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على طريق االبتكار

يعتبر االبتكار أحد القيم األساسية التي تنتهجها مؤسسة أسباير زون في منظومة عملها ،والذي
تتبناه لالستفادة من أحدث التقنيات وتطبيقاتها في مختلف مجاالت العلوم الرياضية واألبحاث
وفقا ألعلى المعايير العالمية.
ً
والمعلومات وإدارة المنشآت
وتأتي مجهودات المؤسسة في إطار المساعي الطموحة لدولة قطر للرقي بمستويات األداء في
مختلف المجاالت البشرية واالقتصادية والرياضية بطبيعة الحال؛ ويضع ذلك المؤسسة على مسار
واضح يسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف المحددة والمشتركة ،وإيجاد مجموعة متنوعة من
الحلول العملية والمبتكرة ،ومن أبرزها مجهودات المؤسسة الموجهة لفائدة مشاريع كأس العالم
.2022

ونسرد من بين هذه الحلول العملية ،على سبيل المثال ال الحصر ،استحداث تطبيق تكنولوجي مبتكر
يسمح بمتابعة أوضاع العمال في مشاريع الدولة الخاصة بكأس العالم  2022في تعاون مشترك بين
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث وإدارة تكنولوجيا المعلومات التابعة لمؤسسة أسباير زون .ويتيح هذا
التطبيق االطالع على مدى تطابق هذه األوضاع مع المعايير التي اشترطتها اللجنة العليا لصون
حقوق العمال وضمان مستوى معيشي يليق بهم وتوفير ظروف عمل آمنة.
وعلى صعيد األبحاث ،أبرمت مؤسسة أسباير زون اتفاقية شراكة دولية مع المعهد الدولي لبحوث
العشب الرياضي ( .)STRIوتهدف هذه االتفاقية إلى تطوير أنواع مالئمة من العشب تتوافق مع
نظرا للطبيعة الخاصة لمنطقة الشرق األوسط والتي تتطلب خبرات
الظروف المناخية المحلية
ً
وتقنيات محددة ،وهو ما يخدم مالعب كرة القدم بالدرجة األولى ومشاريع كأس العالم ،2022
ومختلف المسطحات الخضراء في مالعب الجولف والتنس والفروسية.
وتتعدد األمثلة وتتنوع؛ لكنها في حقيقة األمر دليل على أن أصالة االبتكار وجدت طريقها إلى قلب
كل قطري يسعى إلى رفعة ورقي وطنه الحبيب ،حيث أنها السبيل الوحيد لالرتقاء بالجودة ،واألداة
المثالية لتعزيز دقة األداء وسرعته في الوصول إلى اإلنجازات وتحقيق الرؤى والتطلعات المرجوة.
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بطولة قطر الدولية
المفتوحة للتايكوندو
برعاية مؤسسة أسباير زون

مـقــطــتــفـــات

مايو 2016

حصلت قطر على  80ميدالية متنوعة في بطولة
قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو الثانية وسط
مشاركة حوالي  500العب والعبة يمثلون  26دولة
في الفئات العمرية المختلفة .أقيمت المنافسات
في الفترة  15 - 12مارس في صالة السيدات
الرياضية بأسباير زون ،وبالتعاون مع االتحاد القطري
للتايكوندو والجودو ،حيث قامت مؤسسة أسباير
زون برعاية البطولة وتسخير كافة إمكانياتها البشرية
واللوجستية إلنجاح الفعالية.

سبيتار يدعم بطوالت قطر
من خالل البرنامج الوطني
للطب الرياضي
منذ بداية العام  ،2016قدم البرنامج الوطني للطب
الرياضي الخدمات الطبية لعدد من األحداث الرياضية
البارزة ،منها :جولف ماسترز ،والبطولة اآلسيوية
السابعة أللعاب القوى داخل الصاالت ،وبطولة
إكسون موبيل المفتوحة للتنس .وتؤكد الخدمات
الطبية الشاملة أهمية الدعم الذي يقدمه سبيتار
من أجل نجاح كبرى البطوالت الرياضية العالمية التي
تقام في قطر.

٤

افتتاح عيادة طب
التمارين في سبيتار
تم افتتاح عيادة التمارين دواء ألفراد المجتمع
ضمن التوسعة الغربية الجديدة لمستشفى سبيتار.
وتعتبر العيادة األولى من نوعها في المنطقة،
وتعمل على ربط الرعاية الصحية بالنشاط البدني
من خالل التوجيه والتوعية بأهمية استخدام
التمارين كجزء من نمط حياة صحي للوقاية من
األمراض والعالج منها.

نجاح باهر للنسخة األولى
من كأس أسباير للتنس

بطل لزوجي الرجال
الكواري ً

حصدت بطولة كأس أسباير للتنس (رجال) في
نسختها األولى التي أقيمت في شهر مارس
جماهيريا ،حيث تألق
ونجاحا
الماضي مشاركة واسعة
ً
ً
فريق "سعدون" المكون من محمد وخالد الكواري
في زوجي الرجال .كما شهدت المنافسات الفردية
جوالت مليئة بالحماس انتهت بحصول فيرنان مابيزا
على اللقب .أقيمت المنافسات على مدار عطلتي
نهاية أسبوع على مالعب التنس المجاورة لنادي
السيدات ،وتعد هذه البطولة إضافة جديدة لبرامج
مؤسسة أسباير الرياضية المجتمعية التي فتحت
المجال أمام هواة اللعبة البيضاء لممارسة رياضتهم
المفضلة.
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إنشاء أول بيت خبرة
لتطوير العشب
الطبيعي للمالعب
في الشرق األوسط
وقعت مؤسسة أسباير زون اتفاقية شراكة دولية
مع المعهد الدولي لبحوث العشب الرياضي ()STRI
بهدف إنشاء بيت خبرة متخصص في مجال بحوث
العشب الطبيعي للمالعب وتطوير مواصفاته،
بما يخدم مختلف مؤسسات الدولة والمنشآت
والمرافق الرياضية ،وذلك لتحسين أرضيات المالعب
العشبية وزيادة كفاءتها أثناء ظروف االستخدام
القصوى التي تفرضها طبيعة المالعب الجديدة
والمناخ المحلي.

نجاح كبير ألسباير جام
في نسخته الخامسة
حصد فريق "دوحة بولرز  "Doha Ballers -كأس
بطولة أسباير جام في نسختها الخامسة بانتصاره
على فريق "أول ستارز  "All Stars -بعد ختام مثير
شهدته مباريات البطولة التي أقيمت جميعها يوم
السبت الموافق  26مارس ،في حين حصل فريق
“ليبانيز فايبرز  Lebanese Vipers“ -على المركز
الثالث .وتعد هذه هي السنة الخامسة التي تفتح
فيها مؤسسة أسباير زون المجال ألفراد المجتمع
للمشاركة والتسجيل في البطولة .وقد شارك في
فريقا بواقع  5العبين لكل فريق من الفئة
البطولة ً 12
عاما وما فوق .وعلى هامش البطولة
العمرية ً 18
عروضا
ً
قدم فريق لوردز أوف جرافيتي االستعراضي
مبهرة تعكس اإلثارة والقوة لدى الفريق.

فريق "قرطاج" يحصد
كأس أسباير لكرة الماء
حصد فريق "قرطاج" لقب بطولة كرة الماء للرجال ،والتي أقيمت
يومي  1و 2أبريل في مسبح قبة أسباير بمشاركة مميزة من منتخب
قطر لكرة الماء .حيث نظمت مؤسسة أسباير زون البطولة ألول مرة
هذا العام ضمن إطار برامجها الرياضية المجتمعية والتي تتيح من
خاللها الفرصة ألفراد المجتمع لممارسة هواياتهم الرياضية المفضلة.
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أرقام من "صحتك في خطوتك"

14

1814

جهة عمل شاركت في
"تحدي الصحة في مكان
العمل"

عضو مسجل مشوا  ٢٦٥مليون
خطوة خالل  ٣أشهر في برنامج
تحدي الصحة في مكان العمل.

بطوالت أسباير للسفارات لكرة الصاالت

15

العبا في
ً
الفريق

٦

18

466

فريقا
ً

هدف
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١٤
مليون

تعليق في  10أيام فقط! قام العبون من
النادي الفرنسي باريس سان جيرمان بأدوار
البطولة في فيديو ترويجي لمستشفى
"سبيتار" ،والذي أطلق في يناير الماضي.

دوري أسباير للبنوك لكرة القدم

14
فريقا
ً

18

539

العبا في
ً
الفريق

هدف
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إضـــاءات
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تكريم مؤسسة أسباير زون
لمساهمتها في التقرير الوطني
للمسؤولية االجتماعية 2015

بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ،رئيس اللجنة األولمبية القطرية ،والذي تم اختياره شخصية العام
للمسؤولية االجتماعية ،تم تكريم مؤسسة أسباير زون من قبل جامعة قطر لمساهمتها في هذا المجال ورعايتها
لتقرير قطر عن المسؤولية االجتماعية  .2015إذ قام الدكتور حسن الدرهم ،رئيس جامعة قطر بتسليم الدرع
للسيد محمد خليفة السويدي ،الرئيس التنفيذي للمؤسسة باإلنابة .كما شارك في الحفل كل من الدكتور محمد
غيث الكواري ،المدير العام لسبيتار باإلنابة ،والسيد عبدالله ناصر النعيمي ،المدير العام ألسباير لوجستيكس.

٨
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وصول المنتخب القطري إلى
المربع الذهبي من بطولة آسيا
تحت  23سنة

نتائج المنتخب القطري
في بطولة آسيا تحت
عاما لكرة القدم في
ً 23
الدوحة:
مرحلة المجموعات
قطر

الصين

قطر

إيران

قطر

سوريا

٣
2

وصل المنتخب القطري إلى المربع الذهبي من
بطولة آسيا تحت  23سنة لكرة القدم  ،2016مما
مشرفا في ضوء الدعم الذي تلقاه
ً
يعد إنجازً ا
الفريق من الجميع ،وفي ظل محاولته الجادة
للتأهل ألولمبياد ريو دي جانيرو  .2016وعلى الرغم
من التحوالت التي شهدتها مباريات المنتخب
القطري مع كوريا الجنوبية والعراق ،فقد برهن
المنتخب على مستقبل باهر للكرة القطرية بعد
تغلبه على منتخبات قوية مثل الصين وإيران وسوريا
وكوريا الشمالية.
وحتى الدقائق األخيرة من مباراة تحديد المركز
الثالث ،كان المنتخب القطري يملك فرصة التأهل
إلى أولمبياد ريو .إال أن المباراة انتهت بنتيجة 1-2
في الوقت اإلضافي من المباراة.

إنجازات الكرة القطرية

برهنت األعوام الثالثة الماضية على وضوح رؤية
أكاديمية أسباير التي قدمت كل الدعم للكرة
القطرية ،من خالل تزويد المنتخبات الوطنية بأبرز
المواهب الشابة التي تمرنت وتأهلت على أيدي
أفضل المدربين ،وبدعم مستمر من الشركاء .وفيما
يلي عرض مبسط ألبرز هذه اإلنجازات:
 :2014قطر تفوز ببطولة كأس األمم اآلسيوية
لكرة القدم تحت  19سنة في ميانمار (منتخب
كليا من طالب
قطر في تلك البطولة كان مكون ً
وخريجي أكاديمية أسباير)
 :2015قطر تشارك في بطولة كأس العالم تحت
 20سنة لكرة القدم بنيوزيلندا
رابعا في بطولة آسيا تحت 23
 :2016قطر تحل ً
سنة لكرة القدم .

١٠

٤

١
1
٢

ربع النهائي
قطر
٢

كوريا الشمالية
( ١أشواط إضافية)

نصف النهائي
قطر
١

كوريا الشمالية
٣

مباراة تحديد المركز الثالث
قطر
١

العراق

( ٢أشواط إضافية)
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الكرة
القطري
ة
خ
ط
وة
جدي
دة إلى
األمام

انطالقة :دورية أسباير
مايو 2016

مؤتمر التحديات في
إصابات كرة القدم
 سبيتار | الفيفا |ISAKOS
استضاف سبيتار ،بالشراكة مع
الجمعية الدولية لتنظير المفاصل
وجراحات الركبة وطب العظام
الرياضي ( )ISAKOSولجنة
الفيفا الطبية ،المؤتمر الطبي
حول التحديات في إصابات
كرة القدم ،وذلك خالل الفترة
من  11إلى  12فبراير .2016
يهدف المؤتمر إلى رفع الوعي
وتطوير التفاهم وتبادل أفضل
الممارسات في مجال إصابات
كرة القدم ،مع التركيز على
بعض التحديات وجوانب النقاش
في هذا المجال من الطب.

افتتاح التوسعة الغربية
لمستشفى سبيتار
عالميا
مرجعا
تجسيدا لرؤية المؤسسة بأن تصبح
ً
ً
ً
للتفوق الرياضي ،وفي إطار سعي مستشفى
سبيتار إلى تمكين الرياضيين من تحقيق أعلى
مستويات األداء ،افتتح السيد محمد خليفة
السويدي ،الرئيس التنفيذي للمؤسسة باإلنابة،
التوسعة الغربية لمستشفى سبيتار في شهر
مارس الماضي .ورافقه خالل االفتتاح كل من
الدكتور محمد غيث الكواري ،المدير العام باإلنابة
للمستشفى ،والسيد علي سالم عفيفة ،نائب
المدير العام ألكاديمية أسباير ،والسيد عبدالله
ناصر النعيمي المدير العام ألسباير لوجستيكس،
وعدد من كبار موظفي المؤسسة واإلعالميين.

١٢

استمرارا لعمليات التحديث
تأتي التوسعة الغربية
ً
والتطوير المتواصل التي يقوم بها سبيتار لمواكبة
آخر التطورات في مجال الطب الرياضي .وتوفر هذه
التوسعة خدمات متميزة لمن يعانون من اإلصابات
الرياضية ،وتضم العديد من المراكز والبرامج المميزة
التي تعد األولى من نوعها في المنطقة .وسترفع
هذه التوسعة الطاقة االستيعابية لخدمات
التأهيل والعالج الطبيعي ،باإلضافة إلى خدمات
عيادات طب التمارين وعلم الفسيولوجيا وتحسين
األداء الرياضي .كما سيكون مركز تدريب جراحة
إقليميا لتدريب
أكاديميا
صرحا
اإلصابات الرياضية
ً
ً
ً
األطباء على جراحة العظام واإلصابات الرياضية.

وأفاد الدكتور محمد غيث
الكواري ،المدير العام باإلنابة -
أن الخبرة التي اكتسبها سبيتار
واالعتمادات التي حصل عليها
أساسيا
مرجعيا
دليل
أهلّ ته ليصبح ً
ً
ً
في الطب الرياضي على مستوى
العالم ،وهو ما يتضح من خالل
شراكاته مع أبرز المنظمات
والمؤسسات الرياضية والطبية
البارزة .كما شكر الدكتور فيليب
نايرت ،رئيس الجمعية الدولية
لتنظير المفاصل وجراحات الركبة
وطب العظام الرياضي ،ISAKOS
سبيتار على تنظيم المؤتمر،
قائل" :سبيتار هو المكان الوحيد
ً
الذي يمكن للمرء أن يجد فيه
هذه المعلومات الوافية حول
الرياضيين والطب الرياضي".

"سبيتار هو المكان الوحيد
الذي يمكن للمرء أن يجد
فيه هذه المعلومات
الوافية حول الرياضيين
والطب الرياضي"

الدكتور فيليب نايرت،
رئيس الجمعية الدولية
لتنظير المفاصل وجراحات
الركبة وطب العظام
الرياضي ISAKOS
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خريجو أكاديمية أسباير
يحققون الفوز على أرضهم
شاركت نخبة من أفضل رياضيي
أللعاب
األسيوي
االتحاد
القوى في البطولة اآلسيوية
السابعة أللعاب القوى داخل
استضافتها
التي
الصاالت
قبة أسباير في الدوحة خالل
الفترة من  19إلى  21فبراير.
وشارك في فعاليات البطولة
عدد من خريجي األكاديمية،
من بينهم معتز عيسى برشم
وأبو بكر حيدر في استعراض
ومواهبهم
لقدراتهم
بليغ
خالل المنافسات التي شهدت
رياضيا من  37دولة.
مشاركة 432
ً

برشم يواصل مسيرة تألقه

وتمكن البطل األولمبي معتز
عيسى برشم ،صاحب المركز
عالميا في مسابقات
األول
ً
الوثب العالي ،من إحراز الميدالية
الذهبية الرابعة على التوالي
في المنافسات اآلسيوية داخل
مترا في
ً
الصاالت
مسجل ً 2.35
قبة أسباير ،في حين استطاع
بطل سباقات التحمل أبو بكر

حيدر ،خريج األكاديمية في العام
 ،2015الفوز بالجولة األولى من
منافسات  800متر بعد أداء قوي
ومتميز ،لكن الميدالية لم تكن
جزءا من
من نصيبه بفارق ً 0:04
الثانية .إال أن صاحب التسعة عشر
ربيعا تمكن من تحقيق أفضل
ً
إنجاز له على اإلطالق بالفوز
بالميدالية الذهبية لسباق 4x400
قياسيا
محققا زمنً ا
ً
متر تتابع
ً
للبطولة بمقدار  3:08:20دقيقة.
وإجمال ،تصدرت دولة قطر
ً
ترتيب جدول الميداليات بعد
حصد ست ميداليات ذهبية،
تبعتها الصين برصيد خمس
ميداليات وكازاخستان برصيد
أربع ميداليات ذهبية .في حين
أحرزت الصين  13ميدالية متنوعة،
تبعتها قطر وكازاخستان برصيد
عشر ميداليات لكل منهما.

نتائج خريجي أكاديمية أسباير في

البطولة اآلسيوية السابعة أللعاب
القوى داخل الصاالت
اسم الالعب

المسابقة

النتيجة

معتز عيسى برشم

الوثب العالي

1

أبو بكر حيدر

 4x400متر تتابع

1

أبو بكر حيدر

 800متر

4

مصعب آدم

 1500متر

4

محمد أحمد المناعي

السباعي

7

معمر برشم

الوثب العالي

11

أبوبكر حيدر حقق الميدالية الذهبية لسباق
 400 x 4م تتابع
١٣
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البطل كارلسن
يقدم نصائحه عن
اتقان اللعبة

لعب الشطرنج على طريقة أبطال العالم
يعتبر النرويجي ماغنوس كارلسن من أفضل العبي الشطرنج في العالم،
فهو بطل العالم في الشطرنج لمرتين متتاليتين في العام  2013والعام
 ،2014ومن الحريصين على تجديد روح اللعبة في زمننا الحاضر .شارك
عاما في بطولة قطر
العب الشطرنج الموهوب البالغ من العمر ً 25
ماسترز الدولية للشطرنج في مؤسسة أسباير زون في ديسمبر ،2015
متوقعا .وفي أعقاب البطولة ،زار الالعب أكاديمية
وفاز بها كما كان
ً
طالبا من طالب األكاديمية والعاملين
أسباير للعب مباراة مع 15
ً
بالمنظمات األعضاء بالمؤسسة في آن واحد .وفي أثناء هذه الزيارة،
قدم لنا خمس نصائح ذهبية عن كيفية إتقان اللعبة ،والتي يمكن
االستعانة بها ليس فقط في لعبة الشطرنج ،وإنما في أي رياضة .منها
كاف
على سبيل المثال أهمية االستمتاع باللعبة والحصول على قسط ٍ
من النوم للوصول إلى أعلى درجات التركيز وأن يكون لدى الشخص روح
المنافسة والدفاع عن حلمه وهدفه حتى النهاية دون يأس.

مستقبل
مراقبة
األحمال
التدريبية
١٤

نظمت أكاديمية أسباير في
الفترة ما بين  23و 25فبراير مؤتمر
أكاديمية أسباير للعلوم الرياضية
بنسخته الثانية تحت عنوان "تقييم
األحمال التدريبية لدى الرياضيين"،
بمشاركة محلية ودولية كبيرة
وبحضور ما يزيد عن  300مشارك.
كان من أبرز المتحدثين
بالمؤتمر الدكتور كارل فوستر،
المتخصص في مجال التدريب
والعلوم الرياضية واألستاذ

بجامعة ويسكنسون الكروس
(الواليات المتحدة األمريكية)؛
والدكتور ستيفن سيلير ،عميد
كلية الصحة والعلوم الرياضية
(النرويج)؛
أغدير
بجامعة
والدكتور مارتن بوكهيت ،رئيس
األداء في فريق باريس سانت
جيرمان الفرنسي ،وعدد من
أبرز المتحدثين من حول العالم.
شهد المؤتمر العديد
النقاشات والتقييمات

من
في

موضوع األحمال التدريبية ودورها
في تعزيز أداء الرياضيين ووقايتهم
من اإلصابات المختلفة ،حيث
وفر المؤتمر المساحة المالئمة
ّ
لتشارك الخبرات بين المتخصصين
من الخبراء والمدربين ،واالطالع
على آخر ما توصلت إليه العلوم
الرياضية حول أفضل السبل
والنظريات لتقييم ومراقبة
أحمال التدريب لدى الرياضيين.
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سباق أسباير لصعود فندق الشعلة
تطبيقا
ً
مؤسسة أسباير زون تطور
لمتابعة أوضاع العمال في مشاريع  :2016 2022نسخة ساعة األرض
تكنولوجيا
إدارة
طورت
المعلومات بمؤسسة أسباير
تطبيقا لصالح اللجنة العليا
ً
زون
للمشاريع واإلرث .يختص هذا
النظام بمتابعة أوضاع العمال
في مشاريع الدولة الخاصة بكأس
العالم  .2022ويسمح بتدقيق
أكثر سرعة وكفاءة للتأكد من
مدى تطابق أوضاع العمال مع
مئات المعايير الخاصة بحقوقهم
بفضل
وذلك
وسالمتهم،
المعالجة اآللية لهذه المعلومات

وتقديمها بشكل بياني مصور.
تمت إتاحة النظام للمقاولين
ومدققي اللجنة العليا عبر أجهزة
اآليباد وأجهزة الحاسب اآللي
المكتبية والهواتف المحمولة.
وقد استغرق العمل لتطوير هذا
النظام ثالثة أشهر ونصف .وبهذا
تكون المؤسسة قد برهنت من
جديد على قيمها المتمثلة في
روح االبتكار والتعاون ،مما يعزز
مكانتها ويساهم في الوصول
إلى رؤيتها وتحقيق رسالتها.

بعض مزايا التطبيق
معالجة البيانات
قبل التطبيق

معالجة البيانات
باستخدام التطبيق

عمل يدوي

تشغيل آلي

مستندات ورقية

صديق للبيئة (بدون أوراق)

متابعة من الموقع

متابعة عن بعد

نظمت مؤسسة أسباير زون للمرة الخامسة على التوالي سباق
صعود فندق الشعلة  2016في شهر مارس الماضي ،بمشاركة
ما يزيد عن  250متسابق من المواطنين والمقيمين في دولة
قطر .شهد السباق ،الذي أقيم بالشراكة مع فندق الشعلة
ومجمع شركات المناعي ،مشاركة كبيرة من مختلف فئات
المجتمع .وفيما يلي أصحاب المراكز األولى في الفئات المختلفة:
الفئة

عاما)
فئة الذكور (ً 39-18

عاما)
فئة اإلناث (ً 39-18
عاما فما فوق)
فئة الرجال المتمرسين (ً 40

الفائز

أندرو جونز

مونيكا سانشيز

كالوديو فينيلي

عاما فما فوق)
فئة اإلناث المتمرسات (ً 40

سوينجا هامبيز

عاما (إناث)
فئة ً 17-16

جود العوده

عاما (ذكور)
فئة ً 17-16

فرحان فريزي

كما نظمت مؤسسة أسباير زون على هامش السباق العديد من
احتفال بساعة األرض .وشاركت مؤسسة أسباير زون
ً
الفعاليات
وفندق الشعلة في إطفاء كافة األضواء الخارجية ،وقام أكثر
دراج بجولة حول أسباير زون .كما تم تنظيم مسابقة تحت
من ّ 40
اسم "إعادة التدوير" وهي فعالية مخصصة لألطفال ،تهدف
إلى إطالق العنان إلبداعاتهم باستخدام مواد قابلة إلعادة
التدوير ،مثل الزجاجات ،واألكياس البالستيكية ،والورق المقوى.
كما نظمت مسابقة أفضل زي مستوحى من ساعة األرض لعمر
 +16سنة باستخدام أي مواد معاد تدويرها في صناعة األزياء.
باألرقام :تضمن السباق صعود
طابقا
ً
•51

تقارير مكتوبة

تقارير مصورة وبيانية

• 1304خطوة
• 300متر
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نبض اليوم الرياضي للدولة
في ظل أجواء مفعمة بالمرح والحيوية وطقس مثالي لممارسة الرياضة ،توافد اآلالف
من محبي الرياضة وعائالتهم على مالعب ومنشآت مؤسسة أسباير زون للمشاركة في
فعاليات اليوم الرياضي للدولة ،الذي وافق هذا العام يوم الثالثاء  9فبراير .جاء هذا النجاح
منقطع النظير ليتوج مساعي المؤسسة المتواصلة منذ أشهر للوفاء بالتزاماتها الوطنية
أصيل من ثقافة المجتمع القطري.
ً
جزءا
لتحقيق رؤية قيادة البالد الرشيدة نحو جعل الرياضة ً

"إن الجموع الغفيرة من
المشاركين اليوم تدعونا
أول بدولة قطر،
للفخر ً
الدولة الوحيدة في
المنطقة التي خصصت
وثانيا
رياضيا،
يوما
ً
ً
ً
بمؤسستنا التي أصبح يشار
إليها بالبنان عند الحديث
عن الرياضة في قطر".
السيد محمد خليفة السويدي
الرئيس التنفيذي لمؤسسة
أسباير زون باإلنابة

١٦

سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت ،وزير التخطيط التنموي واإلحصاء؛
وسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي ،وزير العدل ،والرئيس التنفيذي
باإلنابة خالل فعاليات الوزارات في حديقة أسباير.
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سعادة السيد صالح بن غانم العلي ،وزير الثقافة والرياضة ،وسعادة الدكتورة
حنان محمد الكواري ،وزيرة الصحة العامة؛ مع السيد محمد خليفة السويدي،
الرئيس التنفيذي للمؤسسة باإلنابة في بداية اليوم الرياضي.

ومع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة ،الذي وقع
أيضا على أسباير زون لالحتفال باليوم الرياضي.
اختياره ً

انطباعات كبار الزوار عن فعاليات وأجواء أسباير زون في اليوم الرياضي للدولة 2016
سعادة الدكتورة حنان
محمد الكواري ،وزيرة
الصحة العامة

سعادة الدكتور حسن
بن لحدان المهندي،
وزير العدل

سعادة الدكتور محمد بن
صالح السادة وزير الطاقة
والصناعة

سعادة الدكتور صالح بن
محمد النابت ،وزير التخطيط
التنموي واإلحصاء

عبرت عن سعادتها بتوافد
األعداد الكبيرة من المواطنين
والمقيمين ،وأشادت بتنوع
تناسب
التي
الفعاليات
واألعمار.
الفئات
جميع

أعرب عن سعادته بالمشاركة
الموظفين
جميع
مع
والجماهير في االحتفال باليوم
الرياضي في حديقة أسباير.

ذكر خالل زيارته لملعب اإلحماء
في أسباير زون أنه الحظ تطورا
كبيرا في أعداد المشاركين
ً
متمنيا التطور
هذا العام
ً
واالزدهار لدولة قطر وأهلها.

صرح خالل إطالقه لفعاليات
الوزارة في اليوم الرياضي في
أسباير زون بأن اليوم الرياضي
قد حقق أهدافه الرامية
لتشجيع الجميع على ممارسة
الرياضة ونشر الوعي الصحي.

حقائق وأرقام من اليوم
وسائل اإلعالم والتواصل اإلجتماعي

• 1,500,000مشاهدة فيديو على الفيسبوك
• + 50إعالمي من وسائل اإلعالم المحلية والعالمية
• + 12ساعة عمل في المركز اإلعالمي

التشغيل

• 34ساعة عمل
• 200موظف من مؤسسة أسباير زون
• 147متطوع

خدمات

• 86موظف أمن
• 5سيارات إسعاف
• 4,000وجبة صحية تم تقديمها للموظفين والجهات المشاركة

الزوار
• 22عدد الجهات التي أقامت فعالياتها في أسباير زون
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بعدسة أسباير من اليوم الرياضي للدولة 2016
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مقابلة
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ديدييه دروغبا نجم
منتخب ساحل العاج
في مقابلة حصرية مع نجم كرة القدم ديدييه دروغبا خالل تواجده بمستشفى سبيتار ،أشاد دروغبا
بالدعم الممتاز الذي قدمه له المستشفى قبل وخالل بطولة كأس العالم  2014لكرة القدم ،وقال
بأن الفضل يعود للطاقم الطبي والخدمات المتميزة التي يقدمها المستشفى في مساعدته على
الوصول إلى أعلى مستويات األداء وعودته الموفقة إلى فريق تشيلسي ،والفوز بالدوري اإلنجليزي.
٢٠
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ً
بداية نرحب بك في سبيتار ...هذه ليست زيارتك
أسباير:
األولى لمستشفى "سبيتار" ،فهل أصبح الوجهة المفضلة
الستعداداتك؟

دروغبا :هذه هي المرة الثانية التي يستضيفني فيها سبيتار .لقد
استفدت من برنامج عالجي ،إضافة إلى التأهيل البدني الذي وضعه لي
الفريق المعالج بالمستشفى عندما كنت هنا في المرة األولى

''أنا أفضل فترة الصيف''
أسباير :هل الحظت أية تحسينات في المستشفى منذ آخر زيارة
لك؟

دروغبا :هذه هي المرة الثانية التي يستضيفني فيها سبيتار .لقد
استفدت من برنامج عالجي ،إضافة إلى التأهيل البدني الذي وضعه لي
الفريق المعالج بالمستشفى عندما كنت هنا في المرة األولى.
أسباير :هل الحظت أية تحسينات في المستشفى منذ آخر زيارة
لك؟

دروغبا :في العام  ،2014كانت أعمال اإلنشاءات وغيرها لم تنته بعد.
جدا بأن أرى هذا التطور الكبير الذي شهده المستشفى
وأنا مسرور ً
حاليا.
واإلمكانات والتجهيزات التي تتوفر فيه ً

أسباير :وقت الشتاء في قطر رائع .هل أنت مستمتع به؟ وهل
تعتقد بأنه أفضل وقت لممارسة الرياضة؟

دروغبا :أنا أفضل فترة الصيف (قال ضاحكً ا) ..ولكن أعتقد بأن األمور
جيدة وأستطيع أن أمارس الرياضة وألعب كرة قدم بشكل جيد ،ومن
السهل أن يتعافى الجسم بصورة ممتازة في هذه األجواء

''لقد كان أمراً جيداً أن أحضر
للعالج واالستعداد لكأس
العالم مع بعض العبي منتخب
ساحل العاج في سبيتار''

أسباير :كيف استفدت من خدمات سبيتار خالل فترة تواجدك
فيه؟

دروغبا :أعتقد أن سبيتار يتمتع بمرافق حديثة ومتطورة ،وأنه من
حقا أن تأتي إلى هنا لتعمل بجد وتتدرب وتستعيد لياقتك البدنية
الرائع ً
استعدادا للموسم المقبل وقبل انطالق المنافسات .كما أن سبيتار
ً
لديه العديد من الخبراء والمختصين في كافة مجاالت الطب الرياضي،
مما يتيح لك الحصول على كافة المعلومات الخاصة بلياقتك وحالتك
البدنية.
أسباير :عندما كنت في سبيتار مع زمالئك في منتخب ساحل
العاج قبل نهائيات كأس العالم  2014بالبرازيل ،كيف كان الدعم
والمساعدة التي قدمها سبيتار قبل كأس العالم وخالله؟

جيدا أن أحضر للعالج واالستعداد لكأس العالم
أمرا ً
دروغبا :لقد كان ً
مع بعض العبي منتخب ساحل العاج في سبيتار ،فقد كان طاقم
جميعا .كما قدموا لنا كل
المستشفى يعمل من أجل العبي المنتخب
ً
الدعم والمساعدة عندما رافقونا إلى البطولة بالبرازيل ،وكان زمالئي
يشعرون بالسعادة لما وجدوه من اهتمام ورعاية ودعم متواصل،
فقد كانت تجربة جديدة للمنتخب ،حظي فيها برعاية غير مسبوقة من
سبيتار.

أسباير :هل تحدثت إلى زمالئك في المنتخب يايا توريه وشيخ
تيوتي عن تجربتهم في سبيتار؟

دروغبا :نعم تحدثت إلى بعض زمالئي في منتخب ساحل العاج حول
تجربتهم في مستشفى سبيتار ،وكل ما أستطيع قوله أنهم حصلوا
على نتائج إيجابية كثيرة من خالل ما قدمه لهم المستشفى .وكذلك
األمر بالنسبة لي

''سبيتار أسهم بشكل كبير في ظهوري
بهذا المستوى في الدوري اإلنجليزي''
أسباير :بعد نهائيات كأس العالم  2014لكرة القدم لعبت
رائعا ،فهل كان
واحدا ،وكان أداؤك
موسما
لفريق تشيلسي
ً
ً
ً
الستعداداتك في سبيتار دور في هذه القفزة بأدائك؟

دروغبا :ال شك أن سبيتار أسهم بشكل كبير في ظهوري بهذا المستوى
في الدوري اإلنجليزي .فبعد أن أنهينا مباريات كأس العالم ،حافظت على
لياقتي العالية قبل الموسم وساعدتني ثقتي الكبيرة في نفسي وقلت
لزمالئي بأني سأعود إلى اللعب في إنجلترا .وكل ما ذكرته ،وما لقيته من
عناية في سبيتار جعلني أعود إليه مرة ثانية.
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زيارات

زيارة ولي عهد الدنمارك
وعقيلته ألكاديمية أسباير
قام صاحب السمو الملكي األمير فريدريك ولي
عهد مملكة الدنمارك ،وعقيلته صاحبة السمو
األميرة ماري ،بزيارة ألكاديمية أسباير يوم األربعاء 2
مارس على رأس وفد دنماركي رفيع المستوى ضم
عددا من الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء الدنماركي
ً
هاما
وسفيرة مملكة الدنمارك في أبوظبي
ووفدا ً
ً
كل
من موظفي السفارة .وكان في استقبال الوفد ً
من السيد إيفان برافو ،مدير عام أكاديمية أسباير،
والسيد علي سالم عفيفة ،مساعد مدير عام
األكاديمية ،والسيد عبد الله ناصر النعيمي ،المدير
العام ألسباير لوجيستيكس ،وغيرهم من أعضاء
اإلدارة العليا.

"تكمن أهمية سبيتار
بشكل خاص في ما يقدمه
من دعم لصحة وسالمة
الالعبين الجزائريين على وجه
الخصوص ،ونحن فخورون
بالتعاون الوثيق والشراكة
القائمة بيننا".

السيد محمد روراوة

رئيس االتحاد الجزائري لكرة القدم
 27يناير 2016

جيدا
"كمدرب عصري ،عليك أن تعبر ً
عن أفكارك من أجل إيصال الرسائل
التي تود التأكيد عليها ،وأال تركز على
كرة القدم فحسب طوال الوقت وأن
يكون هناك وقت للعائلة ،فالتوازن
الجيد بين العمل والحياة أمر هام
حتى لمدربي كرة القدم".
أنطونيو كونتي

مدرب الفريق الوطني اإليطالي

السيد علي سالم عفيفة ،مساعد مدير عام األكاديمية ،يكرم أنطونيو كونتي
مدرب الفريق الوطني اإليطالي
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"هذه هي المرة األولى
التي أرى فيها مستشفى
يجمع العديد من المرافق
في مكان واحد ،حيث
يحصل الرياضيون على كل
ما يحتاجونه تحت سقف
واحد .وبالتأكيد ،ستمكن
هذه المرافق المتخصصة
الرياضيين من التفوق
وتحقيق إمكاناتهم بشكل
جدا
كامل ،وأنا معجب ً
بمستشفى "سبيتار "
روبرتو كارلوس

نجم كرة القدم البرازيلي
يناير 2016

"لقد اخترت سبيتار لتلقي عالجي فيه
بناء على توصيات العديد من الخبراء
ً
في الطب الرياضي والسمعة الدولية
القوية التي يتمتع بها المستشفى.
ومن مميزات سبيتار وجود كافة
خدمات الطب الرياضي تحت سقف
واحد .فقد ساعدني برنامج التأهيل
البدني في سبيتار قبل عودتي إلى
اللعب بعد غيابي نتيجة اإلصابة".
شاي غيفن

حارس المنتخب االيرلندي وفريق ستوك سيتي االنجليزي
فبراير 2016
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مؤسسة أسباير زون:
أداء متميز وخطوات
واسعة في عالم
الجودة

الجودة في معناها الواسع تعني الدقة والتميز وتقديم خدمات تنافسية
ترضي الجمهور ،وهو أمر تسعى جميع الشركات إلى تحقيقه .وال يختلف
األمر كثيراً في مؤسسة أسباير زون ذات الرؤية العالمية التي حددت
عام  2020نقطة إرساء مرجعيتها في التميز الرياضي عالمياً  .ولذا فرضت
الجودة نفسها في مؤسسة أسباير ،ليس لكونها شهادة نظرية على
الورق فقط ،ولكن تحقيقاً ألهداف المؤسسة وطموحات المجتمع
والرقي
سبيال للتقدم
القطري الذي رأت قيادته الحكيمة في الرياضة
ً
ّ
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"الجودة ال يمكن أن تتحقق بتوجيهات من قمة هرم المؤسسة إلى قاعدتها ،ولكنها تأتي من الداخل،
من إيمان الجميع بأهميتها في العمل اليومي ،إنها الثقافة المترسخة في كل األعمال التي تقوم بها
مصدرا للتميز"
المؤسسة ،ولكل فرد دور يلعبه في هذا اإلطار لتكون مؤسسة أسباير زون
ً
محمد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون باإلنابة
ولدى إدارة الجودة في مؤسسة أسباير زون رسالة تؤمن بها ومهمة تؤديها ترمي إلى إرساء ثقافة الجودة
في نفوس جميع الموظفين باتباع أفضل الممارسات العالمية بصورة موحدة ،ووفق خطة عمل محددة
لتحقيق األهداف المنشودة وصوال للتميز .وبهذا كانت الجودة بوصلة العمل الجماعي المنسق على الدوام.
كل هذا في إطار رؤية قطر الوطنية  ،2030خاصة فيما يتعلق بمجال التنمية البشرية والمجال الرياضي.
على طريق الـ ISO 9001

تحسين اإلجراءات باستمرار

قطعت المؤسسة أشواط عدة في رحلة الوصول للمرجعية في
التميز الرياضي ،وكانت الجودة أساساً لها وفي كافة أنشطتها،
مما ساهم في إدارة الموارد بذكاء .شملت هذه الخطوات:

تحرص إدارة الجودة في المؤسسة على تحسين إجراءات العمل لتقليل
األخطاء البشرية عبر تحويل األنظمة إلى التشغيل اآللي (األتمتة)،
وصوال للحلول المثلى .وبجوار عملية التحسين
وتبسيط مهامها
ً
المستمرة ،هناك نشاط مستمر في التوعية بأهمية الجودة عبر تكوين
نظام إلدارة الجودة على مستوى المؤسسة ،وعبر تطوير اإلجراءات
المعتادة والتدريب والقياس ومالحظة مستويات التطوير المستمر.

1.1تطوير وإطالق نظام إدارة الجودة وما يشمله من سياسات
وإجراءات
 452.2ساعة تدريب في مواضيع متعلقة بالجودة ،منذ العام 2014
3.3توحيد سياسات األقسام في المؤسسة ،وهي كالتالي:
الموارد البشرية والمالية والتسويق والقسم القانوني وقسم
االستراتيجيات وتكنولوجيا المعلومات والتدقيق الداخلي وإدارة
المخاطر.
4.4توحيد اإلجراءات التشغيلية والتي وصل عددها إلى  50إجراء،
في الوقت الذي يتم فيه اإلعداد لـ  25إجراء ،إلى جانب توحيد
استمارات الطلب التي وصل عددها إلى  100طلب.

ومن بين أهم مبادرات إدارة الجودة في العام الماضي التدريب على
السياسات ،وكذلك برامج التدريب لهذا العام والخاصة بمتطلبات
شهادة األيزو  9001التي تسعى المؤسسة للحصول عليها قريباً.
ومن خالل برنامج "كايزن" للتحسين المستمر المعتمد بالمؤسسة،
يستطيع الموظفون طرح األفكار وتداولها عبر نظام المعلومات
الداخلي (االنترانت) ،ومن ثم تقييمها ووضعها على قائمة األولويات.
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خط سير إدارة الجودة في مؤسسة أسباير زون

عملية التوحيد
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ثقافة الجودة

وال تعاد ثقافة الجودة أمراً جديداً كلياً في مؤسسة أسباير ،ولكنها نتاج
سنوات من التميز والتطوير المستمر .ففي حصيلة أسباير العديد من
الشهادات واالعتمادات التي حصدتها خالل السنوات الماضية .كان آخرها:
•حصلت إدارة تكنولوجيا المعلومات في مؤسسة أسباير
 ISO/IECو
زون على شهادات 20000-1:2011
 ISO/IEC 27001:2013بعد نجاحها في التدقيق الذي
أجري على إدارة الخدمات وأنظمة إدارة حماية المعلومات.
•حصول سبيتار على االعتماد الدولي الكندي (" )ACIالمستوى
البالتيني" في يناير  :2016والذي يمنح للمستشفيات التي تتميز
بتطبيق معايير السالمة وجودة الرعاية والخدمات الطبية.
فهناك حالياً  97مؤسسة رعاية صحية معتمدة من ( ،)ACIمنها

 16فقط حصلت على "المستوى البالتيني" .وسبيتار واحدة من
 9مؤسسات حصلت على المستوى البالتيني من أول مسح.
•حصول أكاديمية أسباير على اعتماد مجلس المدارس الدولية ()CIS
في يناير  :2016حصلت األكاديمية على هذا االعتماد بعد تقييم
برنامجها األكاديمي وقياس جودة بيئتها التعليمية على يد مجموعة
من خبراء مجلس المدارس الدولية خالل زيارتهم لألكاديمية.
•تجديد اعتماد أسباير لوجستيكس ،بعد اجتياز االختبارات
الخاصة باشتراطات إدارة الجودة (أيزو  )9001واإلدارة البيئية
(أيزو  )14001من المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) واشتراطات
السالمة والصحة المهنية (أوساس  )18001في سبتمبر .2015
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بطولة الكأس
الدولية :حينما
يتحول الحلم إلى
حقيقة
عقب نجاحهم الكبير في ،2014
تمكن فريق أسباير أحالم كرة
القدم من الفوز بلقب بطولة
مجددا ،بعد تغلبه
الكأس الدولية
ً
على فريق ريال مدريد بهدفين
نظيفين في المباراة النهائية.
أقيمت البطولة في نسختها
الخامسة على المالعب الخارجية

ألسباير زون في الفترة من  5إلى
 15فبراير ،وشاركت فيها مجموعة
من أفضل العبي كرة القدم في
العالم .حقق هدفي المباراة
كابتن فريق األحالم محمد
أيضا
كاتانا نيانجي ،والذي نال ً
جائزة أفضل العب في البطولة.

تميز الخدمات الطبية
لم يكن النجاح حليف طلبة
األكاديمية فحسب ،ولكن برهنت
مؤسسة أسباير زون على تكاملها
مجددا وعلى خدماتها المتنوعة
ً
والمتناسقة والتي شملت
خدمات الطب الرياضي ،حيث كان
سبيتار الشريك الطبي الرسمي
لبطولة الكأس الدولية السنوية
الخامسة.

هدف البطولة
توفر البطولة الفرصة لفريقي
أكاديمية أسباير وأسباير أحالم
كرة القدم لالحتكاك بأفضل
الفرق العالمية للفئة العمرية
عاما ،مما يكسبهم
تحت 17
ً
مهارات وخبرات متميزة.

الترتيب النهائي
للبطولة
1.1فريق أسباير أحالم
كرة القدم
2.2ريال مدريد
3.3إنتر ميالن

4.4ريد بول سالزبورغ
5.5كاشيوا ريسول
6.6األهلي

7.7استوديانتيس دي
ال بالتا
8.8أكاديمية أسباير

9.9سلتيك غالسكو
1010بنفيكا

1111باريس سان جيرمان
1212شنغهاي غرينالند
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أسباير أحالم
كرة القدم
يتألف الفريق الفائز من الالعبين
المشاركين في البرنامج اإلنساني
"أسباير أحالم كرة القدم" الذي
انطلق في عام  .2007وبلغ عدد
الالعبين الذين جرى تقييمهم
حتى اآلن حوالي  4ماليين
العب في قارات آسيا وأمريكا
الجنوبية وأفريقيا .يوفر البرنامج
فرصة ألفضل الالعبين من الفئة
عاما للدراسة والتدرب
العمرية ً 13
والحصول على الرعاية الالزمة،
وذلك تحت إشراف نخبة من
أفضل المدربين ومستكشفي
بفرع
والعاملين
المواهب
األكاديمية في السنغال ،وبالتالي
مساعدتهم على االحتراف
في أندية كرة القدم وتمثيل
منتخباتهم الوطنية.

جوائز البطولة
1.1جائزة الحذاء
الذهبي :العب
هجوم باريس سان
جيرمان تيموثي
تاربيه ويه الذي
سجل  5أهداف،
إلى جانب العب
أكاديمية أسباير
عبدالرشيد إبراهيم

2.2جائزة أفضل العب
في البطولة :كابتن
فريق أسباير أحالم
كرة القدم محمد
كاتانا نيانجي
3.3جائزة أفضل حارس
مرمى :حارس
مرمى فريق ريال
مدريد فرانسيسكو
دانيل بوجانتي
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معرض الصور
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حصد فريق مصرف قطر المركزي لقب دوري أسباير للبنوك بعد فوز صعب على فريق بنك قطر الوطني بركالت الترجيح

مزيجا من الحماس والندية بين الفريقين.
في مباراة شهدت
ً

السيد عبدالله النعيمي ،المدير العام ألسباير لوجستيكس ،وسعادة السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالدوحة أثناء حفل
تكريم داعمي بطوالت أسباير.
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المهندس هالل الكواري ،رئيس مؤسسة أسباير زون ،يسلم الكأس لفريق اإلمارات ،الذي حسم الصراع على لقب بطولة أسباير للسفارات بتغلبه على منافسه األردني في
اللحظات األخيرة بنتيجة ستة أهداف مقابل ثالثة.

أقامت مؤسسة أسباير زون في مارس الماضي حفل عشاء لتكريم الجهات المشاركة والداعمة لبطولتي أسباير للسفارات لكرة الصاالت والبنوك لكرة القدم ،وذلك بحضور
عدد من سفراء الدول والرؤساء التنفيذين للبنوك والالعبين المشاركين وممثلي وسائل اإلعالم المحلية ومسؤولي مؤسسة أسباير زون
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أقام فريق باريس سان جيرمان ،الحاصل على لقب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم،
تدريباته الشتوية في أسباير زون في شهر ديسمبر الماضي.
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أقام فريق بايرن ميونيخ األلماني معسكره التدريبي في أسباير زون
في شهر يناير الماضي.
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الفعاليات
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١١-١٩
يونيو

فريج أسباير | ٢٠١٦
خلف مطابع أسباير

المخصصة لألطفال
والتسوق واألنشطة الرياضية
انضم إلينا لتستمتع بالعروض الترفيهية
ّ
ّ
ّ
تفوت عليك وعلى عائلتك أجواء الحماس في أسباير.
مكيفة في الهواء الطلق .ال
ضمن أجواء
ّ
ّ

١٠-٢٤
يونيو

مهرجان رمضان الرياضي
 | ٢٠١٦أسباير زون
شجع
العد العكسي انتهى! حان موعد مهرجان رمضان الرياضي وبطوالته ومنافساته الكثيرة.
ّ
ّ
وشاركنا األجواء الحماسية.
رمضان!انضم إلينا في أسباير
فريقك وحافظ على نشاطك في
ّ
ِ
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٣١-٠٣
أغسطس

انتعاش ونشاط | قبة أسباير
فعالية سنوية تقام لمساعدة أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي من خالل ممارسة
السباحة والركض.

١١
سبتمبر

العيد مع مجتمع الخور | نادي مجتمع الخور
فعاليات رياضية وتسلية لجميع أفراد المجتمع تقام في عطلة العيد.

١١
سبتمبر

عروض مائية في عطلة العيد | حديقة أسباير
عروض مائية مثيرة وشيقة ستقام خالل عطلة العيد من الساعة  4عصراً وحتى الساعة
مساء في حديقة أسباير.
6
ً

٣٥

وتواصل أكاديمية
أسباير نجاحها في
صناعة النجوم!
عفيف يوقع عقداً مع
فياريال األسباني
أكرم عفيف ...في سطور
•العمر 19 :نوفمبر  19( 1996عاماً )
•تخرج في أكاديمية أسباير :صيف 2015
•توج بلقب كأس آسيا تحت  19عام 2014
•لعب لفريق كاس أوبين البلجيكي على
سبيل اإلعارة من يناير  2015إلى مايو 2016

Aspire Academy
Built the New
Liga Star
Afif Signs for
Villarreal
?Who is Akram Afif
Born on 19 November 1996 (19
)years old

•

Graduated from Aspire Academy,
Summer 2015

•

Won the U19 Asian Cup in 2014

•

On loan for KAS Eupen in Belgium
)(Jan 2015 – May 2016

•

First Qatari player to play in the first division
)of Spain's league (La Liga

أول العب قطري يحترف بشكل رسمي بالدوري اإلسباني
الممتاز لكرة القدم (الليغا)

