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المؤسسات األعضاء
الثالث
الرؤية :أن نكون المرجع للتميز
الرياضي على مستوى العالم
الرسالة :نعمل على تحسين
األداء الرياضي
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الوجهة الرياضية
تكامال في العالم
األكثر
ً
أسباير لوجستيكس

•إدارة المنشآت والفعاليات
•معسكرات تدريب النخبة
•إدارة المرافق
•إدارة المالعب وتنسيق الحدائق

سبيتار

•الطب الرياضي
•جراحات العظام الرياضية
•إعادة التأهيل الرياضي
•برامج ومراكز التميز
•مركز البحوث والعلوم الرياضية

أكاديمية أسباير

•العلوم الرياضية
•كرة القدم
•علوم وأداء كرة القدم
•الرياضات األولمبية
•التعليم ورعاية الطالب
•أسباير أكتيف

"أكاديمية أسباير هي المرجع لتطوير رياضة الشباب"
ماسكيرانو

حصد معتز برشم ،خريج أكاديمية أسباير ذهبية العالم
للوثب العالي.

أكاديمية أسباير

توفر أكاديمية أسباير بيئة تمكينية فريدة من نوعها وخبرات متعددة الثقافات لتمكين
ّ
الطالب وتطوير قدراتهم األكاديمية والرياضية على حد سواء ،وذلك من خالل تقديم تجربة
تعليمية متخصصة تتناسب مع احتياجات كل طالب .كما يهدف البرنامج إلى تطوير طالب
قيمة للمجتمع الرياضي العالمي.
مسؤولين ومثقفين وتشجيعهم على تقديم مساهمات ّ

المميزات الرئيسية

•طرق تدريب مبتكرة وشاملة
•تعليم دولي على مستوى عالمي
•رواد في علوم الرياضة المتطورة
•مسارات متكاملة تتمحور حول الرياضيين
•التربية الرياضية والثقافة

أسباير لوجستيكس
الخدمات اللوجستية وإدارة المنشآت
الرياضية
تتمتع أسباير بخبرة طويلة في مجال تنظيم واستضافة األحداث الرياضية الناجحة على
مدار العام والتي يشرف عليها فريق من المهنيين المتخصصين الذين يتمتعون بأرفع
مستوى من الخبرة.
يمكن للمنظمين والهيئات الرياضية وضع تصور شامل عن الفعالية يحاكي مستوى
تطلعاتهم ،حيث تساهم التقنيات والتكنولوجيا المتبعة في أسباير والخبرات والكفاءات
وفعاليتها
في تمهيد ذلك ،إلى جانب العمليات والكفاءات واألنظمة التي أثبتت نجاحها
ّ
في كل ما يتعلق بإدارة المرافق الرياضية.

سبيتار
الطـب الرياضـــي
وإدارة األداء
سبيتار هو المستشفى الرائد عالمياً في مجال جراحة العظام
والطب الرياضي واألول من نوعه في منطقة الخليج .وفي عام
، 2009حصل مستشفى سبيتار على االعتماد الرسمي من قبل
مركز التقييم واألبحاث الطبية في االتحاد الدولي لكرة القدم
للتميز في الطب الرياضي ،كما تم
( )F-MARCباعتباره مركزاً
ّ
اعتماد سبيتار كمركز أبحاث للجنة األولمبية الدولية للوقاية من
اإلصابة و والحفاظ على صحة الرياضيين في . 2014

خضع ديدييه دروغبا لبرنامج إعادة التأهيل بمستشفى سبيتار قبل
استكماله مسيرته بنجاح مع نادي تشيلسي لكرة القدم وفوزه
في الدوري اإلنجليزي الممتاز.

أهم المنشـــآت
الدولي
استاد خليفة
ّ
الدولي في عام  1976وتم إعادة تدشين االستاد مؤخراً
تم إنشاء استاد خليفة
ّ
بعد االنتهاء من عملية
تحديث شاملة ليصبح بذلك أول ملعب جاهز الستضافة كأس العالم FIFA 2022

أهم األحداث الرياضية السابقة

•دورة األلعاب اآلسيوية  15في .2006
•نهائيات كأس االتحاد اآلسيوي .2011
•دورة األلعاب العربية .2011
•المباريات الدولية الودية :البرازيل ضد إنكلترا وإسبانيا ضد أوروجواي

قبة أسباير
المقر الرئيسي ألكاديمية أسباير وأكبر صالة ألعاب داخلية متعددة
االستخدام في العالم.

المميزات الرئيسية
•مضمار معتمد من قبل االتحاد الدولي أللعاب القوى.
مكيف ومصمم وفقاً لمعايير
•ملعب كرة قدم داخلي ّ
االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.
•صالة تمارين رياضية
•صاالت متعددة األغراض
•مسبح ومغطس بمقاييس أولمبية

نجحت مؤسسة أسباير زون بتحقيق معايير عالمية جديدة في
المدن الرياضية وتضم المؤسسة
إدارة ُ
مجموعة من المنظمات واآلليات المبتكرة لتقديم خدمات شاملة
ومتكاملة.

مجمع حمد
للرياضات المائية
مجمع عالمي ُمجهز بأحدث المرافق ويقوم بدور أساسي في
الترويج للرياضات المائية في قطر
واستضافة األحداث الرياضية العالمية كبطولة الفينا للسباحة.

المميزات الرئيسية

•مسبحان بمقاييس أوليمبية  50م
•مغطسان بمقاييس أوليمبية
•مسبح للتدريب  25م

فندق الشعلة
يقف فندق الشعلة على ارتفاع متر ويمنح نزالءه نظرة بانوراميه ال
تضاهى لمدينة الدوحة ،ويقدم خدمات الضيافة الراقية لنزالئه من
المسافرين ومشجعي الرياضة ورواد األعمال.

المميزات الرئيسية

•قاعة أسباير لالحتفاالت
•ثالث قاعات لالجتماعات
•ثالث قاعات للمؤتمرات
دوار بإطاللة بانوراميه
•مطعم ّ
•مطعم فالينج كاربت
• 163غرفة  51 ،طابق
•مركز اللياقة البدنية

صالة النساء الرياضية
تتميز الصالة بتصميمها الذي يضم قبة كبيرة تحمل ألوان العلم
القطري وتضم مرافق رياضية داخلية لرياضات كرة السلة وكرة اليد
والكرة الطائرة باإلضافة لمالعب للتدريب.

حديقة أسباير
جمال في قطر .توفر حديقة أسباير بيئة مميزة
ً
أكبر الحدائق وأكثرها
للعائالت والزوار وتجمع بشكل مثالي بين الترفيه واللياقة البدنية
والرياضة.

أهم األحداث الرياضية السابقة

•بحيرة حديقة أسباير
•شاشات ضوئية عمالقة
•أكثر من  1,200شجرة
•مقاهي و مطاعم
•مسارات للمشي والركض تمتد لمسافة  6كم
•مساحات خضراء تمتد على مساحة  880,000متر مربع
•محطات رياضية خارجية

االستدامة البيئيـــة
بفخر أول مدينة رياضية معتمدة من GSAS
مصباحا لممر المشاة الشمسي  ،ومركزان
مع أكثر من  168لوحة شمسية  ،و 8000
ً
للطاقة المستدامة  ،ومركز معالجة المياه وثقافة االستصالح وإعادة التدوير  ،قادتنا
جهود مؤسسة أسباير زون المستمرة نحو االستدامة إلى أن نصبح أول مدينة رياضية
تحصل على اعتماد (نظام تقييم االستدامة العالمي, ،) GSASو الذي من شأنه أن
يساهم بشكل مستدام وفعال في نجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2022
ورؤية قطر الوطنية .2030

المرافق والمنشآت

حي األعمال الرياضية

حي األعمال الرياضية هو مركز أعمال رائد في مجال
الرياضة ،يجمع نخبة الشركات الرياضية تحت سقف واحد.
المميزات الرئيسية:
•المساحة الداخلية  8173متر مربع على طابقين.
•أكثر من  80مكتب.
•قاعات اجتماعات ومؤتمرات متنوعة.
•متاح على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.
•مساحات مشتركة و غرف للراحة باإلضافة إلى حديقة
على السطح.

مبنى 2022

أول مبنى في العالم مصمم بأرقام السنة في كتاب
غينيس لألرقام القياسية  ،المبنى الذي سيحتفظ بإرث
كأس العالم  2022بعد انتهاء البطولة العالمية.
المميزات الرئيسية:
•مساحة تجارية  15000م2
•مساحة مكتبية تبلغ  30000م 2
•أماكن وقوف السيارات 2500

حديقة أسباير

جمال في قطر .توفر حديقة أسباير
ً
أكبر الحدائق وأكثرها
بيئة مميزة للعائالت والزوار وتجمع بشكل مثالي بين
الترفيه واللياقة البدنية والرياضة

المميزات الرئيسية:
•بحيرة حديقة أسباير
•شاشات ضوئية عمالقة [( ]LEDالعدد اثنين)
•أكثر من  2,200شجرة
•مقاهي
•مطاعم
•مسارات للمشي والركض تمتد لمسافة  6كم
•مساحات خضراء تمتد على مساحة  880,000متر مربع
•محطات رياضية خارجية

للتسوق
مجمع فيالجيو
ّ

الوجهة المفضلة في قطر لمن يبحث عن أرقى الماركات
العالمية.
المميزات الرئيسية:
•المحال التجارية
•المطاعم
•صالة التزلج على الجليد المغلقة
•مدينة ترفيهية مغلقة

المالعب الخماسية

المالعب الخماسية لكرة القدم المفتوحة لجميع أفراد
المجتمع وقد استضافت بنجاح العديد من
الودية والفعاليات والبطوالت المجتمعية.
المباريات
ّ
المميزات الرئيسية:
•استضافت بطولة  Ooredooتمبا
•مالعب مطابقة لمعايير الجودة التي أصدرها االتحاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا)
مزودة باإلضاءة للمباريات المسائية
• ّ

نادي المنتخبات الوطنية

يقع نادي المنتخبات الوطنية وسط أسباير زون ،ويطل على
سبعة مالعب لكرة القدم ،وهو مبني
على طابقين ويوفر مساحة تفاعلية لمرافق التدريب
والترفيه لفرق كرة القدم.
المميزات الرئيسية:
•قاعة الندوات
•قاعات ترفيهية وقاعات
متعددة األغراض
•المجلس

•بركة سباحة داخلية
•المكاتب
•كافتيريا

نادي السيدات

نادي السيدات هو األول من نوعه في قطر وتم تصميمه
لتلبية جميع االحتياجات الترفيهية للمرأة.
المميزات الرئيسية:
•مالعب التنس
•بركة سباحة
•مضمار الجري
•منتجع صحي
•مالعب االسكواش وكرة المضرب
•مسرح

فندق العزيزية بوتيك

فندق فاخر يقدم تجربة فريدة لجميع الزوار ويتميز
بأجوائه المميزة وتصاميمه الفريدة المستوحاة من العصر
الفيكتوري.
المميزات الرئيسية:

•ثالثة مطاعم راقية
•صالة الشاي فيكتوريا
•منتجع صحي فاخر
•صالة ومرافق رياضية
•حوض سباحة داخلي
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Mission: We Enhance
Sports Performance
Vision: To Be The Referance
In Sports Excellence Worldwide

Already setting global standards in sports
city management, Aspire Zone Foundation
incorporates an array of innovative
organizations to offer fully integrated services.

THE WORLD'S MOST
COMPREHENSIVE
SPORTS DESTINATION
Aspire Logistics
•
•
•
•

Elite Training Camps
Facility Management
Sports Turf & Landscaping
Venues & Events Management

Aspetar
•
•
•
•
•

Sports Medicine
Sports Orthopaedic Surgery
Sports Rehabilitation
Programmes & Centres of Excellence
Research & Education Centre

Aspire Academy
•
•
•
•
•
•

Sports Science
Football
Football Performance & Science
Olympic Sports
Education & Student Care
Aspire Active

“Aspire Academy is the reference for youth
sport development”
Mascherano

Aspire Academy graduate Mutaz won
world high jump gold medal

ASPIRE ACADEMY
Aspire Academy promotes a unique, responsive
environment combined with intercultural
experiences to develop the student-athletes’
academic and sporting potential.

Main Assets
• Innovative and comprehensive training
methods
• World-class international education
• Leading edge sports science
• Integrated athlete-centric pathways
• Sports education and culture

ASPIRE LOGISTICS
Logistics & Venue
Management
Aspire logistics has over a decade of experience
hosting a range of events all year round.
Organizers and sporting bodies can envision
events of the highest caliber utilizing Aspire's
proprietary technologies, proven systems, and
core competences covering the range of sports
venue management.

ASPETAR
Sports Medicine
& Performance Management
Aspetar is one of the world’s leading specialised
Orthopaedic and Sports Medicine Hospitals. It is
the first of its kind in the Middle East, and was
accredited a FIFA Medical Centre of Excellence
in 2009 and an IOC Research Centre for
Prevention of Injury and Protection of Athlete
Health in 2014.

Didier Drogba was rehabilitated at Aspetar
before his successful return to Chelsea and
subsequent English Premier League win.

VENUES & ASSETS
Khalifa International
Stadium
The landmark Stadium of Qatar. Built to
continually attract major events of international
standard, particularly football and athletics

Past Major Events
•
•
•
•
•
•
•

15th Asian Games Doha 2006.
Afc Asian Cup 2011.
2011 Arab Games Doha
Friendly Matches Brasil Vs UK,
Spain vs Uruguay, Etc.
FIFA Club World Cup™ 2019
IAAF World Athletics Championships Doha 2019

Aspire Dome
The worlds largest indoor multi purpose dome

Main Assets
•
•
•
•
•
•
•

Indooor Athletics Track
Football Indoor Pitch
Gymnastics Hall
Multipurpose 1: Table Tennis
Multipurpose 2: Volleyball
Multipurpose 3: Table Tennis
Swimming & Diving Pool

Already setting global standards in sports
city management, Aspire Zone Foundation
incorporates an array of innovative
organizations to offer fully integrated services.

Hamad
Aquatic Centre
State-of-the-art international aquatic complex
with extensive facilities for swimming, diving,
synchronized swimming & water polo.

Main Assets
•
•
•
•

Competition Pool (50m)
Diving Pool
Training Pool (50m)
Warm Up Pool (25m)

The Torch
At 300m high and with 360° panoramic views ,
The Torch Doha is haven for the discerning traveler.

Main Assets
•
•
•
•
•
•
•

Aspire Ballroom
3 Meeting Rooms
3 Medium Banquet Rooms
360 Restaurant (Floor 47)
Flying Carpet Restaurant
163 Rooms, 51 Floors
Health Club

Ladies Sports Hall
Designed to provide indoor facilities for
court sport such as basketball, handball and
volleyball. A warm-up hall stands next to the
main hall, and it can be used for the same
sporting purposes.

Aspire Park
88-hectare oasis, Includes running tracks, large
open spaces, an internal lake, restaurant and
café .

Past Major Events
•
•
•
•
•
•

ASPIRE LAKE
2 GIANT LED SCREENS
165 BENCHES
1,200 PROTECTED SPECIES TREES
CAFÉ KIOSKS
4 PEDESTRIAN ROUTES

Fostering a Sustainable
Lifestyle
Proudly the First GSAS Certified Sport City
With more than 168 solar panels, 8,000 solar footpath lights,
2 sustainable energy centers, a reverse osmosis center and a
culture of reclaiming and recycling, Aspire Zone’s ongoing effort
towards sustainability has led us to become the first sport
city as a district to be GSAS (Global Sustainability Assessment
System) certified, sustainably and efficiently contributing to
the success of the FIFA World Cup 2022TM and to the Qatar
National Vision 2030.

FACILITIES & ASSETS

Sport Accelerator

Aspire Park

5-A-Side Pitches

Ladies Club

The Sport Accelerator is a pioneer sport
business hub that brings together elite
sport businesses under one roof.

The country’s largest park perfectly
combines the elements of sport and leisure.

The outdoor public football pitches are
available to rent for fun, friendly and
competitive matches and have been host to
several community football events.

The first facility of its kind in Qatar,
the Ladies Club is dedicated to meet all
recreational needs of women in Doha.

Main Assets:
• Internal area of approx. 8173 sqm
across two floors.
• More than 80 office spaces.
• Various meeting and conference rooms.
• offers 24/7 access.
• A range of common areas, Comfort
Zones, and a roof garden.

Main Assets:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspire Lake
2 giant led screens
2,200+ trees
cafés
restaurants
6 km walking and jogging tracks
88 hectares of green space
Open-air gym stations

Main assets:
• FIFA regulation size pitches
• Equipped with lights for evening games
• Host of Temba Football Tournament

Main assets:
•
•
•
•
•
•

Tennis courts
Swimming pool
Jogging track
Full spa
Squash and raquet ball courts
Theatre

The 2022 Building

Villaggio Mall

National Teams Club

Al Aziziyah Boutique Hotel.

The first building in the world designed as
year digits on the Guinness Record Book,
the building which will hold the 2022
World CupTM legacy after the festive
events.

Villaggio is the most sought after
destination in Qatar for top of the line
luxury brands.

Centrally located within Aspire Zone,
the club has access to all seven adjacent
football pitches. Set over two floors, the
club provides an interactive space for
coaching, training and recreation facilities
for football.

A luxury hotel designed to stimulate your
senses with its unique Victorian ambiance
and design.

Main assets:
• Commercial space of 15,000m2
• Office space of 30,000m2
• Parking space of 2,500

Main assets:
•
•
•
•

Retail outlets
Restaurants
Indoor ice rink
Indoor theme park

Main assets:
• Seminar rooms
• Amusement and
multipurpose halls
• Majlis

• Indoor
swimming pool
• Offices
• Cafeteria

Main Assets:
•
•
•
•
•

3 themed restaurants
Victorian tea lounge
Luxury spa
Fitness facilities
Indoor swimming pool

Members of Aspire Zone Foundation:
Aspire Academy
www.aspire.qa
Aspetar
www.aspetar.com
Aspire Logistics
www.aspirelogistics.qa
Members of Aspire Zone Foundation:
Aspire Academy
www.aspire.qa
Aspetar
www.aspetar.com
Aspire Logistics
www.aspirelogistics.qa

Aspire Zone Foundation
Doha, Qatar
www.aspirezone.qa

