدة ساعة كاملة.

سعادة الدكتور عبدالله
صالح مبارك الخليفي

تسعى مبادرة نمط «لحياة صحية» إلى
تعزيز صحة المجتمع والترويج ألنماط
الحياة الصحية ،وذلك تماشياً مع رؤية
قطر  2030ورسالة المؤسسة.

"ليتحول النمو االقتصادي إلى نمو
اقتصادي مستدام ،فإنه يتطلب مشاركة
الشركات وتفاعلها مع المجتمعات ،بغض
النظر عن معدل النمو المرتفع".

وزير العمل والشؤون
االجتماعية
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مقالة خاصة

عين على
المستقبل

بدأ االهتمام بالمسؤولية المجتمعية للشركات
( )CSRيتنامى في قطر .ففي يوليو  ،2014أعلنت
وزارة االقتصاد والتجارة القطرية عزمها عن إطالق
مؤشر المسؤولية المجتمعية القطري ،آخذة
بعين االعتبار معايير األمم المتحدة ،ومشجعة
الشركات على استباق الزمن لمواجهة التحديات.

ما هي المسؤولية المجتمعية للشركات؟

المسؤولية االجتماعية للشركات هي طريقة استباقية
تتبعها المؤسسات والشركات لمعالجة القضايا التي
يواجهها المجتمع.
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االهتمامات والمخاوف
 )1قطر واحدة من أكثر خمس دول في العالم يعاني
البالغون فيها من زيادة الوزن والسمنة.
 )2البيئة ...والطاقة ...واألشجار ...جميعها تصب ضمن
ً
تلبية الحتياجات الجيل
اهتمامات التنمية المستدامة
الحالي.

انطالقة :دورية أسباير
يونيو | 2015

"لقد تلقيت أصداء إيجابية من طرف
زمالئي الذين تلقوا العالج هنا في
سبيتار قبل المشاركة في نهائيات كأس
العالم الماضية بالبرازيل  .2014سبيتار
متميز ومنظم ويملك طاقماً طبياً
محترفاً يحيط الالعب بكل ما يحتاجه".

"لدي انطباع ايجابي حول سبيتار مذ
ان أجريت الفحص الطبي للتوقيع في
فريق باريس سان جيرمان في يناير
 ،2013سبيتار مستشفى حديث ومتطور
مخصص لرياضيي المستوى العالي،
يشعرك باالطمئننان والراحة"

سيرج اورييه

البرازيلي لوكاس مورا

العب المنتخب االيفواري ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي

العب فريق باريس سان جيرمان

"أنا معجب كثيراً بما شاهدته هنا من تطور،
كما أنه لمن المشجع جداً ما يتوفر من
إمكانيات كبيرة ،كما نحن سعداء باالستقبال
الذي حظينا به والشروحات التي قدمت لنا"
السيد اوجليفي كامبل
رئيس االتحاد االسكتلندي لكرة القدم،
أثناء زيارته لسبيتار فبراير الماضي.
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شهادات

"عندما يتعلق األمر بالنجاح في تطوير الالعبين
الشباب فإنك تحتاج إلى خمسة أشياء ،وهي:
أفضل المواهب في البالد ،والمرافق المناسبة
والمدربين المخلصين ،وبرنامج مناسب ألعمار
المواهب ،والفرصة للبروز .في أكاديمية أسباير،
تتوفر جميع هذه األشياء معا".
جيرارد هولييه
المدرب السابق لباريس سان جيرمان ولنس
وليفربول ،أثناء زيارته ألكاديمية أسباير ،على
هامش ورشة "دبلوماسية الرياضة" والتي
عقدت على مدار خمسة أيام ونظمتها
األكاديمية األولمبية القطرية بالتعاون مع
جامعة إنسك الفرنسية.

عبر جاستين كيرك ،بطل كندا لسباقات 50كم للعام
 ،2014عن إعجابه بافتتاح سباق  6:50الذي أقيم في
أسباير زون ،مغرداً على تويتر بالتالي:

"حفل افتتاح ممتع حقاً.
شكراً @ aspirezoneو
@iaunews #650Race
#worldtrophyfinal
" @TheTorchDoha
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"سبيتار يوفر أفضل
الخبراء في مجال الطب
الرياضي في منشأة
عالمية السمعة .وحتى
اآلن ،يعتبر أفضل
مكان لتأهيل الرياضيين
المحترفين".
محيي الدين
مخيسي

عداء فرنسي ووصيف
بطل أولمبياد بكين 2008
وأولمبياد لندن .2012

انطالقة :دورية أسباير
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العناوين

سعادة الشيخة المياسة تكرم
السليطين على دعم أسباير لـ «كفو»
أقامت دار اإلنماء االجتماعي ،عضو في المؤسسة
القطرية للعمل االجتماعي ،حفل توزيع جوائز العمل
التطوعي وجوائز ريادة لعام  2015 /2014تحت رعاية
سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني،
رئيس مجلس أمناء متاحف قطر وذلك في مارس الماضي
في فندق سانت ريجيس ،الدوحة.

تهدف جائزة العمل التطوعي إلى تكريم الجهود التطوعية
واإلنسانية التي يبذلها األفراد والجماعات والمؤسسات
في دولة قطر ،ورفع مستوى الوعي بأهمية دور العمل
التطوعي في نهضة المجتمع.
المصدر :دار اإلنماء االجتماعي

وحازت مؤسسة أسباير زون على تكريم سعادة الشيخة
المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني لدعمها الجائزة
خالل السنوات الثالثة الماضية .تسلم الجائزة السيد خالد
عبدالله السليطين الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

للعام الخامس على التوالي سبيتار يجدد شراكته مع
االتحاد الجزائري لكرة القدم بنطاق خدمات أوسع

بطولة قطر الدولية للتايكوندو تنطلق من الدوحة

جدد مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي بالدوحة ،دعمه الطبي
لالتحاد الجزائري لكرة القدم ،بعد أن تم تمديد عقد الشراكة القائم بين الطرفين
لعام إضافي للسنة الخامسة على التوالي ،في حفل توقيع أقيم بمقر سبيتار
بالعاصمة القطرية الدوحة شهر مارس الماضي ،وحضره كل من المهندس
إبراهيم الدرويش  ،رئيس العمليات التشغيلية في سبيتار نيابة عن المدير العام
والدكتور حكيم شلبي ،مساعد المدير العام لسبيتار المكلف بالعالقات الدولية
الطبية ورئيس االتحاد الجزائري لكرة القدم السيد محمد روراوة.

أقيمت بطولة قطر الدولية المفتوحة األولى للتايكوندو من  6وحتى  9مارس
 2015تحت إشراف االتحاد القطري للتايكوندو والجودو بأسباير زون.

المصدر :أسباير

جمع الحدث أكثر من  800العب والعبة من مختلف الفئات العمرية ،ليمثلوا
 45دولة.
ولقد استطاعت قطر أن تحصد  7ميداليات ذهبية و 14ميدالية فضية في هذه
البطولة ،التي تعد بادرة خير وتمهيداً للمشاركة المرتقبة في أولمبياد ريو دي
جانيرو في .2016
المصدر :صحف ومواقع
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العناوين

نجم قطر يسطع
فرنسا تتصدر
فرنسا تحجز تذكرتها ألولمبياد  2016في ريو بعد الفوز بلقب
بطولة قطر  2015الرابعة والعشرين لكرة اليد للرجال ()Europe1

سجلت فرنسا فوزاً تاريخياً بعد حصولها على لقب بطولة
قطر  2015الرابعة والعشرين لكرة اليد للرجال .وبهذا تكون
أول منتخب يحمل ثالثة ألقاب في وقت واحد .فعالوة
على كونه بطل العالم ،فهو البطل األولمبي والبطل
األوروبي.

وفي بطولة العالم ،تغلب المنتخب الفرنسي على
المنتخب المضيف بنتيجة  22 :25في المباراة النهائية
التي أقيمت أواخر شهر فبراير في صالة لوسيل متعددة
األغراض.

حقائق وأرقام

سجل المنتخب الفرنسي البطل  259هدفاً طوال فترة البطولة.
أصبحت فرنسا أول من يفوز بلقب البطولة للمرة الخامسة ،بعد سلسلة نجاحاته في  1995و  2001و  2009و .2011
المنتخب القطري الوصيف سجل  245هدفاً.
قطر أول فريق غير أوروبي يصل إلى نهائي البطولة.

المصدر :مواقع الكترونية

التميمي بطل الخليج يعيد صياغة التاريخ
أحرز عبدالله التميمي ،العب االسكواش وخريج أكاديمية أسباير ،لقب بطولة الخليج لالسكواش في دورتها الـ  21بالرياض
عمار التميمي بنتيحة  .1/3وفي طريقه للقب ،تغلب الالعب
في شهر أبريل الماضي ،بعد تغلبه على الالعب الكويتي ّ
سجال جديداً في تاريخ البطولة ،بعد
كتب
قد
التميمي
يكون
القطري على ثالثة العبين كويتيين .وبهذا الفوز المستحق،
ً
أن تغلب على هيمنة الكويتيين على اللقب طوال األعوام الـ  26الماضية .جدير بالذكر أن التميمي حصد لقب بطولة تحت
 19سنة منذ عامين.
المصدر :أسباير
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العناوين

للعام الرابع على التوالي
مؤسسة أسباير زون تطرح
برنامجاً رمضانياً متميزاً

للعام الرابع على التوالي ،تفتح أسباير زون أبوابها ومنشآتها للجمهور لالستمتاع بأنشطتها المتنوعة والفريدة خالل شهر
رمضان المبارك ،بدءاً من  22يونيو المقبل .وتشتمل الفعاليات على منافسات رياضية متنوعة تناسب جميع أفراد المجتمع
على اختالف اهتماماتهم ،باإلضافة إلى العديد من المفاجآت التي أعدتها المؤسسة لجذب انتباه أفراد المجتمع .كما
تحرص أسباير في كل عام على إحياء ليلة القرنقعوه التراثية والترحيب باألطفال بطريقة مبتكرة.
المصدر :أسباير

جدول أنشطة مهرجان رمضان الرياضي 2015
المنافسة

التاريخ

المكان

كرة الطائرة (رجال)

 6 -2يوليو

قبة أسباير (الصالة متعددة األغراض )١

كرة القدم للصاالت (ناشئين)

 26 – 22يونيو

قبة أسباير (الصالة متعددة األغراض )٢

كرة السلة (رجال)

 6 – 2يوليو

قبة أسباير (الصالة متعددة األغراض )٢

تنس الطاولة

 27يونيو

قبة أسباير (صالة التنس)

كرة القدم األمريكية

 23 – 22يونيو

مضمار اإلحماء

كرة القدم

 30 – 22يونيو

ملعب كرة القدم – رقم 10

كرة القدم الشاطئية

 30 – 28يوليو

الملعب الرملي

كرة الطائرة (سيدات)

 25 – 22يونيو

صالة النساء الرياضية

كرة القدم للصاالت (سيدات)

 30 – 28يونيو

صالة النساء الرياضية

كرة السلة ( 3x3سيدات)

 27 – 24يونيو

مضمار اإلحماء في صالة النساء الرياضية
مساء ،وتختتم المباراة األخيرة عند منتصف الليل.
* مالحظة :جميع المباريات تقام بدءاً من الساعة 9:30
ً
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العناوين

سبيتار يستحدث أول حقيبة إسعافات أولية لطب
الفم واألسنان في الشرق األوسط

حقائق سريعة

950
سباحاً

دولة

23
رقم قياسي عالمي
جديد أكثر في أي بطولة
فينا ( 25متر) سابقة

14
أرقام عالمية جديدة
فردي

12

172

24
رقم قياسي جديد
للبطولة

9

ومن المنتظر أن يحدث إطالق حقيبة اإلسعافات األولية لطب األسنان تغييراً
هائال في مجال الطب الرياضي وصحة الرياضيين خاصة وأن أغلب األندية
ً
واإلتحادات الرياضية في العالم ال تشمل طبيب أسنان.
مستقبال ،بهدف
وسيتم توزيع حقيبة طب األسنان في دول مجلس التعاون
ً
المساهمة في مساعدة الرياضيين على المنافسة بأقصى قدراتهم وإبقائهم
بعيداً عن مشاكل الفم واالسنان التي تعترضهم خالل التدريبات أو أثناء
المنافسة.
المصدر :أسباير

الدوحة تحتضن أقوى بطولة
عالمية للسباحة للمسافات
القصيرة فينا (25متر)
شهد مجمع حمد للرياضات المائية  24رقماً قياسياً جديداً
أثناء استضافته النسخة الثانية عشرة من بطولة العالم
للسباحة فينا (25متر) ،وبهذا يكون قد كُ تب فصل جديد
في تاريخ الشعوب الرياضي.
الخدمات الطبية

أرقام عالمية جديدة
تتابع

أعلن سبيتار المستشفى الرائد في جراحة العظام والطب الرياضي عن استحداث
الطبيب القطري الدكتور محمد الساعي ،استشاري جراحة الفم واألسنان
ورئيس قسم طب األسنان الرياضي ،ألول حقيبة إسعافات أولية خاصة بإصابات
الفم واألسنان في الشرق األوسط.

وفر مستشفى سبيتار للحدث باقة من الخدمات الطبية
ّ
األساسية ،باعتباره الشريك الطبي الرسمي لهذه البطولة.
وعلى هامش بطولة العالم ،قام مستشفى سبيتار
بالتعاون مع االتحاد الدولي للسباحة «فينا» بمشروع

فحص القلب واألوعية الدموية للسباحين المشاركين تحت
عنوان «مشروع قلب السباح الرياضي»،
برنامج الشباب
باإلضافة إلى المسابقة الرياضية ،قدمت اللجنة المنظمة
المحلية برنامجاً للشباب للمرة األولى ،شارك فيه 350
رياضي ناشئ موهوب مع مدربيهم ،مما أتاح لهم فرصة
االستفادة من الخبرات العالمية.
المصدر :أسباير واللجنة المنظمة
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مـقــطــتــفـــات

مايو

2015

البطولة اآلسيوية
للمصارعة

يوليو

2015

مهرجان رمضان الرياضي
في أسباير

أكتوبر

2015

يونيو

2015

كأس األمم العربية
(لجنة رياضة
الهوكي)
اليوم األولمبي
الدولي

مهرجان رمضان الرياضي في أسباير

أغسطس

2015

بطولة الخليج للشباب

نوفمبر

2015

سبتمبر

2015

البطولة الخامسة والعشرون
لأللعاب المائية بدول مجلس
التعاون سباحة وكرة ماء وغطس

ديسمبر

2015

سباق الدوحة كوليج لمسافة  10كم

بطولة كأس العالم للسباحة (فينا)

بطولة العالم لمسافة  50كم

بطولة قطر الدولية للسباحة

سباق ستاندرد تشارترد
لمسافة  10كم

بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة
آبيه رجال وسيدات قطر 2015

فعاليات مجتمعية على مدار العام

تستضيف أسباير زون على مدار العام فعاليات تهدف
إلى تشجيع أفراد المجتمع للحفاظ على نشاطهم البدني.
فتتمثل الفعاليات الموسمية في سلسلة سباقات
األكواثون ،وسلسلة سباقات المرح ،وسباقات الترايثلون.
ومن الفعاليات التي تقام على مدار العام :تعلم قيادة
الدراجات الهوائية وتأجيرها ،وبطولة أسباير المفتوحة في
مختلف الرياضات ،مثل :كرة السلة وكرة القدم ،وفعالية
«الفنان الصغير في حديقة أسباير» التي تهدف إلى تنمية
مواهب األطفال الفنية وتحبيبهم في التواجد قرب
المنشآت الرياضية.
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كما يدير سبيتار ،عضو مؤسسة أسباير زون ،العديد من
األنشطة لمساعدة األطفال على اتباع أنماط الحياة
الصحية ،مثل برنامج «حركة وصحة» و»الشيف الصحي».
وهناك برنامج «صحتك في خطوتك» الذي يتوجه إلى
جميع أفراد المجتمع .باإلضافة إلى حصص «أسباير
أكتيف» المتاحة لألعضاء المسجلين.
المصدر :أسباير
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مـقــطــتــفـــات

أبريل
2015

سبيتار يطلق حملة "صحتك
في خطوتك  "2015الصيفية
بشعار أنقل خطواتك إلى
المول

سيكل في أسباير (لتأجير الدراجات الهوائية)

سبيتار ينظم ندوة حول "صحة الفم
واألسنان لدى الرياضيين"

تجمع " أصدقاء أسباير
في العالم " ألندية كرة
القدم بأكاديمية أسباير
بحضور  16مشاركاً

أثمرت قمة أكاديمية أسباير العالمية "لتطوير أداء كرة القدم وعلوم
الرياضة" والتي أقيمت العام الماضي في باريس عن تجمع " أصدقاء
أسباير في العالم" ألندية كرة القدم ،وهي شبكة تجمع أبرز الخبراء
في تكوين العبي كرة القدم على مستوى الفئات الصغرى قوامها
ما يفوق  50ناديا واتحادا قاريا من مختلف دول العالم بهدف تبادل
الخبرات.

بطولة اسباير زون المفتوحة لكرة الطائرة الشاطئية
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مـقــطــتــفـــات

مارس
2015

سبيتار يجدد اتفاقية
رعاية جولة الدوري
الماسي أللعاب القوى

نهائي البرنامج األولمبي المدرسي

سباق أسباير لصعود
فندق الشعلة
أسباير جام

اختطف فريق بولرز ( )Ballersلقب بطولة
أسباير جام لهذا العام والتي أقيمت في مالعب
كرة السلة بحديقة أسباير ،بعد تغلبه على فريق
كلتش ( .)Clutchأقيمت جميع المباريات يوم 14
مارس ،مما أتاح الفرصة لهواة كرة السلة في قطر
باستعراض مهاراتهم الفائقة.

8

اتفاقية شراكة

توقيع اتفاقية شراكة بين مستشفى سبيتار
ومركز السدرة للطب والبحوث
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بطولة قطر توتال
المفتوحة للتنس 2015
سبيتار يقدم خدمات طبية لبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس

اليوم الرياضي للدولة

مـقــطــتــفـــات

فبراير
2015

سبيتار مركز
مرجعي في مبادرة
"التمرين دواء"

احتفاال
في هذا العام ،نظمت مؤسسة أسباير زون  10فعاليات مختلفة ،ورحبت بفعاليات  24جهة أخرى
ً
باليوم الرياضي للدولة.

اعتماد سبيتار من قبل االتحاد
الدولي لكرة اليد كمركز مرجعي
لالعبي كرة اليد والحكام في
جميع أنحاء العالم

أكاديمية
أسباير

أكاديمية أسباير عضو مؤسس في
شبكة أداء الرياضات اآلسيوية

االتحاد العالمي أللعاب القوى يمنح أكاديمية
أسباير رخصة االعتراف الدولي كمركز للتدريب
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ا ُطلع على
معلومات قيمة
حول نمط
الحياة الصحي.
احصل على ن
سختك من دليل
المبادئ التوجي
ه
ي
ة
ال
و
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ي
ة
للنشاط
البدني من الم
وقع االلكتروني
 NAMAT.QAق
سم المطبوعات.
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مـقــطــتــفـــات

أبرز محطات أسباير خالل الفترة من
يناير وحتى ديسمبر 2015

يناير
2015

أقوى رجل في قطر
تنافس المشاركون في النسخة الثانية من المسابقة على قلب
اإلطارات ورفع أكياس الرمل ورفع السيارة وسحب الشاحنة و حمل
األثقال مع المشي .أقيمت المباراة لمدة يومين حيث تم التنافس على
لقب أقوى رجل في قطر وأقوى رجل قطري.

المعرض الخليجي الخيري
الثاني للدراجات النارية 2015
سبيتار يحصل على جائزة
التميز الخليجي في مجال
اإلعالم الصحي عن موقعه
االلكتروني "نمط ،لحياة صحية"

كأس آسيا لألمم 2015

سبيتار يضع خبراته العالمية في خدمة
منتخبنا الوطني في كأس آسيا لألمم 2015
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معسكرات تدريب
النخبة شالكه وبايرن
ميونيخ وايفرتون

انطالقة :دورية أسباير

كلمة
الهداف
ّ
تتجه الدوحة بخطى ثابتة نحو إرساء معالم الرياضة الحديثة،
مستفيدة من التطور الذي يحدث في جميع المجاالت،
مع التركيز على االستثمار في اإلنسان باعتباره المحرك
األساسي للتأثير والتغيير ،وبما يتماشى مع رؤية قطر
الوطنية .2030
وال يعد اهتمام الدوحة بالرياضة وليد الصدفة أو لعبة
حظ ،ولكن الوعي باإلمكانيات والفرص المتاحة هو الذي
مهد الطريق للتحرك في هذا االتجاه .فنجد التنوع في
استضافة البطوالت الرياضية ،مثل بطولة الفينا للمسافات
القصيرة التي احتضنها مجمع حمد للرياضات المائية ،أو
بطولة العالم لكرة اليد وفوز المنتخب القطري بالمركز
الثاني فيها ،وما تاله من اعتماد سبيتار من قبل االتحاد
الدولي لكرة اليد كمركز مرجعي لالعبي كرة اليد والحكام
في جميع أنحاء العالم.
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الدوحة ...ترسم طريقاً جديداً في عالم الرياضة
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القوى ،إلى جانب تأسيسها شبكة أداء الرياضات اآلسيوية
مع عدد من الدول الشقيقة.
والهدف من جميع هذه المبادرات هو رفع علم قطر عالياً
بين األمم.

توحد
إن الرؤية تشق طريقها نحو النور بخطى ثابتة ،ولوال ّ
الجهود والمبادرات واالندماج الحاصل بين القطاعات،
والتعاون مع الشركاء ،لما كان من الممكن ترجمة هذه
األهداف السامية على أرض الواقع.
فتحية إكبار وإجالل لكل من يساهم في رفعة اسم قطر.

هداف أسباير

داخل العدد

وال يغيب عن المشهد مساهمات أكاديمية أسباير في
تطوير الرياضة ،والتي أثمرت عن منحها رخصة االعتراف
الدولي كمركز للتدريب من قبل االتحاد العالمي أللعاب

اإلدارة
ناصر عبدالله الهاجري
مدير إدارة التسويق
خالد منصور
مدير إدارة التسويق والعالمة التجارية
حسين القحطاني
رئيس قسم العالقات العامة واإلعالم
بيير دانييل
إدارة العالمة التجارية
حسن اسبايس
رئيس االتصال والعالقات العامة  -أكاديمية أسباير
عادل عبدي
رئيس التسويق واالتصال  -سبيتار
حصة العطية
رئيس التسويق واالتصال  -أسباير لوجستيكس

المساهمون

أجندة الفعاليات لعام 10 - 4 ......... 2015

شهادات زوار أسباير 17 – 16 ..................

المسؤولية المجتمعية للشركات 18 ......

رواء األغا
االتصال والتحرير والترجمة والتوزيع
صاميويل ساجييرو
الصور
اندرياس نيوبيوار
اختصاصي أول عالقات عامة
إلياس فضيل
اختصاصي عالقات إعالمية
مريم لبيد
اختصاصي أول عالقات عامة وفعاليات  -أسباير لوجستيكس
مايا العكاوي
اختصاصي عالقات عامة وفعاليات  -أسباير لوجستيكس
مصطفى الششتاوي
اختصاصي التسويق االلكتروني
خالد علي محمد
اختصاصي أول التسويق االلكتروني
مع جزيل الشكر لشركائنا

لـلـتـواصــل
أسباير زون
ص.ب٢٣٨٣3 :
الدوحة  -قطر
ه )+974( 4413 8188
ف )+974( 4447 2045
newsletter@aspirezone.qa
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في هذا العدد

مقتطفات:

التميمي بطل الخليج يعيد صياغة
التاريخ

مقتطفات:

تميز برنامج رمضان الرياضي بأسباير

مقتطفات:

حقيبة إسعافات أولية لطب الفم
واألسنان

إضاءات:

ُأغرد أو ال ُأغرد

إضاءات:

كرة الصاالت تعلن ضربة البداية

لالشتراك
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1

