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Al-Tamimi
Claims Squash Victory in Germany
Aspire Zone Foundation is
Awarded ISO Quality Certification
French Handball Champions Visit Aspire
Coach Philippe Gardent: “We are looking forward to coming back”

Aspire Teams Excel Internationally
Players compete against European counterparts

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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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 دراسية
ومبان عصرية ومختبرات رياضية متطورة ومدربين عالميين لمساعدة المواهب الرياضية الواعدة على أن
متكاملة
ٍ
يصبحوا رموزاً للتفوق في المستقبل ،وبتقديم خدمات الطب الرياضي وإعادة تأهيل الرياضيين المصابين للوصول
بنى تحتية تنافس المنشآت العالمية ،مما يساهم في إنعاش الحركة
بهم إلى مرحلة الشفاء التام ومن خالل تطوير ً
االقتصادية لدولة قطر في كثير من المجاالت ،وذلك عن طريق الخدمات التي تقدمها كل من أكاديمية أسباير
وسبيتار وأسباير لوجستيكس .ولقد توجت جهود المؤسسة بحصولها على لقب مشروع تنمية السياحة الرياضية
الرائد في العالم في سياق برنامج جوائز السفر العالمية للعام .2011
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التميمي

يتألق أيضاً في بطولة العالم للناشئين
خريج أكاديمية أسباير يحرز المركز الرابع عالمياً
كما اختتم التميمي ،خريج أكاديمية أسباير ،صيفاً رائعاً من المشاركات في بطوالت اإلسكواش الدولية ،بفوزه بالمركز الرابع في بطولة
العالم للناشئين التي أقيمت في بولندا في يوليو .2013
وفاز التميمي في  15مباراة متواصلة ،قبل أن يخسر أمام المصري فارس محمود دسوقي ،المصنف األول في فئته ،في الدور نصف
النهائــي .وقــال جيفــري هانــت ،المدرب الرئيســي“ :ال شــك أن التميمي ارتقى بمهاراته في اإلســكواش إلى مســتوى جديد خالل هذه
الجولة ،األمر الذي يبشــر بمســتقبل باهر له كالعب محترف ”.وجدير بالذكر أن بطولة العالم المفتوحة للشــباب قد شــهدت المشــاركة
األولى ألصالن أمجد 16 ،سنة ،الطالب الحالي في األكاديمية.
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فرق أسباير تتألق في البطوالت الدولية
أبناؤنا ينافسون أقرانهم األوربيين

وافــق المكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء
الصحــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي
فــي شــهر ســبتمبر  2013علــى اعتمــاد
مستشــفى قطــر لجراحــة العظــام والطب
الرياضــي ســبيتار كمركــز متعــاون مــع
المكتب.

أسباير زون تتسلم
 3شهادات “أيزو”
في األمن والسالمة
والحفاظ على البيئة
تســلمت مؤسســة أســباير زون  3شــهادات
مــن المنظمــة الدولية لتوحيــد المقاييــس
“أيــزو” ،وذلــك خــال حفل الســحور الســنوي
للموظفيــن الــذي أقيــم فــي الحــي الثقافي
“كتارا” في يوليو .2013
وأكــد الســيد  /خالــد الســليطين مســاعد
الرئيــس لشــؤون العمليات ورئيس مؤسســة
أسباير زون بالوكالة ،على أن نجاح المؤسسة
يكمن بنجاح العاملين فيها ،الفتاً إلى أنه “تم
تحقيق الكثير من األهداف التي سعينا إليها،
وأنــا فخــور بالعمــل مــع الخبــرات والكفــاءات
التي تجمعها المؤسسة الستكمال مسيرتها
الرائدة”.
كمــا ألقــى الســيد  /ســودير بانــدرا ممثــل
المنظمــة الدولية لتوحيــد المقاييس “أيزو”،
كلمــة خــال الحفــل ،قــدم فيهــا التهنئــة
لمؤسســة أســباير زون وشــكرها على سعيها
المتواصــل لتبنــي أعلــى معاييــر الجــودة لكل
عمالئها والعاملين فيها ،خاصة في مجاالت
األمن والســامة والحفاظ على البيئة.
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وكأول مستشــفى طــب رياضــي معتمــد،
ّ
ســيقوم ســبيتار بتزويد المكتــب التنفيذي
لمجلــس وزراء الصحــة بــدول مجلــس
التعاون الخليجي بالدعم العلمي ،وتقديم
االستشــارات الفنية في مجــاالت البحوث
والتدريب.

وقال الدكتور خليفة الكواري المدير التنفيذي
فــي ســبيتار“ :نحــن نشــترك فــي العديــد من
بقيــة
األهــداف ،ونتطلــع للعمــل
ســوياً مــع ّ
ّ
المراكــز الخمس األخــرى والمكتب التنفيذي
لمجلس وزراء الصحة لتوحيد الجهود وتحقيق
رؤيتنا المشتركة في سياق تنمية المنطقة”.

تفوقــت فــرق كــرة القــدم فــي أكاديميــة
أســباير  2000و 2001و 2002و 2003فــي
بطولتين دوليتين خالل معســكرات التدريب
الصيفــي التي أقيمت في البرتغال وهولندا
في الفترة من نهاية يونيو واألسبوع األول
من يوليو .2013

وقــد نجــح فريــق أســباير  2000فــي
البطولــة الدوليــة لكــرة القــدم للشــباب
التــي أقيمــت فــي البرتغــال بالوصــول إلى
الــدور ربــع النهائــي قبــل أن يخســر بهــدف
واحــد أمــام نــادي بيلينينســي لكــرة القدم
على أرضه.

وصرح ناصر حسن األحبابي المشرف المسؤول
عن فريق أسباير  2000قائال“ :لقد قدم الشباب
أداء جيداً للغاية ،وأتيحت لهم فرصة لقاء بعض
ً
الفرق القوية” .وفي هولندا ،التقت فرق أسباير
 2001و 2002و 2003بفــرق رياضيــة محليــة مثل
نادي هيرينفين ونادي توينتي لكرة القدم.

التميمي يفوز ببطولة
ألمانيا المفتوحة
لإلسكواش

التميمي ،خريج أكاديمية
أسباير ،يتفوق على خصمه
أوال
اإلنجليزي المصنف ً

فــاز الالعــب القطــري عبــد اللــه التميمــي،
خريــج أكاديميــة أســباير ببطولــة كأس الــرواد
المفتوحة للناشــئين دون  19سنة في مدينة
كولونيا األلمانية ،حيث تفوق على اإلنجليزي
ريتشي فيلوز في مباراة صعبة في الدور قبل
النهائــي ،قبــل أن يهــزم دانييل بوليشتشــوك
في نهائي حافل باإلثارة والمتعة.
كمــا شــارك العبــون آخــرون مــن خريجــي
أكاديميــة أســباير في هذه البطولــة الدولية،
مثل أصالن أمجد الذي احتل المركز السادس
لفئــة تحــت  17ســنة ،وأحمد الحميــدي الذي
حــل في المركز  24في مشــاركته األولى في
فئــة أقــل مــن  15ســنة ،ومحمــد الســعدي
الذي يشارك ألول مرة في هذه اللعبة ذات
اإليقاع الســريع ،حيث أشاد المدرب الرئيسي
جيفري هانت بأدائه المميز.
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مطعم فندق الشعلة –
الدوحة ينال شهادة التميز من
TripAdvisor
وتقدم هذه
أعلن مطعم  360الدوار بفندق الشــعلة شــهر أغســطس  2013عن حصوله على شــهادة التميز من قبل .TripAdvisor
ّ
الجائــزة للمطاعــم التــي تحافــظ علــى مراجعــات ممتازة من قبل العمــاء على موقــع  .TripAdvisorالجدير بالذكــر أن  %10فقط من
المطاعم المتواجدة على الموقع المذكور تحصل على هذا التصنيف المميز.
وقال مدير فندق الشــعلة الســيد شــريف صبري بهذه المناســبة“ :يتشــرف فندق الشــعلة ومطعم  360بالحصول على شهادة التميز
هذه ،وسوف نبذل قصارى جهدنا للمحافظة على مستويات الخدمة وتقديم تجربة ال تنسى للعمالء”.

فريق أوبن البلجيكي المملوك ألسباير يبدأ
موسمه بحلة جديدة

فريق كاس أوبن البلجيكي يرتدي شعار أكاديمية أسباير
افتتــح فريــق كاس أوبــن البلجيكــي لكــرة
القــدم  KAS Eupenمــن الدرجــة الثانيــة
المملــوك لمؤسســة أســباير زون موســمه
الحالــي  2014/2013مرتديــاً قميصــه الجديد
الــذي يحمــل شــعار أكاديميــة أســباير علــى
صــدره بصفتهــا المالــك والراعــي الرســمي
للفريق.

أكاديمية أسباير ترعى القمة العالمية للرياضة

القوات المسلحة القطرية تقيم المعسكر الصيفي السنوي في أسباير زون

الحدث الرياضي الدولي يجمع أشهر النجوم في عالم الرياضة
قامت أكاديمية أسباير برعاية القمة العالمية
للرياضــة التــي عقــدت فــي أســبن بكولــورادو
فــي بدايــة أغســطس  ،2013والتــي تعــد مــن
أشهر الفعاليات الرياضية الدولية المرموقة.
تهــدف القمــة التــي ينظمهــا معهــد إيفانتــا
لقيــادات الرياضــة إلــى جــذب رواد ومالكــي
المشــاريع الرياضيــة مثــل االتحــاد الوطنــي
4

لكــرة القدم األمريكية واالتحاد الوطني لكرة
الســلة واتحاد البيســبول وغيرها من الكيانات
الرياضية االحترافية في جميع أنحاء العالم.
وخــال هــذه القمــة العالميــة ،تــم تنظيــم
العديــد مــن الندوات عــن أفضل الممارســات
فــي هــذا المجــال ،بمشــاركة المتحدثيــن
الرئيســيين للجهــات المشــاركة ،باإلضافة إلى

وكان وفد هام من مؤسســة أســباير زون قد
توجه في يونيو  2012إلى بلجيكا لتوقيع عقد
ملكيــة النــادي لصالــح المؤسســة مــع رئيــس
النــادي البلجيكــي ديتــر ســتيفنس .وبموجــب
العقــد الموقــع أصبحــت مؤسســة أســباير
زون مســؤولة عــن إدارة أنشــطة وفعاليــات
كــرة القدم فــي النادي البلجيكــي ،كما نصت

اتفاقيــة العقــد علــى أن يســاهم النــادي في
تطويــر وتنميــة مهــارات ومواهــب العبــي
أســباير وبرنامجهــا االجتماعــي “أســباير أحالم
كــرة القــدم” الــذي يعــد برنامجــا رائــدا علــى
مســتوى العالــم فــي البحــث عــن المواهــب
الكرويــة فــي دول ناميــة ذات إرث كروي كبير
في إفريقيا وأميركا الالتينية وآسيا.

نشاطات صيفية لألطفال من أجل صحة أفضل

لقاءات التعارف المعتادة.
وتؤكــد أكاديميــة أســباير مــن خــال رعايتهــا
للقمــة التزامهــا باإلســهام فــي استكشــاف
الطــرق التــي يمكــن بهــا زيــادة تأثيــر الرياضــة
على المجتمع والشــركات واالرتقاء بمستوى
نوعية الحياة.

اســتضافت مؤسســة أســباير زون
المعســكر الصيفــي الترفيهــي للقــوات
المســلحة القطريــة ،والــذي اختتــم
فعالياتــه في  5ســبتمبر .2013

عامــاً  ،لالســتمتاع بممارســة مجموعــة
متنوعــة مــن األنشــطة ،والتــي شــملت
ألعــاب القوى والســباحة والكرة الطائرة،
باإلضافــة إلى الفنــون والتصوير.

أعطــى المعســكر الفرصــة ألكثــر مــن
 300طفــل تراوحــت أعمارهــم بيــن  7و17

ومــن جانبــه ،قــال الســيد  /محمد مســفر
محمــد العيــادي ،مــن القــوات المســلحة

القطريــة" :تقــدم هــذه الشــراكة فرصــة
مميــزة لدعــم المجتمــع المحلــي ،وتعمل
فــي نفــس الوقــت علــى الترويــج ألنمــاط
الحيــاة الصحيــة بين ســكان دولة قطر".
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أسباير تستقبل بطل

الدوري الفرنسي لكرة اليد
المدرب فيليب غاردان“ :سنعود قريباً ”

وفد صربي كبير يزور مستشفى سبيتار

الوفد يضم نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاع الطبي
زار وفــد صربــي رفيــع المســتوى مستشــفى
سبيتار لمدة ثالثة أيام في شهر سبتمبر .2013
ضم الوفد الصربي نخبة من كبار المســؤولين
الحكومييــن والعامليــن فــي القطــاع الطبــي
من بينهم البروفيســور ســانيا مازيتش ،المدير
اإلداري لمعهــد الطــب الرياضــي فــي بلجراد،
والبروفيســور دراجــان رادوفانوفيتــش رئيــس

اإلدارة الطبيــة في اللجنة األولمبية الصربية،
وجاســمينكو بروزديراتــش المديــر العــام
للمعهــد الصربــي للطب الرياضي فــي بلجراد،
والســيد بريــدراج بيرونتشــيتش وزيــر الرياضــة
الصربــي والعــب كــرة اليــد الســابق لفريــق
الريان ،وفيســنا ريبيتش  -كوجيتش ،مستشــار
المدير العــام للمعهد الطب الرياضي الصربي

أقــام فريق باريس ســان جيرمــان لكرة اليد
معســكره التدريبــي ألول مــرة فــي أســباير
زون ،وذلــك لمــدة تســعة أيــام فــي إطــار
اســتعدادات الفريــق الحائــز علــى بطولــة
الــدوري الفرنســي للموســم الجديــد،
والــذي انطلقــت منافســاته فــي ســبتمبر
.2013

وقــد اســتفاد الالعبــون مــن المنشــآت
والمرافــق الحديثة المتوفرة في مؤسســة
أســباير زون ،وذلــك للقيــام بالعديــد مــن
التماريــن البدنيــة والفنيــة المكثفة.
ومن جانبه ،قال العب كرة اليد الدنماركي
ميــكل هانســن“ :تعتبــر مؤسســة أســباير

زون فريــدة مــن نوعهــا ،حيــث يســتطيع
أي العــب فــي أي رياضــة فــي العالــم
الحضــور للتدريــب فيهــا ،إذ تتوفــر فيهــا
أفضــل المرافــق والمعــدات الضرورية التي
يحتاجهــا أي رياضــي للتدريــب ،والتــي لــم
أشــاهد ما يماثلهــا من قبل”.

في بلجراد.
وخــال الزيــارة ،التقــى أعضــاء الوفــد الصربي
عــدداً مــن كبــار المســؤولين فــي مستشــفى
سبيتار وتم مناقشة أوجه التعاون المشترك،
كمــا زاروا مختبــر مكافحــة المنشــطات بقطــر
في إطار جولتهم في مؤسسة أسباير زون.

سبيتار تطلق حملة التوعية
الرمضانية “صوموا تصحوا”
الدكتــور خليفــة الكــواري“ :شــهر رمضــان
فرصــة للجميــع إلتبــاع العــادات الصحيــة
الســليمة التــي حــث عليهــا ديننــا الحنيــف
أثناء الصوم”
أطلقــت ســبيتار مستشــفى جراحــة العظــام والطب
الرياضــي فــي قطــر ،عضــو مؤسســة أســباير زون،
تصحوا” التي
حملتهــا التوعوية في رمضــان “صوموا
ّ
تهــدف إلــى نشــر وتعزيــز الوعــي الصحــي والرياضــي
لــدى أفراد المجتمع ،وجعل الرياضة جزءاً من حياتهم
اليومية.
قدمــت الحملــة نصائــح مهمة هي خالصــة ما توصل
إليــه رواد الحقــل الطبــي فــي “ســبيتار” للحفاظ على
الصحــة واللياقة ،وتم تدشــين الحملــة التوعوية في
الصحافــة المحليــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي.
وتشــمل إرشــادات الحملــة معلومــات تثقيفية حول
ممارســة النشــاط البدنــي فــي شــهر رمضــان بطــرق
صحيحــة ،ونصائح متعلقة بالنــوم واتباع نمط غذائي
صحي.
وصــرح الدكتــور خليفــة الكــواري ،المديــر التنفيــذي
قائال“ :سيجني المجتمع مزايا صحية عديدة
لسبيتار،
ً
عند مراعاة التوازن بين الممارسة المنتظمة للرياضة
والعــادات الصحيــة والغذائيــة المتوازنــة أثنــاء صــوم
شهر رمضان”.
6

فريق السباحة األسترالي يقيم معسكراً تدريبياً في أسباير زون
مدير األداء العالي السيد مايكل سكوت“ :أسباير هي الوجهة المثالية”
أجــرى فريــق الســباحة األســترالي للناشــئين
’جورجينا‘ معسكراً تدريبياً في أسباير زون في
شــهر أغســطس  ،2013وذلــك قبيــل بطولــة
اتحاد الســباحة الدولي لكأس العالم للسباحة
للناشــئين  2013فــي دبي ،والتــي عقدت في

الشــهر ذاته ،حيث قام الفريق بتقديم عروض
وتصــدر جــدول الميداليــات برصيــد 18
رائعــة
ّ
ميدالية ،منها  10ذهبية و 6فضية و 2برونزية.
واعتبــر الســيد مايــكل ســكوت بــأن أســباير

تمثــل المــكان المثالــي للتحضيــر للبطــوالت،
قائــا“ :نقوم
وأبــدى رغبتــه بالعــودة مجــدداً
ً
حاليــاً باختيــار عــدد مــن المواقع لمعســكراتنا
التدريبيــة ،ونحن نخطــط للحفاظ على وجودنا
بالدوحة خالل السنوات المقبلة”.
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رياضيو أكاديمية أسباير يبرزون في المنافسات الصيفية
طالب األكاديمية يحصدون  88ميدالية في  15دورة مختلفة

تمكــن فريــق أكاديميــة أســباير مــن حصــد
 51ميداليــة ذهبيــة و 26ميداليــة فضيــة
و 11ميداليــة برونزيــة فــي مجموعــة مــن
المنافسات الرياضية هذا الصيف.
وقد دارت أحداث هذه المنافسات بمنطقة

رون ألــب األوروبيــة ،حيــث حقــق أبطــال
أســباير إنجــازات رائعــة فــي مجموعــة مــن
المســابقات ،مثــل ســباقات الحواجــز فــي
فئــة  100و 400و 800و 1000و 110متــر،
ورمــي الكــرة الحديديــة ،ورمــي القــرص،
والقفز العالي.

المشــرف من
وباإلضافــة إلــى هــذا العدد
ّ
التفوق
الميداليــات ،تمكــن الرياضيون من
ّ
علــى أنفســهم وتحقيق  126رقماً قياســياً
شخصياً جديداً .

أسباير زون توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني

آل محمود :االتفاقية تعزز دور المؤسسة على الخريطة العالمية كمصدر لالبتكار التكنولوجي في المجال الرياضي
أبرمــت أمــس مؤسســة أســباير زون مذكــرة
تفاهم مع إدارة األرصاد الجوية بالهيئة العامة
للطيران المدني ،إلعداد دراسة مناخية لدولة
قطر خالل العشرين عاماً الماضية.
ويأتي توقيع هذه المذكرة بعد حصول أسباير
زون على حق الملكية الفكرية إلبتكارها الفريد
حــول تكييــف المالعــب الرياضيــة واألماكــن
المفتوحــة ،األمــر الــذي شــجع إدارة األرصــاد
الجوية على االستعانة بالمؤسسة في إعداد
هذه الدراسة المناخية.
وقــام بتوقيــع مذكــرة التفاهــم
ممثــا
ً
لمؤسســة أسباير زون ،الســيد /عبد العزيز آل
محمــود ،المدير العام ألســباير لوجســتيكس
– عضو مؤسســة أسباير زون ،والسيد /أحمد
عبداللــه محمــد مديــر إدارة األرصــاد الجويــة
ممثال لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
ً
واتفــق الجانبــان علــى التعــاون مــع بعضهما
البعض ،لتنفيذ أهداف المذكرة وتسخير كافة
اإلمكانيــات إلنهــاء الدراســة المطلوبــة ،كما
8

ســيقوم كل طــرف بتعييــن منســق لمتابعــة
آليات العمل ومتابعة األمور المشتركة.

الدراســات المناخيــة الخاصــة بدولــة قطــر
والمنطقة بشكل عام».

وتعليقــاً علــى مذكرة التفاهم ،صرح الســيد/
عبــد العزيــز آل محمــود المدير العام ألســباير
قائــا« :إن التوقيــع على هذه
لوجســتيكس،
ً
االتفاقيــة يدعــم مؤسســة أســباير زون فــي
مواصلة األبحاث والدراسات التي تمكنها من
تعزيز موقعها على الخريطة العالمية كمصدر
لإلبــداع واالبتــكار التكنولوجــي فــي المجــال
الرياضي ،السيما بعد حصول المؤسسة على
الشــهادات الدوليــة التي تثبــت حق ملكيتها
الفكرية لعدد من االبتكارات التي تم تطويرها
بالموارد الذاتية للمؤسسة».

وعقــب مراســم التوقيــع ،قام الســيد /أحمد
عبــد الله محمد ،بتســليم الســيد /عبد العزيز
آل محمــود هديــة تذكارية مــن الهيئة العامة
للطيــران المدنــي إلــى مؤسســة أســباير زون
تقديرا لدورها الرائد في خدمة المجتمع.

وأضــاف« :إننــا ال نســتطيع مواصلــة تلــك
المســيرة دون التعــاون مــع المؤسســات
والهيئات الوطنية وعلى رأسها الهيئة العامة
للطيــران المدنــي للحصول علــى المعلومات
وصوال إال نتائج أكثر دقة ،وال يفوتني
الالزمة
ً
تقديــر دور الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي
لجهودهــا الدائمة فــي مجال إعــداد وتوثيق

جديــر بالذكر أن مؤسســة أســباير زون حصلت
فــي عــام  2009علــى حــق الملكيــة الفكريــة
البتكارهــا فــي التصميــم الهندســي التقنــي
المميــز للتحكــم باألجــواء داخــل مالعــب كرة
القــدم وغيرها من األماكن المفتوحة وآليات
عملها وتشغيلها ،حيث صدرت شهادة إيداع
من مركز حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة
العــدل القطرية في نفس العام .كما حصلت
المؤسسة في عام  2011على شهادة اإليداع
الخاصة بالملكية الفكرية للتصميم الهندسي
الخــاص بنظام عمل وحــدة التكييف الخارجي
للمالعــب والمرافــق المكشــوفة والصاالت
الخارجية.

سبيتار يعقد األسبوع السنوي الثالث تحت شعار “متحدون من أجل الجودة
والسالمة”
اجتمــع خبــراء مــن ســائر أرجــاء العالــم فــي
مستشــفى ســبيتار “عضــو مؤسســة أســباير
زون” للمشــاركة باألســبوع الســنوي الثالــث
حــول الجــودة والســامة والــذي عقــد خــال
شهر سبتمبر .2013
وركّ ــز هــذا االجتمــاع الــذي اســتمر لخمســة
أيــام متواصلــة علــى إدارة الجــودة وســامة
المرضى ،وإدارة المخاطر ،واالستخدام اآلمن
والفعــال لألدويــة فــي مجال الرياضــة ،وإدارة
األحــداث الرياضيــة العالميــة .شــارك في هذا

االجتمــاع كل مــن الدكتــور لــوك فينــي ،مدير
البرامج بالكليــة الملكية للجراحين في إيرلندا،
والســيد جون هارتلي ،مدير إدارة الجودة في
مستشفى سبيتار.
كمــا حضــره عــدد مــن ممثلــي لجنــة الخبــراء
العالمييــن ،والتــي تضــم الهيئة الطبيــة للجنة
األولمبية العالمية ،ومؤسســة حمد الصحية،
وجامعــة كالجــاري  -قطــر ،والكليــة الملكيــة
للجراحين في إيرلندا وسبيتار.

التزام سبيتار الراسخ بالبيئة يبرز من جديد
تجديد شهادة األيزو14001 2004:
قــام مستشــفى ســبيتار بتطبيــق كافــة المواصفات والشــروط والمعاييــر الواردة بنظــم إدارة البيئة بنجــاح ،وذلك بتأكيــد المدققين
العالميين ،مما ســمح بتجديد شــهادة األيزو 14001 2004:حتى ســبتمبر .2016
فضال
ويضمــن االلتــزام بهــذه المعاييــر لســبيتار مزايــا عديدة ،مثل تعزيــز األداء البيئي عبر تجنب التلوث وتحســين الجــودة والكفاءة،
ً
عمــا يحققــه االلتــزام بالمعايير البيئية من توفير لتكاليف التشــغيل بشــكل عام.
طبــق ســبيتار بنجــاح نظام اإلدارة البيئي باســتخدام الوســائل التنظيميــة للتوعية مثل الــدورات التدريبيــة للموظفين ،ونتج عن
وقــد ّ
ذلــك تقليــص اســتهالك الــورق والمــاء والكهرباء بشــكل ملحوظ في ســائر أقســام المستشــفى ،مما ســاهم بشــكل كبير فــي تعزيز
األداء البيئي.
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المدير التنفيذي،
السيد حمد سيف بو هندي،
في مقابلة أسباير فور سبورت
مــا الــذي يمكننا انتظاره من أســباير خالل العام الفائت ،تم عقد العديد من قامــت أســباير فــور ســبورت فــي
الشــراكات الهامــة مــا بيــن مؤسســات الماضــي باســتضافة نخبــة مــن
فور سبورت خالل عام 2013؟
رئيســية فــي عالم الرياضــة .هل تتوقع الرياضييــن العالمييــن .مــاذا تخبئــون
لهذا العام؟
تختلــف فعاليــة أســباير فــور ســبورت لهذا المزيد من الشراكات هذا العام؟

العام عن مثيالتها في األعوام الفائتة ،إذ
أنهــا تمتــد على أربعــة أيام وتجمــع ما بين
مؤتمريــن .ســتدور أحداث المؤتمــر األول،
قمــة الكوليزيــوم ،يومــي  16و 17نوفمبر،
حيث ســتتم مناقشــة الهندسة المعمارية
للمالعــب ،باإلضافــة إلــى التصميــم العام
والبنــاء والعمليــات .أمــا المؤتمــر الثانــي،
والــذي ينظمــه المركــز العالمــي للجــودة
واإلنتاجيــة ، IQPCفســتدور أحداثــه يومي
 18و 19نوفمبــر وســيركز بشــكل رئيســي
على المناسبات الرياضية العالمية.
وســيقوم كل مــن المؤتمريــن بتقديــم
معلومــات هامــة ،تحمــل فــي طياتهــا
العديــد من الفــرص التجارية .ومــع اقتراب
بطولة كأس العالم  ،2022فإن ذلك يعني
الكثير لدولة قطر.

خــال الســنة الماضيــة ،شــاركت
الفرنســية
التجاريــة
البعثــات
والبريطانيــة فــي المناســبة ،هــل
تتوقع مشــاركة المزيــد من البعثات
التجارية هذه السنة؟
نعم .ستشــهد نســخة هذا العام مشــاركة
دول إضافية .فباإلضافة إلى بعثتي فرنسا
وبريطانيا التجاريتين ،ســتقوم دول هولندا
واإلمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا
وهولنــدا وإســبانيا بإنشــاء أجنحــة خاصــة
لهــا ،تمثــل شــركات عديدة مــن كل دولة.
دليــا
وتمثــل هــذه المشــاركة المتناميــة
ً
على أهمية أســباير فور ســبورت واعتبارها
مــن قبل البعثات التجارية العالمية كمنفذ
حيــوي إلــى صناعــة الرياضــة فــي الشــرق
األوسط.
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نتيجــة للتواجــد اإلعالمي والرياضــي الكثيف،
فــإن مؤتمــر أســباير فور ســبورت هــو المكان
المثالــي لإلعــان عــن الشــراكات واألحــداث
المقبلــة والمشــاريع الجديــدة .وجديــر بالذكــر
أن األعــوام الســابقة قــد شــهدت توقيــع
اتفاقيــات مختلفــة بيــن المؤسســات واللجان
الرياضية في قطر ،مع عدة مؤسسات دولية
وشــركات تجاريــة .وننتظــر هــذا العــام قيــام
العديــد مــن المؤسســات واألفــراد باغتنــام
فرصة هذا الحدث لإلعالن عن مشاريع هامة.

لــم يتــم اإلعــان بعــد عــن ضيــوف هــذا
العــام ،لكننــا نشــتهر باســتضافة أهــم وأبرز
الرياضييــن ،مــن أمثــال مارتينــا هينجيــس،
وناديا كومانشي ،وراوول جونزاليز ،ومايكل
جــوردان ،وهــذا العــام سيشــهد قــدوم
أسماء المعة أللعاب رياضية مختلفة.
كمــا ستشــهد نســخة هــذا العــام قــدوم
العديد من أبرز الخبراء الرياضيين للمشاركة
فــي المؤتمر وتقديم نظرة مثيرة عن عالم
الرياضة.

مــا هــي األهــداف طويلــة اآلجــل
ألسباير فور سبورت؟
تهدف أســباير فور سبورت قبل كل شيء
أن تكون مؤتمراً عالمياً مشهوداً له ،حيث
تتخــذ القــرارات الكبــرى ويجتمــع صانعــو
القــرار فــي المنطقــة ،إضافــة إلــى التأكيد
علــى قــدرة مؤسســة أســباير زون علــى
اســتضافة األحداث والنشــاطات الرياضية
الكبــرى ،كمــا أن أحــد األمــور األساســية
التــي تميز بها معرض أســباير فورســبورت
أنــه نقطة االلتقــاء بين الشــركات التجارية
العالميــة المختصــة بالمجــال الرياضــي
وبيــن صنــاع القرار في المنطقــة الخليجية
والعربية.

كيــف يســاهم أســباير فور ســبورت
في تطوير القطاع الرياضي المحلي
والسياحة الرياضية؟
يســاهم أســباير فــور ســبورت فــي تطويــر
القطــاع الرياضــي مــن خــال توفيــر منصة
للشــركات المحليــة واإلقليميــة لعــرض

آخــر منتجاتهــا وخدماتها .كما أنهــا توفر فرصاً
فضال عــن تبادل
ال تفــوت مــن أجل التعــارف،
ً
الخبــرات والمعلومــات مــا بيــن المنظمــات
المختلفة.
باإلضافــة إلى ذلك ،فــإن حضور آالف الزائرين
ســنوياً للمؤتمــر والمعــرض يســمح لهــم
باالطــاع علــى مختلــف المنتجــات الرياضيــة
العالميــة ومقابلة الخبراء ومقدمي الخدمات
المختلفة.

ختاماً  ،ما الذي تتوق إليه هذا العام؟
إن أســباير فــور ســبورت هــو المــكان المثالــي
للشــركات التــي ترغــب باالنخــراط فــي عالــم
الرياضــة واألعمــال المتعلقــة بهــا ،وهــذا مــا
فعــا إليــه .إذ توفر اجتماعــات األعمال
أتــوق
ً
الفرصة األفضل للشركات المحلية والعالمية
لاللتقــاء بأصحــاب المصالــح الرياضيــة فــي
المنطقــة .وقــد شــهد العــام المنصــرم عقــد
أكثــر مــن  250اجتماعــاً مــا بيــن مؤسســات
كبرى مثل اللجنة األولمبية القطرية ،واللجنة
األولمبيــة اإلماراتية ،ومؤسســة أســباير زون،

واللجنــة العليا لقطر  ،2022والهيئة العامة
للشباب والرياضة الكويتية.
وندعو الشــركات القطرية المهتمة بقطاع
الرياضة كقطاع أعمال ينمو بصورة سريعة
فــي قطر والمنطقة ،المشــاركة بالمعرض
لالســتفادة مــن الخبــرات الموجــودة
والغتنام الفرص التجارية.
يعتبــر مؤتمر ومعرض أســباير فور ســبورت
الحــدث األبــرز بمنطقــة الشــرق األوســط
فــي صناعــة الرياضــة .إذ أنــه يجمــع الخبراء
والمــدراء وصانعــي القــرار والمؤسســات
ويقــدم لهــا المنصــة األمثــل
المختلفــة
ّ
لمناقشــة آخــر المواضيــع واالختراقــات
فــي هــذه الصناعة .وفــي نســخته الرابعة،
ســتدور فعاليــات هــذا المؤتمــر والمعرض
ما بين  16و 19نوفمبر بقبة أسباير.
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الفعاليات الدينية
أقامــت أســباير العديد من الفعاليــات الدينية
بالتعــاون مع جمعية قطر الخيرية خالل شــهر
رمضــان الكريــم ،حيــث أقيمت صــاة التراويح
اليومية في مسجد أسباير وأعقبها محاضرات
دينية لنخبة من الشيوخ والدعاة المشهورين
فــي العالم اإلســامي ،ومن أبرزهــم الدكتور
زغلــول النجــار والشــيخ وجــدي غنيم والشــيخ
أحمد الفراجبي.
كما اســتضاف نادي الســيدات خيمــة البراحة،
حيث استمتعت العائالت بأشهى المأكوالت
ويصاحبها مجموعة من التواشــيح واألناشيد
الدينيــة ،واســتمتع األطفــال بالعديــد مــن
األنشطة التعليمية والدينية والتثقيفية ،كما
تم تخصيــص إيرادات بيع التذاكر لجهود إغاثة
الالجئين السوريين.

الفعاليات الرياضية
أسباير زون تستضيف
المهرجان الرمضاني السنوي الثالث

مهرجان ’حياكم في أسباير‘ يجذب آالف العائالت من جميع أنحاء الدولة

لتشــجيع أبنــاء المجتمــع علــى تجربــة أنــواع
مختلفــة مــن الرياضة فــي بيئة وديــة ومرحة،
أقامــت مؤسســة أســباير زون المهرجــان
الرياضي الذي استمر لمدة أسبوعين وتضمن
بطــوالت رياضيــة للرجال والنســاء فــي ألعاب
كــرة القــدم وكــرة القــدم الشــاطئية وكــرة
الســلة وكــرة القــدم األمريكيــة وكــرة اليــد
وكــرة الطائرة وســباق الســيارات الالســلكية.
اســتمرت المســابقات الرياضية من  14إلى 28
يوليو ،كما تم رصد العديد من الجوائز القيمة
للفرق الفائزة.

عــاد مهرجــان أســباير الرمضانــي للعــام الثالث
على التوالي تحت شــعار “حياكم في أسباير”،
والــذي حفل بالعديد من األنشــطة المتنوعة
لــكل أفــراد األســرة والعديــد مــن الفعاليــات
االجتماعيــة ،بمــا يعكــس التــزام مؤسســة
أســباير للتشــجيع على اتباع نمط حياة إيجابي
خالل شهر رمضان.

الفعاليات األسرية
مــن أهــم المعاني التي نســتلهمها من شــهر
رمضــان الكريــم أهميــة توطيــد العالقــات
األســرية واالجتماعيــة .وللتأكيــد علــى هــذا
المعنــى الرائــع ،أقامت مؤسســة أســباير زون
قدمت من خاللهــا مجموعة
خيمــة رمضانيــة ّ
من األنشطة واأللعاب الهادفة إلمتاع جميع
أفــراد األســرة بمــا يجســد أيضــاً ثــراء وعمــق
التقاليــد القطريــة ،مثــل العــروض الفكاهيــة
وفقــرات المهــرج والبهلــوان وعــرض فنــي
وموسيقي للطفلة حال الترك.
باإلضافــة إلــى العديــد مــن ألعــاب الفيديــو
وكــرة القــدم باإلضافــة إلــى شــد الحبــل
وكــرة الســلة والبولينــغ ،ومالعــب الجولــف
المصغــرة .وفــي إطــار أنشــطتها الرمضانيــة،
وجهت مؤسســة أســباير زون الدعوة إلى كل
األطفــال وعائالتهم لالحتفال الشــعبي بليلة
’القرنقعــوه‘ ،التــي تقــام ليلة الرابع عشــر من
شهر رمضان من كل عام.
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مؤسسة أسباير زون
توزع حلوى العيد
“الصحية” على جيرانها
عقــب النجــاح واإلقبــال الجماهيــري الكبيــر
الــذي لقيــه مهرجان مؤسســة أســباير زون
“حياكــم فــي أســباير” ،وفــي
الرمضانــي
ّ
مبــادرة منهــا إلحيــاء العــادات والتقاليــد
القطرية التي تحث على المشــاركة والكرم
ً
خاصــة فــي المناســبات واألعيــاد ،تحتفــل
مؤسســة أســباير زون بقــرب حلــول عيــد
الفطــر المبــارك مــع جيرانهــا فــي المناطق
المجــاورة ألســباير زون بتوزيــع الحلــوى
المصنوعــة بطريقــة ومكونــات صحيــة
بحيــث تشــجع أفــراد العائلــة علــى تبنــي
اختيــارات غذائيــة صحية حتى فــي احتفالها
بالمناســبات الخاصة.

ويتعــاون مركــز قطــر للعمــل التطوعــي مع
مؤسســة أســباير زون فــي هــذا الخصــوص،
بمشــاركة  12متطوعــاً  ،والذيــن ســيقومون
بتوزيــع علب الحلوى علــى المنازل المجاورة
ألســباير زون ،والتــي يبلــغ عددهــا 3000
منزال،وهم يرتدون الزي القطري.
ً
كمــا وفــرت مؤسســة أســباير زون صفحــة
خاصــة علــى موقعهــا اإللكترونــي لعــرض
مكونات وطريقة عمل هذه الحلوى الصحية
حتــى يتمكن الجميــع من إعدادهــا إذا رغبوا
في ذلك .والرابط الخاص بهذه الصفحة هو
.www.aspirezone.qa/eidsweets

وتأتي هذه المبادرة في إطار اســتراتيجية
المؤسســة وأهدافها لنشــر ثقافــة صحية
إيجابيــة بيــن أفــراد المجتمــع المدنــي
ومســاعدتهم علــى تبنــي أنمــاط حيــاة
أكثــر نشــاطاً وصحــة .فليــس بالضــرورة أن
تكــون رياضيــاً حتــى تحافــظ علــى روتيــن
يومــي فــي الغــذاء والحركــة ،بــل يجــب
علــى اإلنســان العــادي المحافظــة علــى
صحتــه ولياقتــه البدنيــة مــن خالل عادات
بســيطة تواصــل المؤسســة نشــر الوعــي
بهــا مــن خــال برامجهــا ومشــروعاتها
المختلفــة طــوال العام.

بطل عالمي في القفز
بالمظالت يوجه الشكر
لمستشفى سبيتار بعد
شفائه

أخصائيو سبيتار ينشئون
برامج خاصة لعالج وإعادة
تأهيل الرياضيين

تقــدم الســيد مبــارك المــري ،الموظــف
بالقــوات القطريــة المســلحة وأحــد الذيــن
تعالجــوا فــي مستشــفى ســبيتار ،بالشــكر
للمستشــفى خــال مشــاركته فــي ســحور
رمضــان الســنوي الــذي أقامتــه مؤسســة
أســباير زون ،حيــث تحــدث عــن اإلصابــة
البليغــة التــي لحقــت بكتفه والتــي لم يجد
الخبرة الكافية لتشــخيصها وعالجها سوى
فــي مستشــفى “ســبيتار” .وكان لألطبــاء
والمتخصصيــن فــي المستشــفى ،خاصــة
الدكتــور ماتيــو ريجوشــي ،دور كبيــر فــي
تماثلــه للشــفاء وعودتــه لممارســة مهــام
عمله في وقت قياســي .وفي لفتة شــكر
وتقديــر مبتكــرة لطبيبــه المعالــج الدكتــور
ماتيــو ريجوشــي ،عــرض المــري فيديــو لــه
حامال الفتة
وهو يقفز بالمظلة من طائرة
ً
كتب عليها “شكراً دكتور ماتيو”.
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بمناهج دراسية متكاملة وتدريبات احترافية

“أكاديمية أسباير” تبدأ عامها الدراسي الجديد لتخريج أبطال المستقبل
شــرعت أكاديمية أســباير أبوابها الســتقبال
ّ
طالب العام الدراســي الجديد ،2014-2013
ممــن التحقــوا ببرنامجهــا التعليمــي الــذي
يجمــع مــا بيــن التفــوق العلمــي والرياضي،
ســعياً لتخريــج جيــل رياضــي شــاب ،مســلّ ح
بالمعرفة العلمية والقدرة البدنية العالية.
تقــدم األكاديمية
ولتلبيــة طمــوح طالبها،
ّ
مناهــج دراســية متكاملــة ،متوافقــة مــع
معاييــر المجلــس األعلــى للتعليــم فــي
دولــة قطــر .ويســير البرنامج الدراســي جنباً
إلى جنــب مع التدريبات البدنيــة االحترافية
للرياضــات المختلفــة التــي يمارســها طالب

األكاديميــة ،والتــي تســاعدهم علــى الفوز
في المنافسات العالمية.
ويقــول الســيد جاســم محمــد الجابــر،
مديــر المدرســة بأكاديميــة أســباير“ :تحلّ ــق
أكاديميــة أســباير بجناحيــن ،همــا الرياضــة
والتعليــم .فهــي ،باألســاس ،أكاديميــة
رياضيــة ،وكل طالبنــا هــم مــن الرياضييــن.
والهدف الرئيسي من التحاقهم هو تطوير
قدراتهــم الرياضيــة .أمــا الطــاب الذيــن ال
يظهــرون قدرة على التطور رياضياً  ،فيمكن
نقلهــم لمتابعــة تعليمهــم األكاديمــي في
مــدارس أخــرى فــي قطــر ،حيــث يمكنهــم
مواصلــة دراســتهم كوننــا نعتمــد المنهــاج
المقرر من المجلس األعلى للتعليم”.
ويضيــف الســيد الجابــر“ :كان التعليــم فــي
األكاديميــة يرتكــز علــى اللغــة اإلنجليزيــة،
فــي ما عدا صفــوف اللغة العربية والعلوم
اإلســامية .إال أن فــوز دولــة قطــر بحــق

اســتضافة مونديــال  2022دفعنــا لتوســيع
مناهجنــا لتشــمل اللغتيــن الفرنســية
واإلســبانية أيضــاً  ،وذلــك ابتــداء من الصف
السابع”.
وتهــدف األكاديميــة مــن خــال ذلــك إلــى
إعــداد الطــاب للمنتخــب الوطنــي عــام
 ،2022والمســاهمة أيضــاً فــي التواصل مع
الجماهيــر التــي ســتتوافد إلــى دولــة قطــر
لمتابعة المونديال.
هــذا البرنامــج التعليمــي المميــز هــو الــذي
شــجع الشــاب القطــري عبدالله العلــي (16
عامــاً) لاللتحــاق بأكاديمية أســباير،
قبل  4سنوات .ويقول“ :كنت ألعب
كرة القدم مع نادي السد الرياضي،
حيــن ُعــرض علــي االنضمــام إلــى
أكاديميــة أســباير” .ويتذكر الرياضي
الشــاب االنطباع األول الذي تكون
قائال“ :شعرت
لديه عن األكاديمية
ً
بتميــز األكاديميــة عــن غيرهــا مــن
المــدارس .فــكل شــيء هنــا منظم
بدقــة ،ويــوازن مــا بيــن الدراســة
العلمية والتدريب الرياضي .وهو ما
يزيد من متعة التعلم”.
وباإلضافــة إلــى لعــب كــرة القــدم ،ينــوي
مستقبال،
العلي دراسة اختصاص المحاماة
ً
مســلحاً بقيــم االلتــزام والمســؤولية
والتنظيــم ،التــي رســختها فيــه أكاديميــة
أسباير.
مــن جهته ،ينــوي الطالب القطري الشــاب
راشــد علي راشــد ( 17عامــاً ) التفرغ أللعاب
القوى ،وتحديداً رياضة رمي الكرة الحديدية
يقدر راشــد عاليــاً المزيج الفريد
التي يحبهاّ .
تقدمــه أكاديميــة أســباير لطالبهــا،
الــذي ّ
والذي يجمع ما بين التعليم والرياضة ،وهو
ســهل اندماجه في المجتمــع الطالبي.
مــا ّ
ويقــول“ :انســجمت ســريعاً مــع باقــي
الطــاب ،فصار لــدي الكثير مــن األصدقاء،
وأصبحنا كعائلة واحدة”.
والتحق راشد بأكاديمية أسباير منذ عامين،
حيث اكتشف المســؤولون عن األكاديمية

موهبته الرياضية الفذة بعد مشــاركته في
عــدد من المســابقات ،حيــث كان العباً في
منتخب قطر الوطني أللعاب القوى.
ويقــول راشــد“ :باإلضافــة إلــى الجانــب
التعليمي ،ســاعدتني أكاديمية أســباير في
االنفتاح على تجارب جديدة ،كما ســاهمت
فــي تطويــر شــخصيتي ،ممــا زاد مــن ثقتي
بنفسي وقدراتي”.
اســتقبلت أكاديميــة أســباير أول دفعة من
طالبهــا فــي عــام التأســيس  ،2004وهــي
تفتخــر بتخريــج ســت دفعــات مــن طالبهــا
الرياضييــن الذين نجحوا فــي تحقيق مراتب
متقدمــة عالميــاً  ،مثــل البطــل معتز برشــم
الــذي حــاز علــى الميداليــة البرونزيــة فــي
الوثــب العالــي بــدورة األلعــاب األولمبيــة
بلنــدن  ،2012وعلــى الميدالية الذهبية في
بطولــة ألمانيــا ،وذلك قبــل أن يحتل المركز
األول فــي الفعاليــة الـ 11للدوري الماســي
بسويســرا ،وكذلــك البطــل أشــرف أمجــد
الصيفــي بطــل العالم لرمــي المطرقة في
فئة الشباب وحامل رقمها القياسي(85.57
م) والحائــز مؤخرا على مســتوى فئة الكبار
علــى برونزيــة دورة األلعــاب الفرنكوفونيــة
المقامة في مدينة نيس الفرنسية.
تخــرج مــن أكاديميــة أســباير أيضــاً
كمــا
ّ
بطــل لعبــة اإلســكواش القطــري عبداللــه
التميمــي ،الــذي حصــل علــى لقــب بطولــة
بيونيــر جونيــر األلمانيــة لإلســكواش تحــت
 19ســنة فــي ألمانيــا ،وذلــك قبــل أن يحتل
المركــز الرابــع فــي بطولــة العالــم للشــباب
التي أقيمت في بولندا في يوليو الماضي
باإلضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن العبــي كــرة
القــدم المميزيــن فــي كل المنتخبــات
القطريــة مــن أمثــال خالــد مفتــاح (لخويــا
والمنتخب األول) وعبد الكريم حسن (السد
والمنتخــب األول) وســعد الشــيب (حــارس
الســد والمنتخــب) واحمــد عــاء وشــقيقه
محمــد عالء(الريــان والمنتخــب األولمبــي)
وغيرهم من الالعبين المميزن ســواء الذين
تخرجــوا أو الذين بعدهم طالب األكاديمية
ويمثلون منتخبات الناشئين والشباب.
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سباق المرح بأسباير زون
 24أكتوبر 2013
بعد نجاح سباق المرح الذي أقيم في شهر مايو الماضي ،والذي
أقيــم حــول اســتاد خليفة بمشــاركة العديد من أفــراد المجتمع،
تنظم أســباير لوجســتيكس ســباقاً آخر في مســار تقدر مســافته
بحوالي  5كيلو مترات في  24أكتوبر .2013

مؤتمر “مركز األلم في الفخذ” الثالث
 24 – 23أكتوبر 2013
يعــد “مركــز األلــم في الفخذ” من أكثــر المواضيــع العلمية بحثاً ،
ويهدف المؤتمر إلى تعميق الفهم بهذا الموضوع.

سلسلة سباقات أكواثون– السباق 1
 2نوفمبر 2013
مــع اقتــراب فصــل الشــتاء ،يبــدأ التحضيــر للنســخة الثالثــة مــن
سلســلة سباقات “أكواثون” الشــتوية التي تنظمها أسباير زون.
وقد ُصممت هذه الســباقات بحيث تتناســب مــع جميع الفئات
العمريــة لتتيــح لهــم فرصــة تقييــم مســتويات لياقتهــم البدنيــة
بالسباحة والجري حول حديقة أسباير.
لمزيد من المعلوماتwww.aspirezone.qa/events :

معرض ومؤتمر “أسباير فور سبورت”
 19 - 16نوفمبر 2013
يعقــد معــرض ومؤتمــر  ASPIRE4SPORTللعــام الرابــع علــى
التوالــي فــي قبــة أســباير ،حيــث تعتبــر هــذه الفعاليــة العالميــة
منصــة لألعمــال والهيئات الرياضية وأصحاب القرار الستكشــاف
آخــر المســتجدات فــي مجــال المنتجــات والخدمــات والتقنيــات
الرياضيــة ،باإلضافــة إلى مناقشــة ومعرفة االتجاهــات الجديدة
في مجال صناعة الرياضة.

المؤتمر الرابع للمفاهيم الحالية“ :الكتف لدى الرياضيين”
 24 – 23نوفمبر 2013
يعــد هــذا الحــدث امتــداداً للنســخ الســابقة مــن مؤتمــرات
“المفاهيــم الحاليــة” مثــل الركبــة والكــوع والكاحــل .لمزيــد مــن
المعلوماتwww.aspetar.com :

منتدى الدوحة
 11 – 9ديسمبر 2013
منتــدى الدوحــة الرياضــي منصــة فكريــة عالميــة لكافــة الــرواد
فــي مختلــف المجــاالت إليجــاد مبــادرات وحلــول مــن أجــل
التنميــة العالميــة مــن خــال الرياضــة باعتبارهــا أرضيــة مشــتركة
يمكــن اســتثمارها للتقريــب بيــن مختلــف الثقافــات .لمزيــد مــن
المعلوماتwww.dohagoals.com :
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Abdulla Al- Tamimi
Excels in World Junior Championships
Aspire Academy graduate places 4th

A

bdulla Al-Tamimi rounded off a fantastic summer squash competition tour by achieving 4th place in the World
Junior Championships in Poland in July.
Al-Tamimi’s impressive run of 15 winning matches came to an end when he lost to the Egyptian number one seed,
Fares Mohamed Dessouki, in the semi-finals.
“There is no doubt he has elevated his squash to a new level during this tour which is a great sign for his future as a
professional player,” said head coach Geoffrey Hunt.
Current student-athlete Azlan Amjad, aged 16, also took part in the World Junior Championships for the first time.
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Aspetar becomes First Sports Medicine Hospital to be
Adopted as a GCC Reference Collaborator Center
Dr. Khalifa Al Kuwari: “Aspetar is honored to now be considered a
Gulf Reference Centre by the Health Ministers Council”

T

he Executive Office of Health
Ministers Council for the Gulf
Countries Council (Arab Gulf
States) adopted Aspetar as a
reference collaborator with the
Executive Office in September.
As the first Sports Medicine
Hospital to be adopted by the

Gulf Reference Centre, Aspetar will
be expected to provide scientific
support, technical advice and
guidance on research and training.

looking forward to working
together along with the other
five centres and the Health
Ministers Council in integrating
and realising our mutual vision.”

Dr.
Khalifa
Al
Kuwari,
Chief
Executive
Officer
at
Aspetar,
said, “We share many of the same
objectives for the region and are

Demonstrates AZF’s
commitment to the
highest standards of
health and safety,
quality management
and environmental
management system

T

he Aspire Academy 2000, 2001,
2002 and 2003 football teams excelled
in two international tournaments
during summer training camps in
Portugal and the Netherlands between
the end of June and the first week of
July.

At the Iber Cup in Portugal, Aspire’s
2000 team made it to the quarterfinals before losing 0-1 to the home
side, Belenense CF.
“The boys performed well and had
the chance to play some good teams,”

said the head of the Aspire 2000 team
delegation, Nasser Hassan Al Ahbabi.
In the Netherlands, the Academy’s
2001, 2002 and 2003 teams impressed
against local teams like Heerenveen FC
and FC Twente.

Aspire Academy’s AlTamimi beats English
number one

A

A

spire Academy graduate Abdulla
Al-Tamimi won the prestigious
Under-19 Pioneer Junior Open Cup
in Cologne. Al-Tamimi beat Richie
Fellows from England in a hard
fought semi-final before defeating
Daniel Poleshchuk in an entertaining
final.

Mr. Khalid Al-Sulaiteen, AZF President
Assistant of Operations, expressed
the organization’s pride and gratitude
towards its employees for working to
achieve the vision and mission of AZF,
noting that Aspire has achieved many
of its goals because of its employees’
leadership and experience.
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Players compete against European counterparts

Al-Tamimi Claims
Squash Victory in
Germany

spire Zone Foundation received
their
International
Organization
for Standardization (ISO) certificate
during a company-wide suhoor to
mark the holy month of Ramadan.

Mr. Sudhir Pandra Velosi, Regional
Manager, ISO, congratulated AZF for its
continued commitment to providing
its customers and employees with
the highest standards of quality in
areas such as security, safety and
environmental preservation.

Aspire Teams Excel Internationally

Aspire Zone Foundation is
awarded ISO Quality Certification

A number of Aspire Academy
student-athletes
also
impressed
in the internationally recognized
tournament, including Azlan Amjad,
who placed 6th in the Under-17
category; Ahmad al Homaidi, a first
timer in the Under-15 category; and
Mohammed al Saadi, who is still a
relative novice to the fast-paced
game. His efforts were praised by
head coach Geoffrey Hunt.
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The Torch-Doha Hotel
Restaurant Earns 2013
TripAdvisor Certificate of
Excellence
THREE SIXTY honored as a Top
Performing Restaurant

T

HREE SIXTY, the Torch-Doha Hotel’s revolving restaurant, announced in August that it was awarded a TripAdvisor®
Certificate of Excellence. The accolade, which honors hospitality excellence, is given to establishments that consistently
achieve outstanding guest reviews on TripAdvisor, and is extended to qualifying businesses worldwide. Only the topperforming 10 per cent of businesses listed on TripAdvisor receive this prestigious award.
“The Torch Doha is honored and humbled to receive the 2013 Certificate of Excellence for THREE SIXTY. We will focus
on maintaining our service standards at a superior level and offer our guests a memorable experience,” said Hotel
Manager Sherif Sabry.

Aspire Zone Foundation-owned Belgian Football Club
Starts Season with a New Look
KAS Eupen kit sports Aspire Academy logo

K

AS Eupen, the Belgian second
division football club owned by Aspire
Zone Foundation, is starting the season
with a new jersey featuring the Aspire
Academy logo.

In June 2012, a delegation of senior
officials representing AZF signed
an agreement with the Belgian club
chairman Dieter Steffens, which
stipulates that AZF oversees the

management of KAS Eupen’s footballrelated activities, and further develops
the Aspire Academy and Aspire
Football Dreams (AFD) initiatives of
AZF.

Aspire Academy Sponsors International Global Sports
Summit
Gathering brings together leading figures from within the world of
sports

Qatar Armed Forces Host Summer Camp at Aspire Zone
Enables children to remain active throughout the summer

A

spire Academy was the official
international partner for the prestigious
Global Sports Summit held in Aspen,
Colorado at the beginning of August.
The summit, which falls under the
Evanta’s Sports Leadership Institute
(SLI), is designed for leaders and

4

owners of sports franchises from the
NFL, NBA, MLB, NHL, MLS, European
Football and other professional sports
globally. The three-day gathering
featured comprehensive conference
sessions, key speakers and best practice
sessions, as well as regular networking
breaks.

Aspire
Academy’s
partnership
demonstrates its commitment to
helping explore ways in which sports
can maximize impact on society,
business and the quality of life.

Q

atar Armed Forces partnered
with Aspire Zone Foundation for their
annual recreational summer camp,
which concluded on September 5.

Over 300 local children between

the ages of 7 and 17 took advantage
of many of the facilities available at
Aspire Zone, participating in a number
of sporting and non-sporting activities
including
athletics,
swimming,
volleyball, art and photography.

Mohamed Mesfer Mohamed Al Ayadi,
a member of the Qatar Armed Forces,
said, “This partnership is an excellent
way to support the local community,
as well as to promote healthy and
active lifestyles.”
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French Handball Champions
Visit Aspire
Coach Philippe Gardent: “We are looking forward to coming back”

F
Serbian Delegation Visits Aspetar
Team consists of a selection of senior government and medical officials

A

delegation from Serbia visited
Aspetar for three days in September.
The group included Professor Sanja
Mazic, CMO at the Institute of Sport
Medicine, Belgrade, Professor Dragan
Radovanovic, President of the Medical
Commission
of
Serbian
Olympic
Committee, Mr. Jasminko Pozderac,

Director General of the Serbian Institute
of Sport and Sport Medicine, Belgrade,
Mr. Predrag Perunicic, Serbian Minister
of Sport and former handball player
for Al Rayyan, and Vesna Repic-Cujic,
Advisor of the General Director of
Serbian Institute of Sport and Sports
Medicine.

rench handball champions Paris
Saint-Germain spent nine days training
at Aspire Zone. The players took
advantage of AZF’s state-of-the-art
facilities for the first time to undergo
intensive physical and tactical training
in preparation for the new season,

which resumed in September. And the
training camp appears to have paid
dividends, with the team currently
topping the LNH Division 1.
Danish handballer Mikkel Hansen, said,
“Aspire Zone Foundation is unique

in that athletes from all sporting
disciplines can come to train here. They
have all the best equipment and stateof-the-art facilities, all designed to help
athletes train better. I have never seen
anything like this before.”

During the visit the delegation met
with members of Aspetar’s senior
management team and were given a
comprehensive tour of Aspire Zone’s
facilities.

Aspetar Creates
Healthy Ramadan
Campaign
Dr. Khalifa Al Kuwari: “Ramadan is an
opportunity for all residents to enjoy the
festivities whilst maintaining and following
healthy eating habits”

A

spetar launched a public awareness
campaign entitled ‘Healthy Ramadan’ to raise
general health and sports awareness during
the Holy Month. The initiative provided
useful tips for staying active and fit while
following Muslim traditions.
The guide included advice on maintaining a
healthy diet and a balanced exercise regime
as well as sleeping tips. The recommendations
were developed by medical and research
experts at Aspetar.
Dr. Khalifa Al Kuwari, the Chief Executive
Officer at Aspetar, said, “If fasting is done
in a responsible and conscious way, the
community will realise that there are many
benefits that can be found if a balanced diet
and sports schedule are maintained.”
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Australian Swimming Team Excels in World
Championships Following Intensive Training Camp at
Aspire Zone
Swimming Australia’s High Performance Manager Michael Scott:
“Aspire was the perfect location”

T

he Georgina Hope Swimmers
Foundation Australian Junior team held
a four-day training camp at Aspire Zone
in August, ahead of the FINA Junior
World Swimming Championships in
Dubai. The team went on to excel in the
tournament, topping the gold medal

count ahead of the renowned Russian
and American squads, with a total of
18 medals comprising 10 gold, 6 silver,
and 2 bronze.
Michael Scott felt that the Aspire camp
provided the perfect preparation for

the championships and expressed his
eagerness to return. “We are currently
exploring options for a number of
camps and we plan to have a regular
presence in Doha over the next few
years,” he said.
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Aspire Academy Athletes Shine in Summer Competitions
Students take home 88 medals from 15 tournaments

T

he Aspire Academy athletics
team participated in a series of
competitions over the summer,
winning 51 gold, 26 silver and 11
bronze medals.

The events, which took place in the RhôneAlpes region of Europe, showcased the
Aspire athletes’ range of skills across a
variety of competitions, including the 100m,
400m, 800m, 1000m, 110m hurdles, the

shot put, the discus, and the high jump.
In addition to the impressive medal
count, a remarkable 126 personal bests
were also achieved.

Aspetar Holds Third Annual United in Quality and
Safety Week
Boasts selection of guest speakers from around the world

I

ndustry experts from around the
globe gathered at Aspetar to take part
in this year’s Quality and Safety Week
in September.

The five-day event focused on quality
management and patient safety, risk
management, the safe and effective
use of medications in sport, and the
management of international sport
events. Guest speakers included Dr.
Luke Feeney, Program Director at

ASPIRE ZONE FOUNDATION AND
CIVIL AVIATION AUTHORITY
COLLABORATE
The agreement will see the development of Qatari meteorological studies spanning 20 years

T

he
Aspire
Zone
Foundation
(AZF) signed a memorandum of
understanding (MOU) with the Qatar
Meteorological Department of the
Qatar Civil Aviation Authority (QCAA)
yesterday. The agreement ensures
exclusive ownership of Intellectual
Property
Rights
(IPR)
for
the
engineering and design concept of an
outdoor air conditioning system for use
in football stadiums and other open
spaces. Under the agreement the QCAA
is to provide the AZF with two decades
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worth of meteorological studies on Qatar.
The MOU was signed by Abdulaziz Al
Mahmoud, Director General of Aspire
Logistics - a subsidiary of AZF - and
Ahmed Abdullah, Head of the Qatar
Meteorological Department, who signed
on behalf of the QCAA Chairman.
Both parties agreed to action the MOU as
efficiently and effectively as possible in
order to compile the required study, for
which a team from each party will be
allocated.

“Signing this memorandum further
supports AZF’s aim to foster research
initiatives
that
strengthen
the
Foundation’s standing on the global
platform as a source of technological
innovation in sports. The international
recognition of our existing IPR
ownership for several internally
developed innovations is additional
proof of this,” said Abdulaziz Al
Mahmoud, Director General of Aspire
Logistics.

Royal College of Surgeons in Ireland
and Mr. John Hartley, Manager of the
of Quality Management at Aspetar.
A panel of international experts also
attended, including representatives
from
the
International
Olympic
Committee
Medical
Commission,
Hamad Medical Corporation, the
University of Calgary-Qatar, Royal
College of Surgeons in Ireland and
Aspetar.

Aspetar Environmental Credentials Recognized
Once Again
ISO 14001:2004 certification is renewed

A

spetar has effectively implemented
an “Environmental Management System”
(EMS), which qualified the hospital
for a renewal of its ISO 14001:2004
certification until September 2016, SGS
auditors confirmed.

in overall environmental performance.
It provides a framework for using
pollution prevention practices to meet
EMS objectives, increases efficiency,
and delivers potential cost savings when
managing environmental obligations.

The system has numerous benefits
for Aspetar, leading to improvements

Aspetar successfully implemented the
EMS using organizational resources,

such
as
employee
training
sessions, to create awareness.
They have significantly reduced
the consumption of paper, waste,
water and electric power throughout
hospital grounds as a means to
improve their overall environmental
performance.
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ASPIRE4SPORT Interview with
Hamad Saif Bu Hindi,
Executive Director

What can we expect from
ASPIRE4SPORT 2013?
The 2013 edition differs from
previous years as the four day
event is combining two different
conferences. The first, the Coliseum
Summit, will run from November
16 to 17 and will discuss stadium
architecture, design, construction,
and operations.
The second
conference, organized by IQPC, will
take place from November 18 to 19
and will focus on the infrastructure
of international sports events.
Each summit is guaranteed to deliver
content that it is both informative
and opportunity-driven, and with
the approaching FIFA 2022 World
Cup, both topics are highly relevant
to Qatar.

Last year UBIFRANCE and UK
Trade & Investment (UKTI)
participated in the event.
Are you expecting more
government trade missions?
Yes, a number of countries will have
a presence at ASPIRE4SPORT 2013.
Alongside UKTI and UBIFRANCE,
both of which are returning this
year,
other
countries
hosting
pavilions include the United Arab
Emirates, South Africa, Spain, and
the Netherlands. This increased
government interest demonstrates
that ASPIRE4SPORT is becoming
more widely recognized by trade
missions as a gateway to the sports
industry in the Middle East.
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In 2012 a number of important
partnerships between key
organizations within the sports
industry were announced. Are
you expecting more this year?
Due to the large volume of media
and industry experts present, it
is the perfect setting to announce
partnerships, upcoming initiatives,
and new business projects. Several
important announcements have been
made over the last few years between
different Qatari sport authorities and
other organizations from around the
world.
This year, we already have a selection
of key organizations and individuals
planning to take advantage of the event
to make important announcements.

In the past, ASPIRE4SPORT
has played host to an
impressive collection of sports
stars from around the world.
Which ambassadors have
you got lined up for the 2013
edition?
This year’s guests have not yet been
announced, but ASPIRE4SPORT has
a rich history of attracting some of
the biggest names in the industry,
including Martina Hingis, Nadia
Comaneci, Raul Gonzalez, and Michael
Johnson. This year will be no different.
The 2013 edition will also see more
key industry experts participating
in the conference and offering a
fascinating insight into the world of
sports.

What are the long-term goals
of ASPIRE4SPORT?
A key objective of ASPIRE4SPORT
is
to
become
internationally
recognized as a leading sports
conference where decision-makers
from around the region can engage
with other entities within the Middle
East. Another aim is to promote
Aspire Zone as an ideal location for
major sports events.
We are also proud to serve as a
meeting point for international
companies interested in the sports
industry with key stakeholders and
decision makers of the Gulf region.

How does ASPIRE4SPORT
contribute to the local
sporting industry and sport
tourism?
ASPIRE4SPORT
supports
the
industry by enabling companies

from around the region to showcase
their latest products and services.
It also provides ample networking
opportunities and facilitates the
exchanging of information between
organizations.
Additionally, thousands of visitors
attend the conference every year and
are given the chance to meet with
a multitude of global sports brands,
experts, industry leaders, and service
providers.

Finally, what are you most
looking forward to this year?
ASPIRE4SPORT is a fantastic setting
for companies to engage in sports
business, and this is what I am most
looking forward to. The business-tobusiness meetings provide meaningful
opportunities for local and international
companies to meet with the region’s
key sports stakeholders. Last year,
over 250 meetings took place between

organizations like the Qatar Olympic
Committee, UAE Olympic Committee,
Aspire Zone Foundation, the Qatar
2022 Supreme Committee, Public
Authority 4 Youth and Sports Kuwait.
We
strongly
recommend
that
companies interested in the growing
sports industry in Qatar and the Gulf
region to participate in this event in
order to benefit from the experience
and
the
various
commercial
opportunities available.
ASPIRE4SPORT
Congress
and
Exhibition is the Middle East’s
leading sports business event.
Bringing together experts, managers,
decision-makers, and organizations,
the conference creates a platform to
discuss the latest trends, topics, and
breakthroughs within the industry.
Returning for a fourth consecutive
year, it is set to take place from
November 16 to 19, 2013, at Aspire
Dome.
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Religious

A

range of religious events, organized
in collaboration with Qatar Charity, took
place during Ramadan. AZF hosted daily
Taraweeh prayers at Aspire Mosque,
followed by educational lectures led by
a selection of internationally renowned
Islamic preachers. Notable speakers
included Dr. Zaghloul al-Nagger, Sheikh
Wagdy Ghoneim, Sheikh Ahmed alFaragabi and Dr. Jamal al-Tpedi.
In addition, the Ladies Club hosted
the ’Baraha’ tent where families were
offered buffets and invited to enjoy
Islamic Tawasheeh (choral religious
songs), and children could take part in
educational and religious activities. All
revenue raised from ticket sales went
to a relief program for Syrian refugees.

Sports

T

Aspire Zone Hosts
Third Annual Ramadan Festival
’Welcome to Aspire’ attracts thousands of families from across
the country

A

he two-week sports festival, which
featured beach soccer, basketball,
football, flag football, table-tennis
for the disabled, handball, volleyball
and remote control car races, was
designed to encourage people to try a
variety of sports in a fun and friendly
environment. The competitions ran
from July 14 to 28, with matches taking
place in the evening. Team winners
received an array of fantastic prizes.

AZF also opened its state-of-the-art
facilities to the public to walk free of
charge in the air-conditioned Aspire
Dome both before iftar, between
3.30pm and 5.30pm, and afterwards,
between 8pm and 11pm.

spire Zone Foundation’s annual
Ramadan Festival returned for a
third successful year under the name
’Welcome to Aspire’. Catering for the
whole family, the range of communityinspired events demonstrated Aspire
Zone Foundation’s commitment to
encouraging positive lifestyle changes
during Ramadan.

Family

O

ne of the key elements of the holy
month of Ramadan is the importance
of enhancing family and community
relations. To fulfill this objective, AZF
hosted a number of exciting activities
suitable for the whole family in a
dedicated tent. Highlights included
a fun-filled comedy show and a
spectacular musical performance by
Bahraini singer Hala Turk.
Other activities included shooting,
video games, and football, as well as
tug of war, basketball and bowling
competitions, and a mini golf course.
In addition, Aspire Zone Foundation
invited children and their families
to celebrate the joyful tradition
of Garangao on the 14th night of
Ramadan.
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Sweet treats as
Aspire celebrates
Eid El-Fitr
with healthy
giveaways

F

ollowing the success of Aspire
Zone Foundation’s (AZF) Ramadan
Festival, ‘Welcome to Aspire’, the
organization is celebrating Eid El-Fitr
by distributing sweets made with
healthy ingredients to families in the
area.

Volunteers dressed in national
costumes distributed candy boxes to
over 3000 houses in a collaboration
with the Qatar Center for Voluntary

Work who provided 12 volunteers for
the initiative. The aim is to encourage
people to adopt healthy food choices,
even while celebrating special occasions.
The initiative is part of AZF’s strategy
to encourage a healthy culture among
Qatar’s residents and help them adopt
a more active lifestyle. Part of that
drive is to illustrate the importance of
maintaining a healthy diet and engaging
in regular exercise.

AZF aims to reach out to the
community through various programs
to build awareness of their health
related activities that also support
Qatar’s culture and traditions.
To find out more about the healthy
treats or to make some for yourself
or your family log on to AZF’s website
for the recipe at www.aspirezone.qa/
eidsweets.

Back to School for Aspire Academy’s
elite student-athletes

A

spire Academy embarked on a
new school year last Sunday, and
its student-athletes are already
gearing up for an all-encompassing
curriculum that will incorporate a
mix of both sports and education,
providing the ideal preparation for
a career of sporting achievement.

Skydiver Thanks
Aspetar
Hospital’s specialists
create specialized
treatment and
rehabilitation
program

M

ubarek Al Marri, an officer in
the Qatar Armed Forces and a former
patient of Aspetar, expressed his
gratitude to the hospital during Aspire
Zone Foundation’s annual Ramadan
suhoor. Al Marri explained that, after
sustaining a severe shoulder injury,
none of his doctors were able to
provide an adequate diagnosis and
treatment plan. However, specialists
at Aspetar, including Dr. Matteo
Regusci, helped him return to work
ahead of schedule.
Al Marri then presented the audience
with pictures of himself parachuting
out of a plane carrying a banner
saying, “Thank you, Dr. Matteo.”
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Hundreds of student-athletes have
graduated from the prestigious
Academy, part of Aspire Zone
Foundation,
since
it
opened
in 2004. With a joint focus on
education and sporting excellence,
many graduates have gone on to
excel on the international stage as
professional athletes and coaches,
including Olympic bronze medalist
high jumper Mutaz Barshim, and upand-coming squash star Abdulla AlTamimi.
“The wings on the school emblem
represent the two focus areas –
sports and education,” said Jassim
Mohammed
Al-Jabir,
Aspire
Academy Principal. “Some of our
students join professional sports

clubs, some go on to university, while
others go straight into a job. The plan is
to ultimately provide our students with
the necessary tools for them to excel in
whatever path they choose.”
Student-athlete Abdulla Al Ali, aged 16,
believes that this dual emphasis creates
a unique atmosphere. “Aspire
Academy is different to regular
schools,” he said. “Sports and
studying are balanced, which
I like. I enjoy both parts of
school life. At Aspire we have
our freedom, but we are also
given a certain amount of
responsibility. This will help us
when we eventually graduate.
Everything here is preparing
us for our future.”
Rashid Ali Rashid, aged 17, feels that
the Academy’s approach has greatly
assisted him on a personal level. “Aspire
has made me more open to new things,”
he said. “It has also helped me develop
as an individual. I used to be quite shy,
and I am now more confident.”
Both Rashid and Ali have bright futures
ahead of them. Rashid concentrates
on athletics at Aspire Academy and
specializes in shot putt. Meanwhile, Ali
is a promising footballer, who hopes to
put his studies to good use by becoming
a lawyer, while retaining an interest in
playing the beautiful game.
The Academy offers a vast range of
extra-curricular activities designed

to help in the development of its
student-athletes, including the social
affairs initiative and the leadership
program, which aim to build
teamwork and synergy between
classmates. This approach is clearly
effective, according to Rashid. “Your
friends, your classmates, become
your family,” he said.
Another key focus of the school is
to prepare its student-athletes for
the upcoming FIFA 2022 World
Cup. Recent additions to the school
schedule include Spanish and
French which, alongside English,
are two of the organization’s
official languages. “After winning
the 2022 bid, we introduced two
new languages designed to help
the students prepare for the World
Cup,” Mr Al-Jabir explained.
With so much on offer for its 12
to 18-year-old student-athletes
through an integrated program of
sports development, sports science
and academic learning, Aspire
Academy is justly considered to be
one of the leading sports institutes
in the Middle East. Aiming to be
recognized as the world’s leading
sports academy in the development
of youth athletes by 2020, the
school
develops
well-educated
sports champions. In time, both
Rashid and Ali hope to join the
ever-increasing array of Academy
graduates now competing with
distinction on the world stage.
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5km Fun Run
October 24, 2013
Following the successful Khalifa International Stadium
Run Around held earlier this year, Aspire Logistics is
organizing another 5km fun run in October 24th, 2013.

3rd Aspetar Sports Groin Pain Centre
October 23 – 24, 2013
An already popular subject for discussion and debate,
the conference aims to further existing research in the
groin pain field.

Aspire Zone Aquathon Series Race 1
November 2, 2013
Winter is approaching, signaling the start of the third
annual Aspire Zone Aquathon series. Comprising a
swim and a run around Aspire Park, the course features
a range of distances that cater for both children and
adults. For more information, please visit www.
aspirezone.qa/events

ASPIRE4SPORT 2013
November 16 – 19, 2013
ASPIRE4SPORT Congress and Exhibition is set to return for
a fourth consecutive year. The internationally-acclaimed
event is a platform for businesses, sports entities, athletes
and decision makers to discover the latest sports products,
services and technologies while discussing current and
most recent industry trends and topics.

4th Aspetar Current Concepts - The Athlete’s Shoulder
November 23 –24, 2013
This event is part of the popular Current Concepts
series. Previous editions include the knee, elbow, and
ankle. For more information: www.aspetar.com

Doha GOALS
December 9 – 11, 2013
Held at Aspire Dome, Doha GOALS (Gathering of all
Leaders in Sport) is the world’s premier platform for
world leaders to create initiatives for global progress
through sport acting as a common ground among
different cultures. For more information, please visit
www.dohagoals.com
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Thousands of residents took part in Aspire Zone Foundation’s third annual Ramadan Festival, “Welcome to Aspire”. The
event featured a range of sports, as well as a collection of cultural, religious, and family-orientated activities.

 وتنوعــت الفعاليات مــا بين رياضية،” تحت شــعار “حياكم في أســباير،أقامــت مؤسســة أســباير زون مهرجانهــا الرمضانــي الثالث
. والتي حضرها اآلالف طيلة الشهر الكريم،ودينية وترفيهية
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Paris Saint-Germain (PSG) Handball Team trained at Aspire Zone for nine days in August 2013.

.2013  والتي استمرت لمدة تسعة أيام خالل شهر أغسطس،جانب من تدريبات فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد في أسباير زون
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Cirque du Soleil returned to Doha in September 2013 with their signature acclaimed production Dralion.

.» في مقدماً عرضه العالمي «دراليون2013 عودة سيرك دو سوليه إلى الدوحة مرة أخرى في سبتمبر

Habiba Ghribi, the Tunisian 3000m steeplechase Olympic silver medalist, visited Aspetar in September to receive
treatment for an injury sustained earlier in the year. “Aspetar is the perfect destination for my recovery,” she described
her recovery experience in Aspetar.

Qatar Armed Forces partnered with AZF to hold their annual summer camp at Aspire Zone.

. والذي أقيم في أسباير زون،المعسكر الصيفي الترفيهي للقوات المسلحة القطرية
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 وذلك لعالج، بزيارة مستشــفى ســبيتار في شهر سبتمبر، حبيبة الغريبي، متر3000 قامت البطلة األولمبية التونســية في ســباق
 «إن سبيتار هو المكان المثالي: وقد امتدحت العداءة التونسية المستشفى قائلة.إصابة رياضية تعرضت لها مطلع العام الحالي
.»لتلقي العالج وإعادة التأهيل
19
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Serbian Delegation Visits Aspetar
A delegation of senior government and medical officials from Serbia arrived in Qatar in August 2013 for a three-day
visit which further enhanced the partnership and collaboration with Aspetar.

زيارة الوفد الصربي لسبيتار
. أيام تستهدف تعزيز عالقات الشراكة مع مستشفى سبيتار3 وصول وفد صربي إلى دولة قطر في زيارة لمدة

The visit of Keegan the footballer to Aspetar

زيارة العب كرة القدم كيجن إلى سبيتار
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