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World Leaders Creating Initiatives for
Global Progress Through Sport
at Doha GOALS
Doha GOALS is the world’s premier platform where world
leaders create initiatives for global progress through
sport. Doha GOALS was founded under the patronage of
His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani

ASPIRE4SPORT 2013 is
unprecedented success

Table-topping KAS
Eupen Aspire to
greatness after
decisive victory

INTERVIEW

T

he fourth edition of ASPIRE4SPORT
Exhibition and Conference, the Middle
East’s leading sports business convention,
came to a close on November 19, 2013.
The four-day convention, held at Aspire
Dome, was inaugurated by His Excellency
Salah Bin Ghanem Al Ali, Qatar’s Minister
of Youth and Sport.
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This year, we interviewed HE
Sheikh Faisal Bin Mubarak Al
Thani, Executive Director of
Doha GOALS, to know more
about the Forum achievements.
Page - 3

HE Sheikh Faisal Bin Mubarak Al Thani,

Aspire Zone Celebrates
National Day

W

elcoming the public and local
organizations from across the country ,
Aspire Zone Foundation commemorated
the annual celebration of Qatar’s
National Day.
While hundreds of national flags
adorned Aspire Zone, AZF distributed
giveaway items to all the visitors of the
park.
Page - 5

K

AS Eupen returned to the summit
of the Belgian second division on
November 22 after a hard fought
victory
over
promotion
rivals
Westerlo. With the season halfway
through, the Black and Whites are
‘winter champions’, having displaced
their opponents from the top spot by
virtue of a narrow 1-0 win.
Page - 5

IN THIS ISSUE:
INTERVIEW: HE Sheikh Faisal Bin

FEATURE STORY: Winning Local brothers in the Aquathon

Mubarak Al Thani

NEWS: Doha GOALS
ASPIRE4SPORT Coverage
National Day Celebration

AZF newsletter eng.indd 1

To subscribe, contact
newsletter@aspirezone.qa

STARS AT ASPIRE: Saeed Al Hajri
Abdulaziz Al-Kuwari
Shaquille O’Neal
Alonzo Mourning

1
2/4/14 2:50 PM

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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HE SHEIKH FAISAL BIN MUBARAK AL THANI,

Doha GOALS is the world’s premier platform where world leaders create initiatives for global progress
through sport. Doha GOALS was founded under the patronage of His Highness Sheikh Tamim bin
Hamad Al Thani, the Emir of Qatar. The second edition took place from December 9 to 11 at Aspire
Zone in Doha. This year, we interviewed HE Sheikh Faisal Bin Mubarak Al Thani, Executive Director of
Doha GOALS, to know more about the Forum achievements.

With this year marking
the second annual Doha
GOALS Forum, how
does the 2013 edition
differ from the inaugural
conference?
This year we added a number
of innovative programs and
hosted the first ever Ministers
of Sport Summit. The ‘Integrity in
Sport’ theme of the summit focused
on the promotion of fairness and
equality in sports. Chaired by H.E.
Salah bin Ghanem bin Nasser Al Ali,
the Minister of Youth and Sports
in Qatar, the debate succeeded in

connecting sports ministers
more than 20 countries.

from

Other additions to this year’s
conference included a platform,
both virtual and physical, that ran
throughout the Forum to facilitate
knowledge
transfer
between
participants. This year we also
introduced one-on-one mentorship
sessions between sporting champions
and business leaders.

In 2012, 456 ideas were
proposed by students and
other participants at the

conference, some of which
were shortlisted, can you
update us on the progress
of these initiatives?
There were three initiatives
chosen from among the ideas
submitted
by
participants
in
the
inaugural
conference.
Subsequently feasibility studies have
been conducted and are now moving
into the implementation phase, which
is a direct outcome from last year.
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Can you highlight the key
points of a number of
important partnerships
and initiatives announced
at this year’s Doha
GOALS?
There were many initiatives
announced at this year’s
conference, the first of which
was the Doha GOALS Sport Fields
Initiative. In partnership with local
authorities, Doha GOALS will build
joint football and basketball fields
around the world to provide free
sports facilities for local communities.
The second initiative is the Doha
GOALS
Prosthetics
Programme
launched in collaboration with the
Katarina Witt Foundation. Together
we will help provide prosthetics
globally to children in need.
The Doha GOALS Sport Solidarity
Fund was the third initiative to be
launched at the conference and
is a project aimed at setting up a
multimillion-dollar
international
fund to support injured athletes and
their families, as well as those in
post-retirement.
Doha GOALS is also set to support
an
International
U-15
Football
Championship organized by Aspire
Academy and La Liga Nacional de
Fútbol Profesional (LFP). The 2014
tournament will take place from April
11 to 14 at Aspire Zone, featuring 10
young football teams from clubs in
Europe and Qatar.
Finally the conference saw the
unveiling of the Josoor Institute
designed as a center of excellence
to provide a diverse world-class
education and training facility for
the Middle East and North Africa.
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Doha GOALS succeeds
in bringing together
top global sports
ambassadors. This year,
Boris Becker, Kelly Holmes,
Michael Johnson and
Nadia Comaneci were
among some of the key
personalities present. How
do these personalities
help the Forum achieve its
overall vision?
At the conference we have
hosted an impressive array of top
sporting. These stars essentially
contribute to the development of a
global community of leaders who share
the vision that sport is a crucial vehicle
for social and economic development.
Given that the Forum is action-oriented
we seek to work with stakeholders
such as these to produce initiatives
that address some of today’s pressing
global issues.

This year Doha GOALS
invited 400 students
from secondary and
higher education
institutions worldwide to
participate in its Student
Ambassadors Program,
can you tell us more about
this?
The
Doha
GOALS
Student
Ambassadors
Program
aims
to give a voice to passionate
young leaders and was built on the idea
that no social movement is possible
without active involvement from the
youth. Therefore, Doha GOALS invited
the participation of 400 students and
coordinators from high schools and
universities worldwide whom we

supported. These outstanding young
leaders were selected for participation
in the program based on their academic,
leadership and athletic abilities, as
well as their community involvement.
This year’s Program had even greater
geographical reach, and with an
increased focus on high school students.
Furthermore, four academic institutions
served as content partners and powered
the Doha GOALS taskforces.

How did the 2013
conference contribute
towards fulfilling the
long-term objectives of the
Doha GOALS?
With
sufficient
support
from Qatar and Aspire Zone
Foundation, Doha GOALS 2013
has cemented its position as one of the
most significant global sports forums in
the world. The overwhelmingly positive
response to the Forum indicates that
the global sports sector has been
anxious for a change-driving initiative
such as Doha GOALS.
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ASPIRE ACADEMY STUDENTS FLOURISH IN COMPETITIVE ENVIRONMENT

K

AS Eupen returned to the summit
of the Belgian second division on
November 22 after a hard fought
victory over promotion rivals Westerlo.
With the season halfway through,
the Black and Whites are ‘winter
champions’, having displaced their

opponents from the top spot by virtue
of a narrow 1-0 win.
Eupen, owned by Aspire Zone
Foundation, features an array of
talented youngsters who are clearly
reveling in the competitive atmosphere

of the Belgian league. The victory saw
another mature performance from a
team featuring seven Aspire Academy
graduates on the night, all of whom are
just 19 years of age.

ASPIRE ZONE JOINS HANDS WITH LOCAL ORGANIZATIONS
AND THE PUBLIC TO CELEBRATE NATIONAL DAY

W

elcoming the public and
local organizations from across the
country , Aspire Zone Foundation
commemorated
the
annual
celebration of Qatar’s National Day.
While
hundreds
of
national
flags adorned Aspire Zone, AZF
distributed giveaway items to all
the visitors of the park.
Bringing together locals, multiple
electronic
screens
were
also

installed throughout Aspire Park to
broadcast celebrations aired on Qatar
TV and Al Rayyan TV.
A number of local organizations were
also present, hosting a range of fun
activities.
Additionally, Aspire Zone Foundation
organized a competition through its
social media platforms for the best
Qatar National Day branded car. The
cars that received the highest number

of “likes” were awarded valuable
prizes.
As part of the celebrations, Aspire
Zone participated as the platinum
sponsor for Guinness World Records
of the world’s largest flag, which was
awarded to Qatar’s flag of “Gratitude
and Loyalty” which spans the length
of 19 football pitches.
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ASPIRE4SPORT 2013 IS UNPRECEDENTED SUCCESS
BOASTS 200 EXHIBITORS AND OVER 8,000 VISITORS

T

he fourth edition of ASPIRE4SPORT
Exhibition
and
Conference,
the
Middle East’s leading sports business
convention, came to a close on
November 19, 2013.
The four-day convention, held at
Aspire Dome, was inaugurated by His
Excellency Salah Bin Ghanem Al Ali,
Qatar’s Minister of Youth and Sport. The
conference featured a range of high-level
sports business discussions, networking
sessions and informative panels.
In addition, the event served as
a platform to herald several key
announcements on national sports
development. These included Qatar
Shell’s four-year sponsorship of the
national football teams, the extension of
Qatar’s National Sport Day into a weeklong, annual National Sports Festival,
and Aspire Zone Foundation’s expansion
scheme.
A stellar line-up of sporting greats also
attended the event to take part in the
hugely popular ‘Stars Chat’ sessions,
including NBA Legend Shaquille O’Neal
and Alonzo Mourning. Among the
special guests were English football star
Alan Shearer and Qatari rally drivers
Saeed Alhajri and Abdulaziz Al Kuwari,
in addition to the Boxing champion
Lennox Lewis.
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ASPIRE ACADEMY AND LA LIGA ANNOUNCE UNDER-15S
FOOTBALL TOURNAMENT
IVAN BRAVO: “WE ARE DELIGHTED TO BE WORKING CLOSELY WITH LA LIGA IN
PROMOTING THE DEVELOPMENT OF THE BEAUTIFUL GAME”

A

spire
Academy
signed
a
Memorandum of Understanding (MoU)
with Liga BBVA, Spanish football’s
premier league, in December. The two
organizations have made a commitment
to work closely in exchanging ‘knowhow’ ideas in sporting development.

A
planned
under-15
la
Liga
tournament is set to take place
at Aspire Academy in April 2014
and will provide the centerpiece
of the partnership. Twelve teams
will compete in the prestigious
competition.

The MoU forms the basis of a longerterm relationship between Aspire
Academy and La Liga through the
fostering of mentorships between
professional footballers and future
stars of the game.

A

spetar yet again demonstrated
its commitment to helping athletes
achieve their full potential by
partnering with the prestigious
Leaders in Performance conference
for a third year, which took place in
London on October 9 and 10, 2013

Experts from Aspetar lead ground-breaking
discussions at UK sports
performance conference
Dr. Khalifa Al Kuwari: “Leaders in Performance is dedicated to
furthering research and developing best practice strategies”

As one of the main partners of
the two-day conference, Aspetar
presented
a
comprehensive
symposium
entitled
‘Concussion
in Sport: Prevention, readiness to
return to play, and the debate on
‘Chronic Traumatic Encephalopthy’
(CTE) – do multiple concussions
lead to serious long-term health
problems?’ In addition, two Aspetar
Sports Medicine Physicians presided
over an informative discussion panel
entitled ‘When the heat is on: Getting
the most from your athletes in high
temperature environments’. Finally,
the hospital hosted the official preevent dinner.
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Athletes’ Vision is focus of
Aspetar workshop
VISION SCIENCE ADVISOR TO MANCHESTER UNITED FC AMONG THE PRESENTERS

M

edical and clinical experts
from around the world converged
at Aspetar to take part in a
comprehensive
workshop
on
athletes’
vision
in
December.
The Sports Vision Workshop was
held to aid the development of a

comprehensive eye screening initiative
that will become part of Aspetar’s
mission to assist athletes in reaching
their full potential.

Liverpool University and President of
the European Orthoptic Association,
and Professor Damian Farrow from
Victoria University in Australia and
the Australian Institute of Sports.

Among those present were Professor
Gail Stephenson, Head of Orthoptics at

ASPIRE ACADEMY
SPONSORS IFA
CONFERENCE
SUMMIT ATTRACTS
FOOTBALL SUPERPOWERS
FROM AROUND THE
GLOBE

I

n line with its role as a global sport
leader, Aspire Academy sponsored the
15th International Football Arena (IFA)
in Zurich under the title ‘The Future of
Football’.
The prestigious conference, held in
October, was attended by a select
audience of some 200 football business
executives, including the presidents of
FC Barcelona, Real Madrid, Juventus,
Manchester United and Manchester
City.
Ivan Bravo, Director General of
Aspire Academy, said, “The world of
football is developing rapidly, and
it is very encouraging to have the
International Football Arena as a forum
where decision makers from clubs,
federations, sponsors and media meet
to share the vision of a better future
for football.”
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ASPETAR IS OFFICIAL SPORTS MEDICINE PARTNER OF FINA
SWIMMING WORLD CUP IN DOHA
HAS A LONG HISTORY OF PROVIDING MEDICAL SUPPORT AT MAJOR SPORTING
EVENTS LOCALLY AND REGIONALLY

A

spetar was once again on hand
to provide medical services and help
some of the world’s top swimmers at
the FINA Swimming World Cup Doha
2013, which was held in the stateof-the-art Hamad Aquatic Centre on
October 20 and 21, 2013.

Aspetar provided a host of services,
including ambulance services, a
clinic on-site and at the Athletes
Official Accommodation, as well
as specialist physiotherapy and
massage treatment and spectator
medical coverage.

Dr.
Khalifa
Al
Kuwari,
Chief
Executive Officer of Aspetar, said,
“We are delighted to have been
involved as an official sponsor,
renewing our commitment towards
athletes in order to achieve their
full potential.”

ASPETAR SUPPORTS THE
ALGERIAN NATIONAL
FOOTBALL TEAM ON ITS
JOURNEY TO BRAZIL 2014
Adlene Guedioura: “Aspetar is a worldclass hospital and that is why I decided to
return”

A

dlene
Guedioura,
a footballer from the
Algerian
National
Football Team, returned
to Aspetar in December
to
undergo
a
two
week
comprehensive
rehabilitation program
for a rib injury sustained
during
the
English
Premier
League
in
November.
Mr.Guedioura
commented:
‘I
was
treated at Aspetar last

year and I put my full
trust in the specialists
as well as the state-ofthe-art equipment and
technology used there.”
Mr.
Guedioura
also
commended
the
agreement
between
Aspetar and the Algerian
Football
Federation
whereby the world-class
hospital will provide top
medical services to the
Algerian national team
during the 2014 World
Cup in Brazil.
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ASPIRE ACADEMY
UNVEILS BRAND NEW
COMMERCIAL
FEATURES LOCAL FOOTBALL
STAR KHALFAN IBRAHIM

A

spire Academy unveiled its brand new
commercial on December 3. The advertisement,
starring local football star Khalfan Ibrahim,
highlighted the hard work and discipline required
to become a sporting champion.
Directed by Christian Lyngbye, the advertisement
captured Khalfan undertaking a punishing
fitness regime before turning his training into
triumph on the football pitch. Hassan Juma, a
9 year old Qatari boy, was also featured in the
advertisement, which was shot at Aspire Zone
and across the city.

FRENCH NATIONAL SWIMMING TEAM TRAIN TO NEW HEIGHTS
USING ASPIRE ZONE’S CUTTING-EDGE FACILITIES
DR. KHALIFA AL KUWARI: “ASPETAR PROVIDES A RANGE OF HIGH-QUALITY
SERVICES TO VISITORS”

T

he French national swimming
team, led by Olympic gold medalist
Florent Manaudou, completed an
intensive training camp at Aspire
Zone in October. The team adopted
a ‘live high-train low’ regime, using
Aspetar’s state-of-the-art altitudeinducing normobaric hypoxic rooms

to rest after training at Hamad
Aquatic Centre and Aspire Dome.
The French delegation spent five
days at Aspire Zone, and was given
access to the world-class sports
medicine and laboratory services at
Aspetar.

Lionel Horter, the French National
Technical Director, praised Aspetar’s
comprehensive facilities. “It is a
world-class sports medicine hospital
offering
best-in-class
services,
facilities and expertise,” he said, “and
we couldn’t have asked for a better
reception than we received.”

ASPETAR SPOTLIGHTS ITS EXPERTISE IN SOUTH EAST ASIA
SPORTS SCIENCE & MEDICAL CONFERENCE BRINGS TOGETHER GLOBAL EXPERTS

E

xperts from Aspetar took part in
the Asics Conference of Science and
Medicine in Sport (ACSMS 2013) in
October 2013. Held in Thailand, the
annual event attracts professionals with
an interest in sports medicine, sports
science, physical activity promotion

and sports injury prevention.

arising from training in the heat.

Aspetar experts, led by Dr. Hakim
Chalabi, Acting Chief Medical Officer
and Executive Director of the National
Sports Medical Programme, presented
on a range of subjects including issues

Dr Chalabi said, “The conference offers
an ideal opportunity to promote the
high caliber work we do at Aspetar
and network with other experts in the
medical research field.”
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FOOTBALL DREAMS
COME TRUE AS FORMER
ASPIRE ACADEMY
STUDENT MAKES
EUROPEAN DEBUT
Ivan Bravo: “There is no limit to
what Hamza Zakari can achieve if he
continues to apply himself”

A

spire
Academy
reached
another
impressive milestone when one of its former
students made his debut in top-tier European
competition. Hamza Zakari, a product of the
Academy’s Football Dreams project, played
for Norwegian first division outfit Tromso in
their Europa League tie against Russian side
Anzhi Makhachkala in November.
Zakari joined the Academy in 2008, and his
commitment to advancing his skills has seen
him make consistent progress. He is currently
on a year-long loan at Tromso from KAS
Eupen, the Belgian club owned by Aspire
Zone Foundation. The talented 19-year-old
midfielder has already represented his native
Ghana national team at youth level.

Aspetar Celebrates
World Radiography Day

HIGHLIGHTS THE IMPORTANCE OF X-RAY TECHNOLOGY AND SEEKS TO
ENCOURAGE INDIVIDUALS TO JOIN PROFESSION

A

spetar
marked
World
Radiography Day by hosting an event
highlighting the historic discovery
of x-ray technology, and its vital
role in the advancement of medical
diagnosis and treatment.

The event took place in November
and was hosted by the Aspetar
Radiology Department.

of the North Atlantic - Qatar (CNA-Q),
as well as esteemed members of staff
from Al Ahli Hospital and Hamad
Medical Corporation.

The gathering brought together
students and faculty from the College
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Dr. Khalifa Al Kuwari: “Aspetar’s
Current Concept conferences
are crucial to raising awareness
about issues of importance to
the field of sports medicine”

G

lobal experts gathered at Aspetar
to share their insights into the ‘The
Athlete’s Shoulder’, the focus of the
hospital’s fourth edition Current
Concepts conference held in November.
The two-day annual symposium was
developed by Aspetar and is a platform
for sports medicine experts to share
the latest advances in the management
of sporting injuries, specific to certain
areas of the human anatomy. Past
conferences have included the athlete’s
knee, ankle and elbow.

Experts focus on ‘Athlete’s Shoulder’
during 4th Current Concepts
conference in Doha

This year, in-depth lectures, panel
discussions and interactive seminars
delved into shoulder pathology and
cutting-edge
treatments
available
to ‘throwing athletes’, such as tennis
players, and offered delegates the
chance to interact with experts.

ASPETAR INTRODUCES
INNOVATIONS IN GROIN
PAIN DIAGNOSIS AT 3RD
ANNUAL CONFERENCE
Dr. Khalifa Al Kuwari: “The
conference is a platform to
further research that will
aid the treatment of athletes
suffering from groin injuries”

A
NEW SPORTS FACILITIES OFFERED FREE
TO THE PUBLIC
Mr. Abdulaziz Al-Mahmoud: “The new facilities will provide the
community with the opportunity to enjoy a healthy lifestyle while
playing sport with their friends and families”

A

spire Zone Foundation has
expanded its range of sports facilities
available to the public. Free for the
community to use, the new venues
include 12 mini-football pitches, six
basketball courts and one volleyball
court.
The facilities have been installed
at Aspire Zone by Aspire Logistics,

who are also building a BMX track
and skate park to provide further
sporting opportunities for the
community.
Those wishing to use the new
facilities can access them between
4pm-8pm Sunday to Thursday and
8am-11pm on Friday and Saturday.

spetar hosted the 3rd annual
Sports Groin Pain Centre Conference
entitled ‘Getting into the Groin’.
The two-day event took place on
October 23 and 24 and featured
a range of innovative sessions
specifically designed to help doctors
treat patients with groin injuries.
In addition to a number of Aspetar
doctors, 12 international speakers
from countries such as Denmark,
Spain, Canada and the United
Kingdom participated in the event.
The conference was organized
by the Sports Groin Pain Centre,
a department within Aspetar. In
a bid to further reduce incidents,
the centre has been instrumental
in the introduction of a groin
injury prevention program as part
of the National Sports Medicine
Programme’s (NSMP) nationwide
medical examinations.
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AZF CELEBRATES FIRST
ANNIVERSARY OF STEP INTO
HEALTH BY LAUNCHING NEW
PHASE
HELPS RAISE AWARENESS OF THE IMPORTANCE OF SPORTS TO MAINTAIN A
HEALTHY LIFESTYLE AND REDUCE THE RISK OF DISEASES

A

spire Zone Foundation celebrated
the first anniversary of its hugely
successful step into health program
by launching three complimentary
services in November.
Over the past year, over 19,000 people
have participated in step into health,

collectively taking more than 4.5 billion
steps, amounting to an incredible three
million kilometers.
The new initiatives include the launch
of a smartphone application, which
acts as a pedometer and counts the

number of steps a participant is making.
Designated step into health parks have
also been introduced, featuring tracks
with the number of steps marked out. A
campus Initiative has also been added
with a specifically designed plan for
students and staff.

THE TORCH-DOHA HOTEL WINS PRESTIGIOUS AWARDS
TRIUMPHS OVER A NUMBER OF REGIONAL AND INTERNATIONAL HOTELS AND
RESORTS TO ACHIEVE RECOGNITION

T

he five-star Torch-Doha Hotel took
home ‘Best New Hotel Construction
& Design Arabia’ and ‘Best New Hotel
Construction & Design in Qatar’ at
the International Hotel Awards in the
2013 Arabian regional competition in
October.

As a top-rated winner in the Arabian
region, the Torch-Doha Hotel then went
on to claim the ‘New Hotel Construction
& Design’ award category at the 2013
International Hotel Awards in London
in November.

Additionally, the hotel was also recently
recognized as Global Winner at the
World Luxury Hotel Awards 2013 in the
‘Luxury Rooftop View Hotel’ category.
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Hundreds of families flock to
Aspire to compete in Aquathon
NINE AGE CATEGORIES NOW AVAILABLE FOR CHILDREN, ADULTS, VETERANS AND
TEAMS

A

spire Logistics’ third annual
Aquathon kicked off in November.
Earlier
editions
have
attracted
hundreds of aspiring athletes to take
part, and this year is no different.
Following the introduction of new
age categories, this year’s Aquathon

Series is proving to be the ultimate
family day out.

and is trying to get his classmates to
sign up and compete as a team.”

Rene Baki took part in the first race in
November, along with her husband and
two sons. She said, “My son is hoping to
turn the Aquathon into a school project

The Aquathon features courses of
varying distances, allowing all members
of the community to compete to their
own potential.

THE TORCH DOHA LIGHTS UP TO
SUPPORT INTERNATIONAL TRIGEMINAL
NEURALGIA AWARENESS DAY
JOINS OTHER LANDMARKS, MONUMENTS AND
BRIDGES AROUND THE WORLD TO SUPPORT GLOBAL
CAUSE

T

he Torch-Doha Hotel switched
its 3780 LED exterior lights to teal
on October 7, 2013, joining other
key landmarks around the world
to mark the first ever International
Trigeminal Neuralgia Awareness Day.
The disorder causes episodes of
severe facial pain, and is considered
to be one of the most agonizing
conditions known to man.

globally and to change the future
of those who struggle with
Trigeminal Neuralgia and other
facial pain disorders. Moreover,
we
encourage
everyone
to
show concern for individuals
and families who deal with the
hardships of this condition.”

Commenting on the event, Hotel
Manager Mr. Sherif Sabry said,
“We are thrilled to support the
International Trigeminal Neuralgia
Awareness Day, to raise awareness
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Aspire Zone donates to QRC
Somalia and Philippines
campaign
CHARITY PART OF AZF’S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVE

A

spire Zone Foundation made a
financial contribution to the Qatar
Red Crescent’s (QRC) Somalia and the
Philippines campaign in December.
Mr. Khaled Abdulla Al Sulaiteen, Aspire
Zone’s Acting President presented
Dr. Mohammed Ghanim Al Maadeed,

Chairman of the Qatar Red Crescent
with the donation, which will be used
to provide relief to the victims of
natural disasters within Somalia and
the Philippines.
Mr. Khaled Abdulla Al Sulaiteen said,
“This contribution testifies to our deep

belief in the importance of supporting
and adopting human issues and
initiatives.”
Employees also raised money on behalf
of Aspire Zone Foundation’s financial
aid.

FUN DAY ON
KATARA BEACH FOR
ASPIRE EMPLOYEES
MORE THAN 1,400 JOIN
EVENT, HELD AS PART OF
“GHALI” APPRECIATION
PROGRAM

A

spire Zone Foundation held a staff
appreciation event at Katara beach on
October 5 to celebrate their employees’
work and dedication.

Aspire Academy students
get creative in the kitchen
Initiative is a joint collaboration between Aspire Academy
science teachers, the Aspire Zone Foundation nutrition
department and Aspire Logistics hospitality departments

S

sampling the healthy snacks.

The exercises, which were given
to 90 Grade 7-9 students, included
an introduction to nutrition, food
hygiene, and kitchen safety. Students
then made their own sandwich before

Rakan Salim Rashed, a grade 7
student, said, “As an athlete it is really
important to understand nutritional
values of food. Training to become
a professional sportsperson is not
just about talent and practicing, it
is also about taking care of your
health and being aware of what you
eat.”

tudents at Aspire Academy took
part in a fun and informative cooking
demonstration, helping to broaden
their knowledge of the importance of
a healthy diet and food hygiene.

More than 1,400 people, including
employees of AZF and its memberorganizations, as well as their families,
participated in an all-day program of
sport and entertainment. While the
adults competed in beach volleyball
and tug-of-war contests, children
enjoyed various exciting activities
including swimming and trampolining.
“We could not achieve our strategic
objectives as an organization without
investing in our employees,” said
Khaled Al Sulaiteen, Acting President
of AZF.
The family event was organized as
part of “Ghali” (Arabic for ‘precious’)
an initiative by AZF to recognize its
employees’ efforts.
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Young talent shines at Aspire Zone’s Aquathon Series

Noah Al Khulaifi (right),
the eldest brother

2013/2014 edition Aquathon, Yacob
managed to complete the course and
take home first place. “I was tired
after competing in Oman but I really
enjoy the Aquathon so still wanted
to take part. I enjoy every aspect of
the competition and with so many
people coming down to Aspire Zone,
it is very encouraging.”
The 2013/2014 edition of the
Aquathon marked the introduction of
new age categories, allowing younger
aspiring athletes to compete, including
Yousef Al Khulaifi, who was finally
able to compete alongside his older
brothers Noah and Yacob. 8-year-old
Yousef is hoping to emulate his older
siblings’ overwhelming success at
the Aquathon.

Yacob Al Khulaifi, the
winner, in the Middle

N

oah, Yacob and Yousef Al
Khulaifi are a trio of local Qatari
brothers whose sporting talent,
commitment to excel, and infectious
enthusiasm
have
repeatedly
impressed spectators and fellow
competitors alike at Aspire Zone’s
annual Aquathon Series.
Noah and Yacob, aged 14 and 12
respectively, started competing in
the community-inspired event last
year. Their hard work has paid off as
the two athletes have consistently
dominated the junior categories.
Noah swims for the Qatar National
youth team and recently returned
from competing in the 2013 FINA

World Cup in Singapore, an international
event which boasts some of the world’s
most elite swimmers. As a seasoned
competitor, the young athlete enjoys
the diversity of the Aquathon. “I enjoy
the running part of the Aquathon the
most as I don’t do a lot of running
usually, I am a swimmer. It is something
different for me.”
Younger brother Yacob also swims
for the Qatar National youth team.
After two races, he is already leading
his category, and his enjoyment
in competing in the Aquathon is
demonstrated by his dedication.
Despite taking part in the 23rdGCC
Swimming Championship in Oman,
just days prior to the first race of the

The introduction of additional age
categories to this year’s Series
reflects Aspire Zone’s ongoing
dedication to encourage individuals
to adopt healthy lifestyles through
fun activities and from a young age.
The Aquathon, organized by Aspire
Logistics, takes place every year at
Aspire Zone and consists of five races
spread across several months. Each
race includes a swim in the Aspire
Dome pool and a run around Aspire
Park. Entry is open to both men and
women, with each event featuring
races of varying distances for juniors
aged 8 to 15, adults 16 to 39, and
veterans who are 40 and over.
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Stars @ Aspire

A

selection of sporting legends took part in the 2013 edition of ASPIRE4SPORT. Open to the public, the daily ‘Stars
Chat’ sessions were one of ASPIRE4SPORTS’s most popular and highly anticipated elements. This year’s participants
included: NBA legends Shaquille O’Neal, Alonzo Mourning, heavyweight boxing champion Lennox Lewis, English
football icon Alan Shearer and Qatari rally car drivers Saeed Al-Hajri and Abdulaziz Al-Kuwari.

SAEED AL HAJRI

ABDULAZIZ AL-KUWARI

SAEED AL HAJRI
SPORT: RALLY DRIVING
COUNTRY: QATAR

T

he seasoned driver boasts 18 international rally victories. Al Hajri discussed his commitment to the sport, “I
dedicated all my time to working on my performance. I participated in local, regional and international championships,
which eventually got me sponsorship, even though this is an expensive sport. I was on a mission to raise the Qatari
Flag on an international platform, and I’m proud to have achieved it.”

ABDULAZIZ AL-KUWARI
SPORT: RALLY DRIVING
COUNTRY: QATAR

A

l-Kuwari made his World Rally Championship (WRC) debut in 2012, and represented the new generation of
Qatar’s rally driving talent at ASPIRE4SPORT. He praised Aspetar during his ‘Stars Chat’ session, “I owe my personal
fitness, my healthy diet program, and the world-class medical attention from Aspetar all to Aspire Zone, who have
made all their facilities available to me. They have contributed greatly to creating the champion that I am right now.”
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Stars @ Aspire

SHAQUILLE O’NEAL
SPORT: BASKETBALL
COUNTRY: UNITED STATE OF AMERICA

S

haquille O’Neil is widely-recognized as one of the greatest players in NBA history. The basketball giant complimented
the world-class facilities at Aspire Zone, “Today we went to the Aspetar hospital here at Aspire, which is truly a facility
like no other. I’ve never seen such a facility like this with everything in one location; it’s so great to be here.
“I give you my word that I’m going to try to come over here [to Qatar] in the next two years with the team [Sacramento
Kings]. I know that Qatar’s premier basketball arena will be finished by October next year, which is probably too soon
to bring a pre-season game, but we will be back,” he concluded.

ALONZO MOURNING
SPORT: BASKETBALL
COUNTRY: UNITED STATES OF AMERICA

M

ourning was a seven-time NBA all-star who returned to the court following a kidney transplant to win an
NBA Championship in 2006 with the Miami Heat. Discussing career highlights, Mourning said, “As a player, all the
experiences were amazing for me. I remember the 20- footer at the buzzer which gave Hornets a 104-103 victory over
the Celtics. After spending three years with Hornets, I was traded to Heat and that was the best thing that happened
to me professionally.”
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Doha GOALS Coverage

Mr. Khalid Al Sulateen, Acting President of Aspire Zone
Foundation, giving a speech at Doha GOALS.

H.E. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, UN High Representative
for the Alliance of Civilisations.

H.E. Yousuf Yaqoob Al Serkal, President, UAE Football
Association, guest intervenant in the Ministers of Sport
Summit.

HE Salah bin Ghanem bin Nasser Al Ali, Minister of Youth
and Sport, and HE Sheikh Faisal Al Thani, Executive
Director of Doha GOALS, ahead of the Ministers of Sport
Summit press conference.

From the closing session of the Forum, a souvenir photo of HE Executive Director and the participating sport legends.
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HE Sheikh Saoud bin Abdul Rahman Al Thani, the Secretary General of Qatar Olympic Committee, speaking in a session
that gathered him with Ato Boldon, Former World Champion Sprinter, and Boris Becker, the retired 49 singles tennis
tournaments winner at Doha GOALS.

Hassan Al Thawadi, Secretary General of Qatar 2022
Supreme Committee in an interview with L’Équipe
Magazine during Doha GOALS.

The Brazilian football legend, Zico, signing an autograph
for the french player Mikaël Silvestre at the sidelines of
Doha GOALS.

GMC TriSeries Race 2. The second race of 2013/2014 series. Happened on 29th November 2013. The winners of the
adults category who did 1,000 swim, 30 km bike and 8 km Run.
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Thousands of people joined the Diabetes Walkathon, to
support the cause of raising awareness about Diabetes.
Qatar Diabetes Association held this event with
Landmark group on 15th Nov 2013 at Aspire Park.

Qatar Social & Cultural Center for Blind hosted the
International White Cane Day at Aspire Park. This is to
encourage the blinds as they are part of this community,
to practice sport and ensure a healthy lifestyle.

The 17th GCC Judo Championship which was held at
Ladies Sport Hall. Participants from all GCC countries
competed together to win under 18 and under 21
categories. Hosts Qatar finished with 13 medals including
two gold, three silver and eight bronze. Saudi Arabia
topped with 21 medals and Kuwait finished in second
place with 23 medals.

Korean Ambassador General Shield Taekwando
Competition: Juniors categories from Doha participated
in the Korean Ambassador General Shield Taekwando
Competition at the Ladies Club.

A prestigious world class event took place at Hamad
Aquatic Center on 20th -21st Dec 2013 with the
participation of elite swimmers of the world.

Qatar Gas chess festival was held at the Ladies Club for
age group between 6-14 years.
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)سباق السيارات الالسلكية (كل جمعة

 والتي تكون أحجامها واحد على، في حلبة السباق المخصصة لهذا النوع من السيارات،تقيم أسباير زون سباقاً للسيارات الالسلكية
.ثمانية من حجم عربات «البوجي» والتراغي
Radio Remote Car Control Race (Every Friday)
Aspire Zone hosts a radio controlled racing car competition. The cars used on the the competition are 1/8th scale buggy
and truggy. The event is held at the Remote Control Site.

2014  مارس1 و2014  فبراير24 - سلسلة سباقات األكواثون

. ُصممت السباقات لتتيح للمجتمع ككل.تنظم مؤسسة أسباير زون سلسلة سباقات األكواثون في حديقة أسباير وحولها
Aquathon - 24 February and 1 March
Aspire Zone is organzing the Aquathon Series, a specially-designed race open to the community. It includes swimming
and running in and around Aspire Park.
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2014  فبراير11 و10 - المهرجان الرياضي للدولة

 يتضمن،ًاحتفاال رياضيا
 حيث ستقيم المؤسسة،2014  تقام فعاليات المهرجان الرياضي للدولة خالل األسبوع الثاني من فبراير،هذا العام
ً
. ومنها سباق المرح وإنارة الشعلة بالطاقة البشرية ومنافسات في كرة القدم،العديد من الفعاليات
National Sport Festival - 10 – 11 February, 2014
This year, Qatar National Sport Festival will be in the second week of February 2014. The highlights of the celebration
include Fun Run, Lighting up the Torch via human power, and football activities.

29 - سباق صعود ساللم الشعلة
2014 مارس

فرصة رائعة للجمهور للمشاركة
،في سباق صعود فندق الشعلة
وتحدي أنفسم بصعود الدرج
،المؤدي إلى أعلى فندق الشعلة
والذي يعد أطول مبنى في
.الدوحة

Torch Staircase Run - 29 March,
2014
Community competition that
encourages
the
public
to
challenge themselves and climb
the staircase of The Torch Hotel,
the tallest building in Doha.
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منتــدى الدوحــة الرياضي الدولي هــو الملتقى األول لرواد وقادة العالم من أجل
إنشــاء المبادرات التي تســاهم في تعزيز التقدم العالمي من خالل الرياضة .وقد
تأسس المنتدى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

مؤتمر 2013 ASPIRE4SPORT
يحقق نجاحاً غير مسبوق

اختتــم مؤتمــر ومعــرض أســباير فــور ســبورت
 2013أعماله بنجاح غير مسبوق في  19نوفمبر
 2013وشــهد المؤتمــر الــذي اســتمر أربعة أيام
وافتتحــه ســعادة الوزيــر صــاح بــن غانــم آل
علي وزير الشــباب والرياضة في قطر مشــاركة
مكثفــة من كبرى الشــركات العالمية المختصة
بالرياضة.
حفل المؤتمر بالعديد من المناقشات الرياضية
وجلســات األعمال والندوات التفاعلية الحافلة
البقية ص ٦
بالمعلومات.

ﻣـﻘـــﺎﺑـﻠـــــﺔ
حاورت نشــرة أسباير سعادة الشيخ فيصل

بــن مبــارك آل ثانــي ،المديــر التنفيــذي
لمنتــدى الدوحة الرياضــي الدولي ...فكان

هذا الحديث الخاص.

سعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني

البقية ص ٣

أسباير زون تشارك المواطنين
احتفالهم باليوم الوطني

شــاركت مؤسســة أســباير زون فــي األجــواء
االحتفاليــة الخاصــة التــي عاشــتها دولــة قطر
احتفــاء باليــوم الوطنــي ،الــذي يوافــق ذكرى
ً
تأســيس دولــة قطــر الحديثــة على يد الشــيخ
جاسم بن محمد بن ثاني.

ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ:

2/4/14 3:22 PM

اســتعاد نــادي كاس أوبــن صــدارة دوري
الدرجــة الثانيــة فــي بلجيــكا فــي  22نوفمبر
بعــد فــوز حاســم وصعــب علــى غريمــه
اللــدود ومنافســه القــوي فريــق ويســترلو
بإحــراز هدف مقابل ال شــيء ،في قمة آخر
مباريــات دور الذهــاب ليتــوج فريق األبيض
واألســود بطال لموســم الشــتاء عن جدارة
واستحقاق بعد أن أزاح خصومه من القمة.

ً
ومشــاركة منهــا فــي هــذا العــرس الوطنــي،
اكتست مباني مؤسسة أسباير زون المختلفة
بـ»األدعم».

البقية ص 5

البقية ص 5

مقابلة:

سعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني

قصة العدد:

األخبار:

منتتدى الدوحة الرياضي الدولي

نجوم في أسباير:

ASPIRE4SPORT
احتفالت اليوم الرياضي

فريق أوبن المملوك
ألسباير يصعد للصدارة
بعد فوز حازم

ثالثة قطريين أشقاء يخطفون األنظار في مسابقة األكواثون

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

سعيد الهاجري
عبد العزيز الكواري
شاكيل أونيل
ألونزو مورنينغ
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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
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منتدى الدوحة الرياضي الدولي هو الملتقى األول لرواد وقادة العالم من أجل إنشاء المبادرات التي تساهم في تعزيز
التقدم العالمي من خالل الرياضة .وقد تأســس المنتدى برعاية كريمة من صاحب الســمو الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني،
أمير دولة قطر .وقد أقيمت النســخة الثانية من المنتدى في أســباير زون في الفترة من  9إلى  11ديســمبر .ومع ختام
فعاليات هذا المنتدى العالمي ،حاورت نشــرة أســباير ســعادة الشــيخ فيصل بن مبارك آل ثاني ،المدير التنفيذي لمنتدى
الدوحة الرياضي الدولي ...فكان هذا الحديث الخاص.
شــهد هــذا العــام عقــد منتــدى
الدوحــة الرياضــي الدولي .2013
مــا مــدى اختــاف نســخة هــذا
العام عن العام الماضي؟
شــهد المنتــدى ،هــذا العــام ،إطــاق
العديــد مــن البرامــج والمبــادرات
المبتكــرة .كمــا اســتضفنا ،ألول مــرة
علــى اإلطــاق ،قمــة وزراء الشــباب والرياضة
تحــت شــعار «النزاهــة فــي الرياضــة» ،التــي
شــارك فيها وزراء الرياضة من  20دولة .ترأس
القمــة ســعادة الســيد صــاح بــن غانــم ناصــر
العلي ،وزير الشــباب والرياضة في دولة قطر،
وناقشــت تعزيــز النزاهــة وتكافــؤ الفــرص في
الرياضة.

كمــا اقتــرن المنتــدى بإنشــاء ملتقــى علــى
اإلنترنت ،وفي مقر الفعاليات ،لتسهيل تبادل
المعرفة بين المشاركين وعقد جلسات الحوار
مع أبطال الرياضة وقادة األعمال.

تــم اإلعــان عــن عــدد مــن
الشــراكات والمبــادرات الهامــة
فــي منتــدى الدوحــة الرياضــي
الدولــي هــذا العام .مــا أبرز هذه
الشراكات والمبادرات؟

خــال منتــدى  ،2012طــرح
المشــاركون والطــاب 456
فكرة ،وتم اختيار بعضها للتنفيذ.
ما الذي تم حتى اآلن؟

المبــادرة األولــى التــي تــم اإلعــان
عنهــا هــي برنامــج منتــدى الدوحــة
الرياضــي إلنشــاء المالعــب الرياضيــة،
حيث سيقوم منتدى الدوحة الرياضي
الدولــي ببنــاء مالعــب كــرة قــدم وكــرة ســلة
حول العالم ،بالشراكة مع السلطات المحلية،
مــن أجــل توفيــر منشــآت رياضيــة مفتوحــة
للمجتمعــات المحليــة بالمجــان .وســنبدأ مــن
الغابون وأفغانســتان وفلسطين ،وتم توقيع

تــم اختيــار ثالث مبــادرات مــن األفكار
التــي طرحهــا المشــاركون فــي العــام
الماضي .وتم إجراء دراســات الجدوى،
وهي تنتقل اآلن إلى مرحلة التنفيذ.
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مذكــرات تفاهــم حول هــذا النطــاق ،بما يتيح
للمنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات
بــإدارة وصيانــة هــذه المالعــب واســتخدامها
لبناء برامج مجتمعية للشباب المحلي.
المبــادرة الثانيــة التــي تبناهــا المنتــدى هــي
مبــادرة صناعــة األطــراف االصطناعيــة مــع
مؤسســة كاتارينــا ويــت ،لمســاعدة األطفــال
حــول العالــم وتعويضهــم عــن أطرافهــم
المبتــورة ،بمــا يســاعدهم علــى ممارســة
الرياضة واالندماج في المجتمع.
المبــادرة الثالثة هي إنشــاء الصندوق الدولي
للتضامــن الرياضــي الــذي يقــدم الدعــم
للرياضييــن الذيــن يتعرضــون لإلصابــات بمــا
يوفــر لهــم وألســرهم ســبل الحيــاة الكريمــة
فــي دولهم .كما ُيخصص جزءاً من أموال هذا
الصنــدوق لدعــم المشــروعات التجاريــة التــي
يستفيد منها الرياضيون بعد تقاعدهم.
ودعــم المنتــدى أيضــاً إقامــة بطولــة دوليــة
لكــرة القــدم للناشــئين تحــت  15ســنة ،التــي
ســتتولى تنظيمها أكاديمية أســباير بالتنسيق
مــع الــدوري اإلســباني (الليغــا) .وســتقام
البطولــة مــن  11إلــى  14أبريــل  2014فــي
أســباير زون ،بمشــاركة  10فــرق مــن النــوادي
فــي أوروبا وقطــر .كما تم اإلعالن عن معهد
جسور الذي يهدف إلى تدريب وصقل قدرات
الشباب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

Z O N E

A S P I R E

ستســاعد هذه الشــخصيات الرياضية
المعروفــة في بناء مجتمع من الرواد
مــن جميــع أنحــاء العالــم ،يشــتركون
فــي رؤيــة الرياضــة كوســيلة حيويــة للتنميــة
االجتماعية واالقتصادية .وســيتعاون منتدى
الدوحــة الرياضــي الدولي ،الذي يتســم بطابع
عملــي ،مــع هــذه الجهــات المعنيــة لتقديــم
مبــادرات وحلــول تعالج المشــكالت العالمية
في الوقت الحالي.

فــي نســخة هــذا العــام ،وجــه
المنتدى دعــوة لنحو  400طالب
ومنســق مــن المــدارس الثانوية
والجامعــات فــي جميــع أنحــاء
العالــم للمشــاركة فــي منتــدى
الدوحة الرياضي الدولي في إطار
برنامــج الطــاب الســفراء .هــا
حدثتنا أكثر عن هذا البرنامج؟
تأتــي مبــادرة برنامــج الطــاب
الســفراء مــن أجــل إتاحــة الفرصــة
للشــباب الطمــوح الــذي يتمتــع
بالمهــارات القياديــة للتعبيــر عــن
آرائــه ووجهــات نظــره ،حيــث لدينــا قناعــة
بأنــه ال يمكــن ألي حركــة اجتماعيــة أن
تحقــق النجــاح مــن دون مشــاركة فاعلــة
وقويــة من الشــباب .ولهذا دعــا المنتدى
 400طالــب ومنســق مــن المــدارس
الثانويــة والجامعــات مــن جميــع أنحــاء
العالــم للمشــاركة .وقــد تــم اختيــار
هــؤالء القــادة الشــباب بفضــل تحصيلهــم
القياديــة،
ومهاراتهــم
األكاديمــي،
وقدراتهــم الرياضيــة وكذلــك لمشــاركتهم
وانخراطهــم فــي مجتمعاتهــم.

جمــع منتــدى الدوحــة الرياضــي
الدولــي العديــد مــن الســفراء
الرياضيين من جميع أنحاء العالم.
وهــذا العــام كان بوريــس بيكــر
وكيلي هولمز ومايكل جونسون
وناديــا كومانيتشــي مــن أبــرز ويميــز برنامــج هــذا العــام بتنوعــه
الشخصيات الرئيسية المشاركة .الجغرافــي وبتركيــز أكبــر علــى طــاب
كيف ستساهم هذه الشخصيات المرحلــة الثانويــة .باإلضافــة الــى ذلــك،
فــي المنتــدى وتســاعد فــي قامــت أربــع مؤسســات أكاديميــة بــدور
كبيــر كشــركاء فــي المحتــوى ،ودعم فرق
تحقيق رؤية المنتدى؟
العمــل فــي المنتدى.

كيــف ســاهمت نســخة 2013
فــي تنفيــذ األهــداف بعيــدة
المــدى لمنتدى الدوحة الرياضي
الدولي؟
نجــح منتدى الدوحــة الرياضي الدولي
 2013فــي ترســيخ مكانتــه كأكبــر
منتــدى رياضي عالمــي ،بفضل الدعم
الــذي تقدمــه دولــة قطر ومؤسســة
أســباير زون .وأوضحــت االســتجابة الكبيــرة
التــي حققهــا المنتــدى أن صناعــة الرياضــة
والقطاعات المرتبطة بها كانت تنتظر مبادرة
ملتزمــة بإحــداث تغييــر ،مثــل منتــدى الدوحة
الرياضــي الدولــي ،بمــا أســفر عــن قمــة وزراء
الشــباب والرياضــة ومتابعة إعــان المبادرات
وطرح األفكار والحصول على دعم الحكومات
والقيــادات الدولية والرياضية والمؤسســات،
وبــروز القيــادات القطرية القادرة على تحقيق
التنميــة االســتراتيجية للدولــة ،واســتخدام
التكنولوجيا واألنظمة المتطورة.
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فريق أوبن المملوك

ألسباير يصعد للصدارة

بعد فوز حازم

طالب أكاديمية أسباير يتألقون في البطوالت التنافسية
اســتعاد نــادي كاس أوبــن صــدارة دوري
الدرجــة الثانيــة فــي بلجيــكا فــي  22نوفمبــر
بعــد فــوز حاســم وصعــب علــى غريمــه
اللــدود ومنافســه القــوي فريــق ويســترلو
بإحــراز هــدف مقابل ال شــيء ،فــي قمة آخر
مباريــات دور الذهــاب ليتــوج فريــق األبيــض
واألســود بطــا لموســم الشــتاء عــن جدارة
واســتحقاق بعد أن أزاح خصومه من القمة.

يضــم فريــق أوبــن ،الــذي تمتلكــه مؤسســة
أســباير زون ،ويحمل شــعار أكاديمية أسباير،
كوكبــة رائعــة مــن الالعبيــن الناشــئين الذين
أثبتــوا تفوقهــم فــي دوري الدرجــة الثانيــة
البلجيكــي .وقــد شــهدت المباراة الحاســمة
تطــوراً فــي أداء الفريــق وتقديمــه لعــرض
ممتــع ،وذلــك مــع تواجــد ســبعة العبيــن
مــن برنامــج أســباير أحــام كــرة القــدم ،أحد

برامــج اكتشــاف المواهــب فــي كــرة القدم
بأكاديميــة أســباير ،على الملعــب وجميعهم
فــي التاســعة عشــرة مــن العمــر ويبشــرون
بمســتقبل واعد.

عقب رعايتها البالتينية لعلم الوفاء والوالء:
أسباير زون تشارك المواطنين احتفالهم باليوم الوطني
شــاركت مؤسسة أســباير زون في األجواء
االحتفاليــة الخاصــة التــي عاشــتها دولــة
احتفــاء باليوم الوطني ،الذي يوافق
قطــر
ً
ذكــرى تأســيس دولــة قطــر الحديثــة علــى
يد الشــيخ جاســم بن محمد بن ثاني.
ً
ومشــاركة منها في هــذا العرس الوطني،
اكتســت مبانــي مؤسســة أســباير زون
المختلفــة بـ”األدعــم” ،وتزينــت شــوارعها
بأعــام دولــة قطــر ،كمــا رحبــت بــآالف
المواطنيــن والمقيميــن الذيــن احتفلــوا
بهــذه المناســبة في أســباير زون  ،وأعدت
مؤسســة أســباير زون العديــد مــن الهدايــا

المميــزة والتــي تــم توزيعهــا علــى زوار
الحديقة.
كمــا نظمــت عبــر مواقعهــا للتواصــل
االجتماعــي مســابقة ألفضــل صــورة لزينة
ســيارة خــال اليــوم الوطنــي ،وقامــت
بتركيــب العديد من الشاشــات اإللكترونية
العمالقــة فــي أرجــاء الحديقة لنقــل جميع
االحتفــاالت التي ســيبثها كل مــن تلفزيون
قطــر وتلفزيــون الريــان بهــذه المناســبة.
هــذا وقــد اختــارت العديــد مــن الجهــات
الوطنيــة أســباير زون إلقامــة فعالياتهــا
احتفــاال باليوم الوطني.
الخاصــة
ً

يذكــر أن مؤسســة أســباير زون شــاركت
باعتبارهــا الراعــي البالتينــي لمشــروع علم
الوفاء والوالء الذي أدخل قطر موســوعة
جينيــس لألرقــام القياســية بعــد اعتمــاده
أكبــر علــم في العالم يوم االثنين الماضي.
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مؤتمر  2013 ASPIRE4SPORTيحقق نجاحاً غير مسبوق
بلغ عدد العارضين  200عارضاً والزائرين أكثر من  8000زائر بزيادة  %30عن الزائرين في العام
الماضي
اختتــم مؤتمــر ومعرض أســباير فور ســبورت
 2013أعمالــه بنجــاح غيــر مســبوق فــي 19
نوفمبــر  2013وشــهد المؤتمر الذي اســتمر
أربعــة أيام وافتتحه ســعادة الوزير صالح بن
غانــم آل علــي وزيــر الشــباب والرياضــة فــي
قطــر مشــاركة مكثفــة مــن كبرى الشــركات
العالميــة المختصــة بالرياضة.
حفــل المؤتمــر بالعديــد مــن المناقشــات
الرياضيــة وجلســات األعمــال والنــدوات
التفاعليــة الحافلــة بالمعلومــات ،وشــهد
المؤتمــر كذلــك العديــد مــن اإلعالنــات من
أبرزهــا التصميــم المبهــر إلســتاد الوكــرة
الــذي يســتضيف بطولــة كأس العالــم 2022
ومشــاريع مؤسســة أســباير زون العمالقــة
ورعايــة شــل للمنتخب الوطني.
اســتضافت جلســات حديــث النجــوم أشــهر
نجــوم الرياضــة فــي العالــم ،وهــم عمــاق
كــرة الســلة األمريكــي المعتــزل شــاكيل
أونيــل ،وكل مــن بطلــي الرالــي القطرييــن
عبدالعزيز الكواري وســعيد الهاجري ،وبطل
المالكمــة لينوكــس لويــس ،وعمــاق كــرة
الســلة فــي دوري المحترفيــن األمريكــي
« NBAألونــزو مورنينــغ» ،إلــى جانــب نجــم
كــرة القــدم اإلنجليزي آالن شــيرر ،وقد فتح
نجــوم الرياضــة قلوبهــم للحاضريــن وتحدثوا
عــن تجاربهــم واللحظــات التي كانــت بمثابة
نقلــة فارقــة فــي مســتقبلهم الرياضــي
والمهني.
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أكاديمية أسباير والدوري اإلسباني” الليغا” ينظمان دوري لالعبين تحت 15
سنة

إيفان برافو“ :إننا سعداء للغاية بالتعاون الوثيق مع دوري الليغا في ترويج وتطوير
الساحرة المستديرة”
وقعــت في شــهر ديســمبر أكاديمية أســباير
مذكــرة تفاهــم وتعــاون مــع رابطــة الدوري
اإلســباني الممتــاز لكــرة القــدم “الليغا” من
أجــل التعــاون المشــترك فــي مجــال تبــادل
المعرفــة في مجــال تطويــر وتنمية مهارات
كرة القدم.
يتضمــن التعــاون المشــترك إقامــة الــدوري

اإلســباني لالعبيــن الناشــئين تحــت  15ســنة
بمشــاركة فــرق أســباير لكــرة القــدم حيــث
ســيتنافس  12فريقــاً فــي أكاديميــة أســباير
فــي الدوحة في أبريل .2014
تشــكل مذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا
ضمــن فعاليات حفــل افتتاح منتدى الدوحة
الرياضــي الدولــي فــي قبــة أســباير أســاس

شــراكة طويلــة المــدى بيــن أكاديميــة
أســباير والــدوري اإلســباني الممتــاز
“الليغــا” مــن خــال تعزيــز إشــراف وتدريــب
الالعبيــن المحترفيــن مــن الدوري اإلســباني
الشــهير علــى الالعبيــن القطرييــن الناشــئين
الذيــن ســيغدون نجومــاً لكــرة القــدم فــي
المستقبل.

أكــد مستشــفى ســبيتار لجراحــة
العظــام والطــب الرياضــي مجدداً
بمســاعدة
الراســخ
التزامــه
الرياضييــن علــى إطــاق طاقاتهم
مــن خــال الشــراكة مــع مؤتمــر
“رواد اإلنجــاز” العالمــي للعــام
الثالــث الــذي عقــد لمــدة يوميــن
فــي لنــدن يومــي  9و 10أكتوبــر
.2013
وكأحــد الشــركاء األساســيين فــي
مؤتمــر رواد اإلنجــاز قــدم خبــراء
مستشــفى ســبيتار محاضــرة
طبيــة متكاملــة عــن ارتجــاج المــخ
نتيجــة اإلصابــة الرياضيــة ،وكيفيــة
تجنبــه وعالجــه .كمــا تــرأس خبــراء
مــن ســبيتار إحــدى جلســات
النقــاش التــي دارت حــول تأثيــر
درجــة الحــرارة ،وكيفيــة تمكيــن
الرياضييــن مــن تقديــم أفضــل
مــا لديهــم فــي األجــواء الحــارة،
وأخيــراً اســتضاف مستشــفى
ســبيتار حفــل العشــاء الرســمي
الذي ســبق الحدث.
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ورشة عمل في سبيتار
من أبرز المحاضرين جايل ستيفينسون استشاري نادي مانتشيستر يونايتيد لطب العيون
اســتضاف مستشــفى ســبيتار فــي شــهر
ديســمبر كوكبــة مــن ألمــع خبــراء الطــب
فــي ورشــة عمــل شــاملة ركــزت علــى
مشــاكل البصــر والرؤيــة لــدى الرياضييــن.
وقــد عقدت هذه الورشــة لتطوير مبادرة
متكاملــة لفحــص البصــر لــدى الرياضييــن

في ســياق مهمة ســبيتار التي تقوم على
مســاعدة الرياضييــن علــى بلــوغ أقصــى
قدراتهم.
شــارك بورشــة العمــل أســماء المعــة
وخبــراء فــي مجــال تخصــص العيــون ،مــن

أبرزهــم البروفيســورة جايــل ستيفنســون،
رئيــس قســم طــب العيــون بجامعــة
ليفربــول ورئيــس الجمعيــة األوربية لطب
العيــون ،والبروفيســور داميــان فــارو مــن
جامعــة فيكتوريــا األســترالية والمعهــد
الرياضي األسترالي.

أكاديمية أسباير ترعى
المؤتمر الدولي لكرة
القدم في زيوريخ

المؤتمر يستقطب كبرى
أندية وفرق واتحادات كرة
القدم في العالم
جريــاً علــى عادتها وتماشــيا مع دورها الرائد
لتطويــر الرياضــة ،قامــت أكاديميــة أســباير
برعايــة النســخة الخامســة عشــر للمؤتمــر
الدولــي لكــرة القدم ،والذي أقيــم في مقر
االتحــاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمدينة
زيوريــخ السويســرية تحت عنوان «مســتقبل
كرة القدم».
وقد شارك في المؤتمر العالمي المرموق،
الــذي عقــد في أكتوبــر الماضــي ،نخبة تضم
 200شــخصية هامــة مــن صنــاع القــرار فــي
عالــم كــرة القــدم ،والعديــد مــن رؤســاء
اتحــادات وأنديــة كــرة القــدم العالميــة ،من
بينهــا برشــلونة وريــال مدريــد ،ويوفنتــوس،
وقطبــي كــرة القــدم اإلنجليزية مانتشيســتر
يونايتيد ومانتشيســتر ســيتي.
وعلّ ــق الســيد إيفــان برافــو ،مديــر عــام
أكاديميــة أســباير ،عــن رعايــة األكاديميــة
قائــا« :لقــد أصبــح عالــم كــرة
للمؤتمــر
ً
القــدم يتطــور بســرعة هائلــة ،لذا مــن الرائع
أن يكــون المؤتمــر الدولــي لكــرة القــدم هو
المنصــة التي تجمــع صناع القرار من األندية
واالتحــادات والرعــاة ووســائل اإلعــام،
ليتشــارك الجميــع توجهاتهــم ورؤيتهــم
لمســتقبل أفضــل لكرة القدم».
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“سبيتار” الشريك الطبي الرسمي لبطولة كأس العالم للسباحة في الدوحة
المستشفى حاز شهرة عالمية في تقديم الدعم الطبي للبطوالت الرياضية الكبيرة على
المستوى المحلي واإلقليمي
تم اختيار مستشــفى ســبيتار لجراحة العظام
والطــب الرياضــي مجــدداً لتقديــم خدماتــه
الطبيــة المتميــزة ألفضــل ســباحي العالــم،
والمســاهمة فــي الحفــاظ علــى لياقتهــم
البدنيــة ومســاعدتهم علــى الوصــول لذروة
أدائهــم الرياضــي خــال بطولــة كأس العالم
للســباحة  2013التــي أقيمــت فــي ُمجمــع
حمــد لأللعــاب المائيــة المجهــز بأحــدث

اإلمكانيــات يومــي  20و 21أكتوبر .2013

توفيــر التأمين الصحــي للمتفرجين.

وقــد قــدم مستشــفى ســبيتار باقــة مــن
الخدمــات الطبيــة األساســية التــي تتضمــن
اإلســعاف ،والعــاج الفيزيائــي ،والتدليــك،
وإنشــاء عيــادة رياضيــة كاملــة فــي مقــر
البطولــة بمجمــع حمــد لأللعــاب المائيــة
ومــكان إقامــة الســباحين ،باإلضافــة إلــى

وصــرح الدكتــور خليفــة الكــواري ،المديــر
قائــا“ :إننــا
التنفيــذي لمستشــفى ســبيتار
ً
فــي ســبيتار ســعداء للغايــة بكوننــا الراعــي
الطبــي الرســمي ،ونجــدد التزامنــا ووعدنــا
للرياضييــن بمســاعدتهم لبلــوغ أعلــى
مســتويات اللياقة خالل فعاليات البطولة”.

سبيتار يدعم المنتخب الجزائري
في مشواره إلى كأس العالم
البرازيل 2014
عدالن قديورة العب كريستال بالس االنجليزي
والمنتخب الجزائري“ :سبيتار يقدم خدمة عالمية
متميزة و لذلك قررت العودة مجددا لهذا المكان
الرائع”
عــاد العــب المنتخــب
الجزائــري عــدالن قديــورة
إلى مستشــفى ســبيتار في
ديســمبر ليخضــع لبرنامــج
شــامل إلعــادة التأهيــل
عقــب إصابــة تعــرض لهــا
فــي الضلــع خــال الــدوري
اإلنجليــزي الممتــاز فــي
نوفمبــر الماضــي ،حيــث
اختــار مجــدداً مستشــفى
ســبيتار كمــكان مثالــي
للعالج.
وقــال قديــورة“ :ســبق لــي
العالج بمستشــفى ســبيتار
العــام الماضي ،وأثــق كثيراً

في خبراء هذا المستشــفى
باإلضافــة الــى اإلمكانيــات
والتكنولوجيــا الحديثة التي
تســتعمل في العالج”.

وأشــاد قديــورة باالتفاقية
بيــن مستشــفى ســبيتار
واالتحــاد الجزائــري لكــرة
القدم التــي يقدم بموجبها
مستشفى ســبيتار العالمي
الخدمــات الطبيــة المتميزة
لالعبــي المنتخــب الوطنــي
الجزائــري فــي كأس العالم
لكــرة القــدم  2014فــي
البرازيل.
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أكاديمية أسباير تطلق إعالناً
تليفزيونياً ُملهماً
اإلعالن بطولة نجم كرة القدم
خلفان إبراهيم

أطلقــت أكاديميــة أســباير إعالنــاً تلفزيونيــاً جديــداً فــي
 3ديســمبر يســلط الضــوء علــى التضحيــات والجهــود
والعمــل الشــاق الــذي يتطلبــه صنــع بطــل رياضــي،
وكيفيــة قيــام أكاديميــة أســباير بتحضيــر طالبهــا
وإعدادهــم لمســيرة مهنيــة واعدة في مجــال الرياضة،
وذلــك عبــر مجموعــة متكاملــة مــن المناهــج الرياضيــة
والدراسية.
وقــد تــم تصويــر اإلعــان الــذي أخرجــه الدنماركــي
كريســتيان لينجبــي فــي أكاديميــة أســباير باإلضافة إلى
أماكــن أخــرى بمدينــة الدوحــة ،حيــث يظهــر نجــم كــرة
القــدم القطــري خلفــان إبراهيــم وهــو يمــارس تدريباته
الشــاقة التــي تســاعده علــى الظهور بالشــكل األفضل
خــال المباريــات ،واشــترك فــي بطولــة اإلعــان الــذي
تــم تصويــره فــي أســباير زون ومناطــق أخــرى بالدوحــة
الطفــل القطــري حســن جمعــة العلــي ذو الســنوات
التسعة.

منتخب السباحة الفرنسي يتدرب على أجواء المرتفعات في منشآت أسباير زون
المتطورة

يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الراقية للضيوف،
الدكتور خليفة الكواري“ :سبيتار ّ
وهو يفخر باستضافة منتخب السباحة الفرنسي”
أكمــل منتخــب الســباحة الفرنســي ،فــي
ّ
مكثفــة فــي
شــهر أكتوبــر دورة تدريبيــة
أســباير زون ،بقيــادة فلوران مانــودو ،البطل
األولمبــي الفائــز بالميداليــة الذهبيــة .وقــد
اعتمــد الفريــق الفرنســي تدريبــاً فريــداً مــن
نوعــه باســتخدام غرف ســبيتار الحديثة التي
يمكــن تعديــل درجــة الضغط بها لالســتراحة
التــدرب فــي مجمــع حمــد للرياضــات
بعــد
ّ

المائية وقبة أســباير.
وقــد أمضــت البعثــة الفرنســية خمســة أيام
فــي أســباير زون حيــث اســتمتع أفرادهــا
بأحــدث التجهيــزات العالميــة وأرقــى
الخدمــات الطبيــة والمختبريــة التــي وفرهــا
مستشــفى ســبيتار ،وذلــك بهــدف تقييــم
قدراتهم الفســيولوجية وتعزيــز تدريباتهم.

وامتــدح المديــر الفنــي للمنتخب الفرنســي،
الســيد ليونيــل هورتــر ،المنشــآت الرائعــة
قائال:
والمتكاملــة ،فــي مستشــفى ســبيتار
ً
فعــا مستشــفى مــن طــراز عالمــي،
“إنــه
ً
يوفــر أفضــل وأرقــى الخدمــات والمنشــآت
والخبــرات ،كمــا أننــا حصلنا على اســتقبال ال
يضاهى”.

مستشفى سبيتار يبرز خبراته الطبية في جنوب شرق آسيا
مؤتمر الطب والعلوم الرياضية يجمع أهم الخبراء العالميين

شــاركت نخبــة متميــزة مــن خبــراء وأطبــاء
مستشــفى ســبيتار لجراحــة العظــام والطب
الرياضــي فــي مؤتمــر “آســيكس” للطــب
والعلــوم الرياضيــة ،الــذي عقــد فــي تايالند
في أكتوبر  ،2013وهو مؤتمر سنوي متعدد
التخصصــات موجــه للمهتميــن والخبــراء في
مجــاالت الطــب الرياضــي والعلــوم الرياضية

وترويــج األنشــطة الرياضيــة والوقايــة مــن
اإلصابات الرياضية.
وألقــى خبــراء ســبيتار بقيــادة الدكتــور حكيم
شــلبي ،نائــب رئيس األطباء ومديــر البرنامج
الوطنــي للطــب الرياضــي فــي مستشــفى
ســبيتار ،عــدة محاضرات تناولــت موضوعات

وقضايــا متنوعة ،كالتدريــب في الجو الحار.
قائــا“ :يمثــل
وصــرح الدكتــور حكيــم شــلبي
ً
المؤتمــر فرصة مثالية إلبــراز الخدمة الطبية
الراقيــة التــي نقدمهــا فــي مستشــفى
ســبيتار ،والتواصــل مــع الخبــراء اآلخريــن في
البحــوث الطبية”.
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مشروع أسباير أحالم كرة
القدم يحقق حلم ’غزال
أسباير األسمر‘
السيد إيفان برافو ،المدير العام ألكاديمية

أسباير“ :قدرات زكاري وموهبته لن تعرف
حدوداً إذا استمر تطوره بالوتيرة الحالية”

أضافــت أكاديميــة أســباير نجاحــاً آخــر لسلســلة
نجاحاتهــا بعدمــا ســجل الغانــي حمــزة زكاري ،أحــد
طــاب برنامجهــا االجتماعــي “أســباير ألحــام كــرة
القــدم” الكتشــاف المواهــب فــي العالــم ،أول
ظهــور لــه وألحــد خريجــي األكاديميــة فــي الدوري
األوروبــي لكــرة القــدم ضمن صفوف ناديــه الحالي
ترومســو النرويجــي وذلك في المبــاراة أمام فريق
أنجــي ماخشــكاال الروســي فــي التــي أقيمــت فــي
شهر نوفمبر.
انضــم حمــزة زكاري ألكاديميــة أســباير فــي عــام
 ،2008حيــث بــرز طموحــه الكبيــر والتزامــه الجــاد
بتطويــر مهاراتــه الكرويــة الالفتــة جعلتــه يحقــق
تقدمــاً مســتمراً  ،ويلعــب حمــزة 19 ،عامــا ،حالياً مع
فريــق ترومســو ،وهو أحد فــرق الدرجة األولى في
النرويــج وذلــك على ســبيل اإلعارة لمدة عام واحد
مــن فريــق أوبــن البلجيكــي الــذي تملكــه مؤسســة
أســباير ،كمــا شــارك العــب خــط الوســط الموهوب
منتخــب غانــا للشــباب دون  19عامــاً فــي كأس
العالم للشــباب.

سبيتار يحتفل
بيوم األشعة العالمي

يسلط االحتفال الضوء على أهمية تقنية التصوير باألشعة والتشجيع على العمل في
مهنة أخصائي األشعة
احتفــل قســم األشــعة بمستشــفى ســبيتار،
فــي شــهر نوفمبــر الماضي باليــوم العالمي
لألشــعة ،الــذي يحتفــي بذكــرى اكتشــاف
غيــر
تقنيــة التصويــر باألشــعة ،وهــو حــدث ّ
مجــرى التاريخ البشــري ،حيث ســمح بتطوير

عمليــة تشــخيص وعــاج المرضى ،واالرتقاء
بمســتوى الرعاية الطبية.
وقــد اســتضاف مستشــفى ســبيتار الطالب
واألســاتذة مــن جامعــة شــمال األطلنطــي

قطــر ،باإلضافة إلى الزمالء من مستشــفى
األهلي ومؤسســة حمد الطبية ،لالشــتراك
فــي العديــد من المناقشــات التفاعلية.
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الدكتور خليفة الكواري ،المدير العام
لمستشفى سبيتار“ :تسهم مؤتمرات
المفاهيم الحالية بشكل كبير في
التوعية بأهمية الطب الرياضي
ومجاالته المتعددة”.
التقــت نخبــة مــن الخبــراء العالمييــن فــي
مستشفى ســبيتار الســتعراض آخر التطورات
فــي مجال إصابــات الكتف الرياضية الذي كان
مجــال تركيز مؤتمر “المفاهيــم الحالية” الرابع
الذي عقد لمدة يومين في نوفمبر الماضي.
يمثــل مؤتمــر “المفاهيــم الحاليــة” ثمــرة فكر
وتطلعــات مستشــفى ســبيتار ،ويمثل منصة
يلتقــي فيهــا خبــراء الطــب الرياضــي لتســليط
الضــوء علــى آخــر التقنيــات لعــاج اإلصابــات
الرياضيــة ،وتبــادل الخبــرات واآلراء حيــث يركــز
المؤتمــر كل عام على نوع محدد من إصابات
الجســد البشــري ،وقــد تنــاول فــي النســخ
السابقة إصابات الركبة والكاحل والكوع.
وقــد ركــز المؤتمــر فــي نســخته الرابعــة على
إصابــات الكتــف ،وذلــك مــن خــال مجموعــة
من المحاضرات والنقاشات التفاعلية وأحدث
العالجــات المتطورة المتاحة للرياضيين الذين
يعتمدون على رمي الكرة مثل العبي التنس،
كمــا أتــاح المؤتمــر الفرصــة للوفــود للتفاعــل
والتواصل مع الخبراء والمتخصصين.

سبيتار يعرض أحدث
تقنيات تشخيص آالم
أعلى الفخذ

الدكتور خليفة الكواري ،المدير
العام لمستشفى سبيتار“ :المؤتمر
وسيلة ممتازة لمواصلة البحوث التي
ستساعد في عالج معاناة الرياضيين
الذين يعانون من إصابات وآالم أعلى
الفخذ”
اســتضاف مستشــفى ســبيتار المؤتمــر
الســنوي الثالــث لمركــز آالم أعلــى الفخذ
الرياضية يومي  23و 24أكتوبر تحت شــعار
“الرياضة وآالم أعلى الفخذ”.

مؤسسة أسباير زون تقدم المزيد من مرافقها
الرياضية للجمهور مجاناً
السيد عبد العزيز آل محمود ،المدير العام ألسباير لوجستيكس“ :توفر المرافق
الرياضية الجديدة للجمهور الفرصة لالستمتاع بأسلوب صحي للحياة مع االستمتاع
بممارسة الرياضة مع األصدقاء والعائالت”
قامــت مؤسســة أســباير زون بتوســيع
نطــاق مرافقهــا الرياضيــة المتوفــرة مجانــاً
للجمهــور مــن محبــي وهــواة الرياضــة،
وتشــمل وتتضمــن المرافــق الرياضيــة
الجديــدة  12ملعبــاً لمزاولــة رياضــة كــرة
المصغــرة و 6مالعــب لكــرة الســلة،
ّ
القــدم
باإلضافــة إلــى ملعــب للكــرة الطائــرة .وقد
تولــت أســباير لوجســتيكس مهمــة إنشــاء
هــذه المالعــب فــي مناطــق مختلفــة مــن
أســباير زون ،وتقــوم أســباير لوجســتيكس

حاليــاً ببنــاء مضمــار لبهلوانيــات التزحلــق
ومنطقــة للتزحلــق علــى األلواح “الســكايت
بــورد” ،وذلــك بهــدف توفيــر المزيــد مــن
الشــيقة للجميع .ويمكن
المرافــق الرياضيــة
ّ
لهــواة الرياضــة اســتخدام هــذه المرافق ما
بيــن الســاعة الرابعــة عصــراً والثامنــة مســاء
مــن األحــد إلــى الخميس ،ومــا بين الســاعة
الثامنة صباحاً والحادية عشــرة مســاء يومي
الجمعة والســبت.

وشــمل المؤتمــر العديد من المناقشــات
وورش العمــل والمحاضــرات التــي
اســتعرضت أهــم التقنيــات وأســاليب
العــاج الجديــدة التــي تســاعد الخبــراء
واألطبــاء والمتخصصيــن علــى تشــخيص
أسباب آالم أعلى الفخذ وعالجها.
وشــارك فــي المؤتمــر  12خبيــراً دولياً من
عــدة دول مثل الدنمارك وإســبانيا وكندا
والمملكــة المتحــدة ،باإلضافــة إلــى عدد
مــن األطبــاء والباحثيــن فــي مستشــفى
سبيتار.
وقــام بتنظيــم المؤتمــر مركــز آالم أعلــى
الفخــذ الرياضيــة ،أحد أقســام مستشــفى
ســبيتار لجراحــة العظام والطــب الرياضي،
الــذي كان لــه دور كبير في تطبيق برنامج
الوقايــة مــن إصابــات أعلــى الفخــذ ضمن
الفحوصات الطبية التي يشــملها البرنامج
الوطنــي للطــب الرياضــي علــى مســتوى
الدولــة وذلــك مــن أجــل المســاعدة فــي
تقليل عدد إصابات الفخذ.
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مؤسسة أسباير زون تطلق موسماً
جديداً من حملة “صحتك في
خطوتك”
الحملة تسهم في تعزيز التوعية بأهمية الرياضة في االستمتاع بحياة صحية وتقليل
مخاطر األمراض
احتفلــت مؤسســة أســباير زون بمــرور
عــام علــى حملتهــا الناجحــة “صحتــك فــي
خطوتــك” بإطــاق ثــاث مبــادرات مكملــة
فــي شــهر نوفمبــر ،وجديــر بالذكــر أن حملــة
العــام الماضــي قد شــارك فيها أكثر من 19
ألــف شــخص قطعوا معــاً أكثر من  4.5مليار
خطــوة أي ما يعادل ثالثة مالييــن كيلومتر.

تشــمل المبادرات الجديدة توفيــر تطبيقات
علــى الهاتــف الذكي لقياس عدد الخطوات
التــي يقوم بها المســتخدم ،وتخصيص عدد
من الحدائق تحتوي على مســارات للمشــي
موضحــة بعدد الخطوات ،وذلك لمســاعدة
أفــراد المجتمــع الذيــن ال يحملــون عــداد
المشــي علــى وضــع هــدف يومــي للنشــاط

البدنــي ،باإلضافــة إلــى إطــاق مبــادرة
متعلقــة بزيــادة النشــاط البدنــي في خمس
لحــث الطلبــة
ّ
جامعــات وكليــات فــي قطــر،
واألســاتذة علــى المشــاركة واالســتفادة
من البرنامج.

فندق الشعلة – الدوحة يفوز بجوائز دولية مرموقة

الفندق يحصد األلقاب الدولية في مسابقات أفضل الفنادق والمنتجعات على المستوى
اإلقليمي والدولي
فــاز فنــدق الشــعلة – الدوحــة المصنــف
ضمــن فنــادق “الخمــس نجــوم” بجائــزة
“أفضــل فنــدق جديد فــي البنــاء والتصميم
فــي المنطقــة العربيــة” وجائــزة “أفضــل
فنــدق جديــد فــي البنــاء والتصميــم فــي
قطــر” وذلــك فــي مســابقة جوائــز الفنادق
العالميــة التــي عقــدت علــى مســتوى

المنطقــة العربية في شــهر أكتوبر.
كمــا حصد فندق الشــعلة على جائزة أفضل
الفنــادق الدوليــة علــى مســتوى العالــم،
عــن فئــة البنــاء والتصميــم ،في حفــل جوائز
الفنــادق الدولية الــذي عقد في لندن في
شــهر نوفمبر.

وحصــل الفنــدق كذلــك علــى المركــز األول
فــي جوائــز الفنــادق العالميــة الفاخــرة
لعــام  ،2013عــن فئة “أفضــل إطاللة علوية
لفندق فاخر”.
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إلى أسباير للمنافسة في األكواثون
المسابقة تتضمن تسع فئات عمرية مالئمة لألطفال والبالغين وكبار السن والفرق
انطلقــت مســابقة األكواثــون الســنوية
الثالثــة التــي تنظمهــا أســباير لوجســتيكس
فــي نوفمبــر الماضــي ،وقــد اســتقطبت
النســخ الســابقة المئــات مــن الرياضييــن
الطموحين للمشــاركة ،بينما شــهدت نسخة
إقبــاال جماهيرياً أكثر زخماً  .وبعد
هــذا العام
ً
اإلعــان عــن تســع فئــات عمريــة جديــدة،

أصبحــت مســابقة األكواثــون هــذا العــام
أفضــل نزهة عائلية لكل أفراد األســرة.

ويحــاول إقنــاع زمالئــه فــي المدرســة
بالمشــاركة والمنافســة كفريق”.

شــاركت رينــي باكــي فــي الســباق األول
فــي نوفمبــر مــع زوجهــا وطفليهــا ،وقالــت
عــن هــذه التجربــة“ :يتمنــى ابنــي أن تصبــح
مســابقة األكواثــون مشــروعاً مدرســياً ،

تضم مســابقة األكواثون مســافات مختلفة
إلتاحــة فرصــة المنافســة لجميــع أفــراد
المجتمــع كل وفــق طاقته وقدرته.

فندق “الشعلة” يشارك في التوعية
باليوم العالمي اللتهاب العصب الثالث
الفندق ينضم إلى أشهر المعالم السياحية
واآلثار والجسور في العالم لدعم التوعية بهذا
المرض
شــارك فندق الشــعلة فــي “اليوم
العالمــي األول للتوعيــة الصحيــة
بمــرض التهــاب العصــب الثالــث”
بإضــاءة  3780وحــدة إضــاءة مــن
المصابيــح الثنائيــة المشــعة للضوء
باللــون الفيــروزي ،وذلــك فــي 7
أكتوبــر  ،2013لينضــم بذلــك إلــى
العديــد مــن المعالــم الرئيســية
األخــرى حــول العالــم التي تشــارك
فــي التوعيــة بهــذا المــرض الــذي
يســبب آالمــاً حــادة فــي الوجــه
ويعــد من أكثــر اآلالم التي يتعرض
لها اإلنســان في حياته.

ســعداء لدعــم اليــوم العالمــي
األول للتوعيــة الصحيــة بمــرض
التهــاب العصــب الثالــث مــن
أجــل رفــع التوعيــة الصحيــة علــى
المســتوى العالمــي ،والمســاهمة
فــي تغييــر مســتقبل أولئــك الذيــن
يعانــون من مــرض التهــاب العصب
الثالــث وغيــره مــن األمــراض
واالضطرابــات التــي تصيــب الوجه.
عــاوة علــى ذلــك ،نحــن نحــث
الجميــع على أن يقوموا باالهتمام
والعنايــة باألفراد والعائالت الذين
يواجهــون متاعب ذلك المرض”.

وقال شــريف صبــري مدير الفندق،
معلقــاً علــى هــذه المشــاركة“ :إننا
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مؤسسة أسباير زون
تدعم حملة الصومال والفلبين
تأتي هذه المساعدة في إطار برنامج مؤسسة أسباير زون للمسؤولية االجتماعية
شــاركت مؤسســة أســباير زون فــي حملــة
التضامــن مع الشــعبين الصومالي والفلبيني
مــن خــال تقديــم تبــرع مالــي لمؤسســة
الهالل األحمر القطري لصالح المتضررين من
الكــوارث الطبيعيــة فــي الصومــال والفلبين،
حيث التقى الســيد خالد عبد الله السليطين،
رئيــس أســباير زون بالوكالــة الدكتــور محمــد
الغانــم المعاضيــد رئيس مجلس إدارة الهالل

األحمر القطري وقام بتســليمه التبرع.
وصرح السيد خالد عبد الله السليطين ،رئيس
قائــا“ :تأتي
مؤسســة أســباير زون بالوكالــة،
ً
هــذه المســاهمة من صميــم إيماننــا بأهمية
دعم وتبني المبادرات والقضايا اإلنســانية”.
يأتي هذا الدعم في إطار جهود المســؤولية

المجتمعيــة لمؤسســة أســباير زون حيــث
ســبق أن نظمــت حملــة تبــرع بيــن موظفيهــا
يــوم  25نوفمبــر الماضــي ،والتــي القــت
اســتجابة واســعة مــن الموظفيــن إلغاثــة
ضحايــا الصومــال والفلبين .كمــا يحتل برنامج
المؤسســة فيمــا يتعلــق بدعــم القضايــا
اإلنســانية اهتمامــاً بالغــاً ويعتبر علــى قائمة
أولوياتها.

مؤسسة أسباير زون تنظم
يوماً عائلياً لموظفيها على
شاطىء كتارا
مشاركة أكثر من  1400شخص
من موظفي المؤسسة
وأعضائها في اليوم العائلي
الذي يعقد في إطار برنامجها
لتقدير الموظفين “غالي”

أقامــت مؤسســة أســباير زون يومــاً عائليــاً
لموظفيهــا يــوم  5أكتوبــر فــي جــو مــن األلفــة
والمرح على شاطىء الحي الثقافي “كتارا”.

المبــادرة هــي ثمــرة التعاون المشــترك بين أســاتذة العلوم بمدرســة أكاديمية
أســباير وقســم التغذيــة بمؤسســة أســباير زون وقســم الضيافــة بأســباير
لو جستيكس
شــارك طالب أكاديمية أســباير في عرض
ممتــع ومفيــد لفنــون الطبــخ ،وذلــك
للتوعيــة بأهميــة تنــاول وجبــات صحيــة
والعنايــة بالنظافة.
وتضمنــت العــروض التدريبيــة التــي تــم
تقديمهــا أمــام  90طالبــاً مــن الصــف
الســابع ولغايــة الصــف التاســع مقدمــة
عــن التغذيــة ونظافــة الطعــام ومراعــاة
الســامة فــي اســتخدام أدوات المطبخ،
وقــام كل الطــاب بإعــداد الســندويتش

الخــاص به قبل تذوق الوجبــات الصحية.
وحــول تجربتــه فــي هــذه النشــاط ،قــال
راكان ســالم راشــد ،طالــب فــي الصــف
التعــرف على فوائد األغذية
الســابع“ :إن
ّ
المختلفــة هــو أمــر بغايــة األهميــة لــي
كرياضــي ،ألن التدريــب والموهبــة ال
يكفيــان مــن أجل تكويــن رياضــي محترف،
فــا بــد كذلــك مــن العنايــة بصحتــك
واالنتبــاه لنظامك الغذائي”.

وقــد شــارك أكثــر مــن  1400شــخص ،مــن
موظفي المؤسسة وأعضائها (سبيتار وأسباير
لوجيستكس وأكاديمية أسباير) وعائالتهم في
مختلــف الفعاليــات الرياضيــة والترفيهيــة التي
أقيمــت فــي هــذا اليــوم .إذ تنافــس الكبــار في
وشــد الحبــل والعديــد من
ألعــاب كــرة الطائــرة
ّ
الرياضات المائية وجوالت بحرية بالمراكب ،فيما
استمتع الصغار بالسباحة واأللعاب المطاطية.
وقدعلّ قالسيدخالدالسليطين،رئيسمؤسسة
قائال:
أســباير زون بالوكالة ،على هذه المناسبة
ً
“ال يمكننــا تحقيق أهدافنا االســتراتيجية داخل
المؤسسة دون االهتمام بموظفينا”.
ُيذكر أن تنظيم هذا اليوم العائلي يأتي في إطار
برنامــج “غالي” الذي أطلقته مؤسســة أســباير
زون بهدف تقدير جهود الموظفين.
15
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ثالثة قطريين أشقاء يخطفون األنظار في مسابقة األكواثون

نــوح الخليفي (يمين)

 2014/2013بأيــام قليلــة لكنــه اســتطاع
إكمــال المســار محققــاً المركــز األول،
قائال “ :لقد
ويصــف يعقوب هذه التجربة
ً
كنــت متعبــاً مــن المســابقة فــي عمــان،
وقــد اســتمتعت بالفعــل بــكل مراحــل
المنافســة ،كمــا شــعرت بالحمــاس مــن
الحضــور والزخــم الكبيــر فــي منافســات
أسباير زون”.
تــم اســتحداث فئــات عمريــة جديــدة
فــي نســخة  2014/2013مــن مســابقة
األكواثــون إلتاحــة فرصــة المنافســة
لمشــاركة الرياضييــن الشــباب ،بمــا فيهم
يوســف الخليفي الشــقيق الثالث األصغر
الــذي اســتطاع المنافســة بجانــب نــوح
ويعقــوب ،ويأمــل يوســف الــذي يبلــغ
مــن العمــر  8ســنوات فــي أن يحقق مثل
النجــاح الباهــر الــذي أحــرزه شــقيقاه فــي
منافســات األكواثون.

الفائز يعقــوب الخليفي
في الوسط

نــوح ويعقــوب ويوســف الخليفــي،
ثالثــة أشــقاء قطريــون ،بمواهبهــم
الرياضيــة وحرصهــم علــى التفــوق
وحماســهم الشــديد ،أبهــروا المتفرجيــن
والمتنافســين
بــل
والمشــاهدين
اآلخرين ،وذلك في مســابقة األكواثون
التي تقيمها أســباير زون بصورة سنوية.
وقــد ســبق لنــوح الخليفــي البالــغ مــن
العمــر  14عامــاً  ،وأخيــه األصغــر يعقوب
البالــغ من العمر  12عاماً المشــاركة في
مســابقة العــام الماضــي حيــث أثمــرت
جهودهمــا عــن حصولهمــا علــى المركــز
األول في جميع مســابقات الناشــئين.
كان نــوح ،الســباح فــي فريــق قطــر
الوطنــي للناشــئين ،قــد عــاد مؤخــراً من
المنافســة فــي بطولــة كأس العالــم

للســباحة  2013في ســنغافورة التي تشــهد
مشــاركة صفــوة الســباحين فــي العالــم.
ورغــم أنــه رياضــي مخضــرم ،اســتمتع نــوح
بتنــوع مســابقة األكواثــون وعبــر عــن ذلــك
قائــا“ :لقــد اســتمتعت بمرحلــة الجــري
ً
فــي ســباق األكواثــون ألنني ال أجــري كثيراً
فأغلــب وقتــي أقضيه فــي الســباحة ،وكان
ذلــك بالنســبة لي تجربــة مختلفة تماماً ”.
أمــا الشــقيق األصغــر يعقــوب ،وهــو أيضــاً
ســباح فــي فريــق قطــر الوطنــي للناشــئين،
فقــد تصــدر فئتــه بالفعــل بعــد ســباقين،
حيــث انعكــس اســتمتاعه بالمنافســة فــي
مســابقة األكواثــون على التزامــه وإخالصه
واســتمراره فــي المشــاركة حتــى النهايــة.
وبالرغــم من أنه شــارك فــي بطولــة الخليج
للســباحة رقــم  23التي أقيمت في ســلطنة
عمــان قبــل الســباق األول مــن نســخة

ويعكس طــرح الفئــات العمرية اإلضافية
فــي مســابقة هــذا العــام التــزام أســباير
زون الدائــم والمســتمر بتشــجيع األفــراد
علــى تبني نمط الحيــاة الصحية من خالل
األنشــطة المرحة وفي ســن مبكرة.
تضــم مســابقة األكواثــون التــي تنظمهــا
أســباير لوجســتيكس وتــدور فعالياتهــا
بصــورة دورية كل عام ،خمســة ســباقات
مختلفــة علــى امتــداد عــدة أشــهر،
ويتضمــن كل ســباق منافســة الســباحة
فــي قبــة أســباير ،باإلضافــة إلــى الجــري
فــي حديقــة أســباير .والســباق مفتــوح
ورجــاال ،ضمــن فئــات
للجميــع ،نســاء
ً
عمريــة تشــمل الناشــئين مــن  8إلــى 15
عاماً والبالغيــن مــن  16إلى  39عاماً وكبار
الســن فوق  40عاماً .
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حديث النجوم
شــاركت كوكبــة مــن أشــهر الشــخصيات الرياضيــة في العالم في النســخة الرابعــة من معرض ومؤتمر أســباير فور ســبورت  ،2013وكانت
جلســات حديــث النجــوم بمثابــة عنصــر التشــويق في معــرض ومؤتمر أســباير فور ســبورت وحظيت بإقبــال وجماهيرية كبيــرة ،فقد وجد
عشــاق الرياضة أنفســهم وجهاً لوجه أمام نجوم وأســاطير حفروا أســماءهم في تاريخ الرياضة بإنجازاتهم الرياضية الفريدة ،واســتضافت
هذه الجلسات أشهر نجوم الرياضة في العالم مثل لينوكس لويس ،المالكم البريطاني المعتزل ،وآالن شيرر،المهاجم البريطاني المعتزل،
ونجمي ســباقات الرالي القطريين ســعيد الهاجري وعبدالعزيز الكواري وأســطورة كرة الســلة األميركية شــاكيل أونيل ،ونجم كرة الســلة
األمريكي ألونزو مورنينج .وقد فتح نجوم الرياضة قلوبهم للحاضرين وتحدثوا عن تجاربهم واللحظات التي كانت بمثابة نقلة فارقة في
مستقبلهم الرياضي والمهني.

عبــد العزيز الكواري

ســعيد الهاجري

ســعيد الهاجري
الرياضة :ســباقات الرالي
الدولة :قطر
قائال“ :لقد
يحمــل ســعيد الهاجــري فــي جعبتــه  18انتصــاراً دوليــاً في ســباقات الرالي ،وقــد تحدث الهاجــري عن التزامــه للرياضــة
ً
خصصــت كل وقتــي لتحســين أدائــي فــي اللعبة ،وشــاركت في المســابقات المحليــة واإلقليمية والدولية األمر الــذي لفت أنظار
الشــركات الراعيــة إلــى موهبتــي وجعلهــا ترعاني رغم أنهــا كانت رياضة مكلفة فــي وقتي .لقد جعلت مهمتــي هي رفع علم قطر
فــي الســباقات الدولية وأفخر بأنــي حققت ذلك”.

عبــد العزيز الكواري
الرياضة :ســباق الرالي
الدولة :قطر
ممثال عــن الجيل الجديد
شــارك عبــد العزيــز ألول مــرة في بطولة الرالي العالمية في  ،2012وشــارك في جلســات حديــث النجوم
ً
مــن المواهــب القطريــة فــي ســباقات الرالــي في معرض ومؤتمر أســباير فور ســبورت .وقد أشــاد عبد العزيز بمستشــفى ســبيتار
قائــا“ :أشــكر أســباير زون ومستشــفى ســبيتار علــى جهودهــم فــي الحفــاظ علــى لياقتــي البدنيــة وبرنامجــي الصحــي والغذائــي
واالهتمــام الطبــي الراقــي .لقــد أتاحت أســباير زون كل منشــآتها الرياضيــة تحت تصرفي في أي وقت ،وكان لهــم نصيب كبير في
إعــدادي كبطــل قطري عالمي في ســباقات الرالي”.
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شاكيل أونيل
الرياضة :كرة الســلة
الدولــة :الواليات المتحــدة األمريكية
شــاكيل أونيــل مــن أعظــم الالعبيــن فــي تاريخ كــرة الســلة األمريكية .وقد أشــاد النجم األســطوري بالمنشــآت والمالعــب العالمية
فــي أســباير زون قائــا“ :لقــد ذهبنــا إلــى مستشــفى ســبيتار التــي كانــت حقــا منشــأة فريــدة ليــس لهــا نظير .لــم َأر من قبل منشــأة
تحتــوي علــى كل شــيء في مكان واحــد .إنني حقا ســعيد بالتواجد هنا”.
وقــال أيضــاً “ :أعدكــم بالقــدوم مــرة أخــرى إلــى قطــر فــي العاميــن المقبلين مــع الفريق (ملــوك ســاكرامينتو) .أعلــم أن ملعب كرة
الســلة الرئيســي فــي قطــر لــن يكــون جاهــزاً قبــل أكتوبر من العــام المقبل األمــر الذي يجعــل إقامة لعبة قبل الموســم أمــراً مبكراً ،
ولكننــا قطعاً ســنعود مرة أخرى”.

ألونــزو مورنينغ
الرياضة :كرة الســلة
الدولــة :الواليات المتحــدة األمريكية
مورنينغ فاز بلقب أفضل نجم في كرة الســلة ســبع مرات ،وقد عاد إلى الملعب عقب عملية زراعة كلية ليفوز بالبطولة األمريكية
قائــا“ :كل التجارب
لكــرة الســلة فــي  2006مــع فريــق “ميامي هيت” .وقــد تحدث مورنينغ عــن أبرز المحطات فــي تاريخه الرياضي
ً
التــي تعرضــت لهــا كالعــب كانــت رائعــة .أتذكر كيف أحــرزت نقطة قبل صفــارة الختام بجزء من الثانيــة ليحرز فريــق “هورنيتس” نصراً
فــي اللحظــة األخيرةعلــى فريــق “ســيلتيكس” بنتيجة  104مقابل  .103وبعد أن قضيت ثالث ســنوات مــع هورنيتس ،تم إعارتي إلى
فريــق “هيــت” وكان ذلك أفضل شــيء حدث لي في مشــواري الرياضي”.
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الســيد خالد الســليطين  ،رئيس مؤسســة أسباير زون ،باإلنابة
يلقــي كلمة في منتــدى الدوحة الدولي.

ســعادة الســيد ناصر بــن عبد العزيــز النصر  ،الممثل الســامي
لألمــم المتحــدة لتحالــف الحضارات ،متحدثــاً إلى الحضور.

ســعادة الســيد يوســف يعقــوب الســركال  ،رئيــس اتحــاد
اإلمــارات العربيــة المتحــدة لكــرة القــدم ،أحــد ضيــوف شــرف
القمــة الوزارية لمنتــدى الدوحة الدولي.

ســعادة الســيد صالح بن غانم العلي ،وزير الشــباب والرياضة
وســعادة الشــيخ فيصــل بــن مبارك آل ثانــي  ،المديــر التنفيذي
لمنتــدى الدوحــة الرياضــي الدولي ،في المؤتمــر الصحفي قبل
القمة الوزارية.

صــورة تجمع ســعادة المديــر التنفيذي مع األبطــال الرياضيين بعد الجلســة الختاميــة للمنتدى.
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ســعادة الشــيخ ســعود بن عبدالرحمن آل ثاني األمين العام للجنة األولمبية القطرية متحدثاً في إحدى جلســات المنتدى ،التي
جمعتــه مــع أتــو بولــدون بطــل العــدو العالمــي الســابق والمتقاعــد بوريــس بيكــر الحائــز علــى  49لقباً في بطــوالت التنــس الفردية
ضمــن جلســات منتدى الدوحــة الرياضي الدولي.

الســيد حســن عبــد الله الــذوادي ،األمين العــام للجنــة العليا
قطــر  2022أثنــاء الحــوار مــع مجلــة ليكيــب الفرنســية أثنــاء
فعاليــات منتدى الدوحــة الرياضي الدولي.

أســطورة كــرة القــدم البرازيلــي زيكــو يوقــع تــذكار لالعــب
الفرنســي مايــكل سيلفيســتر علــى هامــش منتــدى الدوحــة
الدولي.

انطلقت السلســلة الثانية لمنافســات جي إم ســي لأللعاب الثالثية (ترياثلون) للعام  2014/2013في التاســع والعشــرين نوفمبر
 .2013قطــع الفائــزون فــي فئــة البالغين مســافة  1000متر ســباحة ،و 30كم في ســباقات الدراجات ،و 8كم في ســباقات الجري.
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اســتضافت حديقــة أســباير المســيرة التي نظمتهــا الجمعية
القطريــة للســكري بالتعــاون مــع مجموعــة الندمــارك يــوم 15
نوفمبــر  2013تحــت شــعار «حــارب الســكري» ،وذلــك بهــدف
رفــع مســتوى الوعــي حــول مــرض الســكري وشــارك فيهــا آالف
األشخاص من المجتمع القطري.

اســتضافت صالــة النســاء الرياضيــة بمؤسســة أســباير زون
فعاليــات بطولــة الخليــج الســابعة عشــرة للجــودو بمشــاركة
نخبــة مــن أفضــل العبــي الجــودو بــدول مجلــس التعــاون فــي
فئــات الناشــئين تحــت  18ســنة والشــباب تحــت  21ســنة.
اســتطاعت قطــر أن تحتــل المركــز الثالــث فــي البطولــة برصيد
 13ميداليــة منهــا ذهبيتــان وثــاث فضيــات وثمــان برونزيــات،
فــي حين تصدرت الســعودية الترتيب العــام للبطولة برصيد 21
ميداليــة ،وتلتهــا الكويت في المركــز الثاني برصيد  23ميدالية.

اســتضاف مجمع حمــد للرياضات المائية يوم  20و 21ديســمبر
 2013واحــدة مــن أهــم بطــوالت الســباحة علــى مســتوى العالم
بمشاركة نخبة من أفضل السباحين العالميين.

اســتضافت حديقــة أســباير فــي الســابع مــن نوفمبــر 2013
مســيرة «اليــوم العالمــي للعصــا البيضــاء» التي نظمهــا مركز
قطــر االجتماعــي والثقافــي للمكفوفين بهدف تشــجيعهم على
المشــاركة فــي الرياضــة وتبنــي نمــط حياة صحــي باعتبارهــم جزءا
أساسيا من المجتمع القطري.
ً

اســتضاف نــادي الســيدات بأســباير زون فعاليــات بطولــة
الســفير الكــوري للــدرع العــام للتايكونــدو بمشــاركة عــدد
مــن الالعبيــن القطريين من فئة الناشــئين.

أقيمت في نادي الســيدات بأســباير زون فعاليات مهرجان قطر
غاز للشطرنج للناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين  1٦-١٤سنة.
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