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10 years passed since the inauguration of Aspetar, Qatar
Orthopaedic and Sports Medicine Hospital.
A special 10th anniversary celebration was held at The Torch
Ballroom at Aspire Ladies Club and led by Dr. Mohammed Bin
Ghanim Al-Ali Al-Maadheed and Dr. Mohamed Ghaith Al-Kuwari,
Acting Director General of Aspetar, along with a number of
Aspire Zone Foundation and Aspetar’s staff.

“We should all be extremely proud
of what has been achieved over
the last ten years – from receiving
international sports medicine and
healthcare accreditation to the
continual advancement of our
healthcare system.”

 الذي، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي، أعوام هي عمر سبيتار10
 أقيم الحفل بقاعة الشعلة في نادي.احتفل بهذه المناسبة في أبريل الماضي
 والدكتور، وبحضور الدكتور محمد بن غانم المعاضيد،)السيدات (أسباير زون
 وعدد من مديري مؤسسة، مدير عام سبيتار باإلنابة،محمد غيث الكواري
أسباير زون وموظفي سبيتار ممن كان لهم دور كبير في وضع اللبنات األولى
.النطالق المستشفى

"إننا فخورون بما تم تحقيقه في سبيتار على
مدى السنوات العشر الماضية من نهوض
مستمر بنظم الرعاية الصحية لدينا لنصل إلى
"ما نحن عليه اآلن
الدكتور محمد غيث الكواري
مدير عام سبيتار باإلنابة

Dr. Mohamed Ghaith Al-Kuwari
Acting Director General of Aspetar

Over the past ten years, Aspetar focused on supporting
athletes in fulfilling their sporting potential and achieving elite
performance through delivering world-class sports medicine,
physiotherapy, sports science, orthopaedic surgery and
rehabilitation services. The hospital supports athletes, sports
clubs and federations throughout Qatar as well as regularly
treating international athletes and professional sportspeople.
Over the years, Aspetar gained the trust of its clients. In 2015
and 2016, the hospital expanded its state-of-the art facilities and
services significantly to increase its capacity of rehabilitation
and physiotherapy services, as well as its exercise medicine and
physiology clinics.
During 2016/2017, through working in close partnership with
the Qatar Olympic Committee (QOC), Aspetar’s National Sport
Medicine Programme (NSMP) expanded its services within
sports clubs and federations and started supporting national
teams and players when they represent Qatar internationally.

 الذي يعد أول مستشفى متخصص، ركز المستشفى،فعلى مدار عقد كامل
 على مساعدة الرياضيين على تحقيق،في الطب الرياضي في المنطقة
 وذلك من خالل خدماته المتميزة في مجاالت الطب،أعلى مستويات األداء
،الرياضي والعالج الطبيعي والعلوم الرياضية وجراحة العظام وإعادة التأهيل
حيث يقوم المستشفى بتغطية احتياجات األندية واالتحادات الرياضية في
.قطر وحول العالم في مختلف الرياضات
 تمت توسعة المرافق الطبية وزيادة الخدمات المقدمة،فعلى سبيل المثال
 بما فيها خدمات إعادة التأهيل والعالج،للمترددين على المستشفى
.2016 و2015  في،الطبيعي وعيادات علوم الرياضة
 توسعة الخدمات المقدمة عبر2017/2016 كما شهد الموسم الرياضي
 بما في ذلك تقديم كل ما هو جديد في،البرنامج الوطني للطب الرياضي
عالم الطب الرياضي لألندية واالتحادات الرياضية ودعم المنتخبات الوطنية
. وذلك بالتعاون مع اللجنة األولمبية القطرية،في مشاركاتها الخارجية
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كان من أبرز إنجازات سبيتار
خالل العقد الماضي
ASPETAR’S ACHIEVEMENTS
OVER THE PAST DECADE

علميا شارك فيها ما يزيد عن
منشورا
ً
ً
 فقط2016  خبير خالل العام100
PEER-REVIEWED SCIENTIFIC
PUBLICATIONS IN 2016 ALONE

143+

80+

محفال علميا
CONFERENCES

االحتفال بالذكرى العاشرة
اعتمادات طبية وبحثية من أرقى الجهات
الدولية واإلقليمية
INDUSTRY RECOGNITIONS AND
ACCREDITATIONS

8

 قام الدكتور محمد غيث الكواري المدير،بهذه المناسبة
العام باإلنابة بتكريم كل من الدكتور محمد بن غانم
المعاضيد والدكتور خليفة جهام الكواري على ما قدماه
,من جهود بناءة ومثمرة خالل مسيرة سبيتار المشرفة
كما قام بتكريم عدد من موظفي المستشفى ممن
واصلوا العمل على مدار عقد كامل بكل جد للوصول لهذا
 كما تم عرض.المستوى العالمي من الخدمات المتميزة
وثائقي ألهم المحطات المختلفة في مسيرة تطور سبيتار
 تضمن التسجيل شهادات مجموعة.خالل العقد الماضي
من أشهر الالعبين العالميين الذين اختاروا المستشفى
.مقصدا للعالج والتأهيل
ً

CELEBRATING THE 10TH
ANNIVERSARY
During the anniversary celebration, Dr.
Mohamed Ghaith Al-Kuwari honoured Dr.
Mohammed Bin Ghanim Al-Ali Al-Maadheed
and Dr. Khalifa Jeham Al-Kuwari for all their
constructive and fruitful efforts with Aspetar.
Dr. Mohamed Ghaith Al-Kuwari also presented
certificates of appreciation to a number of
Aspetar’s longest serving employees. A special
documentary was also screened at the event
which highlighted Aspetar’s development and
achievements during the past decade. This
included a large number of testimonials from
many international athletes who have chosen
Aspetar for treatment and rehabilitation.

إضاءات
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Discover Aspire Zone
and navigate through
venues that welcome
world sports champions.
Enjoy a unique
experience and an
outstanding presentation
on your next visit.
Be the first to know our
events.

Download the new
release from Life in
Aspire mobile app.

استكشف أسباير زون وتنقل بين
منشآتها التي تستقبل أبطال العالم
.في الرياضة
تمتع بتجربة فريدة وأنت تزور المكان
من خالل تقنية العرض االفريدة
.وكن أول من يعرف عن فعالياتنا
ثبت اإلصدار الجديد من تطبيق الحياة
.في أسباير
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AZF SIGNING MOU WITH INSEP
Aspire Zone Foundation (AZF) is taking strides to elevate the expertise of its members through strong
partnerships, and all to realize its 2020 vision. The latest happened last May after signing an MoU with the
National French Institute of Sport (INSEP), a center for excellence in sports that trains elite athletes.
The MoU signing was attended by HE French Ambassador to Qatar, Eric Chevallier, and a senior delegation
from AZF that was topped by Mr. Abdullah Nasser Al-Naemi, Director General of Aspire Logistics (on behalf of
Mr. Mohammad Khalifa Al-Suwaidi, CEO of AZF). Senior officials from INSEP, including INSEP CEO Mr. Ghani
Ylaouz, also attended the ceremony.
Speaking about this new partnership, Mr. Abdullah Nasser Al-Naemi, Director General of Aspire Logistics,
said: “We constantly look for new ways to extend our reach regionally and internationally and learn from the
expertise of those who’ve been working in the field of sports for decades. We believe that sharing knowledge
between both institutions will bring tremendous benefit to the members of the Aspire Zone Foundation family.”
HE French Ambassador to Qatar, Eric Chevallier, commented: “We have long been keen to expand our cooperation
in sports, education and healthcare, which is illustrated by INSEP’s MoU with Aspire Zone Foundation. I am eager
to see the fruits of this partnership in the future and believe it will bring significant benefits to both sides.”
The partnership will facilitate opportunities for the benefit of the two countries to improve elite-level athlete
and sports management through internships, conferences, as well as participation in training camps and
collaborative research.

HIGHLIGHTS
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مؤسسة أسباير توقع مذكرة تفاهم مع INSEP
تواصل مؤسسة أسباير زون سعيها لالرتقاء باألداء الرياضي ،وتعزيز خبرات أعضائها (أكاديمية أسباير ومستشفى سبيتار وأسباير لوجستيكس) ،من
أجل تحقيق رؤيتها بأن تصبح المرجع في التفوق الرياضي على مستوى العالم بحلول العام  .2020كان آخر هذه الجهود توقيع مذكرة تفاهم مع
المعهد الوطني الفرنسي للرياضة والخبرة واألداء ( )INSEPفي مايو الماضي.
شهد مراسم التوقيع سعادة السيد أريك شوفاليه ،سفير جمهورية فرنسا لدى دولة قطر ،إلى جانب عدد من كبار الموظفين في مؤسسة أسباير،
ترأسهم السيد عبد الله ناصر النعيمي ،مدير عام أسباير لوجستيكس ،وذلك بالنيابة عن السيد محمد خليفة السويدي ،الرئيس التنفيذي
للمؤسسة .ومن جانب المعهد الوطني الفرنسي ،حضر غاني يالوز ،الرئيس التنفيذي للمعهد على رأس عدد من كبار المسؤولين بالمعهد.
وبهذه المناسبة ،صرح مدير عام أسباير لوجستيكس ،السيد عبدالله النعيمي" :هذه خطوة كبيرة لمؤسسة أسباير زون في الوقت
الذي نواصل فيه تبني طرق جديدة لتوسيع خدماتنا على الصعيدين اإلقليمي والمحلي واالستفادة من خبرات المؤسسات العاملة
في المجال الرياضي منذ عقود ،فهناك إيمان راسخ لدينا بأن تشارك المعرفة والمعلومات بين المؤسستين سيعود بالنفع على
مؤسسة أسباير زون وأعضائها".
وفي السياق ذاته ،قال سعادة اريك شوفاليه ،سفير جمهورية فرنسا لدى دولة قطر ،بأننا" :نسعى لمزيد من التعاون في مجاالت الرياضة
واألبحاث والرعاية الطبية ،والدليل على ذلك توقيع هذه االتفاقية بين جهتين ملتزمتين بالتفوق وهما مؤسسة أسباير زون والمعهد الوطني
الفرنسي للرياضة والخبرة واألداء ،وأنا أتطلع لرؤية ثمار هذه االتفاقية وفوائدها في المستقبل القريب".
ستمهد هذه االتفاقية الطريق للتعاون بما يعود بالنفع على البلدين ،وإلتاحة الفرصة لجميع األطراف المهتمة برعاية صفوة الرياضيين ،واالرتقاء
بمستوى الرياضة ،لصقل المهارات وتطوير المعرفة عبر التدريب والمؤتمرات والمشاركة في المعسكرات التدريبية والتعاون في مجال المبادرات
البحثية.
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اهتمام متزايد بكرة الطائرة
الشاطئية في قطر
 خاصة مع فوز منتخبها الوطني بالجولة،تكتسب كرة الطائرة الشاطئية في قطر آفاقاً جديدة
 توج العنابي بلقب. قطر ماستر في شهر مايو الماضي- اآلسيوية لكرة الطائرة الشاطئية
. بنتيجة شوطين لشوط واحد في مباراة رفيعة المستوى،البطولة على حساب أستراليا
 على مراسم التتويج برفقة السيد، أمين عام اللجنة األولمبية،أشرف الدكتور ثاني الكواري
 رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية، وأنجيلو سكويو، رئيس اتحاد الطائرة،علي غانم الكواري
 أما المركز الثالث فكان من نصيب، وذهبت الوصافة ألستراليا.باالتحاد الدولي للكرة الطائرة
.الفريق األندونيسي
 والتي،)FIVB(  حجزت قطر تذكرتها للمشاركة في بطولة العالم للكرة الشاطئية،وبهذا اإلنجاز
.2017  أغسطس6  يوليو وحتى28  في الفترة ما بين،ستقام في النمسا
 فريقاً تنافسوا على تحقيق النقاط20  بمشاركة أكثر من، أيام4 أقيمت البطولة على مدار
.الالزمة للفوز ببطاقة التأهل ببطولة العالم
وكان الفريق القطري قد حلق عالياً هذا الموسم بعد أن حقق الفوز في بطولتين من أصل
 بعد أن كان قد وصل إلى، كما أنه يسجل اآلن ثاني مشاركة عالمية له هذا الصيف.ثالثة لعبها
.ربع النهائي في هولندا منذ عامين

QATAR BEACH
VOLLEYBALL ON THE RISE
Beach volleyball is gaining new heights in Qatar, and the win of its national team in the AVC
Aspire Beach Tour Qatar Master last May is drawing a new milestone.
With this win, Qatar secured its place in the FIVB Beach Volleyball World Championships after
beating Australia 2 – 1.
The World Championships will be taking place in Austria from 28 July until 6 August 2017.
Second place went to Australia. Indonesia clinched bronze.
Qatar Olympic Committee Secretary General, Dr. Thani Al Kuwari presided over the closing
ceremony. Also present on the occasion were Qatar Volleyball Association President Ali
Ghanim Al Kuwari and Mr. Angelo Squeo, Director of the Beach Volleyball Department at FIVB.
Qatar’s tournament was held over four days and saw more than 20 teams striving to achieve
the necessary ranking points to qualify for the world championship.
The Qatari team started this season with a high note, winning two of the three tournaments
they have competed in. The team is now making its second international appearance this
summer after they reached the quarterfinal in Netherlands two years ago.
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اهتمام متزايد بكرة الطائرة
الشاطئية في قطر

Managing and Organizing the Tournament

Beach Volleyball Growth in Qatar

Mr. Mohammed Mubarak Al Kuwari, the
tournament
manager,
emphasized
the
significance of holding the competition in Aspire
and how this resulted in huge, public turn-in.

Beach volleyball’s debut in Qatar was during the
2006 Asian Games. Since then, Qatar Volleyball
Association (QVA) has been investing in the
game.

He also thanked the organizing committee for
their efforts in finding the sand that matches
the FIVB requirements, and for setting up 3
playgrounds; one for warm-up and two for
games. In addition, five tents were installed for
the referees, players and media.

These efforts included the formation of Qatar
Beach Volleyball Academy and the local league.
Source: Websites
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QATAR BEACH
VOLLEYBALL ON THE RISE

تنظيم وإدارة البطولة

تطور كرة الطائرة الشاطئية في قطر

قائال" :إقامة
وفي ختام البطولة ،صرح السيد محمد مبارك الكواري ،مدير البطولة،
ً
البطولة في أسباير أمر مهم ،ألن المكان يضمن المتابعة الجماهيرية للمباريات ،األمر
الذي يزيد من إمكانية النجاح".

كان أول ظهور رسمي لكرة الطائرة الشاطئية في
قطر خالل دورة األلعاب اآلسيوية  .2006ومنذ
ذلك الحين ،يواصل االتحاد القطري للكرة الطائرة
استثماره في اللعبة .تشمل هذه الجهود تشكيل
أكاديمية قطر لكرة الطائرة الشاطئية ،إلى جانب
الدوري المحلي.

كما أشاد الكواري بجهود اللجنة التي قامت بإحضار الرمال المطابقة لمواصفات
االتحاد الدولي للطائرة .وأضاف" :اللجنة المنظمة للبطولة قامت بعمل كبير من
خالل تنظيم هذا الحدث ،وإقامة  3مالعب منها ملعب للتدريب واثنان للمباريات،
عالوة على إقامة  5خيم للحكام والالعبين ومركز إعالمي".

المصدر :مواقع الكترونية
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ما هو البروتوكول؟
يتكون العالج من ستة مراحل أساسية ،مع التركيز على العالج
الطبيعي والتمارين الرياضية ،التي من بينها تمارين بناء القوة
واستئناف الركض في مراحل العالج المبكرة وفق نمط متكرر عالي
السرعة مع تغيير االتجاهات .كما أن هناك مجموعة من المعايير
الخاصة باالختبارات البدنية يجب استيفائها قبل دخول المرحلة
األعلى من العالج .وخالل هذه المرحلة ،يخضع المريض لمجموعة
من القياسات اليومية لفحص مستويات الشعور باأللم ومدى
الحركة والمرونة والقوة .كما يقوم خبراء سبيتار بتكييف البروتوكول
وفقا لحالة كل مريض.
ً
قام سبيتار بإنتاج سلسلة تتألف من  34فيديو تعليمي مع نشرها
على قناته الرسمية على اليوتيوب توضح مراحل التأهيل والعالج
للرياضيين المصابين ومن بينها أساليب تقييم اإلصابة ،والتأهيل،
والتمارين ،في إطار حرص المستشفى على تشارك المعرفة والعلوم
مع الخبراء والمتخصصين في مجاالت الطب الرياضي من جميع
أنحاء العالم ،وانطالقا من دوره كأحد المراكز البحثية المعتمدة من
اللجنة األولمبية الدولية.

HIGHLIGHTS
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The Protocol Explained
Focusing on physiotherapy and sport specific steps, Aspetar’s
hamstring protocol consists of six stages. These are designed
to build strength and involve the early but safe resumption
of repeated high-speed running and direction change
movements.
Set criteria based on specific physical testing must be
met before allowing progression to the next stage. Daily
measurements of subjective pain, range of movement or
flexibility and strength allows Aspetar’s clinicians to adapt
the protocol for the athlete.
In an effort to share knowledge with colleagues across the
globe, the IOC accredited research centre has made the
protocol publicly available through a series of 34 videos on
its YouTube channel, detailing the stages of the innovative
approach to hamstring injury treatment and rehabilitation.
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 بروتوكول عالجي مبتكر:سبيتار
لتسريع العودة للمالعب
أمضى باحثو سبيتار سنوات من األبحاث التي أسفرت عن بروتوكول
)مبتكر لعالج وتأهيل إصابات عضالت أوتار الركبة (هامسترينغ
في إسهام آخر من المستشفى لتحسين جودة خدماته الطبية
العالمية المقدمة لمستفيديها من الرياضيين المحليين واإلقليميين
شيوعا بين
 تعد هذه اإلصابة واحدة من أكثر اإلصابات.والعالميين
ً
.الالعبين وخاصة في مجال كرة القدم
فبحسب إحصاءات برنامج سبيتار للحد من اإلصابات والوقاية من
 عانى العبو دوري نجوم قطر،األمراض في السنوات الثالثة الماضية
 األمر الذي يعني، إصابة من هذا النوع في عام واحد100 من حوالي
المزيد من األعباء على الفريق بعدم توافر العبيه خالل المباريات
.باإلضافة إلى األعباء المادية وفرص نجاح الفريق
 تمكن،ولكن منذ بدء تطبيق سبيتار لهذا البروتوكول العالجي
المستشفى من خفض متوسط عدد األيام المطلوبة للتعافي إلى
 مع انخفاض ملحوظ في عودة اإلصابة بين الالعبين، يوماً فقط23
.الذين خضعوا للعالج باستخدام هذه الطريقة المبتكرة

ASPETAR ACCELERATES RECOVERY WITH
INNOVATIVE INJURY PROTOCOL
Aspetar’s experts spent years of research to eventually unveil an innovative protocol for the treatment and
rehabilitation of hamstring injuries in athletes. The protocol addresses some of the most common aspects of
hamstring injuries, which occur mainly in football, and it drastically improves the quality of care.
Extensive research was conducted by the Aspetar Sports Injury and Illness Prevention Programme (ASPREV) during
the last three years on Qatar Stars League (QSL) players. Roughly 100 hamstring injuries happen per year. These
time-loss injuries can have a very significant impact on the team, both in terms of their direct cost, reduced squad
availability and ultimately sporting success.
Since its implementation, this protocol has recorded an average return to sport time of 23 days, with a low rate of
re-injury among athletes treated with it.

“In the past, there was no gold
standard for the treatment for
hamstring injuries. This protocol
is aimed at the typical injuries
we see on a regular basis,
especially among footballers
and could be adjusted to benefit
other athletes.”
Nicol van Dyk, Clinical Sports
Physiotherapist

إضاءات

"في الماضي لم تكن هناك قاعدة ذهبية
 ومن هنا،لعالج إصابات عضالت أوتار الركبة
جاءت فكرة تقديم بروتوكول عالجي في
الوقت الذي يتردد العديد من المصابين
بشكل دوري على سبيتار للعالج من هذه
".اإلصابة وخاصة العبي كرة القدم
 خبير العالج الطبيعي،نيكول فان ديك
بمستشفى سبيتار
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Asia Nations Cup: Facts & Figures
• Qatar hosted the Asia Nations Cup for the first time last April.
• Over five days, Aspire Zone hosted the tournament.
• The tournament was a Berlin 2018 World Cup Qualifier.
• 14 national teams (men and women)
• 8 men’s teams
• 6 women’s teams
• The teams represented 10 countries.
Source: Qatar Hockey Federation

HIGHLIGHTS
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حقائق وأرقام :بطولة أمم آسيا للهوكي
• استضافت قطر بطولة أمم آسيا للهوكي للمرة األولى في أبريل الماضي.
• أقيمت البطولة في أسباير زون لمدة خمسة أيام.
• البطولة تعد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ببرلين .2018
• تنافس  14منتخباً (رجال وسيدات)
•  8فرق رجال
•  6فرق سيدات
•

المنتخبات مثلت  10دول

المصدر :االتحاد القطري للهوكي

إضاءات
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ASPIRE ACADEMY’S MILESTONE
10TH GRADUATION

HIGHLIGHTS
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تخريج الدفعة العاشرة من
أكاديمية أسباير

إضاءات
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38 STUDENT-ATHLETES ON STAGE
Aspire Academy celebrated its 10th graduation for the student athletes last June. 38 students
graduated at a ceremony in Aspire Dome.
The event was graced by Guest of Honor Dr. Hassan Rashid Al-Derham, President of Qatar
University; Mohammad Khalifa Al-Suwaidi, CEO of Aspire Zone Foundation; Ivan Bravo, Director
General of Aspire Academy; Badr Al-Hay, Director of Education and Student Affairs, Aspire
Academy; Jassim Al-Jaber, School Principal, Aspire Academy; and members of the Academy’s
senior management, educators and parents of the student-athletes.
The thirty-eight (38) student athletes graduated in the following: football, athletics, refereeing,
table tennis, and gymnastics.
The graduation marks yet another milestone for Aspire Academy, an institution well on its way in
fulfilling its mission to be recognized as the world’s leading sport Academy in the development
of young athletes by 2020.

HIGHLIGHTS
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 38طالباً رياضياً اعتلوا المنصة
احتفلت أكاديمية أسباير بتخريج الدفعة العاشرة من الرياضيين في مختلف
األلعاب في يونيو الماضي بقبة أسباير ،وضمت الدفعة  38طالباً.
حضر الحفل ضيف الشرف الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر،
والسيد محمد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون،
والسيد ايفان برافو مدير عام أكاديمية أسباير ،والسيد بدر الحاي مدير التعليم
ورعاية الطالب باألكاديمية ،والسيد جاسم الجابر مدير المدرسة ،وعدد من
كبار الموظفين والتربويين إلى جانب أولياء أمور الطلبة.
هذا وتخصص الطلبة الرياضيون في المجاالت التالية :كرة القدم وألعاب
القوى والتحكيم وتنس الطاولة والجمباز.
يعد هذا الحفل حدثاً هاماً لألكاديمية التي تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة،
وهي تخطو خطواتها لتحقيق رسالتها بأن تصبح أكاديمية رياضية رائدة في
تطوير المواهب الرياضية وصقلها بحلول العام .2020

إضاءات
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Basketball (men)
12 teams
Doha Ballers win the title
after beating All Stars
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مهرجان رمضان الرياضي
 2017كان برعاية كل من
أوريدو وشركة صالح
الحمد المانع.
Aspire Ramadan
Sports Festival 2017
was sponsored by
Ooredoo and Saleh Al
Hamad Al Mana Co.
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)الهوكي (رجال
فريق "برايت ستارز” يحرز اللقب بعد
"تغلبه على فريق "دوحة كلوب
Hockey (men)
Bright Stars Team
champions after defeating
Doha Hockey Team

29

انـطـالقـة | دوريـة أســـبـايـر

يوليو | ٢٠١٧

30

HE ADWAY
July | 2017

|

P ERIODI C AL

انـطـالقـة | دوريـة أســـبـايـر

٢٠١٧ | يوليو

Cricket (men)
10 teams
Blasters are returning
champions after beating
Mosanada

31
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تهانينا لفريق " تي آي دي" على فوزه
بلقب بطولة كرة الصاالت للموظفين
بعد تغلبه على فريق أسباير
لوجستيكس.
Congratulations to TID
team for winning the Staff
Futsal final after beating
Aspire Logistics Team.
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مسابقة كرة القدم للصاالت
للناشئين
 فرق9
بطال
الموج األزرق يتوج
ً
Junior Futsal
9 teams
Almoj Alazraq
Champions
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)كرة الطائرة (رجال
ً فريقا12

"إيجلز" يحرز اللقب بتغلبه على
"“أم غويلينة

Volleyball (men)
12 teams
Eagles are the
champions beating
Um gwalinaia

.الصورة من مهرجان رمضان الرياضي مستخدمة ألغراض توضيحية
THE PICTURE FROM RAMADAN SPORTS FESTIVAL FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES.

FEATURE
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 هدفها،"أطلق "سبيتار" حملة توعوية على شبكات التواصل االجتماعي المختلفة التابعة للمستشفى تحت شعار "رمضان صحي مع خبراء سبيتار
.التوعية بأهمية اتباع نمط حياة صحي وزيادة النشاط البدني خالل الشهر الكريم
Aspetar launched ‘Healthy Ramadan with Aspetar Experts' campaign for professional and recreational
athletes on its social media channels. Aspetar’s campaign aimed to encourage people to remain active
and healthy during the Holy Month of Ramadan.

ملف خاص
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 عاماً من الخسارة43 فريق كولتورال ديبورتيفا ليونيسا ينهي
Cultural y Deportiva Leonesa Ends 43 years of drought

39
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CULTURAL Y DEPORTIVA
LEONESA BACK TO
SPAIN’S 2ND DIVISION
Aspire-owned Spanish football club Cultural y Deportiva
Leonesa brought to an end 43 years of drought after their
promotion to Spain's Second Division last May. The promotion
came after a tight game that ended in a 2-1 win over
Barcelona B.

all shared the same targets, had the same dream, spoke the
same language and we showed a great team spirit over the
entire season. We were not just a team, but a family”, head
coach Ruben de la Barrera explained the reasons behind the
success. He also feels optimistic about the upcoming challenges
in Division 2, and acknowledged the contribution of Qatari
players coming from Aspire Academy in the process.
“I think being here at Cultural is a very important step in their
sporting careers, because the level of competition here is high
and due to their potential and willingness to work hard, they
keep improving.”

In the promotion play-off, the team won six games out of six,
which resulted in this historical achievement.
“There were several factors that lead to our promotion. We

FEATURE
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كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
يصعد للدرجة الثانية
من الدوري األسباني
أنهى فريق كولتورال ديبورتيفا ليونيسا األسباني المملوك لمؤسسة أسباير زون  43عاماً من الخسارة ،فتمكن أخيراً من الصعود إلى الدرجة
الثانية من الدوري األسباني في مايو الماضي ،بعد تغلبه على فريق "برشلونة  "Bبنتيجة  1 – 2في مباراة اتسمت بالندية .وكان الفريق قد
فاز بجميع مباريات تحديد المصير الستة التي لعبها ،مما أدى إلى هذا الفوز التاريخي.
قائال" :لقد كان هناك العديد من األسباب التي أدت إلى هذه الترقية.
فسر روبن دي ال باريرا ،مدرب الفريق ،األسباب التي أدت لهذا النجاح،
ً
فجميعنا تشاركنا نفس األهداف ،وكان لدينا نفس الحلم ،وتحدثنا اللغة ذاتها ،وأظهرنا روح الفريق طوال الموسم .لم نكن فريقاً بحسب،
بل عائلة" .كما إنه يشعر بالتفاؤل حيال التحديات القادمة في الدرجة الثانية.
قائال" :أعتقد بأن كولتورال خطوة مهمة جداً في مسيرتهم
وعبر عن الدور الذي قام به الالعبين القطريين القادمين من أكاديمية أسباير،
ً
المهنية الرياضية ،ألن مستوى المنافسة هنا عالي جداً  ،إلى جانب إمكانياتهم ورغبتهم في العمل الجاد وتحسين مستوى األداء.

ملف خاص
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NAKHEEL LANDSCAPES
NAMED OFFICIAL SPONSOR
The promotion of Cultural y Deportiva Leonesa has gained the trust of investors that believe in common goals and
mutual benefits. Only one month after the moving to Spain’s Second Division, Nakheel Landscapes has entered a
cooperation agreement to be the official sponsor and exclusive turf management partner of the Spanish football
club. The agreement was signed last June in Aspire Academy.
The signing ceremony was attended by Mr. Mohammed Khalifa Al Suwaidi, CEO of AZF; Mr. Ivan Bravo, Vice
President of Cultural y Deportiva Leonesa and Director General of Aspire Academy; Sheikh Fahad bin Mohammed
Al Thani, Vice President of Al Nakheel Agriculture & Trading WLL, and Mr. Ghassan Oueijan, Managing Director of
Al Nakheel Agriculture & Trading Company at Aspire Academy.
As part of the agreement, Nakheel Landscapes will provide financial support and expertise as a “Turf Enhancement
Advisor” for six years, starting next season 2017/2018. Meanwhile, Cultural y Deportiva Leonesa will provide
promotional services.
This partnership stems from AZF delegation’s visit to Cultural y Deportiva Leonesa’s stadium to watch their home
match against Real Madrid in the Copa del Rey. During the visit, they saw an opportunity to enhance the quality
of the grass further whilst utiltising local expertise.
FEATURE
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نخيل الندسكيبس :الراعي الرسمي
كان لترقية نادي كولتورال ديبورتيفا ليونيسا إلى الدرجة الثانية أثره في كسب ثقة المستثمر ،حرصاً على
تحقيق األهداف المشتركة والمنافع المتبادلة .فبعد شهر من هذا اإلنجاز ،وقع النادي عقد رعاية مع
شركة نخيل الندسكيبس القطرية ،وبما يتيح للشركة تقديم خدماتها للنادي اإلسباني في مجال إدارة
العشب الطبيعي أيضاً .تم توقيع االتفاقية بأكاديمية أسباير في يونيو الماضي.
حضر حفل التوقيع كل من السيد محمد خليفة السويدي ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون،
والسيد إيفان برافو ،مدير عام أكاديمية أسباير ونائب رئيس نادي ليونيسا ،ومن شركة نخيل الندسكيبس
كل من الشيخ فهد بن محمد آل ثاني ،نائب رئيس الشركة ،والسيد غسان عويجان ،العضو المنتدب.
ومن خالل هذه االتفاقية ،تقوم شركة نخيل بتقديم الدعم المالي والخبرة باعتبارها "مستشاراً لتحسين
عشب المالعب" لمدة ستة أعوام بدءاً من الموسم  .2018/2017وفي الوقت ذاته ،يقدم النادي
األسباني خدماته الترويجية.
تأتي هذه االتفاقية بعد زيارة قام بها وفد من مؤسسة أسباير زون الستاد نادي كولتورال ديبورتيفا
ليونيسا ،لمشاهدة المباراة التي جمعته بريال مدريد في كأس ملك أسبانيا .وأثناء الزيارة ،رأى الوفد بأن
هناك فرصة لتحسين نوعية العشب المستخدم في االستاد ،مع االستعانة بالخبرات المحلية.
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أول استادات كأس العالم لكرة القدم 2022
جاهز قبل موعد البطولة بخمس سنوات
™QATAR’S FIRST 2022 FIFA WORLD CUP
STADIUM UP & RUNNING
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H.H. THE EMIR SHEIKH TAMIM
OFFICIALLY CUT THE RIBBON OF
KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
Five years ahead of the 2022 FIFA World Cup™, more than
40,000 football fans witnessed the launch of the first
proposed host venue of the 2022 FIFA World Cup™ in Doha.
H.H. the Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani officially cut
the ribbon of Khalifa International Stadium on the eve of the
Emir’s Cup that resulted in Al Sadd’s victory over Al Rayyan
2 – 1. The inauguration ceremony was a parade to showcase
the capabilities of the re-innovated venue. The eve included a
light show from the newly installed LED lights, a performance
from the Emiri Guard and a stunning firework display. The final
of the Emir Cup kicked off shortly afterwards as the stadium’s
first sporting event since being renovated. The FIFA President,
Gianni Infantino, attended the event and said that this step
gives FIFA confidence in Qatar’s tournament preparations.

47

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم يقص
شريط تدشين استاد خليفة الدولي
 تم تدشين استاد، بخمس سنوات2022 قبل موعد كأس العالم لكرة القدم
 وتشريف حضرة صاحب السمو، متفرج40.000 خليفة الدولي بحضور أكثر من
 حيث تفضل سموه بقص،أمير البالد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
شريط تدشين االستاد الذي شهد نهائي كأس األمير وفوز نادي السد باللقب
 أبرز المالمح، ًاحتفاال هاما
 كان حفل التدشين.1 - 2 بعد تغلبه على الريان بنتيجة
ً
 التيLED الجديدة واإلمكانيات التي يتمتع بها االستاد من عرض ضوئي بتقنية
 وتضمنت مراسم التدشين عزف فرقة.أضيفت لالستاد خالل عملية التحديث
 وذلك، وعرضاً رائعاً لأللعاب النارية،األميري للنشيد الوطني
موسيقى الحرس
ّ
 فكانت،ُقبيل انطالق نهائي أغلى الكؤوس الذي جمع بين ناديي السد والريان
 حضر المباراة رئيس.هذه أول مباراة يستضيفها االستاد منذ عمليات التحديث
 وقال بأن هذه الخطوة تعزز،االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو
.ثقة الفيفا بتحضيرات قطر الستضافة البطولة
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تصوير نياز عبدالرحمن
Photo by Niyas Abdulrahiman

“There is undoubtedly strong commitment from the local
authorities through the Supreme Committee and although
five years seems a long way off, the benefit of time will
make sure Qatar delivers an amazing tournament in 2022.”
Gianni Infantino, FIFA President

“As we promised in our bid, our innovative stadiums
offer an unrivalled experience to fans and players
alike. I’m proud we can show these off to the world and
welcome fans with the hospitality this World Cup will be
remembered for.”
H.E. Hassan Al Thawadi, Secretary General of the Supreme
Committee for Delivery & Legacy (SC)

New Features for the 2022 FIFA World Cup™ include:
•

Innovative cooling technology

•

Upgrading the changing rooms, VIP areas and media tribune

•

The addition of 61 guest suites

•

The construction of a sports museum

•

New roof design covering entire spectator area

INSIGHT
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"هذا يزيدنا ثقة بتحضيرات قطر الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم
وبالتزام السلطات هناك من خالل اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بتنظيم
البطولة ونحن ما زلنا على بعد  5سنوات من استضافتها .إن بدء اإلنجاز في
هذه المرحلة المبكرة يؤكد على أن قطر ستنظم بطولة مبهرة في ”2022
جياني إنفانتينو ،رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

"كما تعهدت دولة قطر في ملفها لالستضافة فإن االستادات المبتكرة
ُستقدم لالعبين والجماهير تجربة غير مسبوقة ،ونحن سعيدون اليوم بأن
الجماهير بات بإمكانها اختبار ذلك عن قرب".
سعادة حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع واإلرث

حتى أن أرضية استاد خليفة الدولي لها قصة تستحق الرواية ،فهي مصممة خصيصاً لتالئم مناخ قطر ،وتم تطويرها
في بيت الخبرة التابع لمؤسسة أسباير زون والذي يعد األول من نوعه في آسيا .تم مد أرضية االستاد ،البالغ مساحتها
حوالي  7آالف و 848متر مربع ،في زمن قياسي عالمي جديد ،لم يتجاوز  13ساعة ونصف ،حيث تم نقل العشب من بيت
الخبرة ومده في االستاد خالل هذا الوقت.

Even the pitch at Khalifa International Stadium has a rich story to tell. Designed to be perfectly
suited to Qatar’s climate, it was developed at the AZF’s Turf Nursery - the only one of its kind in
Asia. In a new world record time of 13 and a half hours, the pitch, measuring around 7,848 square
metres, was moved from the Turf Nursery and laid down.

تحت المجهر
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FREESTYLE AQUATICS:
PROGRAMME OF
DETERMINATION
Everyone works on their dreams until they
make them happen. Some dreams are more
difficult than others, but it’s determination that
makes it happen.
That was the collective will of Freestyle
Aquatics, a program that Aspire Dome has been
proudly hosting since the start of 2017.
The program is the first of its kind in Qatar. It
is designed to deliver thrilling, life-changing
experiences to people with a physical disability
through customized swimming, snorkeling and
scuba diving, plus individualized training.
Freestyle began operations in January 2012
through private lessons with the ambition to
run a full time permanent aquatics program that
includes lessons in both the swimming pool and
the sea. It aims to have the students working
towards earning international recognized
certifications eventually.
Both Kathleen and Coach Jojo are the
empowering engines of the program, but who
are the heroes? We talked to these exceptional
talents and Coach Jojo about the initiative.
Lula Bushra talked passionately about
how blessed she feels with this marvelous
swimming experience.

:""فري ستايل اكواتيكس
برنامج قوة اإلرادة والعزيمة
 قد تبدو بعض األحالم.لكل منا حلم يسعى إلى تحقيقه
 ولقد استطاع. ولكن اإلرداة تصنع المستحيل،صعبة
Freestyle - فريق عمل برنامج "فري ستايل اكواتيكس
." صنع الكثير باإلرادة والعزيمةAquatics
بدأ هذا البرنامج الخاص بتدريب ذوي اإلعاقة وتعليمهم
 عن طريق إعطاء دروس خصوصية2012 السباحة في يناير
 وحالياً تستضيف قبة أسباير هذه.لبعض األشخاص
.)2017( الحصص منذ بداية هذا العام
 ويمنح المشاركين،يعد البرنامج األول من نوعه في قطر
 مع إعطائهم،فرصة مثيرة لتجربة السباحة والغوص
.تدريبات مصممة خصيصاً لهم
يسعى البرنامج إلى منح المتدربين فرصة تجربة السباحة
 وأن يحصل هؤالء المشاركين،ًفي المسبح وفي البحر أيضا
.ًعلى شهادات عالمية معترف بها أيضا
،كاثلين والمدرب "جوجو" هما من يديران هذا البرنامج
ولكن من هم األبطال الذين يتدربون معهم؟ كان لنا
هذا الحديث معهم ومع المدرب "جوجو" ليخبرونا عن
.تجربتهم الفريدة
 وتحدثت إلينا،ً عاما30  تبلغ من العمر،""لوال بشرى
بكل حماسة عن مدى شعورها بالسعادة بهذه التجربة
: فقالت.الرائعة
"إن أسعد لحظات حياتي هي حين أكون في بركة
 لماذا؟. إنها األعز على قلبي واألكثر إثارة.السباحة
 ألن هذا هو المكان الوحيد الذي يتوقف.سأخبركم
فيه الزمن ويسمح لي بأن أشعر بالسعادة الحقيقية
." فأنا أنسى إعاقتي وهمومي والدواء.وبهجة الحياة

“Of all of my happy moments in my life, being
in a swimming pool still the most dearest,
exciting and the most interesting one, why! I
will tell you because this the only place where
the time stops for me and allows me to test its
real happiness and joy of life. I forget about
my disability, worries and medicine,” the 30
years old said.

 أستطيع القول بأنني أشعر،"كمدرب
". فأنا أرى ابتساماتهم،بالسعادة البالغة
"AS THEIR COACH, I CAN SAY I AM BLESSED TO
HAVE THIS AMAZING EXPERIENCE. I AM ABLE TO
WITNESS THEIR SMILES."
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Soha is another student. She’s 6 years old and has been a
member in the program since she was 2.5 years old.

They are absolutely impressed with Coach Jojo’s enchanting
personality and personal approach.

For how young she started, the girl started off with a very real
fear of water. But three years down the road, in spite of her
hypotonic muscles, she finally swam the length of an Olympic
pool multiple times.

“Jojo is always cheerful and enjoys his work and makes sure
that my son enjoys it too. Jojo has the ability to differentiate
the widely separated skill levels of young swimmers and tailor
the lessons accordingly. This was very important to keep my son
progressing and fall in love with the water,” they said. They also
thanked Kathleen who ensures “customer delight” all the time.

Her parents believe that the coaches are fantastic and said
“They have truly nurtured the love for swimming in her, which
has been the ultimate therapy for her hypotonia, and allowed
her to stretch her physical limitations beyond what we thought
she could achieve.”
Ali is just one year younger than Soha. When asked, he said
“I love swimming and Captain Jojo let’s me take rests. I am an
Avatar who can bend water.”
Karthik is one more young brave heart, who’s diagnosed with
Autism Spectrum Disorder. He’s 7 years old and had before
very pleasant experience swimming, compared to an earlier
one.His parents expressed that his “kicks are stronger now and
his endurance has increased progressively with every class”.

We turned then to Coach Jojo and asked him about his job and
how he feels.
“As their coach, I can say I am blessed to have this amazing
experience. I am able to witness their smiles when they are in
the water with me. Their smile really motivates me to teach
them even more and to the best of my ability.”
The coach has 23 years of experience teaching swimming of
all levels but he told us that “people with special needs brings
me to a whole new level. I really enjoy being a part of the little
things that make them happy, even if it is for a short time”.

YOU HAVE VERY HIGH LEVEL SPECIALISTS IN THIS HOSPITAL,
SO YOU CAN REALLY GIVE A SPORTSMAN EVERYTHING HE NEEDS.

INTERVIEW
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سهى أيضاً مشتركة في البرنامج ،وعمرها  6أعوام .وهي عضوة معهم منذ أن
كان عمرها عامان ونصف .ولقد كان لديها خوف حقيقي من الماء عندما بدأت.
ولكن اآلن بعد مرور  3أعوام ،وبالرغم من معاناتها من ضعف في العضالت ،إال
أنها تستطيع أن تقطع مسافة مسبح أولمبي عدة مرات.
ولقد تحدث والداها عن هذه التجربة الرائعة والمدربين ،فقاال" :لقد ساعداها
على تنمية حب السباحة ،والذي كان العالج الحقيقي لمرضها ،وساعداها
على تقوية قدراتها الجسدية والتغلب على القيود أكثر مما كنا نتصور".
أما علي ،فهو طفل آخر مشارك في البرنامج ،وهو أصغر من سهى بعام ،وقال:
" أنا أحب السباحة وكابتن جوجو يجعلني آخذ استراحة .أشعر بأنن بإمكاني
طي الماء".
ثم انتقلنا إلى كارثيك ،وهو طفل يعاني من التوحد ويبلغ  7أعوام .ولقد كانت
تجربته في السباحة هذه المرة أفضل من السابقة.

فلقد عبر والداه عن ذلك بالقول "ضربات قدميه أصبحت أقوى والتحمل
لديه بدأ يتصاعد تدريجياً مع كل حصة" .كما أنهما منبهران بشخصية المدرب
"جوجو" وطريقة تعامله .فقاال" :جوجو دائماً مرح وهو يستمتع بعمله ،وهو
حريص على أن يشعر ابني أيضاً بالسعادة .فجوجو لديه القدرة على معرفة
بناء على ذلك .وهو ما ساعد
مستوى السباحين الصغار وتصميم الحصص ً
ابني على التقدم ومما جعله يحب الماء" ،كما أنهما شكرا "كاثليين" على
لمساتها واهتمامها بالزبائن طوال الوقت.
وحين سألنا الكابتن "جوجو" عن شعوره بهذه التجربة ،قال" :كمدرب ،أستطيع
القول بأنني أشعر بالسعادة البالغة ،فأنا أرى ابتساماتهم عندما يكونون
في الماء معي ،األمر الذي يحفزني أكثر لتعليمهم ،وبذل قصارى جهدي".
والمدرب جوجو لديه خبرة  23عام في تعليم السباحة لمختلف المستويات،
ولكنه أخبرنا بأن العمل مع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أمر آخر ،فقال:
"إنني فعال استمتع بهذه األمور الصغيرة التي تجعلهم أكثر سعادة ،حتى
وإن كانت لوقت قصير".
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مهرجان أسباير
الدولي األول
للطائرات الورقية
ASPIRE 1ST
INTERNATIONAL
KITE FESTIVAL
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 50محترفاً يزينون سماء
أسباير بالطائرات الورقية
شهد مهرجان أسباير الدولي األول للطائرات الورقية ،والذي أقيم على مدار  5أيام
في أبريل الماضي ،نجاحاً جماهيرياً كبيراً  ،وسط مشاركة أكثر من  50محترفاً في
عروض الطائرات الورقية .كما نظمت العديد من الفعاليات الترفيهية المختلفة
والورش الخاصة بكيفية صنع الطائرات الورقية والتحكم بها أثناء الطيران.

50 PROFESSIONALS COLOUR
ASPIRE'S SKY WITH KITES
The Aspire 1st International Kite Festival was held over
5 days last April. With many DIY workshops to make and
fly a kite, or simply come and watch the entertainment,
the festival saw huge public turn-in.
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Open for men and women alike, the Aspire
Tennis Cup 2017 was bigger this year. Men
(18 years and older) and women (16 years
and above) featured exciting and intense
singles and doubles matches that were
held in April through to May. No matter
what the player’s level is, this tournament
offers tennis lovers the opportunity to live
a thrilling experience.

قدمت مؤسسة أسباير زون "كأس أسباير للتنس" هذا
) وما فوق18  فكانت متاحة للرجال (سن، العام بشكل أكبر
 افتتحت البطولة في.) سنة فما فوق16 والسيدات (سن
 وشهدت منافسات فردية،شهر أبريل واستمرت حتى مايو
 تعد البطولة فرصة لخوض تجربة.وزوجية مليئة بالحماس
.مثيرة والتنافس بغض النظر عن مستوى الالعب وقدراته
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كأس أسباير
للتنس 2017
ASPIRE TENNIS
CUP 2017
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بطولة الالعب رقم 12

حصل فريق األهلي على لقب بطولة "الالعب رقم  "12والتي
أقيمت منافساتها على الملعب الداخلي بقبة أسباير في أبريل
الماضي .وشهدت المباريات حضوراً جماهيرياً مميزاً في المدرجات.

THE 12TH PLAYER TOURNAMENT
Al Ahli team clinched the title of the 12th Player
Tournament. The was held last April in the indoor pitch
at Aspire Dome, and many crowds turned in to cheer
their favorite team.
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Mutaz Barshim
Gold medal (2.36m)
IAAF Diamond League, Qatar
May 2017

معتز برشم

) م2.36( الميدالية الذهبية
 قطر،الدوري الماسي أللعاب القوى
2017 مايو

GALLERY
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Sudanese delegation visit to Aspire Zone
14 May
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زيارة وفد سوداني لمؤسسة أسباير زون
 مايو14

 المكون من،حصد فريق قطر
18 العبي أكاديمية أسباير تحت
 على لقب بطولة المدارس،سنة
) في مايو الماضيISF( العالمية
 بعد تغلبه،بجمهورية التشيك
.1 – 2 على فريق ألمانيا بنتيجة
The Qatari boys school
football team, made up
of Aspire Academy U-18
players, were crowned
champions at the 19th
ISF
World
Schools
Championship last May
in Czech Republic after
defeating Germany 2-1.

معرض الصور
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جهود المؤسسة في إعادة التدوير
.كان ألسباير زون دور ريادي في التنمية المستدامة للحفاظ على مستقبل األجيال القادمة
: فقط التالي2016 وتضمنت هذه المشاريع في عام
. طن من النفايات الورقية493.56 ) إعادة تدوير1
. طن من النفايات الكرتونية68.18 ) إعادة تدوير2
. متر مكعب8131  طن من النفايات الخشبية (الورقية) أي حوالي1290.85 ) إعادة تدوير3
. طن من النفايات المعدنية5.95 ) إعادة تدوير4
. طن من النفايات البالستيكية3.38 ) إعادة تدوير5

AZF RECYCLING
AZF has a leading role in sustainable development to save the future of the next
generation. These efforts include the following in 2016 only:
1. 493.56 tons of paper waste was recycled.
2. 68.18 tons of OCC (Cartons) waste was recycled.
3. 1290.85 tons (8131 cubic meter) of wood/green waste was recycled.
4. 5.95 tons of metal waste was recycled.
5. 3.38 tons of plastic waste was recycled.
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 لتؤكد على سعيها لتحقيق رسالتها بأن تصبح أكاديمية رياضية،العاشرة
.2020 رائدة في تطوير المواهب الرياضية وصقلها بحلول العام
. لم تنس المؤسسة أن تكرس جهدها للمجتمع،ووسط كل هذه اإلنجازات
1000 فأقامت مهرجانها الرياضي السنوي في نسخته السادسة بمشاركة
. وبتنظيم من أسباير لوجستيكس،العب
 فإن المؤسسة تسعى دوماً إلى المساهمة في تحقيق الرؤية،وبهذا
 باعتبارها أحد، تأكيداً على مكانتها الرائدة في عالم الرياضة،الوطنية
 وما كان لهذا.الروافد التي تلعب دوراً هاماً في مستقبل الرياضة القطرية
،أن يحصل دون دعم القيادة القطرية الحكيمة وشركائنا االستراتيجيين
.وجهود موظفينا ومحبي الرياضة

الهداف
كلمة
ّ

تعمل مؤسسة أسباير زون مع شركائها على تحقيق أهداف الدولة خاصة
 ولقد كان "تدشين استاد خليفة.فيما يتعلق بالقطاع الرياضي والتنمية
 حيث تفضل،الدولي" هو الحدث األبرز على الساحة خالل الفترة الماضية
حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
ً ليأتي هذا اإلنجاز معلنا،بقص شريط التدشين في نهائي كأس األمير
.2022 جاهزية قطر الستضافة كأس العالم
كما شهد هذا العام الذكرى العاشرة لتأسيس مستشفى سبيتار الذي ظل
يتطور خالل األعوام الماضية ويتوسع في ومرافقه لتشمل خدماته رعاية
.الرياضيين المحترفين والهواة على حد سواء
 طالباً ضمن الدفعة38  احتفلت أكاديمية أسباير بتخريج،ومن جهة أخرى

STRIKER’S NOTE
AZF is always working with partners to achieve
the nation-wide goals where it comes to sports and
development. The launch of Khalifa International
Stadium was the milestone over the past period.
On the eve of the Emir’s Cup, H.H. the Emir Sheikh
Tamim bin Hamad Al Thani officially cut the ribbon of
the Stadium, the first proposed host venue of the 2022
FIFA World Cup™ in Doha, to announce that Qatar is
ready.
This year also saw the 10th anniversary of Aspetar that
kept on expanding both its facilities and offerings over
the year. Now, it can accommodate both professional
and recreational athletes.

Aspire Academy celebrated its 10th graduation
ceremony with 38 student athletes. The graduation
marks yet another milestone for the Academy, an
institution well on its way in full filling its mission to be
recognized as the world’s leading sport Academy in the
development of young athletes by 2020.
Aspire Logistics organized the 6th edition of its annual
Ramadan Sports Festival. Dedicated to the community,
1000 players took part in its many sporting challenges.
All this leads to the conclusion that AZF pays well to
assert its leading position, being a main supplier to
Qatar’s sports. All this would not have happened without
the support of Qatar’s wise leadership, our strategic
partners, dedicated staff and passionate sports lovers.
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