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The Asian Squash Federation (ASF) named Qatari player
and Aspire Academy graduate, Abdu Allah Al-Tamimi,
Outstanding Asian Junior Player of the Year.
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his summer, Aspetar continued to
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to the World Cup in Brazil.
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challenging the practice of racism and
discrimination in sports was unveiled
in June. The campaign entitled ‘Global
Watch’ is driven by the strategic
partnership of three foundations:
the Nelson Mandela Foundation, The
Doha Goals Forum Foundation, and the
Sexwale Foundation.
Page - 16

FEATURE STORY:

Aspetar Provides Expert Medical Assistance
to Ivory Coast and Algeria Squads at 2014
FIFA World Cup Brazil™

I

n line with its commitment to
the local community, Aspire Zone
Foundation (AZF) aims to keep their
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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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T

he Asian Squash Federation
(ASF) named Qatari player and
Aspire Academy graduate, Abdu
Allah Al-Tamimi, Outstanding Asian
Junior Player of the Year. This was
largely in recognition of his superb
performances in 2013.
The award, announced in June,
came at a time in which he climbed
to the top of the World Junior
Circuit rankings, retained his Dutch
U19 Open trophy in Amsterdam,
and claimed fourth spot at the
World Junior Championships in
Poland.
Al-Tamimi is expected to face a
challenging period ahead, as he
moves from the junior leagues into
senior tournaments. He is currently
ranked Number 73 worldwide.
In a recent statement, he said: “I would
like to thank my coaches Geoff Hunt
and Stewart Boswell, the Qatar Squash
Federation and my teammate’s on the
Qatar national team for their continued
support.”
Al-Tamimi added: “I wish to express
my gratitude to my sponsors, Aspire
Academy in Doha, and its many staff
members who assisted me”

BARSHIM CLEARS
ASIAN RECORD
2.41M AT ROME
DIAMOND LEAGUE

W

ith a winning height of 2.41m,
Qatar’s world indoor champion
Mutaz Essa Barshim came away
having added a centimetre to his
own Asian record at the Rome
Golden Gala – the fourth leg of the
2014 Diamond League series - back
in June 2014.
Barshim is the pride of Qatar and
Aspire Academy, as he won the
bronze Olympic medal at the London
2012 in the high jump category. He
has graduated from Aspire Academy
and has excelled in the field with a
solid series of jumps.
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I

n line with its commitment to the local community, Aspire Zone Foundation (AZF) aimed to keep their facilities the
preferred destination for people in Qatar during Ramadan and that is why AZF provided a comprehensive program of
social, religious and sport activities throughout the Holy Month.

THE SPIRITUALITY
OF RAMADAN COMES
ALIVE THROUGH AZF’S
AND RAF’S RELIGIOUS
PROGRAMMING

A

ZF, in collaboration with Sheikh
Thani Bin Abdullah Foundation for
Humanitarian Services (RAF), hosted the
Ramadan program entitled, “Bashayer

Al Rahma.” This initiative focused on
a series of activities during Ramadan
that spoke the significance of the
Holy Month.
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THE THIRD RAMADAN SPORTS FESTIVAL

F

or the 3rd year in a row, AZF
organized its incredibly successful
Ramadan Sports Festival. The program
involved 11 different activities for
men, women, children and people with
special needs.
The activities included beach football,
volleyball, football, basketball, football

for juniors, American football, handball,
remote control car race and table tennis.
The sports activities for women were
set in cooperation with Qatar Women’s
Sports Committee. Also, in cooperation
with Qatar Paralympic Committee,
AZF organized a special table tennis
tournament for people with special
needs.

In addition to Ramadan program, AZF
launched its indoor gym program,
called Splash and Dash, to fight the sun
heat and encourage members of the
community to stay fit during summer
time. Open for runners and swimmers,
the program utilized the air conditioned
Aspire Dome and closes by the end of
August.

CHILDREN’S ACTIVITIES AT ASPIRE

A

ZF organized a number of fun activities for
children including games, bouncy castles and coloring
and painting at Aspire Dome. Families then had the
opportunity to leave their children at the play area to
enjoy the different sports at Ramadan Sports Festival.

ASPETAR RE-LAUNCHES ‘FASTING FOR
HEALTH’ CAMPAIGN

GARANGAO VILLAGE

F

A

urther to last year’s success, Aspetar re-launched its
overwhelmingly popular campaign, ‘Fasting for Health’.
The campaign offered tips from the experts, designed
to help members of the community stay fit and healthy
during Ramadan, and made them available on social
media platforms.
Additionally, as part of the initiative, Aspetar published
a comprehensive Ramadan calendar featuring a range of
helpful information to Muslims.

spire Zone Foundation celebrated in the Garangao Village
with sports organizations, clubs and partners on Friday 11
July (13 Ramadan). The eve featured family-oriented activities,
including sports games, entertainment and performances.
The activities were held in partnership with Doha GOALS
Forum, the 24th Men’s Handball World Championship, Qatar
Stars Langue, Qatar Olympic Committee, Qatar Athletics
Federation, Qatar Gymnastics Federation, FINA World
Swimming Championships, Lekhwiya Sports Club, and El Jaish
Sports Club.
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WORLD CUP AND OLYMPIC HOPEFULS AMONGST THOSE
RECOGNIZED AT ASPIRE ACADEMY GRADUATION CEREMONY
29 TALENTED STUDENT-ATHLETES GRADUATE FROM CLASS OF 2014

S

ome of Qatar’s most promising
sportsmen and scholars graduated
from Aspire Academy in June during
a ceremony attended by several
hundred guests.
The class of 2014 were a mix of
academic achievers and promising
athletes that included sprinters,
squash
players,
table
tennis
champions, and track and field stars.

Having now graduated, many of the
young graduates hope to compete for
Qatar at the 2016 Summer Olympics in
Rio de Janeiro, Brazil.
One graduate already established as
a world-class athlete is 17-year-old
Ashraf Amgad Mohamed Elseify, who
set a new world record in 2012 at the
World Junior Championships with a
hammer throw of 85.6m.

Other
participants
that
were
recognized in the evening were 21
young Academy footballers including
talents who now play for youth teams
at some of Europe’s most decorated
clubs in Spain, France, Belgium and
Austria.

ASPIRE LAUNCHES NEW
COMMUNITY PORTAL		
'LIFE IN ASPIRE’
WEBSITE SERVES AS A DIRECT
CHANNEL TO ASPIRE ZONE FOR THE
PUBLIC

A

spire Zone Foundation launched a community
inspired portal called ‘Life in Aspire’ in an official
ceremony in May. The event was attended by a number
of dignities and senior representatives.
The website, www.lifeinaspire.qa, was created in
conjunction with the ‘Life in Aspire’ initiative and
will serve as a community portal to Aspire Zone. It
comprises information about Aspire Zone’s year-round
activities and includes a daily guide, fitness tips, a
family page, and a bi-weekly newsletter.

Chief Executive Officer at AZF, Khalid Abdullah al-Sulaiteen,
said: “The new ‘Life in Aspire’ website further contributes to
our mission of engaging Qatar’s community in healthy living
through sport. All in alignment with Qatar National Vision
2030.”
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IVORY COAST FOOTBALL STARS CHOOSE ASPETAR FOR
TREATMENT BEFORE FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014
PART OF AGREEMENT BETWEEN THE SPORTS HOSPITAL AND THE IVORY COAST
FOOTBALL ASSOCIATION

F

ootball star Yaya Touré visited
Aspetar in May to receive treatment for
a minor injury and to prepare for the
FIFA World Cup.
The reigning African Footballer of the
Year praised Aspetar and said: “This is

an amazing place. I have never seen
a hospital that looks like this, even in
Europe there is nothing similar.”
Following an agreement between
Aspetar and the Ivory Coast Football
Association, the hospital has also

recently provided medical assistance
to some of Touré’s other national
teammates, including Didier Drogba,
Sol Bamba, Mathis Bolly and Lacina
Traoré.

OLYMPIC CHAMPION
TAOUFIK MAKHLOUFI
RECEIVES TREATMENT
AT ASPETAR
COMPETITORS MAKE USE
OF MEDICAL EXPERTS AND
WORLD-CLASS FACILITIES
DURING IAAF DIAMOND
LEAGUE

O

lympic
champion,
Taoufik
Makhloufi, visited Aspetar in May
to receive physiotherapy treatment
ahead of the International Association
of Athletics Federations (IAAF)
Diamond League held in Shanghai
later that month.
The Algerian athlete, who won a
gold medal in the 1,500 meters at
the London 2012 Olympic Games,
marked the last of a trio of athletes

who visited Aspetar for treatment
while staying in Doha for the first IAAF
Diamond League event of the season.
Olympic shot putter Valerie Adams and
up-and-coming triple-jumper Kimberly
Williams also received routine medical
checks at Aspetar prior to the Diamond
League event in Doha. Both athletes

excelled during the meet, with New
Zealand’s Adams clinching first place
after tossing a mighty 20.20 metres
during her first attempt. Jamaican
Kimberly Williams finished in third
place in the women’s triple jump
after completing a 14.15 metre third
round effort.
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ALI HASSAN
Khalifa Stadium Head of Section

Ali Abdu Allah Hassan, Khalifa Stadium Head of Section, is one of Aspire Zone Foundation’s dedicated
staff members who serviced the sports sector in Qatar for long years. With this extensive experience,
Mr. Hassan is now a reference in venues and events management, thanks to his close and thorough
follow up of the smallest details. Today he speaks about the progress that happened to sports in Qatar
and Khalifa International Stadium.

How long have you
worked at Khalifa
International Stadium?
When I graduated from the
university in 1980, I immediately
started working in the sports
industry. My first job was as a Technical
Supervisor at the Supreme Council
for Youth. Then, in 1986, I became an
Assistant Director for Technical Affairs
and Sport Venues. It was at this point
that Khalifa International Stadium,
which was built in 1976, came under
the authority of the Supreme Council
for Sports.

What have been some
of the highlights of your
career?
Over the last 29 years, I have
worked in several sporting
authorities,
including
the

Supreme Council for Sports, the
General Authority for Sports and Youth,
the Qatar National Olympic Committee,
and finally, Aspire Zone Foundation. I
have also been a member of a number
of federations, such as volleyball and
table tennis, and I helped to establish
several youth centers, as well as register
Qatar in the Sports for All Organization,
which is based in Belgium. Finally, I
was instrumental in establishing Al
Tadamon Club, which is now known as
Umm Salal Sports Club.
I also helped to prepare Khalifa
International Stadium for a number of
important events, the first of which
was the 11th Gulf Cup of Nations in
1992. Not only was it one of the most
important tournaments held at Khalifa
International Stadium at that time, but
it was also the first time Qatar took
home the illustrious football title.

In 1995, Qatar hosted the FIFA World
Youth Championship, which was won
by Argentina. Originally Nigeria was
supposed to host the event, but an
outbreak of a disease led to Qatar
organizing the tournament. All the
preparations needed to be made on
very short notice, but, overall, it was a
very successful event.

Can you tell us a little bit
about the preparation
that went into the very
first game at the stadium?
What are some of the
differences between the
games that are played
today and those that were
played 15 years ago?
In the past, preparations for
games consisted of following
routine steps, which differed
slightly according to the people in
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charge. Nowadays, things have become
more professional as international
standard procedures must be followed.
As a result, expectations are now higher.
Also a lot of FIFA and international
federations’ rules and regulations have
changed.
Now, with the wide variety of skilled
work groups available at Aspire Zone,
we can focus on the smallest details.
This is in striking contrast to the past
where only one person served as the
liaison offer and was responsible for
the completion of each job.
Moreover, matches are now far more
complicated. The stadiums are filled
with huge volumes of spectators, and
each event is accompanied with fan
zones and entertainment activities. In
the past, the public would watch the
game and then leave.

What are the most
exciting moments that you
witnessed in the Stadium?
The most exciting moment was
undoubtedly the opening of
2006 Asian Games. At the time
I wasn’t a member of any committee,
but as a Stadium Manager I was at the
heart of all the preparations. When

Z O N E

N E W S L E T T E R

His Excellency Sheikh Mohammed Bin
Hamad Al-Thani climbed the stairs on
horseback to light the torch, it began to
pour with rain. We were all anxious, but
it was lit successfully, and this event
represented a significant milestone in
Qatari sporting history.

When you first started
working at Khalifa
International Stadium, did
you ever think that one
day it would host FIFA
World Cup?
Honestly, I never anticipated that
Qatar would host the FIFA World
Cup. However, there are a lot
of factors that indicate that Qatar and
Khalifa International Stadium are wellprepared to organize such an important
international sporting event, including
the successful hosting of the 1995
FIFA World Youth Championship and
the 2006 Asian Games. Both of these
events were very challenging, not only
from an organizational perspective, but
also on a public level. Residents were
concerned that life would come to a
standstill, imagining huge traffic jams
and closed roads. These infrastructure
problems did not occur because of the
excellent planning and organization
under the wise leadership of Qatar’s

August | 2014

wise leaders. Another example of a
successful event held in Qatar is the
2011 Arab Games.

What are you most looking
forward to with the 2022
FIFA World Cup?
As the host nation, I hope that
the outcome will honor Qatar
and the wider region as a whole,
as well as open the door to allow other
Arab nations to organize similar big
events. I also hope that Qatar will have
a strong football team that can compete
against great international teams.

Now,
with
the
wide variety of
skilled work groups
available at Aspire
Zone, we can focus
on the smallest
details. This is in
striking contrast to
the past.
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ASPIRE ACADEMY STUDENTS
REPRESENT QATAR ON GLOBAL STAGE

ATHLETES SELECTED FOR NATIONAL TABLE TENNIS TEAM AT OLYMPIC QUALIFIER
AND WORLD CHAMPIONSHIPS

T

eenage table tennis star from Aspire
Academy, Abdulrahman Al Naggar,
represented Qatar at the Youth Olympic
Games Qualification Tournament in
Thailand this past April.
Al Naggar was joined by Jassim Al

Sanadi for the World Championships
in Japan. He is ranked the fifth best
player in Qatar.
Both national team selections are a
testament to the behind-the-scenes
efforts of the Academy that have gone

into improving Qatar’s table tennis
talents. Also, as winners of the GCC
Table Tennis Championship in 2013,
Qatar’s national squad is now known
internationally as one of the fastestimproving teams in the world.

INTERNATIONAL
SWIMMING TEAMS
GAIN COMPETITIVE
EDGE WITH
ALTITUDE
TRAINING CAMPS
AT ASPETAR
ATHLETES ADOPT
‘LIVE-HIGH TRAIN-LOW’
REGIME

A

spetar’s normobaric hypoxic
chambers have proved to be
overwhelmingly popular with the
international swimming world, with
teams from Australia and South Africa
recently travelling to Qatar to adopt
the ‘live-high train-low’ training
programs. Members of Australia’s
2014 Commonwealth Games swim

team underwent an intensive training
program at Aspetar in May to prepare
for the Glasgow games. Similarly, the
South African delegation travelled to
Qatar in June.
The teams utilized the normobaric
hypoxic rooms to ensure they had
proper exposure to a high altitude

environment. Training was then
completed at Aspire Zone’s Hamad
Aquatic Center.
Aspetar also helped to develop a
long-term strategy for the athletes,
incorporating altitude as part of their
on-going training program.
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D

uring the La Liga De Futbol
Professional Aspire Challenge in
April, Atlético Madrid were crowned
champions of the inaugural U15
tournament. The closely-contested
final match saw the Spanish team
defeat their counterparts, Villareal, in a
dramatic penalty shoot-out.

Z O N E
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The five day tournament had some
of Spain’s biggest and best football
clubs compete alongside local teams
from Aspire Academy and a speciallyformed group, Doha Selection. Other
visiting teams included AC Bilbao, RCD
Espanyol, Almeria, and Sporting de
Gijon.
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Khalid Abdullah al-Sulaiteen CEO of
AZF, commented on the tournament:
“The LFP – Aspire Challenge has been
a tremendously successful competition
that has yet again demonstrated our
ability to host and organise major
international sporting events here in
Qatar”.

ASPETAR TAKES LEAD AT
PREMIER INTERNATIONAL
CONFERENCE IN MONACO
HOSPITAL’S RESEARCH DIRECTOR
DELIVERS JOINT KEYNOTE SPEECH
AT IOC WORLD CONFERENCE

A

spetar demonstrated its on-going dedication to
the protection of athlete health by taking the lead
at the triennial IOC World Conference on Prevention
of Injury and Illness in Sport Conference that was
held in Monaco in April.
Widely regarded as a premier international event for
the clinical aspects of sports and exercise medicine,
the two-day conference gathered hundreds of field
experts from around the world.
A number of Aspetar doctors attended, including
Dr. Roald Bahr, Head of the Sports Injury & Illness
Prevention Program, who served as the Chair of the
Scientiﬁc Committee of the conference. Professor
Karim Khan, Director of the Research and Education
Centre (REC), was also present and jointly delivered
the keynote speech.
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SCOUTS MEET IN DOHA TO FIND NEXT GENERATION OF
CHAMPIONS AT ASPIRE ACADEMY’S TID CONFERENCE

T

he world’s top sport talent spotters
gathered in April as part of a two-day
conference held at Aspire Academy.
The objective of the Aspire Talent
Identification (TID) Conference was to
explore the most effective methods of
identifying the champions of tomorrow.
The initiative shone a light on

the most effective techniques of
uncovering future stars and featured
internationally-respected
sports
researchers as speakers.
As sport talent spotting has become
a priority for many nations in recent
years, specialist programs have been

set up around the world to identify
potential athletes from an early age.
Aspire’s own program, the Aspire
Academy Talent Identification Program,
screens more than 3,000 Qatari
children a year.

YOUNG QATARI FOOTBALLERS SHINE AGAINST EUROPEAN
OPPOSITION AT ASPIRE TRI-SERIES TOURNAMENT

A

spire Academy’s U16 and U17
teams competed against a collection
of top clubs from Europe and South
America in the most recent TriSeries football competition in May.

counterparts, the players performed
well against Brazilian U17 team side
Palmeiras and Denmark’s U16 national
football team, indicating huge progress
has been made.

Though the Academy students were
unable to defeat their international

The Tri-Series tournament has pitted
some of the world’s strongest young

teams against the Qatari studentathletes currently enrolled at Aspire
Academy. Started in September
2013, six mini tournaments have
been staged at the Academy, with
the participation of Liverpool,
Benfica and Ajax among other elite
clubs.
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LOCAL KIDS SCORE BIG AT NATIONAL SCHOOL FOOTBALL
FESTIVAL
300 SCHOOLCHILDREN SWAP CLASSROOMS FOR THE FOOTBALL PITCH

A

collection of 22 local primary
schools participated in the third annual
Aspire Academy School Football
Festival.
The 300, seven and eight-year-old
students played over 50 five-a-side
games in Aspire Dome during the

course of the competition, and the
fixtures lasted ten minutes each.
The budding footballers showed off
their skills as they looked to impress
scouts from Aspire Academy, in order
to get a special invitation to join the
school. This year, Al-Andalus were

crowned 2014 champion after a lastminute effort against Umm Salal Ali
that ended the game 2-1. The winning
goal was scored by seven-year-old
Ishmail Misaad, who upon winning the
trophy received a medal from former
Real Madrid and Spain captain Raúl
González.

ASPETAR HOSTS MAJOR SHOULDER INJURY COURSE
SURGEONS FROM THE GULF REGION SHARE KNOWLEDGE AND COLLABORATE ON
SURGICAL ADVANCEMENTS

A

spetar hosted the ‘3rd Intermediate
Shoulder Arthroscopy Course’ in May
as part of their partnership with worldleading company, Smith & Nephew.
The two-day course was chaired by
Aspetar’s Chief of Surgery Dr. Philippe
Landreau and featured lectures and

practical workshops, exploring the most
cutting-edge techniques for treating
shoulder
injuries
arthroscopically.
More than 30 top surgeons from large
healthcare systems across the region
attended, including participants from
Saudi Arabia and the United Arab
Emirates.

During the event, surgeons discussed
innovative
surgical
arthroscopic
techniques and learned more about
recent medical advances from the
leading experienced surgeons in
shoulder reconstructive surgery.
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spire Zone Foundation offered
Doha residents the rare opportunity to
explore some of its never-before-seen
areas during a 6km fun run in June.

The exact route of the course was
only announced at the beginning of
the race, further fuelling the sense of
anticipation.

Weaving in and out of different building
and facilities, runners were delighted
to discover some of Aspire Zone’s best
kept secrets.

The unique community event was open
to men, women and children of all ages
and athletic abilities and attracted
400 participants. The fastest runner

of the race was 27-year-old Ethiopian
Eskinder Folie, who completed the run
in 21 minutes and 20 seconds. Pleased
with his time, Eskinder said: “I’m so
happy to have taken part in this race
and to have done so well. These events
at Aspire Zone are always so much fun,
especially tonight as there was a great
mix of people here.”

ASPETAR LEADS THE WAY WITH
INSTALLATION OF MRI SCANNER
ASPETAR IS THE FIRST TO POSSESS THE
GE MACHINE WITH UNCOMPROMISED
IMAGE QUALITY

A

spetar
once
again
demonstrated its commitment
to
providing
world-class
medical services to patients by
installing in June, the groundbreaking Magnetic Resonance
Imaging (MRI) machine called
the GE Healthcare Discovery
MR750w 3.0T.
Aspetar is the first hospital in
Qatar to possess a machine
that provides a wide range
of advanced clinical functions
and uncompromised image
quality. The scanner was

specifically designed to be
patient-friendly with the
goal of transforming the
overall MRI experience.
The new system is able
to generate high-quality
imaging
around
metal
implants for significantly
improved visualizations of
bone and soft tissue. The
result is a unique ability
to provide comprehensive
diagnoses after orthopedic
implant surgery in various
areas of the body.
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A

spire Academy hosted a starstudded, five-a-side charity football
tournament in May. Five teams,
comprised of local and international
legends, took to the pitch to raise
money for charity.
The line-up at Aspire Academy’s second
charity football event included French
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players Laurent Robert and Didier
Domi. The inaugural tournament, which
took place in January, also attracted a
collection of international spectators
including legendary footballer Zinedine
Zidane. Tournament Director, Larbi
El’Bahraoui, said: “These tournaments
exist, not only to raise money for
charity, but to also promote five-a-side

football as a sport. In France and the
UK it is already very popular, but in
Qatar it has yet to become so.”

Next’ emerged as the winners in the
12 to 15 age group. Al Abdullah was
a former basketball champion at Al
Rayyan Sports Club, one of Qatar’s
most successful basketball clubs, in the
1980s.

Underdogs’ in a 25-5 win during the
final game at the Aspire Dome, while
‘PISQ’ came in third place.

The tournament was organized by
France’s Elite 5 Event in collaboration
with Aspire Academy, Université Paris
Dauphine, and BURRDA SPORT.

INAUGURAL ‘DOHA
JAM – JUNIOR’
TOURNAMENT
SHOWCASES
PROMISING LOCAL
BASKETBALL
TALENTS
JUNIOR QATARI B-BALLER
FOLLOWS IN HIS
CHAMPION FATHER’S
FOOTSTEPS

A

spiring young athletes were given
the opportunity to showcase their skills
in the inaugural three-on-three street
basketball tournament ‘Doha Jam –
Junior’ held at Aspire Zone in May.
Former Professional Qatari basketball
player Rashed Al Abdullah proudly
watched as his son’s team ‘Who’s

In the 16 to 18 age category, ‘ISL1’
defeated ‘ISL2’ in a 15-9 win, while the
‘Dream Team’ took third place.

From among more than 60 tournament
participants, ‘Who’s Next’ defeated ‘The

15
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spire Academy welcomed new
students in an induction ceremony in
May. Alongside the 60 new studentathletes and their parents, the event
was well-attended by a selection
of staff members, teachers, senior
management, and former students. The
ceremony featured a comprehensive

Z O N E
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tour of the Aspire Academy facilities.
In addition, a number of former
student-athletes reflected upon their
own personal experiences via video
broadcast,
including
professional
squash player Abdulla Al-Tamimi.
Ivan Bravo, Director General at Aspire
Academy, said: “This year we assessed

over 3,000 boys from around the
country who underwent a rigorous
application process. It is now our
pleasure to congratulate these talented
athletes for gaining a highly-prized
place at the Academy.”

SAY NO! TO RACISMDISCRIMINATION CAMPAIGN
ANNOUNCED BY DOHA GOALS

THE TORCH-DOHA HOTEL
LAUNCHES HEALTHY FOOD
INITIATIVE

THE GLOBAL WATCH PROGRAM AIMS TO
CREATE AN INTERNATIONAL CODE OF
PRACTICE

BRAND-NEW WELLNESS PROGRAM
IS CREATED IN COLLABORATION
WITH ASPETAR

A

T

brand-new initiative
aimed at challenging the
practice
of
racism
and
discrimination in sports was
unveiled in June.
The
campaign
entitled
‘Global Watch’ is driven by
the
strategic
partnership
of three foundations: the
Nelson Mandela Foundation,
The Doha Goals Forum
Foundation, and the Sexwale
Foundation. The convening of
a Global Summit will be held
in Johannesburg in South

Africa from 9 - 11 September
2014. International sporting
organizations, leading sports
figures,
anti-racism
and
discrimination
activists,
government representatives,
civil
society,
grass-roots
representatives and other
stakeholders are all set to
participate. The purpose of
the summit is to create a
Global Charter, National Codes
of Conduct, and a Global
Barometer, all of which will be
designed to eradicate racism

he Torch-Doha Hotel launched a range of healthy
food options in June. The menu is part of a brandnew wellness initiative that was created by the hotel
in collaboration with Aspetar.
Mahmoud Al-Khatib, a Sports Dietician at Aspetar,
said: “This initiative is a great achievement for The
Torch-Doha Hotel. It demonstrates commitment to
providing healthy choices for their customers.”
20 chefs from The Torch-Doha Hotel underwent
intensive training in order to gain a better
understanding of the wellness program and to ensure
it was implemented successfully.
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ASPIRE JOINS LEADING
QATARI INSTITUTIONS TO
SPONSOR FIRST CONFERENCE
ON LABOR RIGHTS IN QATAR

I

n an on-going effort to protect labor rights in Qatar, Aspire
Zone Foundation joined a number of other local institutions
to sponsor the first ever labor conference in May.
The conference was organized by the National Human
Rights Committee in cooperation with Dar al Sharq. It was
also sponsored by His Excellency Dr. Abdu Allah bin Saleh
Mubarak Al-Khulaifi, Minister of Labor and Social Affairs,
and His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman
Al-Thani, Minister’s Assistant for International Cooperation
Affairs.
Amnesty International, which last year published a
critical report about labor rights in Qatar, especially in the
construction industry, also participated in the initiative.

THE TORCH-DOHA HOTEL IS NAMED
BEST LUXURY HOTEL IN QATAR

T

he Business Destinations Travel
Awards 2014 announced that The
Torch-Doha Hotel is the winner of
the Best Luxury Hotel award.
The hotel received the accolade
for its range of superb five-star
services, including the latest inroom technology, signature dining
and high-end amenities.

The Torch-Doha Hotel Manager, Mr.
Sherif Sabry, said: “This award is a
great example of what we can achieve
through the efforts of our valuable staff
members. We are proud to represent
Qatar on the global hospitality scene.”
In 2012 The Torch-Doha was the overall
winner in the same Best Luxury Hotel
in Qatar category.

MICROSOFT PORTAL PRAISES ASPIRE ZONE FOUNDATION
FOR CREATING INNOVATIVE ONLINE COMMUNICATION
PLATFORM
THE NEW TOOL HELPS EMPLOYEES COLLABORATE AND PERFORM BETTER ON
THE JOB

M

icrosoft, the giant software
company,
set
Aspire
Zone
Foundation’s
internal
cuttingedge communication platform as
a Case Study on their website. The
platform, called SPRINT, unites the
foundation’s member-organizations
and over 70 departments to smooth
processes and communications.
On their website, Microsoft said
that the platform “is so cutting edge

and inspiring that other organizations
are using it as a reference model for
their own portal strategy”.
The online tool has provided each
department with its own portal.
Specifically designed to help bring
Aspire Zone employees under one
umbrella, the new technology ensures
better collaboration and enhanced
employee performance.

Following suit, the platform also
helped launch Aspire CONNECT, an
internal social networking portal
that builds on the features of
Facebook and Yammer. The network
enables employees to post, create
quick surveys, announce events
and develop groups for focused
discussions.
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ALFREDO RELAÑO DISCUSSES HIS EXTENSIVE FOOTBALL REPORTING CAREER WITH
QATARI PEERS

O

ne of Spain’s most influential
football
writers,
Alfredo
Relaño,
delivered a talk to Qatari sports
journalists in Doha, at an event organized
by the Aspire Academy in April. The

comprehensive presentation was a rare
opportunity for local reporters to learn
from one of the world’s most respected
football writers. Spanish Ambassador
to Qatar, Carmen de la Peña, and Aspire

Academy’s Director General, Ivan
Bravo, attended the event. They were
also joined by local sports leaders and
foreign dignitaries.

ASPETAR ENCOURAGES THE
COMMUNITY TO KEEP FIT AND
ACTIVE DURING THE SUMMER
BY RE-LAUNCHING ‘BEAT THE
HEAT’ CAMPAIGN
THE CAMPAIGN FEATURES
COMPREHENSIVE GUIDELINES FOR
BOTH ATHLETES AND NON-ATHLETES

A

spetar has re-launched its
highly acclaimed ‘Beat the Heat’
campaign in a bid to keep everyone
healthy, happy and active over the
summer.
The four-month initiative, which
kicked off in June, encourages
local communities to exercise
safely during the hot weather, and
provides important information on
how to keep fit during summer.

Top
tips
from
the campaign are
easily
accessible
from social media
sites
including
Twitter,
Facebook
Instagram, and also
on Aspetar’s official website. The advice includes cutting-edge techniques
for keeping hydrated during exercise and warming up carefully, as well as
instructions on wearing sensible clothing. The initiative also encourages
organizations to provide air-conditioned meeting and locker rooms, shaded
areas, and appropriate emergency plans.
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ASPETAR PROVIDES EXPERT MEDICAL ASSISTANCE TO IVORY
COAST AND ALGERIA SQUADS AT 2014 FIFA WORLD CUP
BRAZIL™

O

ver the last few years, Aspetar has
become a magnet for elite footballers
and as a result, helped hundreds of
athletes from around the world reach
their full potential. This summer,
Aspetar continued to demonstrate this
on-going commitment to footballers by
sending two delegations to the World
Cup in Brazil.
The representatives acted as official
medical support providers for both
the Ivory Coast and Algerian national
football teams, and were responsible
for treating and assisting the squads
during the tournament. In their care
were world-class athletes such as, Yaya
Touré, Didier Drogba, Cheick Ismaël
Tioté from the Ivory Coast, and Sofiane
Feghouli, Saphir Taïder, Nabil Bentaleb
and Faouzi Ghoulam from Algeria.
The medical groups were led by Dr
Hakim Chalabi, Aspetar’s Executive
Director of National Sports Medicine
Programme. Commenting on this
exciting challenge, he said: “Our team
of experts were always available to
provide medical support, both in the
lead-up to the competition and during
the tournament itself.
Top-level

athletes from Algeria and the Ivory
Coast were in safe hands with the
medical team from Aspetar.”
Prior to the start of the competition,
the
Aspetar
teams
made
full
physiological evaluations of both
squads. They also treated the injuries
of several key players in order to
ensure the footballers were at peak
physical condition. During this crucial
preparation period, footballers from
both the Ivory Coast and Algeria teams
paid a visit to Aspetar’s facilities in
Doha.
Dr Chalabi continued, “Over the
past few weeks, Aspetar medical
staff carefully evaluated each squad
member with a comprehensive medical
screening programme and physiological
evaluation. We continued to monitor
the progress of both teams on-andoff the pitch during the tournament to
ensure they were in top form.”
Assisting Algeria during the 2010
World Cup tournament in South Africa,
the Aspetar medical crew had already
proven that they were a great asset to
the team.

Commenting further, Dr Chalabi added,
“After the successful role we played
at the last World Cup tournament, our
team of doctors and physiotherapists
acquired a wealth of experiences,
which has been added to their toolkits
and will be showcased during the
tournament,” said Dr Chalabi.
This year was immensely exciting
for all participants, as it marked the
first time in World Cup history that
Algeria advanced to the Round of 16.
Unfortunately, the Algerian team’s
hopes of victory were dashed after
Germany claimed a hard-fought 2-1
win and secured a place in the quarterfinals.
In addition, Aspetar not only provided
first-class services to the Algerian and
Ivorian teams throughout the World
Cup 2014, but it also helped a number
of other stars present. Footballers that
have visited the leading sports hospital
in the past include Brazilian striker, the
‘Hulk’, French stars, Blaise Matuidi and
compatriot, Bacary Sagna as well as,
Australia’s Mark Bresciano and Russian
striker Aleksandr Kerzhakov.
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Aspire Zone Foundation celebrated last Friday in the Garangao Village with thousands of kids who came with their
families to celebrate the Qatari traditions and to enjoy the activities happening upon this occasion.

The event was attended by Mr. Khalid Al Sulaiteen, AZF
CEO, and his brother Mansour, along with Dr. Bassam
Qambar, AZF Chief Marketing Advisor, Mr. Ali Al Kubaisi,
Acting HR Advisor, and Mr. Nasser Al Hajri, AZF Corporate
Communications Manager.

Mr. Ali Al Hitmi, the president of Qatar Gymnastics
Federation, was one of the honor guests who attended
the celebration.
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Aspire Zone hosted a comprehensive ‘Learn to Ride” course throughout the month of May. The initiative, designed
for children aged 9 to 11 years old, was led by a group of trained instructors. At the end of the program, participants
had not only learned how to ride a bicycle in a secure environment, but also about the importance of road safety. The
program will resume in September 2014.

The annual England vs. Scotland football match took place on May 30, 2014. The game brought together some of the
best amateur footballers from Qatar to battle it out on the field at Aspire Dome. This year marked the 56th anniversary
of the popular competition.

The inaugural ‘Balanty Challenge’ took place on May 10.
Thousands of local participants took part in the penalty
shoot-out competition.

Aspire Zone’s overwhelmingly popular Community
League tournaments concluded in June. The competitions
attracted a multitude of football, basketball and
volleyball enthusiasts from across the country. Matches
ran over eight weeks and took place every Friday.
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Upcoming Events

Splash & Dash
July 2 – 31 August 2014 - Aspire Dome
Life in Aspire is always full of activities! Aspire makes two of its best facilities available for the community from 2nd
July until 31 August, every Sunday & Wednesday from 7:30pm until 11:00 pm.
Aspire Dome Swimming Pool and Indoor Athletics Track will host swimming and running open sessions.
The registration is open until 31st August.

Color Life Run
27th Sep 2014 - Aspire Zone
Color life Qatar is a 5-kilometer race in which thousands of participants are showered from head to toe in different
colors at each kilometer. Color life run is organized by Stenden University. It is an initiative from the students in cooperation with Aspire. The event will raise funds for “Reach Out To Asia”-ROTA for humanitarian aid in Asia.
Tickets will be available from 28th Aug in Virgin Megastore.
Prices : Adults 70 QR.
Children from 5 to 12 ( 35 QR. )

Aspire International 6:50 Race
31 Oct 2014 - Aspire Zone
Want to challenge yourself by running with the world’s best long distance runners? Then enter the Aspire 6:50 and
run alongside athletes taking part in the IAU 50km World Trophy Final.
The course is set over 5km that will see participants take a 10 lap journey across Aspire Zone.
You can enter as an individual or as a team of five via www.lifeinaspire.qa . Registration is only QR200 per person
and is available for 15 years of age and over.

Standard Chartered 10KRace 2014
13th December 2014 - Aspire Zone
First Standard Chartered 10 k race was held in December 2013 and it was a success with over 720 people participating in the event.
Alongside the promotion of health and community spirit, the race aims to fund raise for Seeing is Believing – a project that has changed the lives of millions of people across the Middle East, Africa and Asia through the funding of
cataract operations, training of eye care doctors and building of eye care training facilities. These funds have helped
reach over 28 million people in communities where eye care was once unaffordable or inaccessible.
The race consists of three categories: 3km fun run, a 10km race and a Leaders’ Race aimed at a select few senior leaders in the country.
It is a fun run where various age groups can participate to do 10 km, or 3 km. For more details please check www.
lifeinaspire.qa
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فاز عبد الله التميمي ،خريج أكاديمية أسباير وبطل االسكواش القطري ،في شهر يونيو
بلقب أفضل العب آسيوي ناشئ لهذا العام من االتحاد اآلسيوي لالسكواش.

البقية ص 3

برشم يحطم رقمه اآلسيوي بارتفاع
 2.41متــراً فــي جولة رومــا للدوري
الماسي

البقية ص 3

ﻣـﻘـــﺎﺑـﻠـــــﺔ
الســيد علي عبد الله حســن ،رئيس اســتاد

مؤسسة أسباير زون
تنفرد بتقديم برنامج
حافل باألنشطة
الرياضية والفعاليات
االجتماعية والدينية في
رمضان

خليفــة الدولــي ،وواحــد مــن قدامــى

العامليــن فــي مؤسســة أســباير زون.

اكتســب خبــرة عريقــة على مدار الســنوات
فــي القطاع الرياضي في الدولة .فكان لنا

علي حسن،

سبيتار يوفر أرقى خدمات
الدعم الطبي لمنتخبي الجزائر
وساحل العاج خالل كأس العالم
 2014في البرازيل

معه هذا اللقاء.

البقية ص ٩ ،٨

مؤسسة منتدى الدوحة
الرياضي تطلق مبادرة عالمية
لمكافحة العنصرية والتمييز

يســتمر سبيتار بإثبات تفوقه والتزامه المستمر
بدعــم الرياضيين هذا الصيف ،وذلك إثر إرســاله
لبعثتيــن طبيتيــن إلــى كأس العالــم  2014فــي
البرازيل.

أعلنــت مؤسســة منتــدى الدوحــة الرياضــي
الدولي عن إطالق مبادرة جديدة ،تهدف إلى
مواجهــة العنصريــة والتمييــز في جميــع أنواع
الرياضــة تحــت عنــوان غلوبــال ووتــش ،وتقام
بالتعــاون مــع مؤسســتي نيلســون مانديــا
وتوكيو سكوالي.

البقية ص 19

البقية ص 16

ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ:
مقابلة:
األخبار:

علي حسن
رئيس استاد خليفة الدولي

قصة العدد:

سبيتار يوفر أرقى خدمات الدعم الطبي لمنتخبي الجزائر
وساحل العاج خالل كأس العالم  2014في البرازيل

قدمــت مؤسســة أســباير زون خــال شــهر
رمضــان باقــة مكثفــة مــن الفعاليــات
االجتماعيــة والدينية واألنشــطة الرياضية،
فــي إطــار حرصهــا علــى تلبيــة احتياجــات
جميع أفراد المجتمع القطري من مختلف
الفئات واألعمار.
البقية ص ٥ ،٤

ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
newsletter@aspirezone.qa

بطل االسكواش القطري وخريج أكاديمية أسباير عبد الله
التميمي يفوز بجائزة العب العام في آسيا للشباب
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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

alized in businesses focusing

erce.

rfect Aspire Zone Foundation
rts excellence.

Aspire Logistics
Sports Event Management

•

Sports Venues

•

Rehabilitation

•

& Venues Management

•

Support Services Operation

15

يرجى استخدام الماسح الضوئي ()scan
في جهاز هاتفك لمتابعتنا على هذه الشبكات.
24/06/2013 14:22
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فــاز عبد الله التميمي ،خريج أكاديمية أســباير
وبطل االســكواش القطري ،في شــهر يونيو
بلقب أفضل العب آسيوي ناشئ لهذا العام
مــن االتحــاد اآلســيوي لالســكواش ،وذلــك
تقديــراً مــن االتحاد لــأداء الرائــع الذي حققه
الالعب خالل عام .2013
تقــدم الالعــب
يعبــر هــذا اإلنجــاز عــن مــدى
ّ
ّ
القطــري الــذي أصبــح المصنــف األول عالمياً
ضمــن قوائــم العبــي االســكواش الناشــئين
بعد احتفاظه ببطولة هولندا المفتوحة تحت
 19عاماً في أمستردام ،وحلوله بالمركز الرابع
في بطولة العالم للشباب في بولندا.
تحديــات صعبــة
ٍ
وســيواجه البطــل القطــري
خــال األيــام المقبلــة ،وذلك مــع انتقاله من
فئة الشــباب إلى فئة المحترفين الكبار ،حيث
سيصنف في المرتبة  73عالمياً.
ُ
وفي أحدث تصريحاته ،قال عبد الله التميمي:
“أود أن أتوجــه ببالــغ الشــكر وجزيــل العرفــان
لمدربــي جيــف هانــت وســتيوارت بوزويــل،
ّ
ولالتحــاد القطــري لالســكواش ،وزمالئــي
بمنتخب قطر الوطني لالسكواش ”.وأضاف:
“أود أن أشــكر الرعاة الذين احتضنوني ،خاصة
أكاديمية أسباير في الدوحة ،وأفراد طاقمها
الذيــن ســاعدوني بــكل مــا أوتــوا مــن قدرات
بطال عالمياً ”.
ألكون
ً

برشم يحطم رقمه
اآلسيوي بارتفاع 2.41
متراً في جولة روما
للدوري الماسي
حلــق بطــل العالــم فــي الوثــب العالــي
صاالت والقطري معتز عيســى برشم إلى
آفــاق جديــد بعــد أن حقــق المركــز األول
فــي الجولــة الرابعــة من الدوري الماســي
«جولــة رومــا» والتــي جــرت فــي يونيــو
الماضــي ،حيــث ســجل ارتفــاع  2.41متــراً
وبفارق سنتيمتر واحد عن رقمه اآلسيوي
السابق.
وبرشــم هــو مصدر فخر لقطــر ،فهو الفائز
بالميداليــة األولمبيــة البرونزيــة فــي لندن
 2012عــن فئة الوثب العالي وأحد خريجي
أكاديمية أســباير .كما اســتطاع أن يســجل
اســمه بالذهب في عالــم الرياضة والوثب
العالي بنجاحاته وإنجازاته المتالحقة.
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قدمت مؤسسة أسباير زون خالل شهر رمضان باقة مكثفة من الفعاليات االجتماعية والدينية واألنشطة الرياضية ،في إطار حرصها على
تلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع القطري من مختلف الفئات واألعمار.

روحانيات رمضان :برنامج
ديني مكثف ومتنوع

اســتضافت أســباير زون بالشــراكة مــع
مؤسسة الشــيخ ثاني بن عبدالله للخدمات
اإلنســانية (راف) البرنامــج الرمضانــي
“بشــائر الرحمــة” الــذي تضمــن سلســلة من

المحاضرات والنــدوات الدينية لكبار العلماء
والشــيوخ والتــي تناولت القضايــا التي تهم
المسلم في دنياه وآخرته.
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حيوية رمضان :المهرجان الرياضي الثالث
دشــنت مؤسسة أســباير زون مهرجان رمضان
الرياضي للســنة الثالثة على التوالي ،ويتضمن
 11لعبــة رياضيــة للرجــال والنســاء واألطفــال
من مختلف المســتويات والمهارات الرياضية،
باإلضافة إلى تلبية احتياجات ذوي االحتياجات
الخاصــة .اشــتملت المســابقات الرياضية على
كــرة القــدم الشــاطئية ،وكــرة الطائــرة ،وكــرة
القــدم ،وكرة الســلة ،وكــرة القدم للناشــئين،

وكــرة القــدم األمريكية ،وكرة اليد وســباقات
الســيارات بالريموت كنتــرول ،وتنس الطاولة.
كمــا أقيمــت األلعــاب الرياضيــة المخصصــة
للنســاء بالشــراكة مــع لجنــة رياضــة المــرأة
القطريــة .وحرصــت مؤسســة أســباير زون
علــى التعــاون مع اللجنــة البارالمبية القطرية،
لتنظيــم دورة تنــس الطاولــة لألفــراد ذوي
االحتياجات الخاصة.

إلــى جانب هذه األنشــطة الرمضانيــة ،انطلق
برنامــج “انتعــاش ونشــاط” ،الــذي تســتمر
فعالياتــه حتــى نهايــة شــهر أغســطس ،بمــا
يتيح للمجتمع القطري ككل فرصة اســتخدام
قبــة أســباير للجــري والســباحة ،للحفــاظ على
لياقتهم البدنية في شهور الصيف الحارة.

بهجة رمضان :فعاليات خاصة لألطفال
حرصاً على تلبية احتياجات األطفال ،قدمت أســباير زون فعاليات
خاصة لهم في قبة أســباير ،تضمنت األلعاب والقالع المطاطية
وأنشطة للتلوين والرسم ،ومنطقة للمرح ليلعب فيها األطفال،
في الوقت الذي تشــارك فيه العائالت في المسابقات الرياضية
الرمضانية.

“صوموا تصحوا”

تقاليد رمضان :ليلة القرنقعوه

من جهة أخرى ،أطلق مستشفى سبيتار مبادرة “صوموا تصحوا”،
نظــراً للشــعبية التــي حظيــت بهــا فــي العــام الماضــي .تضمنــت
الحملة نصائح صحية ومعلومات مفيدة ،لتشجيع أفراد المجتمع
علــى ممارســة الرياضــة والحفاظ على صحتهــم ولياقتهم البدنية.
نُ شرت النصائح على مواقع التواصل االجتماعي ،وهي من إعداد
كبــار الخبــراء الرياضيين في ســبيتار .كما أصدر المستشــفى ،ضمن
هذه الحملة ،إمســاكية شــهر رمضان متضمنــة بعض المعلومات
المفيدة لكل مسلم.

احتفلت مؤسســة أســباير زون بقرية القرنقعوه ،مع عدد من المؤسسات
واألنديــة والجهــات الرياضيــة ،يوم الجمعة  ١٣رمضــان الموافق  ١١يوليو.
واستمتع األطفال المشاركون بالعديد من األنشطة العائلية والترفيهية
المميــزة ،التــي تضمنــت المنافســات واألنشــطة الرياضيــة والفقــرات
من منتدى الدوحة
الترفيهيــة المتنوعــة .أقيمت الفعاليات بمشــاركة كل ِ
الرياضي الدولي ،ودوري نجوم قطر ،واللجنة األولمبية القطرية ،واالتحاد
القطــري أللعــاب القــوى ،واالتحــاد القطــري للجمبــاز ،واالتحــاد الدولــي
للســباحة (بطولة العالم للســباحة) ،ونادي لخويــا الرياضي ،ونادي الجيش
الرياضي.
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أكاديمية أسباير تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أبطال الرياضة الواعدين
دفعة  2014تضم  29خريجاً واعداً وطالباَ رياضياً موهوباً

فــي احتفــال مشــهود حضــره نخبة مــن كبار
الشــخصيات ونجــوم الرياضــة فــي قطــر،
احتفلــت أكاديميــة أســباير بتخــرج دفعــة
جديــدة تضــم  29خريجــاً واعــداً مــن الطالب
الرياضييــن والمتميزيــن علميــاً  ،فــي يونيــو
الماضي.

وعلمياً  ،والعديد من هؤالء الخريجين نجوم
فــي المالعب وأبطال فــي رياضات متنوعة
مثــل ألعــاب القــوى والجــري واالســكواش
وتنــس الطاولــة وغيرهــا ويتطلعــون
للمنافســة باســم قطــر فــي دورة األلعــاب
األولمبية  2016في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

تضــم دفعــة الطــاب الذيــن تخرجــوا هــذا
العــام مــن أكاديمية أســباير نخبة من أفضل
الرياضييــن الواعديــن والمتفوقيــن دراســياً

من هؤالء الخريجين ،الذين صنعوا ألنفسهم
اســماً كبيــراً  ،البطــل العالمــي أشــرف أمجد
محمــد الصيفــي ،الذي حقــق رقماً قياســياً

عالميــاً جديــداً فــي بطولة العالم للناشــئين
أللعاب القوى في لعبة رمي المطرقة في
العام .2012
كمــا تــم تكريم  21العبــاً يافعاً لكــرة القدم،
منهــم العبــون موهوبــون يتدربــون حاليــاً
في فرق الناشــئين في أشــهر نوادي أوروبا
في إســبانيا وفرنســا وبلجيكا والنمسا ،في
الحفل.

أسباير تدشن بوابة “الحياة في
أسباير” لتعريف المجتمع بأنشطتها
البوابة اإللكترونية تمثل قناة جديدة
للتواصل بين أسباير زون والجمهور

أطلقت مؤسسة أسباير زون البوابة اإللكترونية المجتمعية الجديدة
’الحياة في أســباير‘ في احتفال رســمي أقيم في شــهر مايو وحضره
كبــار مســؤولي مؤسســة أســباير زون وعــدد مــن كبــار الشــخصيات
القطرية.
تم إنشــاء البوابــة اإللكترونيــة  ،www.lifeinaspire.qaبالتزامن
مــع إطــاق مبــادرة الحياة في أســباير ،بهدف تقديــم نافذة تواصل
دائمــة يتعــرف مــن خاللهــا المجتمــع علــى األنشــطة والفعاليــات
التــي تقدمهــا أســباير زون فــي إطار هــذه المبادرة .يحتــوي الموقع
علــى باقــة متنوعة من المعلومات األساســية مثل دليل األنشــطة
اليومية ،وأســرار الحفاظ على الرشــاقة واللياقة البدنية ،وبه قســم
خــاص باألنشــطة والفعاليــات العائليــة ،باإلضافــة إلى نشــرة إخبارية
إلكترونيــة تصــدر كل أســبوعين ،وتعــرض بالتفصيــل أحــدث أخبــار
وفعاليات أسباير زون.

قال السيد خالد عبدالله السليطين ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير
زون ،بهــذه المناســبة“ :يعــزز موقــع الحيــاة فــي أســباير الجديــد رســالة
أسباير زون الرئيسية التي تهدف في المقام األول إلى المساهمة في
إنشــاء مجتمع صحي نفســياً وبدنياً بما يتســق وينســجم مع رؤية قطر
الوطنية ”.2030
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نجوم المنتخب العاجي لكرة القدم يختارون سبيتار للعالج قبل كأس العالم
 2014في البرازيل
الزيارة تأتي ضمن اتفاقية عالجية بين مستشفى سبيتار واالتحاد العاجي لكرة القدم
قــام يايــا تــوري ،نجــم نادي مانشســتر ســيتي
ومنتخــب ســاحل العــاج ،بزيــارة لمستشــفى
سبيتار في شهر مايو لتلقي العالج من إصابة
طفيفــة ومــن أجــل االســتعداد لبطولة كأس
العالم في البرازيل.

أفريقــي هــذا العــام ،بمستشــفى ســبيتار،
بقوله“ :إنه مكان رائع .هذه هي المرة األولى
التــي أرى فيها مستشــفى بهــذه اإلمكانيات
والتجهيــزات .حتــى فــي أوروبــا ال يوجــد
مستشفى مماثل”.

وأشــاد تــوري ،الــذي فــاز بلقب أفضــل العب

قــدم أيضاً
جدير بالذكر أن مستشــفى ســبيتار ّ

خدمــات العــاج الطبــي لعدد آخر مــن العبي
المنتخــب العاجــي ،منهــم ديدييــه دروجبــا،
وسول بامبا ،وماثيس بولي ،والسينا تراوري،
وقعت في
وذلــك بمقتضــى االتفاقية التــي ّ
مطلــع العــام الجــاري بين مستشــفى ســبيتار
واالتحاد العاجي لكرة القدم.

البطل األولمبي الجزائري
توفيق مخلوفي يتلقى
العالج في سبيتار
استفاد الالعبون من الخبرة
المتميزة والتجهيزات الطبية
الراقية خالل الدوري الماسي
أللعاب القوى
قــام بطل ألعــاب القوى األولمبــي ،توفيق
مخلوفــي ،بزيــارة لمستشــفى ســبيتار فــي
مايو لتلقي العالج الطبيعي قبل مشــاركته
فــي الجولــة الثانيــة مــن الــدوري الماســي
أللعــاب القــوى الــذي أقيــم فــي مدينــة
شنغهاي الصينية من نفس الشهر.

دورة األلعاب األولمبية في لندن عام ،2012
ثالــث رياضي مــن أبطال ألعاب القوى الذين
زاروا ســبيتار لتلقي العالج ،بعد مشــاركتهم
فــي الجولــة األولــى مــن الــدوري الماســي
أللعــاب القــوى ،والتــي جــرت فعالياتها في
الدوحة.

وبهذه الزيارة ،يكون الرياضي الجزائري الفائز
بالميداليــة الذهبيــة لســباق  1500متــر فــي

وكانــت فاليري أدامز ،البطلة األولمبية في
رمــي الجلــة ،وكمبرلــي وليامــز ،بطلــة القفز

الثالثــي الواعــدة ،قــد خضعتــا لفحوصــات
طبيــة شــاملة بمستشــفى ســبيتار خــال
إقامة الدوري الماسي في الدوحة ،فتألقتا
فــي البطولــة .فتمكنــت النيوزيالندية أدامز
مــن الفــوز بالمركــز األول بجــدارة بعــد أن
قذفــت الكــرة لمســافة  20.20متــر خــال
محاولتها األولى .وفي الوقت نفسه ،نالت
الجامايكيــة وليامز المركز الثالث في بطولة
القفز الثالثي للسيدات.
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السيد علي عبد الله حسن ،رئيس استاد خليفة الدولي ،وواحد من قدامى العاملين في مؤسسة أسباير

زون .اكتســب خبــرة عريقــة علــى مــدار الســنوات فــي القطاع الرياضــي في الدولــة .تدرج فــي المناصب،
إلــى أن صــار عالمــة فارقة في فن إدارة الفعاليات والمنشــآت ،بفضل تمرســه وقدرتــه على متابعة أدق

التفاصيل .وخالل هذه الســنوات العديدة ،كان شــاهداً على التطور الذي لحق بالرياضة وباســتاد خليفة
الدولي ،فكان لنا معه هذا اللقاء.
كم سنة عملت في استاد خليفة
الدولي ؟
عند تخرجي من الجامعة في عام ١٩٨٠
ميالديــاً عملــت مباشــرة فــي القطاع
الرياضــي والمعــروف وقتهــا باســم
المجلس األعلى لرعاية الشباب ،وتدرجت في
الوظائف بداية من مشرف فني حتى وصلت
فــي عــام  ١٩٨٦إلــى منصــب مســاعد مديــر
إدارة الشؤون الفنية والمنشآت الرياضية في
الدولة ،وقتها انضم استاد خليفة -والذي تم
إنشــاؤه فــي عام  - ١٩٧٦إلــى مهام المجلس
األعلى للرياضة.

ما هي أبرز إنجازاتك المهنية؟
هنــاك الكثيــر مــن المراحــل واألعمــال
التــي ســاهمت فيهــا خــال  ٢٩عامــاً

وفــازت دولــة قطر باللقب للمــرة األولى في
تاريخها.

عملــت فيهــا فــي هيئات مختلفــة في قطاع
الرياضــة فــي قطــر ،بدايــة مــن المجلــس
األعلــى للرياضــة ثــم الهيئــة العامــة للشــباب
والرياضة وبعد ذلك اللجنة األولمبية األهلية
القطريــة ،وفــي األخير مؤسســة أســباير زون.
هــذا باإلضافــة إلــى عضوية بعــض االتحادات
مــن بينهــا اتحــاد الكــرة الطائــرة واتحــاد تنــس
الطاولــة .كما ســاهمت في تأســيس كل من
بيــوت الشــباب القطريــة ،ومراكــز الشــباب
القطرية .كما عملت على تســجيل دولة قطر
فــي منظمــة الرياضــة للجميــع ومقرهــا فــي
بلجيكا .أيضاً كنت من بين المؤسســين لنادي
التضامن والذي أصبح اآلن نادي أم صالل.

فــي عــام  ١٩٩٥اســتضافت قطــر بطولــة
كأس العالــم للشــباب والتــي فــازت بها دولة
االرجنتيــن .وتكمــن اإلثــارة فــي ان البطولــة
كان مــن المفترض تنظيمها في نيجيريا ولكن
تــم نقــل البطولة لتفشــي أحــد األوبئة هناك
وتقدمــت دولــة قطــر الســتضافة البطولــة،
وكان البــد مــن إتمــام كافــة االســتعدادات
للبطولــة فــي جــدول زمنــي ضيــق ال يتجــاوز
عدة شــهور .وقد خرجت البطولة بشــكل رائع
بشهادة جميع المشاركين.

هــذا باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي إعــداد
اســتاد خليفة لكافــة البطوالت الكبرى ،بداية
مــن بطولــة الخليــج الحاديــة عشــرة فــي عام
 ١٩٩٢والتــي تعــد مــن أبرز البطــوالت التي تم
تنظيمهــا على اســتاد خليفة في ذاك الوقت

أخبرنــا عن اســتعداداتك للمباراة
األولــى فــي االســتاد؟ مــا
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االختالفــات بين المباريــات التي
تقــام اليــوم والمباريــات التــي
أقيمت قبل  15عاماً ؟
قديمــاً كانــت االســتعدادات مجــرد إجــراءات
متبعة عادية وتختلف وفقاً لخبرة المســؤول
وإمكانيــة فريــق العمــل .ولكــن حاليــاً أصبــح
الموضــوع أكثــر احترافيــة وهنــاك نظــم
عالميــة متبعة إلعداد االســتادات للبطوالت
والفعاليــات ،كل هــذا يرفــع مــن ســقف
التوقعــات منــا كأســباير .هــذا باإلضافــة إلــى
تغيــر الكثيــر مــن قوانيــن الفيفــا ومتطلبــات
االتحادات الدولية.
حاليــاً وفــي ظل توفــر اإلمكانــات ومع وجود
مجموعــة العمــل المتكاملــة فــي أســباير
والتــي تعطــي مســاحة أكبر للتركيــز على أدق
التفاصيــل واالهتمام بهــا ،على عكس قديماً
حيــث كانــت المســؤولية ملقــاة علــى عاتــق
شــخص واحــد وعليــه التنســيق بيــن الجهــات
المعنية.
هــذا إلــى جانــب اإلقبــال الجماهيــري الغفيــر
الــذي تحظــى بــه كرة القــدم في دولــة قطر.
ووجــود مناطــق للجماهير حاليــاً والعديد من
الفعاليــات الترفيهية قبــل وبعد المباراة على
عكــس الفعاليــات قديمــاً حيــن كان الجمهور
يحضر فقط للمباراة.

Z O N E

A S P I R E

مــا هــي أكثــر اللحظــات التــي
عشتها إثارة في استاد خليفة؟
بال شك أكثر اللحظات إثارة خالل حفل
االفتتاح دورة األلعاب اآلســيوية في
عــام  .٢٠٠٦فــي ذلــك الوقت لم أكن
عضــواً فــي أي من اللجان المنظمــة للبطولة
ولكنــي كنــت مدير اإلســتاد وكنــت في قلب
االســتعدادات والتجهيــزات للبطولــة ،وكان
صعــود ســعادة الشــيخ محمــد بــن حمــد آل
ثانــي بالحصــان علــى الــدرج إلضــاءة الشــعلة
األولمبيــة ووقتهــا هطلــت األمطــار بغــزارة
بشكل غير متوقع ،وكنا جميعاً نترقب إلى أن
أضيئت الشــعلة معلنة انطالق البطولة التي
كانت خطوة هامة في تاريخ قطر الرياضي.

عندمــا بــدأت العمــل في اســتاد
خليفــة الدولــي؟ هــل خطــر على
بالــك يومــاً بأنــه سيســتضيف
بطولة كأس العالم لكرة القدم؟
صراحة لم أكن أتوقع يوماً ما أن تنظم
دولــة قطر نهائيــات كأس العالم لكرة
القــدم  .٢٠٢٢ولكــن كان هناك العديد
من الدالالت والمؤشرات على جاهزية
دولة قطر واستاد خليفة الستضافة الفعاليات
العالميــة انطالقاً مــن التجربة الناجحة لتنظيم
كأس العالــم للشــباب فــي عــام  ١٩٩٥وتالهــا
النجاح المبهر لدورة األلعاب اآلسيوية

أغسطس | 2014

 ٢٠٠٦والتي كانت تحدي كبير ليس فقط على
مســتوى التنطيم ولكن على نطاق المجتمع
حيــث كانت هناك تخوفات من توقف الحياة،
فشــاهدنا النــاس وهــي تشــتري تموين شــهر
كامــل ظنــاً منهم بأن الطرق ســتكون مغلقة
وبــأن حركــة الســير ســتكون هســتيرية ،نتيجــة
الســتضافة قطــر لبطولــة كبــرى .ولكــن ذلك
الشــيء لم يحدث بفضــل التنظيم والتخطيط
الجيــد الــذى اعتــادت عليه دولة قطــر بفضل
القيــادة الرشــيدة ثــم بعــد ذلــك التنظيــم
االحترافــي لــدورة األلعــاب العربيــة فــي عــام
.٢٠١١

ما أكثر ما تتطلع إليه في بطولة
كأس العالم لكرة القدم 2022؟
كدولــة مضيفــة أتمنــى أن تخــرج
البطولــة بشــكل يليــق بدولــة قطــر
وبالعالــم العربــي أجمــع ويفتــح الباب
أمــام العديد من الدول العربيــة للتواجد على
ســاحة تنظيــم الفعاليــات الكبــرى العالميــة.
ولكــن أمنياتــي هــي أن يكون لدينــا فريق كرة
قــدم قــوي ينافــس الفــرق العالميــة ويقــدم
كرة قدم جميلة.
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أبطال أكاديمية أسباير
يمثلون قطر على الساحة الرياضية العالمية

اختيار ثنائي من األكاديمية لتمثيل قطر في بطوالت تنس الطاولة العالمية المؤهلة
لألولمبياد
ّ
مثــل عبــد الرحمــن النجــار ،نجم تنــس الطاولة
فــي أكاديميــة أســباير ،دولــة قطــر فــي دورة
تصفيــات األلعــاب األولمبيــة للشــباب التــي
أقيمت في تايالند في أبريل الماضي.
وقد انضم جاســم الســندي إلى النجار ،وذلك
لتمثيــل المنتخــب القطــري األول لتنــس

الطاولــة في بطولــة كأس العالم في اليابان،
وجديــر بالذكر أن الســندي قد ُصنّ ف كخامس
أفضل العب تنس طاولة في دولة قطر.
دليــا جديــداً علــى نجاح
ويعتبــر هــذا االختيــار
ً
جهــود أكاديمية أســباير وتفوقهــا في تحديد
المواهــب الواعــدة وصقلهــا وتدريبهــا فــي

مجال رياضة تنس الطاولة.
جديــر بالذكــر أن منتخــب قطر الوطنــي لتنس
الطاولــة أصبــح مــن أســرع الفــرق العالميــة
تطوراً  ،ال ســيما بعد فوزه المســتحق ببطولة
دول مجلــس التعــاون الخليجــي لهــذه اللعبة
في عام .2013

منتخبات السباحة
الدولية تطور مهاراتها
في غرف محاكاة
االرتفاعات بمستشفى
سبيتار
السباحون يستخدمون
أسلوب العيش في غرف
تحاكي المرتفعات العالية
والتمرين عند مستوى
سطح البحر.

اكتســبت غــرف محاكاة االرتفاعــات العالية
ونقص األكســجين شهرة واسعة في عالم
الســباحة الدوليــة ،حيــث حضــرت منتخبــات
الســباحة مــن أســتراليا وجنــوب أفريقيا إلى
قطــر لالســتفادة مــن برامــج التدريــب فــي
مستشــفى ســبيتار القائمــة على “أســلوب
العيش في غرف تحاكي المرتفعات العالية
والتمرين عند مستوى سطح البحر”.
وكان منتخــب الســباحة األســترالي أللعاب

الكومنولــث قد خــاض برامج تدريب مكثفة
فــي مستشــفى ســبيتار فــي شــهر مايــو
اســتعداداً أللعــاب جالســجو ،بينمــا جــاء
منتخــب جنــوب أفريقيا للســباحة في شــهر
يونيو.
واســتفاد المنتخبــان مــن غــرف ســبيتار
التــي تحاكــي االرتفاعــات العاليــة وأجــواء
نقــص األكســجين ،لضمــان معايشــة أجــواء
االرتفاعــات العاليــة ،ثــم واصــل المنتخبــان

تدريباتهمــا بعــد ذلــك فــي مجمــع حمــد
لأللعاب المائية بأسباير زون.
أثمرت هذه التدريبات عن تمكين سبيتار من
وضــع اســتراتيجية طويلــة األمد للســباحين
والرياضييــن ،تتضمــن محــاكاة الحيــاة فــي
المرتفعــات العاليــة ،وذلــك فــي إطــار
برامــج التدريــب التــي يقدمها المستشــفى
للرياضيين.
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أكاديمية أسباير تستضيف
بطولة دولية في كرة القدم
خــال بطولــة دورة “الليجــا – تحــدي أســباير
للناشــئين” دون  15ســنة التــي أقيمــت فــي
أكاديميــة أســباير فــي شــهر أبريل ،نجــح فريق
أتلتيكو مدريد في الفوز بالنســخة األولى من
البطولــة لالعبيــن تحــت  15ســنة ،حيث تغلب
علــى فريــق فيالريــال  2-4فــي مبــاراة مثيــرة
شــهدت ندية واضحة وانتهــت باالحتكام إلى
ضربات الجزاء.
شارك في البطولة التي استمرت خمسة أيام
بعــض من أكبر وأفضل نوادي كرة القدم في

إســبانيا ،إلــى جانــب الفــرق القطريــة الممثلــة
ألكاديمية أســباير وفريــق اتحاد المدارس من
دولة قطر ،باإلضافة إلى فرق أخرى زائرة هي
أتلتيكو بلباو وإســبانيول وألميريا وســبورتينج
خيجون.
وصــرح الســيد خالــد عبــد اللــه الســليطين،
الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة أســباير زون،
بهــذه المناســبة“ :نســعى دومــاً مــن خــال
كافــة أعضــاء مؤسســة أســباير زون إلــى دعم
الرياضــة فــي دولة قطر ،وهذا مــا تؤكد عليه

اســتضافتنا لتحــدي ال ليجا للمــرة االولى في
دولــة قطر ،األمر الذي يدعــم فرقنا المحلية،
كمــا أنــه يوفــر للمجتمــع القطــري فرصــة
االستمتاع بمشاهدة نجوم المستقبل”.
وقــد وفــد إلــى أســباير زون مئــات المتفرجين
لتحيــة فريقهــم المفضــل واغتنــام الفرصــة
لمشاهدة الالعبين الناشئين الذين سيصبحون
غداً نجوماً المعين في كرة القدم.

سبيتار يستعرض خبراته الطبية في
مؤتمر عالمي ريادي في موناكو
مدير مركز البحوث والتعليم
بمستشفى سبيتار يشارك في إلقاء
الكلمة االفتتاحية المشتركة لمؤتمر
اللجنة األولمبية الدولية
أكد مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي الرائد
في الشرق األوسط التزامه المستمر بحماية صحة الرياضيين
الفعالــة فــي مؤتمــر اللجنــة األولمبيــة
مــن خــال مشــاركته ّ
الدوليــة حــول تجنــب اإلصابــة والمــرض ،والــذي ُعقــد فــي
موناكو في شهر أبريل.
ويعتبــر هــذا المؤتمر من أهم الفعاليــات العالمية التي تهتم
بالجانب الســريري في مجال الطب الرياضي ،وقد شــارك في
المؤتمر ،الذي استمر لمدة يومين ويعقد كل ثالث سنوات،
لفيف من ألمع األخصائيين العالميين.
شــارك عدد من خبراء ســبيتار كالدكتور روالد بار ،مدير برنامج
سبيتار للحد من اإلصابات والوقاية من األمراض والذي ترأس
اللجنــة العلميــة بالمؤتمــر ،كمــا بــرز دور ســبيتار فــي المؤتمر
مــن خــال الكلمــة االفتتاحيــة المشــتركة ،والتي شــارك في
إلقائهــا البروفيســور كريم خــان ،مدير مركز البحــوث والتعليم
بمستشفى سبيتار.
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أكاديمية أسباير تنظم مؤتمراً عالمياً الكتشاف المواهب الرياضية
التقت في أكاديمية أسباير في أبريل الماضي
كوكبــة من أهم كشــافي المواهــب الرياضية
في العالم ،وذلك في ســياق “مؤتمر أســباير
الكتشــاف المواهــب” .اســتمر المؤتمر لمدة
يوميــن بهــدف استكشــاف أحــدث وأفضــل
التقنيات الكتشاف أبطال المستقبل.
ســلط المؤتمــر الضــوء علــى أكثــر الوســائل
فعالية الكتشــاف نجوم المســتقبل ،وشــارك

فيــه العديــد مــن الباحثيــن والكشــافين
المشــهورين كمتحدثيــن فــي النــدوات
والجلسات المختلفة.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن اكتشــاف المواهــب
الواعــدة أصبــح أولويــة ملحة فــي العديد من
الدول في الســنوات األخيرة ،حيث يتم إنشــاء
البرامج المتخصصة لتحديد األبطال الرياضيين
وصقل مهاراتهم منذ نعومة أظفارهم.

وفــي دولــة قطــر ،يتــم اكتشــاف المواهــب
الرياضيــة الفــذة مــن خــال برنامــج أكاديميــة
أســباير المرموق الكتشــاف المواهــب ،الذي
يقــوم بفحــص وفرز زهــاء  3000طفــل قطري
من طالب المدارس كل عام.

ناشئو أسباير يتألقون أمام الفرق األوربية في الدوري الثالثي لكرة القدم
تنافســت فــرق أكاديميــة أســباير المكونــة
مــن العبــي كرة القــدم تحت  16و 17ســنة
مــع أقــوى منتخبــات الناشــئين فــي أوروبا
وأمريكا الالتينية ،خالل الموســم السادس
مــن الــدوري الثالثــي لكــرة القــدم ،والذي
أقيم في شهر مايو.
ورغــم أن طــاب األكاديميــة لــم يتفوقــوا
بالء
علــى أقرانهــم الدولييــن ،لكنهــم أبلــوا ً
حسناً أمام فريق “بالميراس” البرازيلي تحت

 17ســنة ومنتخب الدانمارك الوطني تحت
 16ســنة فــي عــدد مــن المباريــات المثيرة،
األمــر الذي يؤكد علــى التقدم الكبير الذي
حققــه العبو األكاديمية مقارنة بالموســم
السابق.

العالمية ،منذ إطالقها في ســبتمبر ،2013
ّ
األكاديمية
حيث أقيمت ســت دورات فــي
ّ
فــي الدوحــة ،شــاركت فيهــا ألمــع األنديــة
مــن مختلــف دول العالــم ،مثــل ليفربــول
وبينفيكا وأجاكس.

وفــي إطــار المســابقة ،واجــه طــاب
أكاديميــة أســباير أقــوى فــرق الناشــئين
فــي العالــم ،بهــدف االحتــكاك واكتســاب
الكروية
التجربة واالســتفادة من المدارس
ّ
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أطفال قطر يشاركون في أكبر مهرجان وطني كروي للمدارس االبتدائية
المهرجان فرصة الكتشاف المواهب الرياضية الناشئة لضمها إلى أكاديمية أسباير
شــارك نحو  300طفل من  22مدرسة ابتدائية
فــي قطــر ،فــي مهرجــان أكاديميــة أســباير
الســنوي الثالــث لــدوري المــدارس فــي كــرة
القــدم الخماســية .يعــد المهرجــان األكبــر من
نوعــه فــي قطــر ،حيــث يقــام بيــن المــدارس
االبتدائيــة فــي لعبــة كــرة القــدم ،وهــو مــن
تنظيــم مراكــز تنمية مهــارات كــرة القدم في
ّ
ومثــل كل مدرســة أفضــل
أكاديميــة أســباير.
العبيهــا من طلبة الصــف الثالث الذين تتراوح
أعمارهم بين  7و 8سنوات ،والذين استعرضوا

مهاراتهم الكروية من خالل  50مباراة ،امتدت
كل منها نحو  10دقائق على الملعب الداخلي
في قبة أسباير.
ُيعــد هــذا المهرجــان فرصــة لخبــراء أســباير
الكتشــاف المواهــب الناشــئة بيــن األطفــال
الذيــن يقدمون مهــارات مبهرة ،بما يتيح لهم
فرصــة االنضمــام ألكاديميــة أســباير ليصبحوا
رياضيين محترفين.

وفــازت مدرســة األندلــس ببطولــة  2014بعد
أن تغلبــت علــى أم صــال بنتيجــة  .1 - 2أحــرز
هــدف الفــوز الطفــل إســماعيل مســعد ذو
الســبع ســنوات ،والــذي رفــع كأس البطولــة،
وحصــل علــى ميداليــة ذهبيــة مــن كابتــن
المنتخــب اإلســباني وريــال مدريــد الســابق
راؤول غونزاليــس الــذي يلعــب اآلن لصالــح
نادي السد.

سبيتار يستضيف مؤتمراً حول إصابات الكتف
الجراحون من كل دول الخليج يتبادلون المعرفة حول سبل تحسين جراحة الكتف
اســتضاف مستشــفى ســبيتار مؤتمــر ’الدورة
المتوســطة الثالثــة لجراحة الكتــف بالمنظار‘،
في مايو الماضي ،وذلك في ســياق شــراكته
مــع مؤسســة ســميث آنــد نفيــو العالميــة
المرموقة.
وتــرأس المؤتمر الدكتور فيليب الندرو ،رئيس
قسم الجراحة بسبيتار ،وتضمن جدول أعماله

مجموعــة مــن المحاضــرات وورش العمــل
التــي تناولــت أحــدث األســاليب فــي معالجــة
إصابات الكتف بالمنظار .وشارك في المؤتمر
أكثــر من ثالثيــن جراحاً من كبرى المؤسســات
الطبيــة ومراكز الرعايــة الصحية في المنطقة
مــن المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات
العربيــة المتحــدة .وخــال هــذا المؤتمــر
الــذي اســتمر لمدة يوميــن ،ناقــش الجراحون

التقنيــات الجديدة في مجال جراحة المناظير،
كمــا اطلعــوا على أحدث البحوث الطبية التي
قدمهــا الجراحــون العالميــون حــول أســاليب
وتقنيات جراحة وإعادة ترميم الكتف.
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نظمت مؤسســة أســباير زون في شهر يونيو
ّ
“ســباق المــرح حــول أســباير” لمســافة ســتة
كيلومتــرات ،والــذي منــح ســكان الدوحة من
الرجال والنساء واألطفال من مختلف األعمار
والجنسيات فرصة استكشاف بعض المناطق
التي لم يشــاهدوها من قبل في أســباير زون.
ولــم تعلــن أســباير زون عــن المســار المحــدد

Z O N E

للســباق إال فــي بدايتــه ،ممــا عزز اإلحســاس
بالتشــويق واإلثــارة بيــن  400مشــارك مــن
مختلف األعمار والفئات.
كان األثيوبي إسكندر فولي 27 ،عاماً  ،هو أول
من وصل إلى خط النهاية حين أكمل الســباق
وعبر عن ســعادته
فــي  21دقيقــة و 20ثانيــةّ ،

A S P I R E

قائال“ :إنني ســعيد للغاية بمشــاركتي
بفــوزه
ً
في هذا السباق وبتحقيق هذه النتيجة .إنني
أســتمتع كثيــراً بالســباقات واألنشــطة التــي
تقيمهــا أســباير زون ويشــارك فيها عــدد كبير
من الناس من مختلف األعمار”.

سبيتار يتقدم للصدارة بتركيب جهاز
ريادي في التصوير اإلشعاعي
أول مستشفى في قطر يمتلك جهازاً من
يؤمن صوراً بجودة عالية
جنرال إليكتريك ّ
الوضوح والدقة
برهــن مستشــفى ســبيتار مــن
جديــد علــى التزامــه الراســخ
الخدمــات
أرقــى
بتقديــم
الطبيــة لمرضــاه ،مــن خــال
تركيــب جهــاز األشــعة المتطــور
بتقنيــة الرنيــن المغنطيســي

GE Healthcare DiscoveryMR750w 3.0T

فــي شــهر يونيــو مــن إنتــاج
ويعــد
شــركة جنــرال إلكتريــكُ .
مستشفى سبيتار أول مستشفى
فــي قطــر يشــغل جهــاز األشــعة
المتطــور الــذي يوفــر حزمــة
متكاملــة مــن الخدمــات الطبيــة

المتقدمــة وصــور األشــعة فائقــة
الدقــة والوضــوح ،والــذي تــم
ليقــدم تجربــة
تصميمــه خصيصــاً
ّ
طبيــة مريحة للمرضى أثناء التقاط
صور األشعة.
ينتــج جهــاز األشــعة المتقــدم
صــوراً فائقــة الجــودة والنقــاء
للشــرائح والتركيبــات المعدنيــة
لتحســين عرض العظام واألنسجة
الناعمــة ،األمر الــذي يتيح لألطباء
التشــخيص الشــامل والدقيــق
عقــب جراحــات تركيبــات العظــام
في مناطق الجسم المختلفة.
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استضافت أكاديمية أسباير في مايو الماضي
الــدورة الثانيــة لكرة القدم الخماســية وســط
أجــواء مفعمــة بالتحــدي واإلثــارة ،حيــث
تنافســت خمســة فــرق ضمــت كوكبــة مــن
نجــوم اللعبــة القطرييــن والدولييــن ،وذلــك
بهدف جمع التبرعات للجمعيات الخيرية.
تألق في دورة أكاديمية أسباير الثانية الخيرية
نخبــة مــن الالعبيــن المعروفيــن ،مــن بينهــم
الفرنسيان لوران روبير وديدييه دومي .وسبق

Z O N E

A S P I R E

ان شــهدت الــدورة األولــى فــي شــهر ينايــر
الماضي حضور أســطورة كرة القدم العالمية،
الفرنسي السابق زين الدين زيدان ،ومجموعة
أخرى من الالعبين المرموقين.
وشــرح مدير الدورة ،الســيد العربي البحراوي،
قائــا“ :ال تهــدف
الهــدف مــن البطولــة
ً
هــذه الــدورات لجمــع التبرعــات فحســب ،بــل
وللترويــج لكــرة القدم الخماســية أيضــاً  ،حيث
أصبحــت تحظــى هــذه اللعبة بشــعبية طاغية

أغسطس | 2014

في فرنســا والمملكة المتحدة ،لكنها ال تزال
في بداياتها في دولة قطر”.
جديــر بالذكــر أن أكاديميــة أســباير قامــت
بتنظيــم هــذه الــدورة بالتعــاون مــع منظمــة
إيليت  5الفرنســية ،وجامعــة باريس دوفينيه،
ومجموعة بوردا سبورت للمالبس الرياضية.

البطولة األولى لكرة
السلة للناشئين تبرز
المواهب القطرية
الواعدة في كرة السلة
العب قطري ناشئ يسير
على خطى والده البطل
المخضرم في كرة السلة
أتيحــت الفرصة لالعبين الواعدين الســتعراض
مهاراتهم في بطولة “ســام دنك للناشئين”
الثالثيــة في كرة الســلة للهــواة التي نظمتها
أسباير زون على مالعبها في شهر مايو.

إلى  15ســنة .وجدير بالذكر أن راشــد العبد
بطــا ســابقاً فــي نــادي
اللــه كان نفســه
ً
الريــان أشــهر نــوادي قطــر فــي لعبــة كــرة
الســلة خالل الثمانينات.

وشــاهد العــب كــرة الســلة القطــري
المحتــرف الســابق راشــد العبــد اللــه فريــق
ابنــه “( ”Who’s Nextمــن التالــي) يصعــد
إلــى قمــة الفوز فــي الفئــة العمرية من 12

تغلــب فريــق “ ”Who’s Nextعلــى فريــق
““ ”The Underdogsالخاســرون” بنتيجــة
 25إلــى  5أهــداف خــال المبــاراة النهائيــة
للبطولــة التــي جــرت فعالياتهــا فــي قبــة

أســباير  ،بمشــاركة أكثر مــن  60العباً وطالباً
مــن المدارس الثانوية فــي قطر ،بينما حصل
فريــق “( ”PISQبــي آي إس كيــو) علــى
المركــز الثالــث .وفي مباريــات الفئة العمرية
مــن  16إلــى  18ســنة ،تفــوق “ ”ISL1علــى
فريــق “ ”ISL 2في المباراة النهائية الصعبة
بنتيجــة  15-9بينمــا كان المركــز الثالــث مــن
نصيــب فريق “دريم تيم”.
15
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رحبت أكاديمية أسباير بدفعة جديدة تضم 60
طالباً رياضياً في حفل تعريفي كبير ،أقيم في
شــهر مايــو ،وحضره الطالب وأوليــاء أمورهم
ولفيــف مــن طاقــم التدريــس والمدربين في
األكاديميــة باإلضافة إلــى المعلمين واإلدارة
والطالب السابقين.

تضمــن االحتفــال جولــة شــاملة فــي مرافــق
أكاديميــة أســباير ،كمــا تحــدث عــدد مــن
الخريجيــن والطــاب الســابقين عــن تجاربهــم
الشــخصية مــن خــال البــث المرئــي ،ومنهــم
العب االســكواش المتميز عبد الله التميمي.
صرح إيفــان برافو ،المدير العام
وخــال الحفل ّ

مؤسسة منتدى الدوحة الرياضي تطلق
مبادرة عالمية لمكافحة العنصرية
والتمييز

يهدف برنامج غلوبال ووتش إلى إنشاء ميثاق
دولي للممارسات الرياضية
أعلنــت مؤسســة منتــدى الدوحــة
الرياضي الدولي عن إطالق مبادرة
جديــدة ،تهــدف إلــى مواجهــة
العنصريــة والتمييز في جميع أنواع
الرياضــة عنوانهــا غلوبــال ووتــش،
بالتعــاون مع مؤسســتي نيلســون
مانديال وتوكيو سكوالي.
وســوف تعقــد المبــادرة قمتهــا
العالميــة األولــى في جوهانســبرغ
بجنــوب أفريقيــا مــن  9إلــى 11
ســبتمبر  ،2014بحضــور عــدد مــن
المنظمــات الدوليــة والشــخصيات

Z O N E

الرائدة في عالم الرياضة ،باإلضافة
إلــى النشــطاء المناهضيــن للتمييــز
والعنصريــة ،وعــدد مــن الزعمــاء
السياســيين ،وممثلــي المجتمــع
المدنــي ،وغيرهــم مــن اإلعالميين
والباحثين المهتمين بالموضوع.
تهــدف القمــة إلــى وضــع ميثــاق
عالمــي ومرجعيــة وطنيــة للضبــط
ومقياس عالمي لمحاربة العنصرية
والقضــاء علــى التمييــز والعنصريــة
في جميع أنواع الرياضة.

A S P I R E

قيمنا أكثر
ألكاديمية أسباير
قائال“ :هذا العام ّ
ً
مــن  3000طالــب من جميع أنحاء قطر ،وقمنا
باختيــار الطــاب الجــدد بعد نجاحهــم في كل
االختبارات البدنية والنفســية الصارمة ،ويجدر
بنا أن نهنئهم على الفوز بفرصة الدراســة في
أكاديمية أسباير المرموقة”.

فندق الشعلة يطلق قائمة طعام
صحية بالتعاون مع خبراء التغذية
من سبيتار
أعلن فندق الشــعلة في شــهر يونيو عن إطالق قائمة طعام
صحيــة فــي إطــار مبــادرة جديــدة للعنايــة بالصحــة والتغذيــة،
بالتعــاون مــع خبــراء التغذيــة فــي مستشــفى ســبيتار .ويمكن
االطالع على هذه القائمة في مطاعم وصاالت الفندق.
علّ ــق الســيد محمــود الخطيــب ،اختصاصــي التغذيــة الرياضيــة
قائال“ :تمثل هذه
في مستشــفى ســبيتار على هذه المبادرة،
ً
المبــادرة إنجــازاً رائعاً لفندق الشــعلة ،حيث تؤكد اهتمام إدارة
الفندق بتوفير أفضل الخيارات الصحية للرواد والنزالء”.
وفي إطار هذه المبادرة ،تلّ قى  20طباخاً من الفندق تدريباً من
أجــل الحصول علــى مفهوم أفضل لمقومــات النظم الغذائية
الصحيــة وضمــان التنفيــذ الناجــح للبرنامج ،بمــا أن الطهاة هم
المفتاح الرئيسي لهذه المبادرة الصحية.
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أسباير ترعى المؤتمر األول لحماية
حقوق العمال في قطر
إيمانــاً منهــا بضــرورة صــون حقــوق العمــال فــي دولــة قطــر وإيجــاد
منــاخ عمــل أفضل يســاعدهم على العيش والعمل بكرامة ،شــاركت
مؤسســة أســباير زون ،مــع عــدد مــن المؤسســات المحليــة األخرى،
فــي رعاية المؤتمــر األول لحماية حقوق العمال في قطر في اليوم
األول من شهر مايو الماضي.
قامت اللجنة الوطنية لحماية حقوق اإلنســان بتنظيم هذا المؤتمر،
بالتعــاون مــع دار الشــرق ،تحــت رعايــة ســعادة الدكتــور عبــد الله بن
صالح الخليفي ،وزير العمل والشــؤون االجتماعية ،وســعادة الشــيخ
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون
الدولي ،وشــاركت في المؤتمر منظمــة العفو الدولية التي أصدرت
ً
خاصة
تقريراً مثيراً للجدل العام الماضي عن حقوق العمالة في قطر،
في مجال اإلنشاءات.

فندق الشعلة يفوز بلقب أفضل فندق فاخر في
قطر
أعلنت جوائز السفر لوجهات األعمال لسنة
 2014عن فوز فندق الشعلة بجائزة “أفضل
فنــدق فاخــر فــي الدوحــة” ،حيــث يتمتــع
فنــدق الشــعلة بأفخــم وأقــوى البرامــج
التكنولوجيــة فــي الغــرف ،والمطاعــم
الفريدة من نوعها ،إلى جانب وسائل الراحة
فائقة الفخامة.

حقيقــة ما يمكننا تحقيقه ،من خالل جهود
وإرضاء لضيوفنا الكرام ،ويسعدنا
موظفينا
ً
أن نمثــل دولــة قطــر فــي مجــال الفنــادق
والضيافــة العالميــة” .علمــاً بأنــه ســبق
للفنــدق الحصــول علــى نفــس الجائــزة في
العام .2012

وصــرح الســيد شــريف صبــري ،مديــر فندق
ّ
قائــا“ :تجســد هــذه الجائــزة
الشــعلة،
ً

مايكروسوفت تشيد ببوابة مؤسسة أسباير زون المبتكرة للربط بين
الموظفين

البوابة الجديدة تساعد الموظفين على التعاون وتحسين األداء الوظيفي

أشادت شركة مايكروسوفت ،شركة البرمجيات العمالقة ،على موقعها االلكتروني ببوابة  SPRINTاإللكترونية ،التي أطلقتها إدارة
مؤسسة أسباير زون لتوفير قنوات متطورة للتواصل بين الموظفين ،وللربط بين المؤسسات األعضاء التابعة ألسباير زون واإلدارات
التي يفوق عددها  70إدارة ،من أجل تســهيل العمليات والتواصل بين الموظفين واإلدارات .فذكر موقع شــركة مايكروســوفت بأن
البوابة “ :SPRINTمتطورة وملهمة للمؤسسات األخرى ،بحيث أنهم يستخدمونها كنموذج عند إنشاء استراتيجيات بواباتهم”.
تم تصميم النظام في أسباير ليضم بوابات أخرى ،كل واحدة منها مخصصة إلدارة ما ،بحيث تستطيع كل إدارة نشر المعلومات على
بوابتهــا الخاصــة بهــا .وفــي الوقت نفســه ،يمكّ ن النظام جميع موظفي أســباير مــن العمل تحت مظلة واحدة ،كما يســاعد على رفع
كفاءة أداء الموظفين والتعاون بشكل أفضل.
ســاعد هــذا النظــام الجديــد على إطــاق بوابة التواصل االجتماعي الداخليــة  ،Aspire CONNECTالتي تعتمد على مزايا الفيســبوك
ويامــر  Yammerوتُ ّمكــن الموظفيــن مــن النشــر االلكتروني وطرح االســتبيانات الداخلية واإلعالن عن الفعاليات وإنشــاء مجموعات
للنقاش.
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ألفريدو ريالنيو تحدث عن مسيرته المهنية الممتدة ألكثر من  20سنة في مجال الصحافة
الرياضية في كرة القدم
ألقى أحد أهم الصحفيين الرياضيين اإلســبان،
ألفريــدو ريالنيو ،كلمة هامــة أمام الصحفيين
الرياضييــن فــي قطــر ،وذلــك فــي مناســبة
نظمتهــا أكاديمية أســباير في أبريــل الماضي.
وكانــت هــذه الكلمــة فرصة نــادرة للصحفيين

القطرييــن للتحــاور مــع أحــد ألمــع وأشــهر
الصحفيين الرياضيين في العالم.
وحضر هذه المناسبة لفيف من خبراء الرياضة
المحلية والدبلوماســيين األجانــب ،تقدمتهم

ســعادة ســفيرة إســبانيا فــي قطــر ،الســيدة
كارمــن ديال بينيــا ،باإلضافة إلى الســيد إيفان
برافو ،المدير العام ألكاديمية أسباير.

سبيتار يطلق مبادرة “تغلّ ب على
الحر” للعام الثاني على التوالي
ّ
تهدف الحملة إلى حث المجتمع على
ممارسة الرياضة خالل الصيف تتضمن
إرشادات مفصلة وتوجيهات شاملة
للرياضيين وغير الرياضيين
أطلــق مستشــفى ســبيتار مبــادرة “تغلّ ب
الحــر” للعــام الثانــي علــى التوالــي،
علــى
ّ
لتشجيع كل أفراد المجتمع على ممارسة
الرياضــة واالســتمتاع بالصحــة واللياقــة
خالل فصل الصيف.
تهــدف المبادرة ،التي انطلقت في شــهر
يونيــو ،إلــى توعيــة ســكان قطــر بضــرورة
ممارســة الرياضــة بانتظــام وأمــان خــال
تعبــر المبــادرة عــن ثقافــة
الطقــس الحــارّ .
ســبيتار التــي تضــع نصــب أعينهــا الصحــة
واألمــان للجميــع ،وتنشــر كل مــا يهــم
المجتمع من معلومات وإرشادات مهمة

حــول كيفيــة الحفــاظ
على اللياقة خالل فصل
الصيف.
يتم نشر هذه اإلرشادات
باســتمرار طــوال فصــل
الصيــف علــى شــبكات
التواصل االجتماعي مثل تويتر ،وفيسبوك ،وانستغرام وموقع سبيتار االلكتروني .وتتضمن
العلميــة لتجنــب الجفــاف ،وأداء تمارين التحميــة باعتدال ،باإلضافــة إلى مقترحات
النصائــح
ّ
مكيفة ،وأماكن
حول المالبس المالئمة ،وتوفير المؤسسات لقاعات وغرف تبديل مالبس ّ
مظلّ لة ،وخطط لإلسعافات األولية والطوارئ وغيرها.

18
8/21/14 10:03 AM

AZF newsletter arb.indd 18

N E W S L E T T E R

Z O N E

A S P I R E

أغسطس | 2014

سبيتار يوفر أرقى خدمات الدعم الطبي لمنتخبي الجزائر وساحل العاج خالل
كأس العالم  2014في البرازيل
تحــول مستشــفى ســبيتار للطــب الرياضــي
ّ
وجراحــة العظــام خــال الســنوات القليلــة
الماضيــة إلــى قبلــة ألهــم العبي كــرة القدم
العالمييــن ،حيث تمكّ ن من مســاعدتهم على
بلوغ أقصى قدراتهم .ويســتمر ســبيتار بإثبات
تفوقــه والتزامــه المســتمر بدعــم الرياضييــن
هذا الصيف ،وذلك إثر إرساله لبعثتين طبيتين
إلى كأس العالم  2014في البرازيل.
وعملت البعثتان كمزود رسمي للدعم الطبي
لمنتخبــي ســاحل العــاج والجزائــر ،مــن عــاج
طبــي وفيزيائــي وإرشــادات غذائيــة وغيرهــا.
وبذلــك أمكن لســبيتار رعاية نخبــة من العبي
كــرة القــدم العالمييــن أمثــال يحيــى تــوري،
وديدييه دروجبا ،وشــيخ إســماعيل تيوتي من
ســاحل العاج ،وســفيان فغولي ،وسفير تايدر،
ونبيل بن طالب ،وفوزي غالم من الجزائر.
وتــرأس الدكتــور حكيــم شــلبي ،المديــر
التنفيــذي للبرنامــج الوطنــي للطــب الرياضــي
في مستشــفى ســبيتار ،البعثتيــن ،حيث علّ ق
علــى هــذا التحــدي المتمثــل بدعــم منتخبيــن
قائــا“ :لقــد قــام
عريقيــن فــي كأس العالــم،
ً
خبراؤنا بتقديم الدعم الطبي خالل التصفيات
التمهيدية وفي كأس العالم .ويمكن ألبطال
منتخبــي الجزائــر وســاحل العــاج أن يطمئنــوا

لتوفر أرقى دعم طبي ممكن من سبيتار”.
وخالل األســابيع القليلة الماضية ،قام طاقم
ســبيتار الطبــي بإجــراء فحــوص طبيــة شــاملة
لجميــع العبي الفريقيــن ،باإلضافة إلى تقييم
مــدى كفاءة الوظائف الفســيولوجية لديهم.
كما قام هؤالء بمعالجة إصابات أبرز الالعبين،
وذلــك للتأكــد مــن أنهــم فــي قمــة لياقتهــم
وقدراتهــم البدنيــة .وســبق لالعبــي الفريقين
أن زاروا مستشفى سبيتار قبيل انطالق كأس
العالم.
قائال“ :خالل األسابيع
وأردف الدكتور شلبي،
ً
قيــم طاقــم ســبيتار الطبي
القليلــة الماضيــةّ ،
صحــة ولياقــة كل العــب مــن خــال برنامــج
شامل ُصمم خصيصاً لهذا الغرض ..وقد قمنا
بمراقبــة أداء أعضــاء المنتخبيــن داخــل وخــارج
المالعــب طــوال فتــرة مشــاركتهم بــكأس
العالم للتأكد من أنهم في ذروة لياقتهم”.
قــدم الدعــم
وســبق لمستشــفى ســبيتار أن ّ
الطبــي للمنتخــب الجزائــري فــي كأس العالم
وفــر لطاقمــه
 2010بجنوبــي إفريقيــا ،ممــا ّ
خبــرات ثمينة فــي البطوالت الكبــرى .ويقول
الدكتــور شــلبي فــي هذا الشــأن“ :بعــد الدور
الناجــح الذي قمنا به في بطولة كأس العالم

األخيــرة ،اكتســب فريقنــا مــن األطبــاء وخبراء
العالج الطبيعي العديد من الخبرات المتنوعة
التــي بادرنــا إلــى اســتعراضها وتجســيدها في
هذا الصيف”.
وتميــزت البطولــة هــذا العــام بقــدر هائل من
الحمــاس فــي الجزائــر خاصــة والعالــم العربــي
عامــة ،وذلــك بعــد تأهــل منتخــب “محاربــي
الصحــراء” إلــى دور الســتة عشــر ،حيــث خــرج
بعدها المنتخب الجزائري من البطولة مرفوع
الــرأس ،بعــد مبــاراة ماراثونيــة مــع منتخــب
ألمانيــا القــوي ،انتهــت بفــوز األخيــر بهدفيــن
لهدف واحد.
وجديــر بالذكــر أن خدمات مستشــفى ســبيتار
ال تقتصــر علــى العبــي منتخبــي ســاحل العاج
والجزائــر خــال كأس العالــم  ،2014بــل ســبق
أن اســتفاد منهــا كوكبــة مــن ألمــع الالعبيــن
المشــاركين في هــذه البطولة ،مثل المهاجم
البرازيلــي الفــذ “هالــك” ،ونجمــي المنتخــب
الفرنســي بليــز ماتويــدي وبــاكاري ســانيا،
والالعب األسترالي المخضرم مارك بريشيانو،
والمهاجــم الروســي المشــهور الكســاندر
كيرجاكوف.
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احتفــاال بهيجاً بقرية القرنقعوه ،حضــره آالف األطفال بصحبة عائالتهــم إلحياء الليلة
أقامــت مؤسســة أســباير زون يــوم الجمعــة الماضي
ً
التراثية واالستمتاع بالعديد من الفعاليات التي أقيمت بهذه المناسبة.

كان الســيد علي الهتمي ،رئيس االتحاد القطري للجمباز ،من بين
الضيوف الذين شرفوا الحفل.

شــرف االحتفال كل من السيد خالد السليطين ،الرئيس التنفيذي
للمؤسســة ،وشــقيقه الســيد منصــور ،إلــى جانــب الدكتور بســام
قمبــر ،مستشــار تســويق أول ،والســيد علــي الكبيســي مستشــار
المــوارد البشــرية باإلنابــة ،والســيد ناصــر الهاجــري ،مديــر االتصال
المؤسسي بمكتب الرئيس.
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اســتضافت مؤسســة أســباير زون خالل شــهر مايو دورة شــاملة لتعليم “مهارات قيادة الدراجات” التي تســتهدف األطفال من  9إلى 11
ســنة بإشــراف مجموعة من المدربين والمحاضرين .وفي نهاية البرنامج ،تعلّ م األطفال كيفية قيادة الدراجات في بيئة آمنة ،كما تعلّ موا
أهمية اتباع قواعد السالمة المرورية في الطريق .وسيعود هذا البرنامج خالل شهر سبتمبر المقبل.

دارت فعاليات النسخة  56من مباراة كرة القدم التقليدية السنوية ما بين إنجلترا واسكوتلندا يوم  30مايو  2014على مالعب قبة أسباير.
وقد شهدت هذه المباراة مشاركة كوكبة من أبرز الالعبين الهواة.

دارت فعاليــات النســخة األولــى مــن “تحــدي البلنتــي” يــوم 10
مايــو ،حيث شــارك آالف األشــخاص في مســابقة ضربــات الجزاء،
وحظيت المسابقة بمشاهدة آالف المتفرجين الذين شاركوا في
المسابقة.

اختتمت منافسات دوري المجتمع في أسباير زون فعالياتها في
شــهر يونيو .وجذبت البطولة العديد من عشــاق كرة القدم وكرة
الســلة والكرة الطائرة من مختلف أنحاء قطر .وأقيمت المباريات
كل يــوم جمعــة وعلى امتداد ثمانية أســابيع فــي مالعب حديقة
أسباير.
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انتعاش ونشاط
 2يوليو –  31أغسطس  -قبة أسباير
تزخر الحياة في أسباير باألنشطة الرياضية المتنوعة ،ومن هنا ،ستقوم أسباير خالل الفترة الممتدة من  2يوليو إلى  31أغسطس بفتح أجمل
منشآتها ألفراد المجتمع ،يومي األحد واألربعاء من كل أسبوع ،ما بين الساعة  7:30و 9:30مساء ،حيث ستقام حصص مفتوحة للسباحة والجري في
أجواء مكيفة بعيداً عن حر الصيف ،وذلك في مسبح ومضمار ألعاب القوى بقبة أسباير.
التسجيل مفتوح لغاية  31أغسطس.

سباق ألوان الحياة
 27سبتمبر  - 2014أسباير زون
ألوان الحياة ،سباق يمتد لمسافة  5كيلومترات حيث حيث يتم رشق المتسابقين باأللوان عند كل كيلومتر يقطعونه.
السباق مع تنظيم جامعة ستندن ،وهي مبادرة من طلبة الجامعة بالتعاون مع أسباير ،.وسيعود ريع السباق إلى مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا
(روتا).
تباع التذاكر في محالت فيرجن بدءاً من  28أغسطس ،وسعر التذكرة  70ريال قطري للبالغين ،و 35ريال قطري لألطفال من سن  5إلى .12
سباق أسباير الدولي 6:50
 31أكتوبر  - 2014أسباير زون
هل تود تحدي أفضل عدائي العالم للمسافات الطويلة؟ إذاً  ،شارك في سباق أسباير  6:50إلى جاتب الرياضيين الذين سيشاركون في نهائي كأس
العالم  IAUلمسافة  50كيلومتر.
يتضمن السباق جري  10دورات في مضمار طوله خمسة كيلومترات حول أسباير زون .يمكنك التسجيل للمشاركة كفرد أو كفريق من خالل
الموقع .http://www.stuweb.co.uk/race/KV
االشتراك متاح ألي شخص من سن  15سنة ومافوق مقابل  200ريال قطري.

سباق ستاندارد تشارترد  2014لمسافة  10كيلومترات
 13ديسمبر  - 2014أسباير زون
تم إطالق سباق ستاندارد تشارترد لمسافة  10كيلومترات للمرة األولى في ديسمبر  ،2013حيث حظي بإقبال منقطع النظير ،وشارك فيه أكثر من
 720متسابقاً.
ويضم هذا السباق المرح ثالث فئات مختلفة لمسافة  3كيلومترات ،و 10كيلومترات ،وسباق القادة الذي يقتصر على نخبة مختارة من كبار
الشخصيات الهامة والرفيعة في قطر.
وباإلضافة إلى الترويج للصحة الجيدة وروح التناغم االجتماعي ،يهدف هذا السباق لجمع التبرعات لبرنامج «الرؤية هي اإليمان» ،وهو مشروع مهم
غير حياة الماليين من البشر في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا ،من خالل تمويل عمليات الماء الزرقاء ،وتدريب أطباء العيون ،وبناء معاهد
ّ
خاصة لطب العيون .وساعدت المبالغ التي تم التبرع بها أكثر من  28مليون شخص في المجتمعات والمناطق التي كانت تعاني من انعدام أو ندرة
خدمات طب العيون.
لمزيد من المعلومات www.lifeinaspire.qa
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