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Aspire Zone Foundation is a pioneering international sport project, thanks to its
member organizations which is compromised of Aspire Academy, Aspetar, and Aspire
Logistics. Each has its individual role to perform in realizing a comprehensive mission.
AZF proved to be the favorite destination for decision makers in the sports industry and
the pulse of sports and athletes, thanks to its intense activities calendar throughout the
year. The range of services appeal to local, regional and international event organizers,
only to make Aspire Zone a center of excellence that services the Sports World needs.
Aspire Zone is a perfect setting to combine sport and leisure.
Rising to international prominence through the successful staging of 2006 Asian
Games, AZF is the home to some of the world’s finest sport stadia and venues offering
a stimulating combination of sport, sports medicine and research, and sport education.
Moreover, AZF was voted the World’s Leading Sports Tourism Development Project for
the World Travel Awards 2011.
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We are pleased to share our accomplishments over the past three months in this issue of Aspire Zone Newsletter,
which we consider the link between Aspire Zone Foundation and its strategic partners.
The graduation of the sixth batch of students from Aspire Academy in June was one of the most prominent events
celebrated this year. The graduation ceremony was attended by the parents of the students, the management of the
academy along with educators. The 33 graduates received training in different sports including football, fencing,
gymnastics and athletics.
We are really proud of this accomplishment and hope that our students will get the position, which we have
prepared them for, to achieve the aspirations making Qatar the hub of sports excellence.
We are looking forward to achieving more accomplishments and hosting sports activities in the few coming months
including the 4th edition of Aspire4Sport to be held next November. The event is the leading platform for businesses,
organizations and athletes to discuss the latest developments of today’s sport industry.
All the best!

The editorial team
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Aspire Academy Student-Athletes Graduate
Ceremony is attended by hundreds of student-athletes, parents and
Aspire officials

T

hirty-three
student-athletes
graduated from Aspire Academy
in June. The 6th commencement
ceremony took place in Aspire Dome.
Alongside their respective sports
including football, gymnastics, athletics
and fencing, the students excelled
academically in a variety of subjects.
Many of the graduates said that
they would like to pursue a career
in sports, but plan to continue their

studies. Some also showed an interest
in becoming professional coaches.
“Sports-wise, I would like to continue
participating in major international
competitions, hopefully acquiring
more world titles. Career-wise, I see
myself as a coach or a trainer in an
American University,” said Muamer
Aissa Mohamed Barsham, whose
brother is international high jumper
Mutaz Barshim.

Vice President of Aspire Zone Foundation,
Mr Tariq Al-Naama, said that they
were working hard to produce highcaliber athletes by providing them with
the necessary tools and skills needed
to succeed. He cited the Academy’s
achievements in many international
competitions,
highlighting
Mutaz
Barshim’s bronze medal win in the London
2012 Olympics. “These achievements are
a clear demonstration of the Academy’s
aim to develop well-educated, sports
champions,” said Mr Al-Naama.

Aspire Academy
and Lionel Messi
Foundation
Fight Malaria in
Africa through
Football
Football Combating
Malaria campaign
kicks off in Senegal

A

spire Academy, in partnership
with the Lionel Messi Foundation,
officially launched a campaign in
June designed to combat malaria in
Senegal and across Africa.
The inaugural press conference, held
in Saly, Senegal, was attended by a
multitude of officials including Senegal’s
Minister of Tourism, the Minister of
Sport, and the Mayor of Saly, as well as
football star Lionel Messi.
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Minister of Health for Senegal, Prof
Awa Marie Coll-Seck, praised the
project, saying, “Aspire Academy’s
campaign Football Combating Malaria
is an innovative campaign that is to
be applauded. The engagement of all
sectors of society is crucial to put an
end to malaria deaths, a disease that
is preventable and treatable.”
The Football Combating Malaria
project will support the Programa

National de Lutte le Palu (PNLP), an
existing anti-malaria program that
is working to eradicate the disease
throughout Africa.
Aspire Academy runs a humanitarian
football project in 10 African
countries as part of its global
scouting program, Aspire Football
Dreams.
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Interview with Mr
Abdulaziz Al-Mahmoud,
Director General of
Aspire Logistics

A

spire Logistics, the memberorganization
of
Aspire
Zone
Foundation responsible for building,
operating and managing the facilities
and events at Aspire Zone, has many
activities kicking off in summer
and extending until the end of the
year. We spoke to Mr Abdulaziz AlMahmoud, the Director General,
about what is coming up at Aspire
Zone.

following their hugely successful sellout season last year.

What were the communityrelated activities planned for
in summer at Aspire Zone?

What are the types of events
launched at Aspire Zone?

As part of the preparations for the
FIFA World Cup 2022, the east stand
of Khalifa International Stadium
will be expanded. The development
will include an Olympic Museum
incorporated into the stadium. The
construction is due to begin later this
year.

Aspire Zone caters for a wide variety
of events. Of course, we are the home
of sports activities, both professional
and community focussed, but we are
also an excellent location for functions,
meetings,
conferences,
corporate
activities and other events.

The Aspire Dome will be expanded
to increase the facilities for Aspire
Academy and will include the
construction of Qatar Lab, an exciting
sports performance center designed
to improve the development of
athletes.

We are working with The TorchDoha Hotel to offer fantastic wedding
packages and there are exciting new
initiatives taking place in Aspire Park
including bike hire and boat hire on the
lake.

Aspire Zone is in the early stages of
developing the master plan for phase
two of its expansion. This will take in
the area currently located behind the
Aspire Printing Press and will almost
double the size of the current Aspire
Zone, so it will result in substantial
growth. These are exciting and
interesting times for Aspire and,
ultimately, for the community.

During the Holy month of Ramadan
Aspire Zone Foundation organized
’Welcome to Aspire’ offering a vast
array of activities for the community.
These included events in Aspire Park
and Aspire Mosque and it also saw
the third edition of our annual sports
festival with the participation of the
whole community. Over 400 people
registered for the various sports that
were on offer.
Aspire Logistics is consistently
organizing activities across Aspire
Zone. Many of these events are also
owned by external organizations
that take advantage of the facilities
and services offered here.
For example, Cirque Du Soleil will
return to Aspire in September

Also, the 4th edition of ASPIRE4SPORT
Congress and Exhibition 2013 will take
place in November. This is the region’s
leading sports business event, and
Aspire will once again bring together
the region’s decision-makers with
organizations looking to tap into this
rapidly expanding marketplace.

Recently, we added a radio-controlled
car racing track, which is being enjoyed
by many members of the community.

A new administration building for the
staff of Aspire Logistics is currently
under construction near Hamad
Aquatic Center. The office is due to
open in the second half of 2013.

What can you tell us about
the expansion plans for Aspire
Zone?
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Aspire Zone Foundation Launches ’Welcome to Aspire’
festival in Ramadan
The festival includes sporting and non-sporting activities for the whole family

F

ollowing last year’s overwhelming
success, Aspire Zone Foundation’s
annual Ramadan Festival returned for a
third year under the name ‘Welcome to
Aspire’. The 2013 edition included nine
different sports, as well as a collection
of cultural, religious, and familyorientated activities.
The festival kicked off in July and
featured a variety of sports for men
and women, including beach soccer,
basketball, football, flag football, table
tennis for the disabled, handball,
volleyball, and remote control car
races. An array of fantastic prizes was
on offer.
Mr Hilal Al Kuwari, President of Aspire
Zone Foundation, said: “The festival
was designed to help all members of
the community stay active throughout
the Holy month of Ramadan, which,
this year, falls during the middle of

Aspetar
Launches Beat
the Heat Summer
Campaign

summer. A number of cultural, religious
and charitable events were added to
the program this year. One of the key
themes of Ramadan is family. The
activities offered were designed for
all family members to enjoy together,
regardless of age. That included
religious lectures given at Aspire
Mosque tent, in addition to a host of
other charitable activities.”
In addition, The Torch-Doha Hotel
celebrated the festival by offering Iftar
and Sohour buffets at the Flying Carpet
restaurant, which featured various
culinary delights including Arabic
delicacies and Ramadan beverages. The
five-star hotel also offered a selection
of special packages for private events
and overnight stays.
The tournaments and various cultural,
religious, and charitable activities will
be held across the Zone throughout the
holy month.

Aspetar’s National Sports Medicine
Program Unveils Innovative
Guidelines on Concussion in Sport

A

spetar
announced
the
new
campaign, Beat the Heat, in June.
Developed by the organization’s leading
sports experts, it is aimed at helping
members of the community continue
exercising during the summer months.

Guidelines feature
an array of
groundbreaking
findings designed to
protect athletes

The initiative furthers Aspetar’s goal of
providing activities and events during
the summer, as well as demonstrating
its commitment to promoting a safety
first culture among members of the
community.
Beat the Heat features comprehensive
guidelines developed by Aspetar
experts following extensive research.
Aimed at athletes and non-athletes alike,
the guidelines are divided into sections
for organisations and individuals. They
include ways to stay hydrated, warm
up carefully, and wear loose clothing,
as well as encouraging organizations to
provide air-conditioned spaces, locker
rooms, shaded areas and appropriate
emergency plans. The drive also raises
awareness of heat illness.
The guidelines were distributed to youth
centres and sporting organizations
throughout Qatar. Social media and
other outlets also played a vital role in
raising awareness of how to exercise
safely in the heat.
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S

pecialists from Aspetar’s innovative
National Sports Medicine Program
(NSMP) began rolling out updated
‘Concussion in Sport’ advice for clubs,
sports organizations and federations
across Qatar in May.
The guidelines were agreed upon at
the 4th International Conference on
Concussion in Sport, held in Zurich
in November 2012, where Aspetar
experts played an active role in
the decision-making process. The
NSMP has now become one of the
first organizations in the world to
implement the directives by rolling
the program out across Qatar.

According to Dr Karim Khan, Director
of the Research and Education Centre
at Aspetar, “Having doctors from
Aspetar present in Zurich puts Qatar
at an advantage where we not only
have frontline exposure to valuable
information, but we also have the
ability to distribute this information
before other clubs in the world.”
The new guidelines are endorsed
by
internationally
recognized
sport groups such as Fédération
Internationale
de
Football
Association (FIFA), the International
Olympic Commission (IOC), and the
International Ice Hockey Federation.
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Aspire Academy Hosts
International U-18 Tournament 2013

Benfica FC wins the tournament, while West Bromwich Albion FC and
Seville FC claim second and third place respectively

A

spire Academy hosted the second
edition of the International U-18
Tournament in April, which saw six
teams from around the world competing
in this globally prestigious event.
The five-day tournament featured
teams from Europe and Bahrain,
including West Bromwich Albion FC,
Seville FC, Benfica FC, and the Bahrain
U-18 National team, as well as two
Aspire Academy teams, A and B.
Also, the event witnessed Al Sadd
player,
Raúl
González
crowning
Portuguese club Benfica FC champions.
West Bromwich Albion FC and Seville

FC claimed second and third place
respectively.
The award ceremony, which followed
the final set of matches, was attended
by the Ambassador of Portugal in Qatar,
Mr Fernando Araujo, who handed out
the gold medals. In addition, a number
of local and international sport icons
and decision makers were present at
the event.
Commenting on the event, prof.
Valter Di Salvo, Director of Football
Performance and Science at Aspire
Academy, said: “It is important that we
regularly organize tournaments as they

give the players a chance to compete
against local, regional and international
teams. It is an opportunity for the
players to experience the competitive
nature of the game.”
The Aspire Academy International
U-18 Tournament 2013 is the second
edition, which supports the studentathlete development, in addition to
the list of internationally acclaimed
competitions that have taken place this
year already, including the Triangular
Tournament and the second annual Al
Kass International Cup.

Aspetar Supports IOC Advanced Team Physician
Courses
The three-day 5th edition of ATPC held in Sweden

A

high-profile delegation from
Aspetar, comprising four clinical
representatives, one marketing
official and three members from an
academic background, participated
in Aspetar’s first sponsored IOC
event, held in Sweden.
Over the course of the three-day
event, a total of 124 people from
around the world enriched the
discourse on the practical issues of

working with elite athletes in a team
sports setting. The discussions also
included new evidence on diagnosis
and treatment.
The aim of the IOC ATPC was
to bring together delegates and
share knowledge in an interactive
environment.
The team from Aspetar made use of an
associated exhibition and distributed

previous editions of the Aspetar
Sports Medicine Journal, and also
shared a special Aspetar edition
on the topic of cardiology inserted
into the British Journal of Sports
Medicine.
In 2014, Aspetar will continue
its partnership with the IOC
and support the IOC ATPC event
scheduled to be held in Mandelieu,
France next April.
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Aspetar Participates
in Leaders in
Performance
Conference
Represented by senior
Aspetar officials

A

spetar
attended
the
Leaders
in
Performance (LIP) conference in New York
from 4-5 June 2013 as an official partner.
The delegation was led by Dr Khalifa Al Kuwari,
Aspetar’s CEO, Dr Hakim Chalabi, Acting Chief
Medical Officer and Executive Director of the
National Sports Medicine Program (NSMP),
and Ibrahim Aldarwish, Acting Chief Operating
Officer.
As an element of the partnership, Aspetar
hosted an exclusive panel which featured
presentations from a selection of sports
medicine experts including a speaker from
Aspetar. The discussion was entitled ‘Cutting
Edge Sports Medicine: Player Safety, Health
and Concussions’.
Aspetar’s Head of the Injury & Illness
Prevention Program, Professor Roald Bahr,
who shared his own experience during the
discussion, said, “Aspetar’s Injury and Illness
Program is focused on many diverse injury
issues including concussions in athletes.”

He added: “This event was a great opportunity to understand how
North American professional sporting organizations are working
hard to create the best practices around this key issue.”
During the panel session, Professor Bahr also highlighted ASPREV
(Injury and Illness Prevention Program), launched this year by
Aspetar. Additionally, he discussed the internationally relevant issue
of Concussion Guidelines.

Aspire Zone Foundation launches Walk More…
Walk the Mall
Villaggio, Landmark, Al Khor Mall and Hyatt Plaza first shopping
centers to join initiative

A

spire Zone Foundation partnered with malls
across Qatar to launch its Walk More…Walk the Mall
initiative in June. As part of AZF’s step into health
program, the aim of the drive is to encourage
individuals to remain active this summer by walking
in shopping centers.
Dr. Mohammed Ghaith Al-Kuwari, Director of Healthy
Lifestyle Program at Aspetar, said: “We hope this
innovative initiative will inspire thousands of people
to continue exercising during the hot summer months.
The project demonstrates Aspire Zone Foundation’s
commitment to helping members of the community
lead active, healthy lifestyles, while adapting to the
environment.”
“Since the inauguration of step into health, we have
been working towards creating innovative solutions
to help deal with the summer heat, especially during
the month of Ramadan, which falls in this period,” he
added.
The malls are open daily from 8am-12am. Members
of the community are encouraged to use the shopping
centres as walking venues before shops open, from
8 a.m. to 10 a.m., or after they close, from10 p.m. to
12 a.m.
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Aspire Zone Foundation Leads
World Health Day in Qatar
Range of family-inspired activities encourage community to lead healthier, more active lifestyles

A

spire Zone Foundation spurred
hundreds of Qatar’s residents into
action when the Zone was transformed
into a hive of activity to commemorate
the World Health Day in April 2013.

received informative flyers at the start
of their walk and nurses tested blood
pressure levels. Children also received
their own task cards along with a blank
copy of an ‘eat well food plate’.

As part of AZF’s latest community
engagement program, step into health,
keep fit enthusiasts took part in a
structured walking circuit. Participants

“This is possibly one of the best aspects
of the step into health program,” said
participant Ahmed Ismail. “I have been
following the initiative since its launch

and I personally believe that it is a very
rewarding experience.”
A host of other educational campaigns
were also conducted for Aspire Active
members. These activities aimed to
raise awareness of the risks of high
blood pressure and the importance of
exercise and a healthy diet.

Aspetar Extends
Medical Support
to Algerian
Football
Federation
Signing ceremony
attended by Dr Khalifa
Al Kuwari and Mr
Mohammed Raouraoua

A

spetar held a signing ceremony
with the Algerian Football Federation
(FAF) in May, which extended their
existing partnership for another
year. The agreement aims to continue
providing medical support on and
off the field to the Algerian national
team in Qatar.
Following the signing ceremony Mr
Mohammed Raouraoua, President
of the governing body of football in

Algeria (FAF) and a key member of the
FIFA Executive Committee, received a
private tour of Aspetar’s facilities.
The agreement was first established
in 2010 and stipulated that Aspetar
would provide medical services to
the Algerian national team, including
comprehensive medical examinations
of all the players. The Aspetar medical
team accompanied the Algerian squad
to the 2010 FIFA World Cup in South

Africa, as well as to training camps
around the globe.
Dr Khalifa Al Kuwari, CEO of Aspetar,
commented on the collaboration,
“We are honored to renew our
agreement with the Algerian Football
Federation. It is our long-term vision
to ensure the safety and wellbeing of
all athletes here in Qatar and in the
region.”
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Aspire Zone hosts fun activities during summer
Khalifa International Stadium Run Around marks summer program

A

s part of its commitment to the
promotion of active lifestyles, Aspire
Zone Foundation organized a multitude
of fun activities designed to help
members of the community stay fit
throughout the hot summer months.
The Khalifa International Stadium Run
Around launched its busy schedule in
June. Hundreds of participants took

part in the run, set over a distance of
approximately 5km. The route weaved
around the track and through other
areas of the iconic sports venue.
In addition, Aspire Zone has offered
a selection of indoor exercise options
this summer. Keen runners can use
the Indoor Athletics Track at Aspire
Dome every Tuesday from 6 p.m. to

7 p.m., while cycling enthusiasts can
participate in turbo bike sessions at
Aspire Dome every Monday between 6
p.m. and 7:30 p.m. A turbo is a device
that enables bicycles to be operated on
stands, allowing cyclists to ride on the
spot. Bring your bicycle and turbo to
the dome to join in the fun.

Visiting Professional Athletes Praise Aspetar

A

spetar has attracted an illustrious
collection of international athletes
to its world-class facilities over the
last few months, including American
athlete Justin Gatlin, Irish footballer
Keith Andrews, and Algerian footballer
Hassan Yebda.
The athletes visited the hospital in order
to receive comprehensive medical and
rehabilitation treatment, and each of
them spoke in glowing terms about
Aspire’s facilities.
American Olympic gold medallist Justin
Gatlin commented, “Having just started
the season, I want to make sure that
my body is in the best possible shape.
It was an easy decision to come to
Aspetar for a check-up. I wanted to be
treated by the best sports physicians

out there and Aspetar is the place to
go.”
Hassan Yebda, who currently plays for
Granada CF in Spain and the Algerian
national team as a central midfielder,
also praised the hospital. “I am very
impressed with the treatment I have
received,” he said. “Not only is the
equipment fantastic, but I have had
an excellent team dedicated to my
recuperation. I’ve had the opportunity
to play in many clubs all over the world
but none of them match the state-ofthe-art facilities available at Aspetar.”
Keith Andrews, a Republic of Ireland
football international and defensive
midfielder for Bolton Wanderers,
agreed. He said, “I am very impressed
by the amount of talent that is here.”

Aspire Zone Launches Monthly Wellbeing Articles

A

s part of its innovative step into
health program, Aspire Zone launched
a health and wellbeing column in
select newspapers across the country
in May. Featuring advice for the
whole family, the monthly articles
encourage individuals to adopt
healthier, more active lifestyles.
Appearing on the first Sunday, a
selection of Aspetar and Aspire
Active staff members provided an

8

array of simple tips that can be easily
implemented into daily routines.
Designed for the entire community,
topics cover a broad range of subjects
and will be suitable for the whole
family.

has been designed to educate the
community on how to live healthy,
active lives. Combined with the
walking program, members of the
community are now equipped to
completely
revolutionize
their
lifestyles.”

Mr Abdulla Al Mohannadi, Health
Promotion Officer, Aspetar, said: “The
monthly advice column is another
initiative that falls within the multifaceted step into health program and

In addition, Aspire Zone regularly
sends text messages and email
notifications to members of the step
into health program, which include a
variety of health and fitness tips.
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Aspire Zone Foundation congratulates FC
Bayern Munich
German club wins historic treble after an impressive 2012/2013 season

F

C Bayern Munich won the highly
coveted treble in June after being
crowned winners of the UEFA
Champions League, the Bundesliga (the
German league) and the German Cup.
Aspire Zone closely follows the
achievements of the club as it has

hosted Bayern Munich’s winter training
camps for the past three years during
the Bundesliga’s mid-season break.
The most comprehensive campus for
athletes in training, Aspire Zone is
becoming the training ground of choice
for the world’s elite clubs and athletes.

In addition to the success of Bayern
Munich, Paris Saint-Germain FC and
Manchester United FC also held their
winter training camps at Aspire Zone
this year before going on to win their
respective domestic league titles.

The Torch-Doha Receives ISO
9001-2008 Quality Management
System by MS Certification

F

ollowing a thorough assessment and audit of the hotel’s
management system and processes,, the MS Certification ISO 9001
– 2008 Quality Management System was awarded to the TorchDoha management during a ceremony in May. MS Certification is
accredited by the international accreditation agency, JAZ-ANZ.
In addition, key management personnel also received formal training
to undertake internal auditing in an effort to maintain consistency
in the system and successful implementation.

Sherif Sabry, Hotel Manager at The Torch-Doha, said: “We are delighted and honored to be one of the first 5-star hotels
in Qatar to receive the ISO 9001 - 2008 certification. This ensures that we have a Management System Manual in place,
which is vital to our activity. When applied, the manual allows for managing effectively the hotel processes.”
The certification consists of written procedures, documents and record formats, which allow management personnel to
use the correct processes, offering detailed guidance on key management activities.
“This certification demonstrates that we at The Torch-Doha emphasize on adopting International standards of quality
and service within the hospitality industry,” said Sabry.
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The Torch-Doha Hotel
receives group of
artists with special
needs
Guests participate in the first Arts &
Disability Festival in the Middle East

T

he Torch-Doha Hotel played a host to a group of
artists with special needs in April during the first
ever Arts & Disability Festival in the Middle East.
The event was organized by the British Council in
collaboration with the Ministry of Culture, Arts &
Heritage.
Artists included Marc Brew, a physically challenged
dance performer and choreographer, world-famous
percussionist Dame Evelyn Glennie, visual artist
Rachel Gadsden and many other guests from the
UK, Australia, Greece, Scotland and Trinidad and
Tobago.
Sherif Sabry, Hotel Manager at The Torch-Doha,
said: “We are glad to receive artists with special
needs to perform in the Arts & Disability Festival.
We understand that every guest has its own needs
and we aim to make our hotel facilities available
for and accessible to all equally. Our future plans
include adjusting restaurant menus, elevators and
fire alarm system to make them appropriate for all
requirements.”
The Torch-Doha features fully accessible rooms
equipped with wet room-style showers for guests
with physical impairment. All electrical appliances
can be accessed through the newly introduced
iPad in-room solution: television, curtains, air
conditioning, music, radio, doorbell requests and
even room service can be activated at the touch
of a button. All public areas in the hotel are fully
accessible to physically-challenged guests.

All Aspire buildings to follow green building
guidelines
AZF announces the recycling of 40,000 kg of paper

A

spire Zone Foundation officials
announced
that
green
building
guidelines will be applied across all
AZF venues, following the recycling
of 40,000 kilograms of paper, the
equivalent of 680 trees.
In addition, AZF has banned the
use of harmful chemicals in all its
facilities and venues, using only
environmentally friendly alternatives
for cleaning and maintenance.
Mr Abdulaziz Al-Mahmoud, Director
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General of Aspire Logistics, said:
“We work hard to play an effective
role in the fields that relate to
promoting healthy lifestyles and the
creation of safe, sustainable spaces
for community and family members,
and protecting the environment is a
crucial aspect of this role, not least
because it is one of the main pillars
of the Qatar National Vision 2030.”
AZF is also investigating ways to take
advantage of biodegradable waste,
revealing the ‘3Rs’ plan - Reduce,

Reuse and Recycle - which aims to
decrease overall waste levels, as well
as coordinating the safe disposal of
it, and to increase recycling.
AZF also plans to help the waste
sorting operation by sending out a
public tender to design and create
containers that compartmentalise
garbage. This initiative will be
complemented by the launch of a
new program, dubbed ‘Vice-Versa’,
aimed at encouraging students to
correctly separate garbage.
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Aspire Zone Recognized for its Action in Blood
Donation Campaign
Al Mahmoud: “We share the Supreme Council of Health the same goal; that is to encourage
community members to lead a healthier lifestyle.”

A

spire
Zone
Foundation
was
recognized by the Supreme Council
of Health in June for its active
participation in their winter blood
donation campaign, entitled ‘Every
Blood Donation Grants New Life.’
Mr Abdulaziz Al Mahmoud, Director
General of Aspire Logistics, said: “Aspire
Zone Foundation is proud to receive
this esteemed appreciation certificate.

We are not only a sporting destination,
but we also play an effective role in
promoting cultural, charitable, social,
and family activities. We work closely
with the Supreme Council of Health
to encourage members of the Qatari
community to lead healthy lifestyles
and believe blood donation to be a
significant aspect of this remit. Blood
donation not only benefits patients
who need blood, but also has the ability

to renew the blood of the donor and to
strengthen the immune system.”
AZF joined the blood donation campaign
on February 21, 2013. The drive was
attended by more than 100 employees.
By supporting HMC’s winter blood
donation campaign, AZF demonstrates
its support to the national blood bank.

Aspire Active Hosts Innovative Pregnancy Symposium
Trained experts offer comprehensive advice to parents-to-be

A

spire Academy’s Aspire Active
held a symposium entitled ‘PreConception & First Trimester’ in
April. It was designed to educate
men and women on how to maintain
a healthy pregnancy. The event was
led by a trio of trained experts.
Divided into three sessions, the
forum covered a variety of topics
including nutrition and exercise
both before and during pregnancy.
Speakers included Hala Daher,

Nutrition & Lifestyle Coach at Aspire
Active; Anna Noordervliet, Midwife
and Childbirth Educator at Aspire
Active; and Veronica Bachille, Lifestyle
Program Supervisor at Aspire Active.
“It is a common misconception that,
once pregnant, ‘no exercise’ and
‘eating for two’ is prescribed, and
there is a fear that being active will
harm the baby,” said Dr Leonieke
Richardson, Head of Aspire Active.
“For pregnant women with no medical

history, activity and healthy
dietary choices positively impact
both mother and baby throughout
the pregnancy. Our pre and postnatal program addresses all family
members’ needs.”
The symposium, which was held
at Aspire Dome, was followed by
a brief Q&A session, which gave
attendees the opportunity to
further increase their knowledge.
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ASPIRE4SPORT ANNOUNCES 2013 EDITION
AS BUSINESSES SET SIGHTS ON REGION’S SPORTS SECTOR
Leading Regional and International Sports Industry Platform
Prepares to Receive Over 3,000 Delegates in Qatar

A

spire Zone Foundation today
dates for ASPIRE4SPORT Congress
and Exhibition, which will take place
from 16 to 19 November of this year
at Aspire Dome.
In its fourth year of sustained
growth, ASPIRE4SPORT is the leading
regional platform for businesses,
sports entities, athletes and decision
makers to discover the latest sports
products, services, and technologies
while discussing hot-button industry
trends and topics.
Commenting on the event, Hamad
Saif Buhindi, Executive Director of
ASPIRE4SPORT said: “The sports
industry in the Middle East continues
to grow and provide opportunities
to a vast number of businesses.
ASPIRE4SPORT has established itself
as the gateway to the sports industry
in the region, and in alignment with
the 2030 National Vision, we aim at
becoming the leader of this flourishing
industry on an international level.”
In 2012, over 170 companies
from 20 countries participated in
the exhibition. Through the use of
purpose built business to business
meeting rooms, those companies
held over 250 scheduled intimate
discussions with key stakeholders
from the region’s sports industries
including the Qatar 2022 Supreme
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Committee, Qatar Olympic Committee,
UAE Olympic Committee and Aspire
Zone Foundation. In addition, the B2B
online matchmaking forum witnessed
great success that contributed to the
overall growth of the sports industry in
the region.
To facilitate B2B exchanges and
business opportunities, this year’s
ASPIRE4SPORT Exhibition will be
broken down into five key sports
industry segments: Aspire TECH;
displaying technologies, Aspire BUILD;
displaying the latest building solutions
and
products,
Aspire
LOGISTICS;
providing latest logistic solutions,
Aspire ORG; highlighting s solutions of
sports foundations and Aspire MED;
showcasing sports medicine products.
Organizers
also
announced
two
concurrent conferences in 2013: the
Coliseum Summit, focusing on stadium
design and architecture and the
International Quality and Productivity
Center (IQPC) Conference focusing on
the infrastructure requirements of
major sporting events like the upcoming
2022 FIFA World Cup in Qatar.

will once again host what has been
established as the region’s premiere
sports industry event.
IFP Qatar, one of the Middle
East’s most accomplished event
organizers, has been contracted by
the Aspire Zone Foundation for the
ASPIRE4SPORT Congress & Exhibition
for three years starting in 2013.
Of the announcement, IFP Qatar, Ltd
General Manager George Ayache
said: “With deep roots in Qatar, we
are proud to partner with Aspire
Zone Foundation on ASPIRE4SPORT
2013 and beyond. On one hand, IFP
believes that it is an opportunity to
continue building world-class events
that shift the needle and move whole
industries forward. On the other
hand, it is a chance to build a legacy
towards the World Cup and well
beyond for Qatar.”
Facts ASPIRE4SPORT 2013
•
•
•
•

15,000 sqm exhibition space
3,000 delegates expected
50 thought-leading forums
Global sports celebrities

Increasingly, ASPIRE4SPORT is being
used as a forum for launching new
sports
technologies,
announcing
tenders and signing agreements.

More information on ASPIRE4SPORT
2013 is available here:

The

www.aspire4sport.com.
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May 21 – End of August, Open Track Sessions

Aspire Logistics is offering a selection of indoor exercise options this summer, catering for members of the
community who wish to stay fit. Keen runners can make use of the Indoor Athletics Track at Aspire Dome every
Tuesday from 6 p.m. to 7 p.m. throughout the summer.

From May 27, Turbo Training

Aspire Zone is offering turbo bike
sessions for cycling enthusiasts
at Aspire Dome every Monday
from 6 p.m. to 7:30 p.m. A turbo
is a device that enables bicycles
to be operated on stands, allowing
cyclists to ride on the spot. Bring
your bicycle and turbo to the
Dome to share fun.

19 – 28 September, Cirque Du Soleil
Cirque du Soleil returns to Doha with
their signature acclaimed production
‘Dralion’, taking place at Aspire Dome
from 19 to 28 September. Fusing the
3,000-year-old tradition of Chinese
acrobatic arts and the iconic Cirque
du Soleil approach, Dralion features
50 international acrobats, gymnasts,
musicians and singers.

Welcome to Aspire in Ramadan

This year’s Ramadan is like no
other at Aspire Zone, where you
will enjoy a wide array of special
events and activities such as
lectures, entertainment, sports,
health programs and so much more.
For more information on Ramadan
activities’ schedule.
www.aspirezone.qa/ramadan
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Emir Cup

The 2013 Emir of Qatar Cup was the 41st edition of the tournament.
Al Rayyan SC beat Al Sadd SC 2-1.
50,000 fans flocked to Khalifa International Stadium to watch the match.
The first Emir Cup final was held in 1973.
The dedicated fan zone spanned over 9,000 m2.
Almost 200 security cameras were specifically installed throughout the venue for the event.
Alongside the police, 60 Aspire Logistics security members volunteered, ensuring a high level of security
throughout the match.  
Abdul Rahman Abdou was the first Qatari referee to officiate the match in 13 years
After the win, Al Rayyan Team celebrated with the medical staff at Aspetar, especially that the champions had
their necessary medical treatment at Aspire’s sports medicine hospital before the match.
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Career Fair 2013

The final day of the Career Fair 2013 at the Convention Center, AZF HR Advisor Mr. Nasser Al Muzafar signed  
contracts with the selected employees.

Casillas Foundation

Aspire Academy joined forces with Iker Casillas Foundation to create the most ambitious project to date: training
for goalkeepers on human values and leadership.
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Passport to Passion challenge

Aspire Park, one of the venues hosting the Qatar Foundation for Education, Science and Community Development’s
Passport to Passion challenge in May. Children aged between 5 and 15 took part in a series of tests designed to
improve footballing skills.

Four AZF staff members received the HABC (Highfield Awarding Body for Compliance) Level 4 Award in Managing
Food Safety in Catering. Awarded each June, the certificate recognizes best food safety practices in the catering
industry. Recipients posed with AZF senior representatives, Kassem Najjar, Food Hygiene Manager; Pavalina Digna,
Senior Planning Officer at Aspire Academy; Aravind Nair, Hygiene Officer at The Torch-Doha Hotel; Abdulaziz AlMahmoud, Aspire Logistics Director General; David Sosson, Head of Culinary at Aspire Logistics; Wael Al Sharif,
EAM Food & Beverage at The Torch-Doha Hotel.
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تحدي جواز مرور للحلم

حديقة أسباير إحدى المرافق التي استضافت تحدي «جواز مرور للحلم» الذي نظمته مؤسسة قطر في شهر مايو ،بمشاركة األطفال
ما بين  15 – 5عاماً  ،وتم خالله إجراء سلسلة من االختبارات المصممة لتطوير مهاراتهم في كرة القدم.

أسباير لوجستيكس

فــاز موظفــو مؤسســة أســباير زون بشــهادة المســتوى الرابــع فــي إدارة ســامة األغذيــة والمطاعــم مــن مؤسســة هايفيلد لمنح
الشــهادات المطابقة .وتكرم الشــهادة ،التي تمنح في شــهر يونيو من كل عام ،أفضل الممارســات في سالمة األغذية في صناعة
تبيــن الصــورة الفائزيــن مــع كبــار ممثلي مؤسســة أســباير زون :قاســم نجــار مدير صحة وســامة الغــذاء ،وبافالينــا ديجنا
المطاعــمّ .
مسؤول التخطيط األول في أكاديمية أسباير ،وأرافيند ناير مسؤول الصحة والسالمة في فندق الشعلة – الدوحة ،وعبد العزيز آل
محمود المدير العام ألسباير لوجستيكس ووائل الشريف من شركة إيه إيه إم لألطعمة والمشروبات في فندق الشعلة– الدوحة.
16

n e w s l e t t e r

Z o n e

A s p i r e

يوليو | 2013

المعرض المهني 2013

كان مــن أبــرز مالمح مشــاركة مؤسســة أســباير زون فــي المعرض المهني توقيع الســيد ناصر المظفر مستشــار أول موارد بشــرية
عقوداً حية مباشرة مع عدد من الموظفين القطريين في اليوم الختامي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

مؤسسة إيكر كاسياس

وقعت أكاديمية أسباير اتفاقية شراكة مع مؤسسة إيكر كاسياس لحراس المرمى المتميزين بهدف إقامة مشروع طموح وفريد
من نوعه لتدريب حراس المرمى على القيم اإلنسانية والشخصية القيادية.
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كأس سمو األمير

•بطولة كأس سمو أمير البالد المفدى بنسختها الـ 41للموسم الرياضي 2013
•فاز نادي الريان على نادي السد بنتيجة 1-2
•احتشد  50ألف متابع في استاد خليفة الدولي لمشاهدة المباراة
•أقيمت المباراة النهائية لبطولة كأس سمو األمير ألول مرة عام 1973
•تصل المساحة المخصصة للجمهور إلى  9000متر مربع
•تم تركيب حوالي  200كاميرا أمنية في االستاد
•تطوع  60موظفاً أمنياً من أسباير لوجستيكس لمساندة الشرطة في توفير أعلى مستويات األمن خالل المباراة
•قاد المباراة الحكم عبد الرحمن عبدو ،وهو أول قطري يحكّ م المباراة النهائية منذ  13عاماً
•احتفل فريق الريان مع الفريق الطبي في مستشفى سبيتار إثر فوزه بالمباراة ،وكان الفريق البطل قد تلقى الرعاية الطبية الالزمة
قبل المباراة في مستشفى الطب الرياضي في أسباير.
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حالياً – نهاية أغسطس :جلسات مضمار الجري

تقــدم أســباير لوجســتيكس مجموعــة مــن الخيــارات التــي تمكن أفــراد المجتمع مــن ممارســة التمارين الرياضيــة في المرافــق الداخلية
المكيفة هذا الصيف؛ حيث بإمكان محبي رياضة الجري اســتخدام مضمار الجري الداخلي في قبة أســباير كل يوم ثالثاء ما بين الســاعة
مساء ،طوال فصل الصيف.
الـ 6وحتى الـ7
ً

حالياً – تدريب الدرجات الهوائية «التيربو»
تقــدم أســباير زون لهواة ركــوب الدراجات
الهوائيــة ،دورات «التيربــو» فــي قبــة
أسباير ،وذلك كل يوم اثنين ما بين الساعة
مســاء .و»التيربــو»
مســاء والـــ 7:30
الـــ 6
ً
ً
عبــارة عن منصة ثابتة الســتخدام الدراجة
الهوائيــة من عليها .أحضــر دراجتك وجهاز
«التيربو» إلى قبة أسباير وانضم إلينا في
هذا النشاط المرح.

 28 – 19سبتمبر ،سيرك دو سوليه
يعــود «ســيرك دو ســوليه» مرة أخــرى إلى
الدوحــة بعرضهم الشــهير «دراليون» ،حيث
تجرى فعالياته في قبة أســباير خالل الفترة
مــن  19وحتــى  28ســبتمبر .ويمزج الســيرك
مــا بين تقاليد  3000ســنة لفنون األكروبات
الصينية وإبداعات سيرك دو سوليه .ويتميز
عــرض دراليون بأنه يضــم  50العب أكروبات
دولي وجمباز إلى جانب موسيقي ومغني.

حياكم في أسباير زون في رمضان
رمضــان هــذا العام مميز في أســباير زون،
حيث تقام فعاليات متنوعة كالمحاضرات
الدينيــة واألنشــطة الترفيهيــة والرياضية
والبرامــج الصحيــة وغيرهــا الكثيــر .للمزيد
مــن المعلومــات حــول جــدول فعالياتنــا
للشهر الكريم ،زوروا الموقع االلكتروني
www.aspirezone.qa/ramadan
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معرض ومؤتمر أسباير فور سبورت يعلن انطالق نسخته لعام 2013
وفرصة للشركات لربط قطاع األعمال بالرياضة في المنطقة
المنصة العالمية واإلقليمية األبرز في مجال الرياضة تستقطب أكثر من  3000شخصية
رياضية إلى دولة قطر
أعلنت مؤسسة أسباير زون انطالق معرض
ومؤتمــر أســباير فــور ســبورت ،والــذي يقام
فــي قبــة أســباير خــال الفتــرة بيــن  16و19
نوفمبر من هذا العام.
وللعام الرابع على التوالي ،تتواصل نجاحات
معرض ومؤتمر أســباير فور ســبورت والذي
يعــد المنصــة األبــرز لــكل مــن الشــركات
والمؤسســات الرياضيــة والرياضييــن وصناع
القــرار للتعــرف علــى أحــدث المنتجــات
الرياضيــة ،والخدمــات ،والتقنيــات مــن خالل
مناقشــة آخــر المســتجدات والموضوعــات
الساخنة التي تمر بها الرياضة اليوم .
وتعقيبــاً علــى الحــدث ،يقــول حمــد ســيف
بوهنــدي ،المدير التنفيذي لمعرض ومؤتمر
أســباير فور سبورت“ :يســتمر قطاع الرياضة
في النمو ليوفر العديد من الفرص للشركات
والمؤسسات .ولقد أسسنا معرض ومؤتمر
أسباير فور سبورت ليمثل بوابة الدخول إلى
قطــاع الرياضــة في المنطقة .وتماشــياً مع
الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام  2030فإننا
نســعى ألن نكــون رواد هــذه الصناعــة على
الصعيد الدولي”.
وفــي نســخة عــام  ،2012شــاركت فــي
المعرض أكثر من  170شركة تمثل  20دولة.
ومــن خــال اســتخدام قاعــات االجتماعــات
التــي بنيــت خصيصــاً لهذا الســبب ،تــم عقد
أكثــر مــن  250جلســة نقاشــية جمعــت أكبــر
الشــخصيات الرياضيــة فــي المنطقــة مــع
كل مــن اللجنــة العليــا لقطــر  ،2022واللجنــة
األوليمبيــة القطريــة ،واللجنــة األوليمبيــة
اإلماراتيــة ،ومؤسســة أســباير زون .كما كان
دورا
لمنصــة تواصل الشــركات عبــر اإلنترنت ً
كبيــرا فــي عقــد الكثيــر مــن الصفقــات التي
ً
أثرت قطاع الرياضة في المنطقة.
12

وعلى صعيد المعرض ،سيتم تقسيم أسباير
فور ســبورت هذا العام إلى خمســة أقســام
رئيســية وهي :أســباير تــك “”Aspire Tech
والــذي ســيقوم بعــرض أخر مــا توصلت إليه
التكنولوجيــا فــي مجــال الرياضــة ،وأســباير
بيلــد “”Aspire Buildالــذي ســيقدم أخــر
الحلول والمنتجات الخاصة بالبناء والتشــييد
فــي مجــال الرياضــة ،وأســباير لوجســتيكس
“ ”Aspire Logisticsالــذي ســيوفر أحدث
الحلول اللوجيســتية ،وأسباير أورج “Aspire
 ’ORGالذي ســيقوم بعرض الحلول الخاصة
بالمؤسســات الرياضيــة ،وأخيــرا أســباير ميــد
“ ”Aspire MEDالــذي ســيكون منصــة
لعــرض المنتجــات الطبيــة الخاصــة بمجــال
الرياضة.
أمــا مؤتمــر أســباير فــور ســبورت ،2013
فســيتناول العديــد مــن المحــاور التــي تهــم
قطــاع الرياضــة ،وذلــك مــن خــال مؤتمــر
الكولوســيوم ،والــذي ســيركز علــى تصميم
وبنــاء المالعــب ،ومؤتمــر “مركــز الجــودة
واإلنتاجيــة العالمــي” ،والــذي ســيركز
علــى متطلبــات البنيــة التحتيــة للفعاليــات
واألحــداث الرياضيــة الضخمــة مثــل كأس
العالــم لعــام  2022الذي ســيقام في دولة
قطر.
وإضافة إلى ما ســبق ،يعــد معرض ومؤتمر
أســباير فــور ســبورت في نســخة هــذا العام
منصــة الطــاق التقنيــة الرياضيــة الحديثــة،
واإلعالن عن المناقصات وإبرام اإلتفاقيات
الرياضيــة .هــذا ،وســوف تســتضيف قبــة
أسباير فعاليات المعرض الرياضي الرائد في
المنطقة.
وقــد تعاقــدت مؤسســة أســباير زون مــع
الشــركة الدوليــة للمعــارضLtd IFP-

 ،Qatarوالتي تعد واحدة من أبرز الشــركات
المنظمــة للفعاليات في الشــرق األوســط،
لتنظيــم معــرض أســباير فــور ســبورت لمدة
بدء من عام .2013
ثالثة أعوام ً
وعــن اإلعــان عــن بــدء فعاليــات معــرض
ومؤتمــر أســباير فــور ســبورت  ،2013قــال
عياش ،المدير العام للشــركة الدولية
جــورج ّ
للمعــارض –  “ :IFP Qatar Ltdبخبرتنــا
العميقة في دولة قطر ،نحن نفخر بشراكتنا
مــع مؤسســة أســباير زون فــي تنظيــم
فعاليــات معرض أســباير فور ســبورت .فمن
ناحيــة؛ تجــد الشــركة الدولية للمعــارض هذا
الحــدث فرصــة عظيمة لمواصلة االشــتراك
فــي فعاليات على مســتوى عالمي وتحرك
عجلــة الصناعــة إلــى األمــام .ومــن ناحيــة
أخــرى ،فهــو فرصــة لالســتعداد للعديد من
الفعاليــات في دولة قطر مثل كأس العالم
وغيرها الكثير”.
حقائــق عــن معــرض “أســباير فــور ســبورت
”2013
مساحة المعرض  15000متر مربع
متوقع حضور  3000شخصية رياضية
 50منتدى لألفكار الرائدة
حضور عدد من مشاهير الرياضة العالميين
للمزيد من المعلومات حول معرض “أسباير
فــور ســبورت  ،”2013يرجــى زيــارة الرابــط
التالي:
www.aspire4sport.com
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تكريم مؤسسة أسباير زون لمشاركتها في حمالت التبرع بالدم
آل محمود« :أهدافنا مشتركة مع المجلس األعلى للصحة لتشجيع أفراد المجتمع على
اتباع أنماط حياة صحية»
قــام المجلــس األعلــى للصحــة بتكريــم
مؤسســة أســباير زون ،بعــد مشــاركتها
الفعالــة والمتميــزة فــي حمــات التبــرع
بالــدم الشــتوية ،وذلــك خــال شــهر يونيــو،
وقــد ُأقيــم حفــل التكريــم تحــت شــعار «كل
عمليــة تبرع بالدم تهــب حياة جديدة».
وقــد علــق الســيد عبــد العزيــز آل محمــود،
المديــر العــام ألســباير لوجســتيكس علــى
قائــا « :تفخــر مؤسســة
هــذا الحــدث
ً
أســباير زون بحصولهــا علــى هــذه الشــهادة

التقديريــة المتميزة .فمؤسســة أســباير زون
مــن خــال رســالتها ودورهــا المجتمعــي،
تتشــارك العمــل مــع المجلــس األعلــى
للصحــة لتحقيــق ذات الهــدف مــن خــال
تشــجيع أفــراد المجتمــع علــى اتبــاع أنمــاط
حيــاة صحيــة والوقايــة مــن األمــراض .ومــن
المعــروف أن عمليــة التبــرع بالــدم ال تعــود
بالفائــدة فقــط علــى المرضــى المحتاجيــن
لهــذا الــدم ،بــل تعمــل علــى تجديــد دم
المتبــرع نفســه وتقوية جهــازه المناعي».

خصصــت
وكانــت مؤسســة أســباير زون قــد ّ
يــوم  21فبراير الماضي النضمــام موظفيها
إلــى حملــة للتبــرع بالــدم ،والتــي شــارك
فيهــا نحــو  100موظــف وموظفــة .وبدعــم
المؤسســة للحملــة الشــتوية للتبــرع بالــدم
فإنهــا تكــون قــد أثبتــت التزامهــا نحــو دعــم
بنــك الدم القطري.

برنامج «أسباير آكتيف» يعقد ندوة مبتكرة عن التغذية والتمارين الرياضية
خالل فترة الحمل

قدم مجموعة من الخبراء إرشادات شاملة إلى األزواج والزوجات الذين ينتظرون ً
حدثا
سعيدا
ً

نظمــت أكاديميــة أســباير ،أحــد أعضــاء
مؤسســة أســباير زون ،مــن خــال برنامجهــا
الرائــد للياقــة البدنيــة والتماريــن الرياضيــة
«أســباير آكتيــف» ،ندوة خاصــة عن التغذية
والتماريــن الرياضيــة خــال المراحــل األولى
للحمل ،وذلك في شهر أبريل .وقد تحدثت
فــي النــدوة مجموعــة مــن خبيــرات برنامج
أســباير آكتيــف ،وقمــن بتعريــف األزواج
والزوجــات بالمفاهيــم الحديثــة حول كيفية
المحافظة على الجوانب الصحية والرياضية
أثناء فترة الحمل.
وانقسمت الندوة إلى ثالث جلسات والتي
شــملت مجموعة من الموضوعات الخاصة

بالتغذيــة والتماريــن فــي مرحلتــي مــا قبــل
وبعــد الحمل .وتضمنت قائمــة المتحدثات
هــا ضاهــر ،مدربــة التغذيــة واألنمــاط
الصحية السليمة في برنامج أسباير آكتيف،
والســيدة آنــا نورديرفليــت ،المدربــة علــى
الوالدة ،وفيرونيكا تاشيالر ،مشرفة برنامج
نمط حياة صحي في أسباير آكتيف.
واستهلت الدكتورة ليونيكي ريتشاردسون،
ً
قائلة:
مديرة برنامج أســباير آكتيف ،حديثها
«يخطئ البعض باالعتقاد أنه بمجرد حدوث
الحمــل ،يتوجــب علــى المرأة الخلــود للراحة
التامــة ،وأن تزيد مــن كميات طعامها ألنها
فــي هــذه الحالة «تأكل بمثابــة فردين» .أو

االعتقــاد بــأن أي مجهود بدنــي يعرضها أو
يعــرض جنينهــا للخطر ».وأضافت «إن نشــر
ثقافــة اللياقــة البدنيــة والغــذاء الصحــي
للســيدات الحوامــل ،الالتــي ليــس لديهــن
تاريــخ مرضــي ،يؤثــر بشــكل إيجابــي علــى
صحــة األم والجنيــن طــوال فتــرة الحمــل.
لــذا ،يخاطب برنامج أســباير آكتيف لفترة ما
قبــل وبعــد الــوالدة احتياجــات كافــة أفراد
األسرة».
وقــد تلــت هــذه النــدوة التــي ُعقــدت فــي
قبــة أســباير جلســة خاصــة للرد على أســئلة
الحضــور ،ممــا أعطاهــم الفرصــة لمعرفــة
المزيد.
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فندق الشعلة يستقبل
مجموعة فنانين من ذوي
االحتياجات الخاصة
اســتضاف فندق الشــعلة ،خالل شــهر أبريل الماضي،
مجموعــة من الفنانيــن من ذوي االحتياجات الخاصة،
وذلــك أثنــاء تواجدهــم فــي الدوحــة للمشــاركة فــي
مهرجــان الفنــون واإلعاقــة الذي عقــد ألول مرة في
منطقــة الشــرق األوســط ،ونظمــه كل مــن المجلس
الثقافــي البريطانــي ووزارة الثقافة والفنون والتراث.
ومــن أبــرز الفنانين الذين أقاموا فــي الفندق ،مؤدي
ومصمــم الرقصــات الســيد مــارك بــروو ،والفنانــة
العالميــة عازفــة اإليقــاع الشــهيرة ايفليــن جلينيــي،
ومحترفــة الفنــون البصريــة راتشــيل جادســدين،
وعــدد مــن الفنانين مــن المملكة المتحدة وأســتراليا
واليونان واســكتلندا وترينداد وتوباجو.
قائــا:
وصــرح الســيد شــريف صبــري ،مديــر الفنــدق
ً
«إننــا نرحب بهــؤالء الفنانين المشــاركين في مهرجان
الفنــون واإلعاقــة .وبمــا أن لــكل نــزالء الفنــدق
متطلباتهــم الخاصــة ،فإننــا عهدنــا إلــى جعــل جميــع
مرافــق الفنــدق متاحــة الســتخدام الجميــع ،ولدينــا
خططــا مســتقبلية تتضمــن إعــداد قوائــم الطعــام
ً
والمصاعــد وأنظمــة إنــذار الحريــق لتالئــم كافــة
االحتياجات».
هــذا ويشــار إلــى أن فنــدق الشــعلة يتميــز بمــا يضمه
مــن غــرف خاصــة مجهــزة للنــزالء مــن ذوي اإلعاقــة
البدنيــة ،والتــي يمكــن فيهــا التحكــم بجميــع األجهزة
الكهربائيــة الموجــودة فــي الغــرف مثــل :التلفزيــون،
والســتائر ،ومكيــف الهــواء ،والمذيــاع وحتــى نظــام
خدمــة الغــرف ،من خالل نظام اآليبــاد .كما أن جميع
المناطــق العامــة فــي الفنــدق يســهل االســتفادة
الكاملــة منهــا والوصــول إليهــا مــن قبــل األشــخاص
ذوي االحتياجــات الخاصة.

مؤسسة أسباير زون تطبق نظام المباني المستدامة في كل منشآت
المؤسسة
أسباير تعيد تدوير  40ألف كيلوجرام من الورق

أعلنــت مؤسســة أســباير زون عــن تطبيــق
نظــام المبانــي المســتدامة فــي جميــع
مرافقهــا .وذلــك بعــد أن أعــادت تدويــر مــا
يعــادل  40000كيلوجــرام مــن الــورق ،ممــا
يعني الحفاظ على  680شــجرة.

المجــاالت التــي تتعلــق بالترويــج ألنمــاط
الحيــاة الصحيــة وخلــق أجــواء ترفيهيــة آمنــة
لجميــع أفــراد األســرة والمجتمــع .كمــا أننــا
نعتبــر الحفــاظ علــى بيئــة مــن أولوياتنــا ألنــه
أحــد الركائز الرئيســية لرؤية قطر ».2030

كمــا قــررت المؤسســة منــع اســتخدام أي
مــواد كيميائيــة مضــرة بالبيئــة داخــل مبانــي
المؤسســة ،واالســتعاضة عنهــا بمــواد
صديقــة للبيئــة وذلــك ألغــراض النظافــة
والصيانة.

وتعمــل مؤسســة أســباير لوجســتيكس
علــى دراســة االســتفادة مــن المخلفــات
أو النفايــات العضويــة .كمــا وضعــت خطــة
تتضمــن محــاور رئيســية ثالثــة هــي :التقليــل
مــن حجــم المخلفــات ،وإعــادة االســتخدام
وإعــادة التدويــر ،باإلضافــة إلــى التخلــص
اآلمــن مــن المخلفــات التــي وجــدت صعوبة
فــي تقليلها أو إعادة تدويرها.

وعلّ ــق الســيد عبد العزيــز آل محمود ،المدير
العــام ألســباير لوجســتيكس ،علــى ذلــك
قائــا« :نتمتــع بتواجــد مهــم وفعــال فــي
ً
10

باإلضافــة إلــى ذلــك ،أعــدت مؤسســة
أســباير زون مخططــات أخــرى ستســهم في
تســريع عمليــات فــرز النفايات ،حيــث طرحت
المؤسســة مناقصــة عامــة لتصميم وتصنيع
حاويــات فــرز القمامــة مــن المنبــع ،والتــي
تعمــل علــى تســهيل عمليــة التمييــز والفــرز
بيــن أنواع المخلفات.
كمــا أعلنــت المؤسســة عــن برنامــج يعمــل
علــى تدريــب الطــاب علــى اســتعمال
الحاويات الصحيحة.
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مؤسسة أسباير زون تهنئ نادي «بايرن ميونيخ» األلماني على انتصاراته
التاريخية في موسم 2013/2012
حقــق نادي بايــرن ميونيخ لكــرة القدم ثالثة
إنجازات تاريخية في شــهر يونيو ،بعد أن فاز
بثــاث بطــوالت دفعــة واحــدة ،هــي دوري
أبطــال أوروبــا ،والــدوري األلمانــي وكأس
ألمانيا.
وتتابــع مؤسســة أســباير زون إنجــازات
نــادي بايــرن ميونيــخ عــن قــرب ،خاصــة أنهــا
اســتضافت معســكرات التدريــب الشــتوي

للفريــق طيلــة الســنوات الثــاث الماضيــة،
خالل فترة االســتراحة فــي منتصف الدوري
األلماني.
دليــا علــى
وتمثــل هــذه المعســكرات
ً
الشــهرة العالميــة التــي يتمتــع بهــا معســكر
تدريب الرياضيين في مؤسســة أســباير زون،
حتــى بات االختيــار المفضل لصفوة النوادي
الرياضيــة والالعبيــن حول العالم.

ومــن أبرز نــوادي كرة القــدم العالميــة التي
أقامت معســكراتها الشــتوية في مؤسســة
أســباير زون هــذا العام ،كل من نادي باريس
ســان جيرمان الفرنســي لكــرة القدم ،ونادي
مانشســتر يونايتــد اإلنجليــزي ،اللــذان فــازا
الحقــاً بلقب الدوري فــي بلديهما.

فندق الشعلة يحصل على شهادة األيزو
 2008-9001في نظام إدارة الجودة
حصلــت إدارة فندق الشــعلة على شــهادة األيــزو  2008-9001فــي نظام إدارة
الجودة وذلك خالل حفل أقيم في شــهر مايو بهذه المناســبة .وتعد شــهادة
دوليا من قبل مركز االعتماد الوطني
المعترف بها
ً
نظام اإلدارة من الشهادات ُ
األسترالي النيوزيالندي.
ومنــح فنــدق الشــعلة هــذه الشــهادة بعــد عمليــة تقييــم شــاملة ومراجعــة
دقيقــة لكافة عملياته ،والتــي ثبت من خاللها موائمة عمل الفندق وإجراءاته
مــع معاييــر اإلدارة والجــودة لهــذه الشــهادة .كما تلقى كبــار موظفي اإلدارة
مهنيا ،سيمكنهم من إجراء عمليات المراجعة الداخلية.
تدريبا
بالفندق
ً
ً
قائــا« :يســرنا
وصــرح الســيد شــريف صبــري ،مديــر فنــدق الشــعلة بالدوحــة
ً
ويشرفنا أن نكون أحد فنادق الخمس نجوم في قطر التي تحصل على شهادة
األيزو  . 2008-9001والتي تؤكد التزام الفندق بأعلى المعايير في اإلدارة والجودة ،وهي مســألة أساســية ســاهمت في إدارتنا لعمليات
الفندق بفعالية».
هذا ،وتندرج تحت هذه الشــهادة إجراءات مكتوبة وتعليمات محددة لموظفي اإلدارة ترشــدهم للقيام باإلجراءات الســليمة التي تضمن
أعلى مستويات الجودة اإلدارية.
وأضاف صبري« :هذه الشهادة تؤكد على أن فندق الشعلة يتبنى ويتبع أعلى معايير الجودة العالمية عند تقديمه لخدمات الضيافة».
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أسباير زون تستقبل موسم الصيف بسباق المرح
منافسة للركض حول استاد خليفة الدولي
استعدت مؤسسة أسباير زون لموسم الصيف
بتنظيــم ســباق المــرح ،الــذي تضمــن باقــة من
األنشــطة الرياضية المتنوعة التي يشارك فيها
جميــع أفــراد المجتمــع ،وذلــك في إطــار التزام
المؤسســة بالترويــج ألنمــاط الحيــاة الصحيــة
والنشطة.
وتضمــن ســباق المــرح منافســة للركــض حــول
استاد خليفة الدولي ُأقيمت في يونيو الماضي.

وقد شــارك المئات في السباق ،والذي قدرت
مســافته بخمســة كيلومتــرات ،حيــث مــر عبــر
مضمار الركض وبقية مناطق المدينة الرياضية
الرائعة.
وتوفر مؤسسة أسباير زون خالل موسم الصيف
الحالــي ،خيــارات أخــرى متنوعــة مــن التماريــن
الرياضية الداخلية .ويمكن لهؤالء الذين يودون
المشــاركة فــي الركــض أو الهرولــة اســتخدام

مسارات ألعاب القوى الداخلية في قبة أسباير،
مساء.
كل يوم ثالثاء ما بين الساعة  6وحتى 7
ً
أمــا هواة ركــوب الدراجات ،فتقدم لهم أســباير
زون كل يــوم أثنيــن بيــن الســاعة  6وحتــى 7:30
مساء ،دورة الـ «تيربو» ،في قبة أسباير .والتيربو
ً
عبــارة عــن جهــاز يمكّ ــن مــن وضــع الدراجة في
مــكان ثابــت ،بحيث يســتطيع المشــارك ركوب
الدراجة وقيادتها في الحال.

مجموعة من كبار الرياضيين المحترفين يشيدون بمستشفى سبيتار
اســتقطبت مستشــفى جراحــة العظــام
والطــب الرياضــي فــي قطــر «ســبيتار»
مجموعــة مــن الرياضييــن العالمييــن خــال
األشــهر القليلــة الماضيــة ،الذيــن تلقــوا
العالجــات التي يحتاجونهــا ،وخضعوا لبرامج
إعــادة التأهيــل الشــاملة ،مســتفيدين مــن
الخدمــات الطبيــة الرفيعــة المســتوى،
والمرافــق ذات الطراز العالمي التي توفرها
«سبيتار».
وتضمنــت القائمــة العــب كــرة القــدم
األيرلنــدي كيــث آنــدروز ،ونجــم كــرة القــدم
الجزائــري حســان يبــدة ،والبطــل الرياضــي
األمريكي جاســتين جاتلين.
وقــال النجــم األمريكــي والبطــل األولمبــي
جاســتين جاتليــن« :مــع انطــاق الموســم
أود التأكــد مــن أن لياقتــي فــي
الرياضــيّ ،
أفضــل حاالتهــا .لذلــك قــررت الحضــور إلــى

«ســبيتار» إلجراء الفحوصــات الالزمة ،ألنني
أرغــب فــي أن أتلقــى أفضــل وأرقــى عــاج
طبــي علــى أيــدي أمهــر األطبــاء الرياضييــن
الموجودين في ســبيتار».
كمــا أشــاد العــب فريــق نــادي غرناطــة
اإلســباني لكــرة القــدم ،والــذي يمثــل
المنتخب الوطني لبالده الجزائر كالعب في
مركــز خط الوســط حســان يبدة بمستشــفى
قائــا« :أنــا فــي غايــة اإلعجــاب
ســبيتار
ً
بالعنايــة الطبيــة التــي أتلقاهــا هنــا ،وهذا ال
ينحصــر فقــط فــي األجهــزة المتطــورة التي
توفرهــا المستشــفى ،بــل إنــه يمتــد أيضــاً
ليشــمل فريــق العمــل المتخصــص ،الــذي
تابعنــي خالل فتــرة النقاهة .وقد أتيحت لي
الفرصــة مــن قبل للعــب في عــدة أندية عبر
العالــم ،ولكني لم أشــاهد مرافق ومعدات
بهــذا التطور الموجود في «ســبيتار».

مؤسسة أسباير زون تقدم مقاالت شهرية عن الصحة والنشاط البدني
فــي بــادرة تجــاه مســؤوليتها نحــو خدمــة
المجتمــع ،ومن خالل إطــار برنامج «صحتك
في خطوتك» ،قررت مؤسســة أسباير زون
مقاال شــهرياً عن الصحــة واللياقة عبر
نشــر
ً
مجموعــة مختــارة مــن الصحــف فــي دولــة
قطــر ابتــداء من شــهر مايو .ويتميــز المقال
الشــهري بنصائــح متعــددة لجميــع أفــراد
العائلــة ،لتشــجيعهم علــى تبنــي عــادات
صحيــة وغذائية ســليمة ،وأنمــاط حياة أكثر
نشاطاً .
يتــم نشــر المقــال فــي أول يــوم أحــد مــن
ابتــداء مــن شــهر مايــو .ويتضمن
كل شــهر،
ً
8

المقــال مجموعــة مــن النصائــح التــي
ويقدمهــا مختصو
يســهل تطبيقهــا يوميــاً ،
ّ
مستشــفى ســبيتار وبرنامــج «أســباير
آكتيــف» .وســتغطي الموضوعات شــريحة
واســعة مــن القضايــا ذات الصلــة ،والتــي
تناسب كافة أفراد األسرة.

وتشــجيع أفــراد المجتمــع بكيفيــة اتخــاذ
أســاليب وســلوكيات صحيــة فــي حياتهــم.
وإذا أضفنــا تلــك النصائــح إلــى برنامــج
المشــي ،فإننــا نكــون قد عززنــا من مفهوم
النشــاط البدنــي كمكــون أساســي لنمــط
الحياة الصحي النشط».

وعلــق الســيد عبداللــه ســعيد المهنــدي،
الباحــث فــي تعزيــز الصحــة بمستشــفى
قائــا« :تعــد
ســبيتار ،علــى هــذه المبــادرة
ً
هــذه النصائح الشــهرية مبــادرة جديدة من
مبــادرات برنامــج «صحتــك فــي خطوتك»،
وقــد صممــت بحيــث تســهم فــي توعيــة

وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ترســل أســباير زون
بانتظــام رســائل نصية وتنويهــات عبر البريد
اإللكترونــي إلــى أعضــاء برنامــج «صحتــك
فــي خطوتــك» ،والتــي تتضمــن مجموعــة
متنوعــة مــن النصائــح المتعلقــة بالصحــة
واللياقة البدنية.
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مؤسسة أسباير زون

تتصدر احتفاالت يوم الصحة العالمي في قطر
سلسلة من العروض الترفيهية لجميع أفراد العائلة تشجع أفراد المجتمع على اتباع أنماط
حياة أكثر صحة ونشاطاً
شــهدت أســباير زون توافــد المئــات من أفراد
حولــوا المنطقــة إلــى خليــة
المجتمــع ،الذيــن ّ
مــن الحركــة والنشــاط؛ وذلــك تلبيــة لدعــوة
المؤسســة لالحتفــال بيــوم الصحــة العالمــي
في أبريل .2013
واســتمتع الحضــور بالمشــي علــى المســارات
المخصصــة فــي الحديقة ،والتي تــم إعدادها
بالتعــاون مــع أحــدث برامج مؤسســة أســباير
زون المجتمعيــة «صحتــك فــي خطوتــك».

وحصــل كل مشــارك علــى بطاقــة عنــد بداية
جولة المشــي ،كما قامت الممرضات بقياس
مســتويات ضغــط الــدم لــدى المشــاركين.
وبالنسبة لألطفال ،فكانت بطاقة مشاركتهم
ذات طابــع خــاص؛ حيــث اهتمــت بتوعيتهــم
بالغــذاء الصحــي ،وهي عبارة عــن طبق فارغ،
طلب منهم تعبئته بالنسب الصحيحة للعناصر
الغذائية.
وقال الســيد أحمد اسماعيل ،أحد المشاركين

في هذه الفعالية« :تعتبر مشــاركة اليوم من
أفضل جوانب برنامج «صحتك في خطوتك».
فأنــا من المتابعين والمشــاركين في البرنامج
منــذ إطالقه ،وأعتبره تجربة مميزة جداً  ،حيث
أنني شخصياً استفدت منها».
ومــن ناحيــة أخــرى ،قــدم برنامــج «أســباير
آكتيف» مجموعة أنشطة لتوعية المشاركين
بخطورة ارتفاع ضغط الدم وكيفية تجنبه عن
طريق الرياضة وتناول األغذية الصحية.

«سبيتار» تجدد الدعم
الطبي لالتحاد الجزائري
لكرة القدم
الدكتور خليفة الكواري
والسيد محمد روراوة
يشهدان حفل التوقيع

جــددت «ســبيتار» مستشــفى جراحــة
والطــب الرياضــي ،دعمها الطبي
العظــام
ّ
لالتحــاد الجزائــري لكــرة القدم ،بعد أن تم
تمديــد عقد الشــراكة القائم بين الطرفين
لعــام إضافــي خــال حفــل أقيــم فــي مقر
«ســبيتار» بالعاصمــة القطريــة الدوحــة
في شــهر مايو.
وعقــب حفــل التوقيع ،قام الســيد محمد
روراوة ،رئيــس االتحــاد الجزائــري لكــرة
القــدم وعضــو اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد

الدولــي لكــرة القــدم (فيفــا) ،بجولــة
تفقدية داخل «ســبيتار».

أفريقيــا فــي عــام  ،2010وعــدد مــن
المعســكرات التدريبيــة حول العالم.

وانطلقــت الشــراكة بيــن الطرفيــن عــام
 ،2010ونصــت علــى أن يوفــر ســبيتار
الخدمــات الطبيــة للمنتخــب الوطنــي
الجزائــري ،بمــا فــي ذلــك الفحوصــات
الطبيــة الشــاملة لجميــع الالعبيــن.
وخصــص مستشــفى «ســبيتار» طاقمــاً
طبيــاً لمرافقــة المنتخــب الجزائــري إلــى
منافســات كأس العالــم فــي جنــوب

وعلّ ــق الدكتــور خليفــة الكــواري ،الرئيس
التنفيــذي لســبيتار ،علــى هــذا التعــاون
قائــا« :نحــن فخــورون بتجديــد اتفاقيتنــا
ً
مــع االتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم.
وهــي تنــدرج ضمــن رؤيتنــا بعيــدة المــدى
والتــي تعمــل علــى ضمــان ســامة جميع
الرياضييــن في دولة قطــر والمنطقة».
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استضافت خالله حلقة
نقاشية مميزة حول الطب
الرياضي المعاصر
«سبيتار» تشارك في مؤتمر قمة
رواد اإلنجاز في نيويورك
والطــب
شــاركت ســبيتار مستشــفى جراحــة العظــام
ّ
رئيســيا ،في مؤتمر
الرياضــي في قطر ،بصفتها شــريكا
ً
قمــة رواد اإلنجــاز ،الذي عقد في نيويــورك في الفترة
ما بين  5 – 4يونيو .2013
وضــم الوفــد كل من الدكتــور خليفة الكــواري ،الرئيس
التنفيذي لســبيتار ،والدكتور حكيم شــلبي كبير األطباء
باإلنابــة والمديــر التنفيــذي للبرنامــج الوطنــي للطــب
الرياضي ،والســيد إبراهيم الدرويــش ،الرئيس التنفيذي
للعمليات باإلنابة لدى سبيتار.
وفــي إطــار شــراكتها للقمــة ،اســتضافت ســبيتار حلقة
نقاشــية تحت عنوان “الطب الرياضي المعاصر :سالمة
الالعبيــن والصحــة وإصابــات االرتجــاج “ ،حيــث شــملت
عروضــا وكلمــات لمجموعــة مختــارة مــن خبراء
ً
الحلقــة
الطب الرياضي.
وســلط البروفيســور روالــد بــار ،رئيــس برنامــج الحد من
اإلصابات والوقاية من األمراض “اسبيرف” في سبيتار،
خالل مشاركته في هذه الجلسة النقاشية ،الضوء على
برنامج “اسبيرف” ،الذي أطلقته سبيتار هذا العام ،كما
ناقــش أيضاً القضايــا العالمية المتعلقــة بدليل إصابات

قائال“ :يركــز برنامج ســبيتار للوقاية من األمراض
االرتجــاج فــي المــخ .وصرح بار
ً
والحــد مــن اإلصابــات علــى عدة جوانــب منها إصابــات االرتجاج فــي المخ لدى
الرياضيين”.
وأضــاف “يمثــل هذا المؤتمر فرصــة عظيمة لمعرفة وفهــم الجهود المبذولة
مــن قبــل المنظمــات الرياضيــة المهنيــة فــي أمريــكا الشــمالية إليجــاد أفضــل
الممارسات حول هذه القضايا الرئيسية”.

إمش في المول»
«إمش أكثرِ ..
ِ
مؤسسة أسباير زون تطلق مبادرة
سارعت مجمعات «الندمارك» و»فيالجيو» و»الخور» و»حياة بالزا» إلى االشتراك في
المبادرة
عقدت مؤسسة أسباير زون شراكة مع عدد من المجمعات
التجاريــة فــي دولة قطــر؛ وذلك إلطــاق مبادرتها الجديدة
وصممت
«إمش أكثرِ ...
ِ
إمش في المول» خالل شهر يونيوُ .
جزء من برنامج «صحتك في خطوتك»،
المبــادرة ،التــي تُ عد ً
لتســاهم فــي تشــجيع ســكان قطــر علــى المحافظــة علــى
أنمــاط الحيــاة الصحيــة والنشــطة خــال فصــل الصيف ،عن
طريق المشي يومياً عبر ممرات المجمعات التجارية.
وقــد أعــرب الدكتــور محمــد غيــث الكــواري ،مديــر برنامــج
أســلوب الحيــاة الصحي في مستشــفى ســبيتار ،عن أهمية
قائــا« :نأمــل بأن تتمكن هــذه المبادرة
المبــادرة الجديــدة،
ً
الرائــدة مــن تشــجيع اآلالف مــن المشــاركين فــي مواصلــة
التمارين الرياضية خالل أشهر الصيف الحارة .كما أن المبادرة
تثبت التزامنا الدائم تجاه مساعدة أفراد المجتمع على تبني
أنمــاط حيــاة صحية ونشــطة تتأقلم مع طبيعــة المجتمع».
وأضــاف« :منــذ بدايــة إطــاق البرنامــج ونحــن نعمــل علــى
ً
خاصة وأن
اإلعداد بشــكل مبتكر للتعامل مع فترة الصيف،
يهل علينا في هذه الفترة».
شهر رمضان المبارك ّ
هــذا ومــن المعــروف أن ســاعات العمــل فــي المراكــز تمتد
مــن الثامنــة صباحــاً وحتى الثانية عشــرة منتصــف الليل ،غير
أنــه يرحب بأفراد الجمهور الســتخدام ممــرات المركز بغرض
المشي قبل افتتاح المتاجر ما بين الساعة  8وإلى  10صباحاً ،
ومرة أخرى بعد إغالق المتاجر والمحالت فيما بين الساعة
مساء حتى منتصف الليل.
10
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أكاديمية أسباير

تستضيف بطولة أندية كرة القدم تحت سن  18عاماً

فريق نادي بنفيكا يتصدر البطولة ،وفريق نادي ويست برومويتش البيون في المركز
الثاني ،وفريق نادي إشبيلية يحتل المركز الثالث
اســتضافت أكاديمية أســباير النســخة الثانية
لمنافســات بطولــة كأس أكاديميــة أســباير
لكــرة القــدم تحــت ســن  18عامــاً فــي أبريل،
والتــي شــهدت مواجهات ســاخنة بين ســت
فــرق من حول العالم.
وقــد تشــارك البطولــة مــع فريــق أكاديميــة
أســباير لكــرة القــدم (أ) و(ب) ،فرقــاً
لكــرة القــدم مــن أوروبــا والبحريــن ،منهــا
فريــق الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز ويســت
برومويتــش البيــون لكــرة القــدم ،إلــى جانب
فريــق نــادي إشــبيلية ،وفريــق نــادي بنفيــكا
البرتغالــي ،باإلضافــة إلــى فريــق البحريــن
تحت ســن  18عاماً .

وحضــر حفــل توزيــع الجوائــز ،الــذي عقــب
المجموعــة األخيــرة مــن المباريــات وتم فيه
توزيــع الميداليــات الذهبيــة ،ســعادة ســفير
جمهوريــة البرتغال في قطر ،الســيد فرناندو
اروجــو .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد حضــر
الحفــل عــدد مــن الرمــوز الرياضيــة المحليــة
والدوليــة وصنــاع القرار.وعلّ ــق البروفســيور
فالتر دي ســالفو ،مدير تطوير األداء وعلوم
كــرة القدم بأكاديمية أســباير ،علــى البطولة
يعــد تنظيم واســتضافة البطوالت
قائــاُ « :
ً
أمــرا فــي غايــة األهميــة
الرياضيــة باســتمرار ً
فرصا
بالنســبة لنــا؛ وذلك ألنها تمنــح العبينا ً
للتنافــس ضــد الفــرق المحليــة واإلقليميــة
والدوليــة واالحتــكاك مــع الالعبيــن اآلخرين

لمعرفــة الطبيعة التنافســية للرياضة».
والجديــر بالذكــر أن بطولــة أكاديميــة أســباير
الدوليــة تحــت ســن  18عامــاً  ،2013تعتبــر
أحــد مبــادرات األكاديميــة التــي أضيفت إلى
القائمــة الطويلــة مــن المنافســات الدوليــة
التي اســتضافتها ونظمتها في وقت سابق
خــال هــذا العــام ،والتــي تتضمــن بطولــة
الــدوري المثلــث لكــرة القــدم والنســخة
الثانيــة لبطولة الكأس الدولية.

«سبيتار» تشارك في «دورة الفريق الطبي رفيع المستوى»
بالسويد
شــارك وفد من سبيتار – مستشفى جراحة
العظــام والطــب الرياضــي فــي قطــر ،فــي
فعاليــة اللجنــة األولمبيــة الدوليــة التــي
عقدت بالســويد في شهر يونيو ،حيث مثل
المستشفى في «دورة الفريق الطبي رفيع
المســتوى» ،وفد يتكون من أربعة ممثلين
عــن قســم الطب الســريري ،ومســؤول عن
قســم التســويق وثالثــة أعضــاء مــن ذوي
الخلفيات األكاديمية.

وهدفت الجنة األولمبية الدولية من خالل
هــذه الــدورة إلــى تبــادل معرفــة الوفــود
المشاركة وتجاربهم بأسلوب تفاعلي.

وخــال هــذا الحــدث الــذي اســتمر لمــدة 3
أيــام ،قــام حوالــي  124مشــاركاً مــن جميــع

كمــا اســتفادت «ســبيتار» مــن المعــرض
المصاحب للفعالية ،حيث قام الوفد بتوزيع

أنحــاء العالــم بإثــراء النقــاش حــول القضايــا
العمليــة المتعلقــة بالعمــل مــع كبــار
الرياضييــن في طواقم الفرق الرياضية .كما
شملت المناقشــات السبل الجديدة إلجراء
الفحوصات وتقديم العالج.

نســخ من المجلــة الطبية الرياضية لســبيتار،
وإصدار خاص لسبيتار متعلق بأمراض القلب
والــذي تــم إدراجــه فــي المجلــة البريطانيــة
للطب الرياضي.
هــذا وســتواصل ســبيتار خــال عــام 2014
شــراكتها مــع اللجنــة األولمبيــة الدوليــة،
وســوف تقوم بدعم «دورة الفريق الطبي
رفيع المســتوى» القادمة ،والتي ســتنظم
فــي ماندلــو بفرنســا فــي شــهر أبريــل مــن
العام المقبل.
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«حياكم في أسباير»
مؤسسة أسباير زون تطلق مهرجانها الرمضاني ّ
المهرجان يشتمل على أنشطة رياضية وغير رياضية
تناسب كافة أفراد األسرة
بعــد النجــاح الهائــل الــذي تحقــق العــام
الماضــي ،تعود احتفاليــة مهرجان رمضان
هذا العام في نسختها الثالثة تحت شعار
«حياكم في أســباير» .وتتميز نسخة هذه
ّ
الســنة بتســعة ألعــاب رياضيــة مختلفــة،
باإلضافــة إلــى مجموعــة أخــرى مــن
الفعاليــات الثقافيــة والدينية واألنشــطة
الموجهة للمشاركات العائلية.

«سبيتار” تطلق حملة
“تغلب على الحرارة”
للتعريف بالتمارين
الصيفية السليمة

«حياكــم
وتنطلــق فعاليــات مهرجــان
ّ
فــي أســباير» مــع بدايــة شــهر رمضــان،
حيــث تتضمــن رياضات متنوعة للســيدات
والرجــال ،مثــل كــرة القــدم الشــاطئية،
وكــرة الســلة ،وكــرة القــدم ،وكــرة القدم
األمريكيــة ،وتنــس الطاولــة لــذوي
االحتياجــات الخاصــة ،وكــرة اليــد ،والكــرة
الطائــرة باإلضافــة إلــى ســباق للســيارات
الالســلكية .كمــا تقــدم مجموعــة مــن

وتنوعــت إرشــادات الحملــة حــول كيفيــة
االســتمرار في المحافظة على رطوبة الجسم،
والعناية بأداء تمارين اإلحماء ،وارتداء المالبس
المناســبة .كمــا شــددت علــى ضــرورة توفيــر
المؤسسات للصاالت الداخلية المكيفة ،وغرف
تغيير المالبس ،والمساحات المظللة ،إلى جانب
توفيــر خطــط مناســبة للتعامــل فــي الحــاالت
الطارئة .كما عملت الحملة أيضاً على زيادة نشر
الوعي تجاه األمراض المتعلقة بالحرارة.
يشــار إلى أن اإلرشــادات التوجيهية تم بثها عن
طريق الملصقــات اإلعالنية الثابتة ،كما وزعت
عبــر مراكــز الشــباب والمؤسســات والهيئــات
الرياضيــة فــي مختلــف أنحــاء الدولــة .ومــن
جهتها ،أدت وســائل االعالم ومواقع التواصل
االجتماعــي المختلفــة دوراً رئيســياً فــي زيــادة
الوعــي عن كيفيــة ممارســة التماريــن الرياضية
بسالمة في األجواء الحارة.
4

وقد صرح المهندس هالل الكواري ،رئيس
مؤسســة أســباير زون ،بأن «المهرجان تم
تصميمه ليســاعد على استمرارية النشاط
واللياقــة البدنيــة لســكان قطــر فــي هــذا
ً
خاصة مع حلوله في فصل
الشــهر الكريم
الصيــف ».وأضــاف« :إن المؤسســة قــد
أعــدت ،بجانــب المنافســات الرياضيــة،
مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة التــي
صممــت خصيصــاً لجميــع أفــراد العائلــة،
وتشــمل محاضــرات دينيــة فــي خيمــة
مســجد أســباير ،باإلضافــة إلــى مجموعــة
أخرى من األنشطة الخيرية».
ويشــار إلــى أن البطــوالت ومختلــف
الفعاليــات الثقافيــة والدينيــة والخيريــة
تُ قام في أسباير زون.

البرنامج الوطني للطب الرياضي في سبيتار
يزيح الستار عن اإلرشادات المبتكرة للتعامل مع
االرتجاج

أطلقــت «ســبيتار» ،مستشــفى جراحة العظام
والطــب الرياضــي فــي قطــر ،أحــدث حمالتهــا
«تغلب على الحرارة» ،الهادفة إلى نشر الوعي
بين سكان قطر حول كيفية التأقلم مع األجواء
الحــارة ،ومواصلــة تأديــة التماريــن الرياضيــة
خــال فصــل الصيف .كما تعمل المبــادرة على
تعزيــز هــدف «ســبيتار» ،فــي توفيــر األنشــطة
والفعاليــات خــال فصــل الصيــف ،والتزامهــا
أوال» ،بيــن
بتعزيــز مفهــوم ثقافــة «الســامة ً
جميع أفراد المجتمع.
وتتميــز حملــة «تغلــب علــى الحــرارة» بتقديــم
إرشــادات توجيهيــة شــاملة ،تــم تطويرهــا مــن
خالل طاقم العمل في «سبيتار» باالستناد إلى
سلســلة بحوث مكثفــة اســتهدفت الرياضيين
حد سواء .كما اختص جانب
وغير الرياضيين على ٍ
من هذه اإلرشــادات بالمؤسسات ،بينما توجه
القسم اآلخر إلى األفراد.

الجوائز الرائعة للمشاركين في المهرجان.

تضم هذه اإلرشادات
مجموعة من النتائج
الرائدة المصممة لحماية
الرياضيين
تــم إعــداد هــذه اإلرشــادات الجديــدة عــن
حــدوث ارتجــاج المــخ نتيجــة لإلصابــات
الرياضيــة بواســطة األطبــاء والمتخصصين
فــي البرنامــج الوطنــي للطــب الرياضــي
بســبيتار .تــم طــرح الدليــل اإلرشــادات
كل مــن النــوادي
الجديــدة للتــداول فــي ٍ
واالتحــادات الرياضية في دولة قطر خالل
شهر مايو.
وقد تمت الموافقة على هذه اإلرشادات،
الفريــدة من نوعهــا ،خالل المؤتمر الدولي
الرابــع حــول ارتجــاج المــخ نتيجــة لإلصابات
الرياضيــة ،والــذي عقــد فــي زيــورخ خــال
نوفمبر  .2012وقد لعب خبراء سبيتار دوراً
مهمــا في المســاهمة فــي اتخاذ القرارات
ً
خالل هذا المؤتمر.
وبعد إعالن هذه اإلرشــادات الجديدة ،تم

الشــروع فــي تطبيقها بشــكل مباشــر في
كافــة أنحــاء قطــر ،عبــر البرنامــج الوطنــي
للطب الرياضي.
وقال الدكتور كريم خان ،مدير مركز البحوث
والتعليــم في ســبيتار« :إن مشــاركة أطباء
مــن ســبيتار فــي مؤتمر زيــورخ ،تتيح لدولة
قطــر فرصة التعرف على آخر المســتجدات
العلميــة فــي المجــال ،وتمكنهــا مــن نشــر
هــذه المعلومــات قبــل معظــم النــوادي
األخرى في العالم».
وقــد حصلــت هــذه اإلرشــادات الجديــدة
علــى تأييــد أكبــر االتحــادات الرياضيــة
العالميــة ،مثــل االتحــاد الدولــي لكــرة
القــدم (الفيفــا) واللجنة األولمبية الدولية
واالتحــاد الدولي لهوكي الجليد.
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حوار مع السيد عبد العزيز آل محمود،
المدير العام ألسباير لوجستيكس

تشــهد أســباير لوجســتيكس ،أحــد أعضــاء
مؤسســة أســباير زون والمســؤولة عــن
بنــاء المرافــق وتشــغيلها وإدارة وتنظيــم
الفعاليــات في أســباير زون ،عــدداً كبيراً من
الفعاليات التي تقام هذا الصيف ،وتســتمر
حتى نهاية العام.
وقد التقينا بالســيد عبــد العزيز آل محمود،
المدير العام ألســباير لوجستيكس ،ليحدثنا
عــن تفاصيل هــذه الفعاليــات المرتقبة في
مؤسسة أسباير زون.

«ســيرك دو ســوليه» الــذي ســيعود إلــى
أســباير مجــدداً فــي ســبتمبر بعد موســمه
الناجح العام الماضي.

كمــا تنطلــق النســخة الرابعــة مــن مؤتمــر ما هي خطط أســباير زون التوســعية
ومعــرض «أســباير فور ســبورت»  2013في للمستقبل؟

شــهر نوفمبر ،وهو أكبر ملتقى رياضي لكل
المهتميــن والمتابعيــن للمجــال الرياضــي.
ويتوقــع أن يشــارك فــي الــدورة الجديــدة
العشــرات مــن القيــادات الرياضيــة وصنــاع
القــرار ،إلــى جانــب ممثلــي المؤسســات
والشــركات الراغبــة فــي االســتفادة مــن
سوق الرياضة الرائجة في المنطقة.

مــا هي األحداث والفعاليات التي تم
تنظيمهــا للمجتمــع فــي أســباير زون
مــا هي أنواع الفعاليات والمؤتمرات
خالل شهور الصيف؟
التي تقام في أسباير؟
نظمــت أســباير زون خــال شــهر رمضــان
المبــارك فعاليــات مهرجــان «حياكــم فــي
أســباير» ،والــذي تضمــن عــدداً كبيــراً مــن
األنشــطة الموجهة لجميع أفراد المجتمع،
ســواء في حديقة أســباير أو مسجد أسباير.
كمــا تخللــت هــذه الفعاليــة إقامــة الــدورة
الثالثــة مــن المهرجــان الرياضــي الســنوي
بمشــاركة العديــد مــن ســكان دولــة قطــر.
وقــد تلقينــا بالفعــل أكثــر مــن  400طلــب
اشــتراك فــي الرياضــات المختلفــة التــي
أطلقها المهرجان.
ولكــن أنشــطتنا ال تقتصــر علــى الفعاليــات
التــي تتولــى أســباير لوجســتيكس تنظيمها
فــي أرجــاء أســباير زون ،إذ نســتضيف أيضــاً
العديد من الفعاليات التي تنظمها شركات
أخرى ،باالســتفادة من المرافق والخدمات
المتوفــرة هنــا .ومــن هــذه الفعاليــات

كنترول ،والتي يستمتع بها الكثير من أفراد
المجتمع.

تلبــي أســباير زون ،باعتبارهــا قلعــة
الفعاليــات الرياضيــة ،احتياجــات العديد من
األحــداث والبطــوالت والمؤتمــرات فــي
المجــال الرياضــي ،ســواء كانــت تســتهدف
المتخصصيــن فــي الرياضــة أم المجتمــع
بصفــة عامــة .كمــا تتميــز بأنهــا تضــم أرقى
تجهيــزات المؤتمــرات واالجتماعــات ،ممــا
يجعلها موقعاً مثالياً للفعاليات واألنشطة
لمختلــف الجهات .كما نتطلــع إلى التعاون
مــع فنــدق الشــعلة  -الدوحــة الســتضافة
حفالت الزفاف.
وتشــهد المؤسســة حاليــاً العديــد مــن
المبــادرات الجديــدة والمثيــرة التــي تقــام
فــي حديقة أســباير ،ومنها تأجيــر الدراجات،
أو تأجيــر القــوارب فــي البحيرة .وقــد أضفنا
مؤخراً مســاراً لسباقات السيارات بالريموت

يجــري حاليــاً العمــل علــى قــدم وســاق
إلنشــاء مبنــى إداري جديــد لموظفــي
أســباير لوجستيكس ،بالقرب من مركز حمد
لأللعــاب المائيــة .ومــن المتوقــع افتتــاح
المبنى في النصف الثاني من .2013
وفــي إطــار االســتعدادات لبطولــة كأس
العالم  ،2022سيتم توسيع الجناح الشرقي
من استاد خليفة الدولي ،بما يشمل إنشاء
متحف أولمبي سيتم إدراجه ضمن مساحة
االســتاد .ومــن المتوقــع أن تبــدأ أعمــال
اإلنشــاء فــي وقــت الحق هــذا العــام .كما
نقوم أيضاً بالتوســع في قبة أسباير؛ لزيادة
المرافــق المتاحة ألكاديمية أســباير ،والتي
تتضمــن إنشــاء مختبــر قطــر لتحســين أداء
وكفاءة الالعبين والرياضيين.
وال تــزال أســباير زون فــي المراحــل األولــى
مــن وضع الخطة الرئيســية للمرحلــة الثانية
مــن عملية التوســع ،والتي تتركــز حالياً في
المنطقــة الواقعــة خلــف مطبعــة أســباير،
حيث ســتزيد المســاحة الحالية ألسباير زون
إلــى الضعــف تقريبــاً  ،وســتؤدي إلــى زيــادة
النمــو بمعــدالت كبيــرة .لذلــك ،يمكننــا
القول إن أســباير تشهد حالياً زخماً كبيراً من
التوســعات والتحســينات الجوهريــة التــي
سيســتفيد منهــا الرياضيــون ،والمجتمــع
بأسره.
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أكاديمية أسباير تخرج دفعة جديدة من طالبها الرياضيين
خرجــت أكاديميــة أســباير طلبــة الدفعــة
السادســة ،والتي ضمت  33طالباً  ،وذلك في
حفــل أقيــم بهــذه المناســبة فــي قبة أســباير
خالل شهر يونيو.
وأثبت الخريجون براعتهم في عدة تخصصات
أكاديميــة بجانــب مهاراتهــم الرياضيــة
المختلفــة ،وأتيــح للطلبــة أثناء دراســتهم في
األكاديميــة تطويــر مهاراتهــم فــي مجــاالت
المبارزة والجمباز ،وكرة القدم وألعاب القوى
والعديد من المجاالت األخرى.
وقــد أعــرب العديــد مــن الخريجيــن رغبتهــم
فــي العمــل المهني في مجــال الرياضة ،على
أن يواصلــوا فــي الوقــت نفســه دراســاتهم

األكاديميــة .فــي حيــن عبــر بعضهــم اآلخر عن
رغبتهــم فــي أن يصبحــوا مدربيــن رياضييــن
محترفين.
هذا وصرح معمر عيسى محمد برشم شقيق
بطــل الوثــب العالــي الالعــب معتــز برشــم،
قائــا« :أرغــب فــي مواصلــة مشــاركتي فــي
ً
المسابقات الدولية الكبرى ،من أجل الحصول
علــى المزيــد مــن األلقــاب العالميــة .أمــا مــن
الناحيــة المهنية ،فإنى أرى نفســي في مجال
التدريــب ،وأتمنــى أن أتمكن مــن التدريب في
إحدى الجامعات األمريكية».
ومــن جانبــه ،أشــار الســيد طــارق النعمــة،
نائــب رئيــس مؤسســة أســباير زون إلــى

الجهــود المبذولــة مــن قبــل العامليــن فــي
المؤسســة لضمــان تخريــج رياضييــن يمتلكون
أعلــى مســتويات اللياقــة البدنيــة والمهــارات
الرياضيــة ،والتــي تتــم عــن طريــق تزويدهــم
باألدوات والمهارات الالزمة لضمان نجاحهم.
واستشــهد النعمــة بإنجــازات األكاديميــة
فــي العديد مــن المنافســات الدوليــة ،خاصة
الميداليــة البرونزيــة التــي حصدهــا خريــج
األكاديميــة معتــز برشــم فــي دورة األلعــاب
قائال« :تمثل
األولمبيــة في لندن عــام ،2012
ً
هــذه اإلنجــازات تأكيــداً واضحــاً علــى أهــداف
األكاديميــة تجــاه تطويــر أبطــال رياضييــن
حاصلين على أرقى تعليم أكاديمي».

أكاديمية أسباير
ومؤسسة ليونيل
ميسي تحاربان المالريا
في أفريقيا
أطلقــت أكاديميــة أســباير بالشــراكة مــع
مؤسســة ليونيل ميســي رســمياً خالل شهر
يونيــو ،حملــة تهــدف إلــى مكافحــة المالريا
في السنغال والقارة األفريقية بشكل عام.
حضــر المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد فــي
مدينــة ســالي بالســنغال بمناســبة تدشــين
الحملــة ،العديــد مــن المســؤولين منهــم
ســعادة وزيــر الســياحة فــي الســنغال ووزير
الرياضة وعمدة مدينة سالي ،باإلضافة إلى
نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي.
2

ومن جانبه أشاد البروفيسور ،أوا ماري كول
ســيك وزير الصحة في الســنغال ،بالمشروع
قائال« :تعتبر حملة كرة القدم من أكاديمية
ً
أســباير لمكافحــة المالريــا مــن الحمــات
المبتكــرة ،والبد من اإلشــادة بها ،إذ ينبغي
تضافــر جميــع قطاعــات المجتمع لوضع حد
لألمــر وحســم الوفيــات الناتجــة عــن مــرض
المالريا الذي يمكن عالجه والوقاية منه».
والجديــر بالذكــر أن مشــروع كــرة القــدم
لمكافحــة المالريــا يدعــم البرنامــج الوطني

لمكافحــة المالريا الذي يســعى الســتئصال
المرض من جميع أنحاء قارة أفريقيا.
وعــاوة علــى ذلــك ،تديــر أكاديميــة أســباير
العديد من مشروعات كرة القدم اإلنسانية
فــي  10بلــدان أفريقيــة ،وذلــك فــي إطــار
برنامجها العالمي ’أســباير أحالم كرة القدم‘
الــذي يعــد مــن أضخــم برامــج البحــث عــن
المواهب في العالم.
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يشــرفنا أن نقــدم الكلمــة االفتتاحيــة لهــذا العــدد مــن نشــرة أســباير زون اإلخباريــة ،التي تُ عــد حلقة وصل بين المؤسســة وبين شــركائنا
االستراتيجيين ،والتي نعرض من خاللها إنجازات ثالثة شهور مضت.
وكان مــن أبــرز األحــداث تخرج الدفعة السادســة من طالب أكاديمية أســباير في شــهر يونيــو  2013في حفل حضره أوليــاء األمور وإدارة
األكاديميــة والتربويــون .وقــد وصــل عدد خريجي هذه الدفعة إلى ثالثــة وثالثين ( )33طالباً  ،تدربوا في رياضات مختلفة منها كرة القدم
والمبارزة والجمباز وألعاب القوى.
ونحــن نفخــر بهــذا اإلنجــاز ونأمل أن يصل أبناؤنا الطلبــة إلى المكانة التي أعددناهم لها ،والتي ســتحقق تطلعات الجميع في جعل قطر
عنواناً للتفوق الرياضي.
كما نتطلع إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات واستضافة الفعاليات الرياضية في األشهر القادمة .وسيكون من أبرز هذه األحداث معرض
ومؤتمر «أســباير فور ســبورت» في نســخته الرابعة ،الذي ســيعقد في نوفمبر  ،2013ليكون ملتقى الشــركات والمؤسسات والرياضيين
لمناقشة آخر المستجدات التي تمر بها الرياضة اليوم.

والله الموفق،
هيئة التحرير
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تمكنت مؤسسة أسباير زون من أن تكون الوجهة المفضلة والقلب النابض للرياضة والرياضيين ،منذ استضافتها
لدورة األلعاب اآلسيوية في العام  ،2006حيث برهنت على قدرتها العالية على استضافة العديد من األنشطة
المتنوعة والبطوالت العالمية في ذات الوقت ،واستطاعت أسباير زون أن تكمل مسيرة التميز عن طريق إمداد
المنظمين المحليين واإلقليميين والدوليين باحتياجاتهم من مرافق وخدمات متكاملة ووسائل للراحة واالستجمام
على مدار العام ،وبما يجعل أسباير زون مركزاً عالمياً للتفوق يخدم مختلف القطاعات الرياضية.
ولقد استطاعت مؤسسة أسباير زون أن تؤكد على ريادتها في قطاع الرياضة بما تقدمه من خدمات وبرامج
ومبان عصرية ومختبرات رياضية متطورة ومدربين عالميين لمساعدة المواهب الرياضية الواعدة
دراسية متكاملة
ٍ
على أن يصبحوا رموزاً للتفوق في المستقبل ،وبتقديم خدمات الطب الرياضي وإعادة تأهيل الرياضيين المصابين
بنى تحتية تنافس المنشآت العالمية ،مما يساهم في إنعاش
للوصول بهم إلى مرحلة الشفاء التام ومن خالل تطوير ً
الحركة االقتصادية لدولة قطر في كثير من المجاالت ،وذلك عن طريق الخدمات التي تقدمها كل من أكاديمية
أسباير وسبيتار وأسباير لوجستيكس .ولقد توجت جهود المؤسسة أخيراً بحصولها على لقب مشروع تنمية السياحة
الرياضية الرائد في العالم في سياق برنامج جوائز السفر العالمية للعام .2011

in businesses focusing

re Zone Foundation
ence.

Aspire Logistics
Sports Event Management

•

Sports Venues

•

Rehabilitation

•

& Venues Management
Support Services Operation
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في جهاز هاتفك لمتابعتنا على هذه الشبكات.
24/06/2013 14:22

•

n e w s l e t t e r

Z o n e

أكاديمية أسباير
تخرج دفعة جديدة من طالبها الرياضيين

أكاديمية أسباير ومؤسسة ليونيل
ميسي تحاربان المالريا في أفريقيا
حوار مع السيد عبد العزيز آل محمود ،المدير العام
ألسباير لوجستيكس
«سبيتار» تشارك في

«دورة الفريق الطبي رفيع المستوى» بالسويد
استضافت خالله حلقة نقاشية مميزة حول الطب
الرياضي المعاصر

معرض ومؤتمر أسباير فور سبورت يعلن انطالق نسخته لعام 2013
وفرصة للشركات لربط قطاع األعمال بالرياضة في المنطقة

يوليو | 2013
ربع سنوية

