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في هذا العدد

مقتطفات:

سبيتار يشارك في المؤتمر الطبي الخامس لالتحاد
اآلسيوي لكرة القدم
التميمي يحرز المركز الثاني في بطولة كأس ناش
لالسكواش

إطالق تطبيق "الحياة في أسباير" للهواتف الذكية
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اإلرث :ماذا يعني لك؟

كثيرا ما تتردد أصداؤها في دولة عريقة مثل قطر،
اإلرث :كلمة
ً
مؤخرا بفعاليات استضافة قطر لبطولة كأس العالم
وقد ارتبطت
ً
.2022
حقا
وبعيدا عن تعريفات معاجم اللغة العربية ،فما الذي تُ مثله ً
ً
كلمة “إرث”؟
إن اإلرث الذي تسطره فعاليات حدث معين في تاريخ أمة هو
بمثابة طباعة أبدية على نسيج حضارتها .فمنذ ما يقرب من العقد
من الزمن ،أثرت قطر تاريخها الرياضي باستضافتها لدورة األلعاب
اآلسيوية الخامسة عشرة “آسياد الدوحة  .”2006إذ ُأنشئت مرافق
رياضية رفيعة المستوى وفق أعلى المعايير العالمية ،مما رسخ
مكانة البالد كإحدى أفضل الوجهات المؤهلة الستضافة الفعاليات
الدولية .وها هي قطر تجني ثمار سياساتها الحصيفة ومجهوداتها
مؤخرا بطولة العالم لكرة اليد .2015
الناجحة ،حيث استضافت
ً
ويذكر أن دورة األلعاب األولمبية والبارالمبية  2012في لندن قد
ُ
مهما من المعارف ،حيث تركزت نتائج هذا اإلرث على
قدمت إرثً ا
ً
العديد من الدروس المستفادة واالبتكارات وأفضل الممارسات
الخاصة بإنشاء الحديقة األولمبية .فعلى سبيل المثال ،وفي سياق
تقرير سابق لفعاليات الدورة ،وثّ قت هيئة تسليم المنشآت األولمبية
نظرا لضخامة حجم مشروعات
البريطانية التحديات التي واجهتها ً
اإلنشاءات المطلوبة ،وذلك من ناحية متطلبات التصميم والقيمة
مقابل المال واالستدامة .وجاءت اإلجابة على هذه التحديات من
خالل اإلبداع في التصميم مع إنشاء مالعب مؤقتة لدعم المرافق
الدائمة .وهو ما عزز من مزايا اإلرث األولمبي وخفض من إهدار
وإجمالُ ،وضعت  10أنماط تخطيطية كان
ً
الموارد إلى أقصى حد.
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كلمة
الهداف
ّ

من شأنها االرتقاء بالمعايير وإظهار إمكانات شركة UK plc

نعود اآلن إلى كلمة “إرث” :فما الذي تعنيه في سياق بطولة كأس
العالم  2022في قطر؟

لقد اختارت قطر إرساء معيار حضري جديد على كافة األصعدة
المحلية واإلقليمية والعالمية .إذ تعد موافقة االتحاد الدولي
لكرة القدم (الفيفا) على إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم
في منطقة الشرق األوسط ،للمرة األولى في التاريخ ،هي المحك
جهدا إلخراج بطولة
والمقياس الرئيسي .ومن جانبها ال تدخر قطر
ً
متميزة وغير مسبوقة ،حيث ستعمل تقنيات التبريد الصديقة
للبيئة بمثابة سمة مميزة للبطولة ،والتي تهدف إلى المحافظة
على عدم زيادة نسبة انبعاثات غاز الكربون في الغالف الجوي.
وبعد انتهاء المنافسات ،سيتم تفكيك أجزاء من االستادات وإعادة
استادا في عدد من الدول النامية.
استخدامها من أجل بناء 22
ً
وفي قلب فعاليات البطولة ،ستتجلى ثقافة قطر الثرية ويبرز تراثها
ً
إضافة إلى عرض ما وصلت
وتراث المنطقة العريق ،هذا بالطبع
إليه كرة القدم القطرية من تطور كبير وما ستحققه من إنجازات
أثناء البطولة بإذن الله.
واآلن ،ما الذي تعنيه كلمة “إرث” بالنسبة لك أنت؟
هداف أسباير
ّ

داخل العدد

اإلدارة

المساهمون

ناصر عبدالله الهاجري

رواء األغا

مدير إدارة التسويق

خالد منصور

مدير التسويق والعالمة التجارية

حسين القحطاني

مدير االتصال المؤسسي

بيير دانييل

إدارة العالمة التجارية

حسن اسبايس

رئيس االتصال والعالقات العامة  -أكاديمية أسباير

عادل عبدي

رئيس التسويق واالتصال  -سبيتار

حصة العطية

رئيس التسويق واالتصال  -أسباير لوجستيكس

أجندة08 ..........................................
شهادات17 .....................................
مقالة خاصة18.................................

االتصال والتحرير

عامر السوداني

رئيس الكترونيات اإلعالم

باسم حبش

مهندس تكنولوجيا اإلعالم

خالد علي محمد

اختصاصي أول التسويق االلكتروني – مؤسسة أسباير زون

اندرياس نيوبيوار

اختصاصي أول عالقات عامة – أكاديمية أسباير

إلياس فضيل

اختصاصي عالقات إعالمية  -سبيتار

زينة جابر

رئيس العالقات العامة واإلعالم بالوكالة

صاميويل ساجييرو
الصور

آمال حمدي الشيمي
مدير التحرير

مع جزيل الشكر لشركائنا

للتواصل
أسباير زون
ص.ب٢٣٨٣3 :
الدوحة  -قطر
ه )+974( 4413 8188
ف )+974( 4447 2045
newsletter@aspirezone.qa

صورة الغالف

الصورة من احتفاالت مؤسسة
أسباير زون باليوم الوطني 2015
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مـقــطــتــفـــات

فبراير 2016

أكتوبر
2015

أبرز محطات أسباير
خالل الفترة من أكتوبر
وحتى ديسمبر 2015
مؤتمر تدريب ألعاب
القوى للشباب
نظمت أكاديمية أسباير النسخة الثانية من مؤتمر
تدريب ألعاب القوى للشباب بالتعاون مع االتحاد
القطري أللعاب القوى والمجلس األولمبي
اآلسيوي .كما شارك في المؤتمر نخبة من أبرز
مدربي ألعاب القوى من األندية واالتحادات المحلية
والدولية ،هذا إلى جانب مدربي أكاديمية أسباير.

بطولة آسيا تحت 19
سنة لكرة القدم

بعد الفوز المشرف للمنتخب القطري ببطولة آسيا تحت
 19سنة لكرة القدم  ،2014يعود البطل المتوج للدفاع عن
اللقب في نسخة  2016بعد تصدره المجموعة الرابعة خالل
التصفيات المؤهلة للبطولة.

نوفمبر
2015
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قطر تحصد  14ميدالية
في البطولة العربية للجمباز
للناشئين 2015
باهرا في البطولة العربية للجمباز للناشئين
أحرز المنتخب القطري
نجاحا ً
ً
 2015والتي ُأقيمت في المغرب في شهر نوفمبر الماضي .حيث وصل
مجموع ما أحرزه طالب أكاديمية أسباير الخمسة إلى  14ميدالية.
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بطولة كأس العالم للسباحة
فينا  /إيرويف 2015

شاركت نخبة من أقوى السباحين الدوليين المرموقين في منافسات بطولة كأس العالم
للسباحة فينا  /إيرويف  ،2015والتي ُأقيمت في مجمع حمد للرياضات المائية في الدوحة،
أيضا كحدث مؤهل لدورة األلعاب األولمبية ،حيث تنافس أفضل
كما جاءت البطولة ً
السباحين للوصول إلى أولمبياد ريو دي جانيرو .2016

قمة األداء الرياضي2015
للعام الخامس على التوالي ،شارك خبراء سبيتار ،مستشفى جراحة
العظام والطب الرياضي ،في قمة األداء الرياضي التي ُعقدت في
استاد اإلمارات في لندن ،وذلك للمساهمة في تشكيل مستقبل
الرياضة على مستوى العالم.

توقيع مذكرة تفاهم مع
أكاديمية قطر للقادة
وقعت أكاديمية أسباير مذكرة تفاهم مع أكاديمية قطر للقادة،
عضو مؤسسة قطر ،والتي تهدف إلى تعزيز التعاون واالستفادة من
متميز من القادة على المستويين
خبراتهما المشتركة لتنشئة جيل
ّ
والرياضي.
األكاديمي
ّ
ّ

برنامج حركة وصحة
أعلن مستشفى سبيتار عن تدشين الموسم الثاني من برنامج حركة
عاما على
وصحة ،والذي يهدف إلى تشجيع األطفال حتى سن ً 12
ممارسة النشاط البدني وتطوير مستوى اللياقة البدنية.

ديسمبر

2015

إطالق تطبيق "الحياة في
أسباير" للهواتف الذكية
تزامنً ا مع احتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر ،أطلقت مؤسسة
أسباير زون اإلصدار األول من تطبيق "الحياة في أسباير" للهواتف
الذكية ،وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى الطفرة التي حققتها
المؤسسة خالل العام  2015في مجال التواصل اإللكتروني
تتويجا لجهود المؤسسة في
واالجتماعي .ويأتي هذا التطبيق
ً
تشجيع المزيد من المواطنين على المشاركة في أنشطة مؤسسة
أسباير زون وفعالياتها المختلفة.
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مـقــطــتــفـــات

فبراير 2016

احتفاالت اليوم
الوطني في حديقة
أسباير
أقامت مؤسسة أسباير زون مجموعة من الفعاليات المميزة في
احتفال باليوم الوطني لدولة قطر .حيث تضمنت
ً
حديقة أسباير
وعددا من العروض
عروضا فريدة للّ يزر واألضواء،
ً
االحتفاالت
ً
الثقافية واألغاني الوطنية التي تم بثها على الشاشات الضخمة
في الحديقة.

فريق أكاديمية أسباير للناشئين
تحت  9سنوات يفوز بالدورة الثالثية

جديدا للناشئين تحت
لقبا
ً
أحرز فريق كرة القدم في أكاديمية أسباير ً
 9سنوات ،ليضاف إلى قائمة انتصاراته الباهرة والمتزايدة باستمرار،
وذلك بعد فوزه بالدورة الثالثية التي ُأقيمت في أسباير .حيث تنافس
الفريق ضد فريق نادي غرونينغن الهولندي وفريق نادي بوريرام يونايتد
التايالندي في مباريات مشوقة على مدار ثالثة أيام.

للعام الثاني :سبيتار يعقد دورة عن
مبادرته العالمية "التمارين دواء
عقد مستشفى سبيتار دورة تدريبية تحت عنوان "التمارين دواء" في
متخصصا
طبيبا
فندق الشعلة بالدوحة ،والتي حضرها ما يقرب من 20
ً
ً
من قطر والمنطقة .وفي نسخنها الثانية ،ركزت الدورة التدريبية على
استكشاف ودراسة مزايا التمارين الرياضية وفوائدها في الوقاية من
األمراض وعالجها.

المؤتمر الثاني للطب الرياضي

تزامنً ا مع معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية
الصحية ،عقد مستشفى سبيتار المؤتمر الثاني للطب الرياضي ،وذلك
في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
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فندق الشعلة يستمر في حصد
الجوائز العالمية
تعزيزً ا لمكانته الرائدة كأحد أفخم الفنادق على مستوى العالم ،تُ ّوج فندق
الشعلة كفائز عالمي في فئة "فنادق األعمال الفاخرة" ،وذلك خالل الحفل
السنوي التاسع لجوائز أفضل الفنادق الفاخرة في العالم .كما يفخر الفندق
أيضا بتكريمه خالل حفل توزيع جوائز "أفضل فنادق العام  ،"2015وذلك
ً
باعتباره "أفضل فندق رياضي في العالم" .وفي فئة األغذية والمشروبات،
فاز الفندق بجائزة "أفضل شاي ما بعد الظهيرة في العالم".
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األجندة

فبراير 2016

فبراير
2016

اليوم الرياضي للدولة

منذ العام  ،2011تحرص مؤسسة أسباير زون على المشاركة بفاعلية في
احتفاالت اليوم الرياضي للدولة التي تُ قام في جميع أنحاء البالد ،وذلك
عقب صدور المرسوم األميري باعتماد يوم الثالثاء الثاني من شهر
رياضيا سنويا في بادرة غير مسبوقة لترسيخ
يوما
ً
فبراير من كل عام ً
مفاهيم الرياضة المجتمعية.
التاريخ 9 :فبراير 2016

الموقع :أسباير زون

البطولة اآلسيوية
السابعة أللعاب القوى
داخل الصاالت

تُ قام البطولة اآلسيوية السابعة
أللعاب القوى داخل الصاالت
كل عامين .ويتشرف مستشفى
سبيتار بدعمها من خالل توفير
أفضل خدمات الطب الرياضي.
التاريخ 21 - 19 :فبراير 2016

الموقع :قبة أسباير

يمكنكم التعرف على مزيد
من التفاصيل والفعاليات من
خالل الموقع اإللكتروني:
lifeinaspire.qa

بطولة الكأس الدولية

تقدم قنوات الكأس الرياضية بالتعاون مع مؤسسة أسباير زون واالتحاد
القطري لكرة القدم بطولة الكأس الدولية ،والتي تضم نخبة من ألمع
فرق كرة القدم للناشئين تحت سن  17سنة من مجموعة من أشهر
األندية في العالم ،حيث تسلط البطولة الضوء على مستقبل كرة
القدم من خالل عرض مواهب نجوم الغد.
الموقع :أسباير زون
التاريخ 15 - 5 :فبراير 2016
http://internationalcup.alkass.net

سينما أسباير العائلية

بشرى سارة لعشاق األفالم
العائلية ،للمرة األولى وبالتعاون
مع تلفزيون جيم  ،سوف تعرض
أسباير مجموعة متميزة من أفالم
األطفال على شاشاتها العمالقة
الموجودة خلف مجمع الحياة بالزا.

مارس
2016

سباق أسباير لصعود
فندق الشعلة

تتجدد الفرصة في مؤسسة
أسباير زون للتنافس على صعود
ساللم فندق الشعلة أعلى بناية
في الدوحة ،وذلك ضمن سباق
أسباير لصعود فندق الشعلة،
وهو السباق الوحيد من نوعه في
منطقة الشرق األوسط.

التاريخ 19 :مارس 2016
الموقع :فندق الشعلة

التاريخ :عطلة نهاية كل أسبوع
ولغاية شهر مارس
مساء
التوقيت8 - 6 :
ً
الموقع :حديقة أسباير

دوري أسباير للبنوك

أطلقت مؤسسة أسباير زون بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بطولة
فريقا من مختلف البنوك
ً
دوري أسباير للبنوك لكرة القدم ،إذ يتنافس 14
المسجلة في دولة قطر وسط أجواء مشوقة من التحدي والمرح.
التاريخ 24 :أكتوبر  ،2015وحتى فبراير 2016
مساء
10:30
الساعة
وحتى
مساء
التوقيت :أيام السبت من الساعة 6:30
ً
ً
مساء
مساء وحتى الساعة 10:30
أيام األحد من الساعة 8:30
ً
ً
الموقع :قبة أسباير  -ملعب كرة القدم الداخلي

دوري أسباير للسفارات لكرة الصاالت

تفخر مؤسسة أسباير زون بإطالق بطولة أسباير للسفارات لكرة
الصاالت ،والتي تجري منافساتها بين سفارات  18دولة!
التاريخ 27 :نوفمبر  ،2015وحتى فبراير 2016
مساء
مساء 9:30 -
التوقيت :أيام الجمعة والسبت6:30,
ً
ً
الموقع :قبة أسباير  -الصالة متعددة االستعماالت (رقم )1
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العناوين

سبيتار يشارك في المؤتمر الطبي
الخامس لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم
من  28نوفمبر إلى  2ديسمبر

شارك سبيتار في المؤتمر الطبي الخامس لالتحاد
اآلسيوي لكرة القدم ،الذي انعقد في العاصمة
الهندية نيودلهي ،والذي افتتحه معالي الشيخ
سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم ،وحضره أكثر من  600مشارك من
االتحادات واألندية الرياضية ومعاهد األبحاث
الطبية ،والذين يمثلون أكثر من  63دولة.
تم تصنيف المؤتمر ضمن أهم المؤتمرات
وقد ّ
الطبية والعلمية التي انعقدت على الصعيد
كل أربع
العالمي .ويسهم المؤتمر ،والذي ينعقد ّ
سنوات ،في عرض نتائج آخر األبحاث والتطورات
الحاصلة في مجال الطب الرياضي.

فبراير 2016

تضمن برنامج المؤتمر محاضرات وندوات
وقد
ّ
وحوارات حول مسائل تطبيق الخاليا الجذعية
على النسيج العضلي وعالج إصابات الغضروف،
معمقة جديدة حول العلوم البيولوجية
ودراسات
ّ
والفيزيولوجية لإلصابات ،باإلضافة إلى تطبيقات
الطب الحديث ،وكيفية الوقاية من اإلصابات
والحاالت الطارئة ،والسكتة القلبية المفاجئة.
تم عقد العديد من الجلسات حول مكافحة
وقد ّ
المنشطات ،وإعادة التأهيل ،وعالج إصابات
الغضروف خالل انعقاد المؤتمر.

المصدر :أسباير

التميمي يحرز المركز الثاني في
بطولة كأس ناش لالسكواش
فاز البطل القطري الشاب عبد الله هذا وتأتي بطولة كأس ناش ضمن االنتصارات
التميمي ذو العشرين ً
ربيعا بالمركز الثاني األخيرة المستحقة للنجم عبد الله التميمي،
في بطولة كأس ناش لالسكواش في وذلك بعد فوزه بالمركز الثاني في بطولة
كندا سبتمبر الماضي.
غولفويل كالسيك في أوائل العام .2015
حيث تألق خريج أكاديمية أسباير بأدائه
المتفوق أثناء المباريات .كما خاض
منافسة حامية من ثالث مجموعات في
المباراة النهائية ،ليخسر في النهاية أمام
منافسه اإلنجليزي ديكالن جيمس والبالغ
عاما ،والذي يفوز بالبطولة
من العمر ً 22
للمرة الثالثة على التوالي.

المصدر :أسباير
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انطالقة :دورية أسباير
فبراير 2016

العناوين

منتخب قطر األولمبي يحتل المركز الثالث
في بطولة غرب آسيا

احتل منتخب قطر األولمبي لكرة القدم المركز الثالث
في "بطولة غرب آسيا" التي احتضنتها مالعب
الدوحة ،وذلك بعد فوزه على نظيره اليمني بثالثة
أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما
في استاد عبدالله بن خليفة بنادي لخويا في شهر
أكتوبر الماضي .كما تربع المنتخب اإليراني على عرش
البطولة بعد فوزه على منافسه السوري بهدف
واحد مقابل ال شيء في المباراة النهائية.
ومن الجدير بالذكر أن نجم المنتخب القطري أكرم
حاليا في نادي أوبين البلجيكي،
عفيف ،والذي يلعب ً

قد تُ وج بلقب هداف البطولة ،حيث أحرز أربعة أهداف
خالل مباريات المنتخب القطري الخمسة في "بطولة
غرب آسيا" ،كما تفضل سمو األمير األردني علي
بن الحسين نائب رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا) بتسليم الجائزة لالعب الشاب.

المصدر :مواقع إلكترونية

نصر جديد السكواش أسباير :زمان يفوز بذهبية
بطولة المجر المفتوحة للناشئين

نتائج طالب أكاديمية
أسباير في بطولة
المفتوحة للناشئين
االسم

في سياق االنتصارات المشرفة السكواش أسباير
أحرز خريج أكاديمية أسباير البطل عمير زمان ذهبية
فئة الناشئين تحت  19سنة ،وذلك بعد فوزه
الساحق على منافسه السلوفاكي المصنف األول
ماتيج جرودنيك بنتيجة  1 - 3في المباراة النهائية
لبطولة المجر المفتوحة للناشئين ،والتي أقيمت
في بودابست في نوفمبر الماضي .ويأتي هذا الفوز
المتألق كأول انتصاراته األوروبية الكبرى على مدار
أكثر من  6سنوات.

الفئة العمرية

لعب

الفوز

تحت  19سنة

 5مباريات

 5مباريات

حمد العامري

تحت  17سنة

 4مباريات

 3مباريات

عبد العزيز عميرة

تحت  17سنة

 5مباريات

 3مباريات

محمد اليافعي

عمير زمان

تحت  17سنة

 4مباريات

مباراتان

وليد زمان

تحت  15سنة

 5مباريات

 3مباريات

عبد العزيز آل إسحاق

تحت  15سنة

 4مباريات

مباراتان

راشد حارب

تحت  15سنة

 5مباريات

 4مباريات

علي الدوسري

تحت  15سنة

 5مباريات

 3مباريات

أحمد المريخي

تحت  15سنة

 5مباريات

مباراتان

عبد العزيز التركي

تحت  15سنة

 4مباريات

0

يوسف السقا

تحت  13سنة

 4مباريات

مباراتان

إبراهيم الدرويش

تحت  13سنة

 4مباريات

مباراتان
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الترتيب النهائي
المركز األول
المركز الخامس
المركز العاشر
المركز التاسع عشر
المركز الرابع
المركز السابع
المركز التاسع
المركز الثالث عشر
المركز التاسع والعشرون
المركز الحادي والثالثون
المركز الرابع
المركز الثالث عشر

أما في فئة الناشئين تحت  15سنة ،فقد أبدع المصنف
الثامن وليد زمان ،حتى وصل إلى الدور نصف النهائي.
وفي فئة الناشئين تحت  13سنة ،أظهر الالعب يوسف
باسل في أولى بطوالته األوروبية ،حتى فاز
ً
أداء
السقا ً
في النهاية بالمركز الرابع بجدارة .كما شارك عدد آخر من
طالب األكاديمية في منافسات البطولة ،وفيما يلي
ترتيب نتائجهم المتميزة:
المصدر :أسباير

انطالقة :دورية أسباير

دلول يحرز الميدالية الفضية في
البطولة اآلسيوية للسباحة

فبراير 2016

تُ وج طالب أكاديمية أسباير السباح وليد دلول
بالميدالية الفضية في سباق  50متر صدر (الفئة
العمرية 15 :إلى  17سنة) ،وذلك خالل منافسات
البطولة اآلسيوية الثامنة للسباحة  ،2015والتي
أقيمت في العاصمة التايالندية بانكوك في الفترة
ما بين  1إلى  8أكتوبر.
المصدر :أسباير

المالكي يحصد برونزية تنس
الطاولة في السويد
إحصائيات بطولة
أنغبي الدولية
دولة

13

6

طالب من برنامج تنس الطاولة
بأكاديمية أسباير

325
العب

تألق الالعب القطري نواف
ممثل عن
ً
المالكي بأداء رائع
أكاديمية أسباير في منافسات
فئة األشبال تحت  14سنة فردي،
وذلك في منافسات بطولة أنغبي
الدولية في السويد .حيث فاز
المالكي بالميدالية البرونزية بعد
خسارته في الدور نصف النهائي
أمام منافسه الفرنسي الذي حاز
على لقب البطولة.
وفي منافسات الفرق تحت
 15سنة ،تمكن أشبال أكاديمية
أسباير من الصعود حتى الدور ربع
النهائي.
ومن جانبه أشاد المدرب األول
لتنس الطاولة بأكاديمية أسباير
قائل:
دانيال روجنيك بأداء العبيه ً
«لقد كانت المنافسات قوية
للغاية .حيث أظهر العبو البطولة
جدا من األداء،
مستويات عالية ً
وهو ما أتاح ألشبالنا فرصة متميزة
لالحتكاك ومقارنة أدائهم مقابل
نظرائهم ومنافسيهم من جميع
أنحاء العالم".

المصدر :أسباير
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انطالقة :دورية أسباير

مؤتمر أسباير فور
سبورت :بناء النجاح
المتواصل

العناوين

فبراير 2016

مؤخرا مؤتمر ومعرض أسباير فور سبورت 2015
ُعقد
ً
في العاصمة األلمانية برلين .حيث ضم كوكبة من كبار
المسؤولين في ميدان كرة القدم ومختصي األداء من
ً
إضافة إلى نخبة من
كبرى األندية واالتحادات العالمية
أهم العبي كرة القدم الدوليين ،واستهدفت أجندة
المؤتمر مشاركة المعلومات والخبرات بشأن كيفية
وضع هياكل تنفيذية ناجحة وفق أعلى المستويات
الرياضية .وقد حضر المؤتمر ممثلون عن أندية ريال
مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر
يونايتيد واالتحاد البرازيلي لكرة القدم.
كما شهد مؤتمر أسباير فور سبورت  2015انطالق
النسخة الثانية من قمة أسباير العالمية لعلوم كرة

كرم مؤتمر أسباير فور سبورت  6من أساطير رياضة كرة
تقديرا لمساهماتهم المتميزة في إنجاح هذا الحدث
القدم
ً
ً
إضافة إلى عقد جلسات “دردشة النجوم” مع
الضخم،
 3من هؤالء األبطال وهم :فرانك ريكارد ولوثر ماتيوس
وكالرنس سيدورف.
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القدم وتطوير األداء الرياضي .هذا وقد قامت
مؤسسة أسباير زون بالتعاون مع الشركة الدولية
للمعارض  -قطر ،الشركة الرائدة في تنظيم
المعارض ،بتنسيق عدد من االجتماعات بين موردي
الخدمات والعاملين في مجال الرياضة األوروبيين
والهيئات والشركات القطرية ،بما في ذلك شركة
الخطوط الجوية القطرية ،والهيئة العامة للسياحة
في قطر ،ودوري نجوم قطر.
المصدر :مواقع إلكترونية

إبرام اتفاقية جديدة أثناء فعاليات مؤتمر أسباير فور
سبورت بين أكاديمية أسباير والمركز الدولي لألمن الرياضي
بهدف تمكين الشباب الرياضيين عبر تكريس القيم الرياضية
النبيلة وإتاحة المزيد من الفرص للصغار لممارسة الرياضة.

انطالقة :دورية أسباير
فبراير 2016

بطولة العالم للمالكمة ،الدوحة 2015
في أكتوبر الماضي ،اُ سدل الستار على منافسات بطولة العالم للمالكمة التي استضافتها
الدوحة في صالة علي بن حمد العطية ،حيث شهدت البطولة تتويج عشرة من أقوى
األبطال العالميين بعد مباريات حماسية مليئة بالتشويق واإلثارة .وتفخر قطر باحتضانها
لبطولة كأس العالم للمالكمة التي تُ قام في منطقة الشرق األوسط للمرة األولى على
اإلطالق ،والتي ستظل لحظاتها المجيدة عالقة بأذهان الجميع.
هذا وقد حظيت كوبا بأكبر حصة من الذهب ،حيث فاز العبوها بأربع ميداليات ذهبية،
وتليها روسيا التي ربح العبوها ميداليتين ذهبيتين ،بينما فازت كل من أذربيجان والمغرب
ويذكر أن بطولة العالم للمالكمة القادمة ستقام
وإيرلندا وفرنسا بميدالية ذهبية واحدةُ .
بمدينة هامبورغ في ألمانيا في العام .2017

سبيتار :الشريك الطبي الرسمي
توافقا مع مكانته الدولية الرائدة والتزامه بتقديم
ً
أفضل الخبرات الطبية ألقوى وألمع نجوم الرياضة
في العالم ،ساهم مستشفى سبيتار بدور فعال في
البطولة باعتباره الشريك الطبي الرسمي والحصري.
بارعا من الخبراء واألطباء
حيث وفر المستشفى ً
فريقا ً
في حلبة المنافسات من أجل تقديم الرعاية الطبية
ً
إضافة إلى سيارات إسعاف وعيادة
الفورية لالعبين،
متنقلة.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم أثناء البطولة استخدام
أول حقيبة طوارئ وإسعافات أولية خاصة بإصابات
الفم واألسنان في منطقة الشرق األوسط ،والتي
تم استحداثها في مستشفى سبيتار .وكان مدير
قسم طب األسنان الرياضي بمستشفى سبيتار
الدكتور محمد الساعي قد طرح هذه الحقيبة للمرة

األولى في أوائل العام  ،2015وهي تُ شكل عالمة
فارقة على صعيد طب الفم واألسنان الرياضي في
المنطقة ،حيث توفر الرعاية الطبية الالزمة للمصابين
على أرض الملعب وقبيل الوصول للمستشفى ،مما
يساهم في تحسين العالج وتعجيل عملية التعافي.
وعلى هامش البطولة ،عقد مستشفى سبيتار
مؤتمرا تحت عنوان «اإلصابات الوجهية الفموية في
ً
رياضة المالكمة» ،والذي شارك فيه مجموعة من
أشهر األطباء في هذا المجال من قطر ومختلف
دول العالم.
المصدر:مواقع إلكترونية وأسباير

منافسات السفارات
والبنوك في أسباير

وتعليقا على هذه المنافسات صرح السيد علي
ً
بن سعيد الفهيدي ،المتحدث باسم أسباير
قائل:
لوجستيكس في المؤتمر الصحفيً ،

وفعال في
ً
مهما
دورا
ً
"تلعب هذه األنشطة ً
ترسيخ مفاهيم الصحة واللياقة البدنية ،كما
تساهم في تعزيز التواصل بين الموظفين
بعيدا عن بيئة
وسط أجواء من المتعة واإلثارة
ً
العمل".
وأثناء المؤتمر الصحفي الخاص بدوري أسباير
للبنوك ،صرح مدير االتصال المؤسسي في
مؤسسة أسباير زون السيد حسين القحطاني
قائل:
ً

"يهدف هذا الدوري إلى تعزيز التواصل
المجتمعي ونشر مفهوم المنافسة التي
تسودها روح الود والمرح بين موظفي أحد
أهم القطاعات العاملة في الدولة".

أعلنت مؤسسة أسباير زون عن انطالق بطولتين لكرة القدم في الربع
األخير من العام  ،2015وهما بطولة أسباير للسفارات لكرة الصاالت
استكمال لنجاح فعاليات
ً
ودوري أسباير للبنوك .وتأتي هذه المنافسات
رياضية سابقة نظمتها مؤسسة أسباير زون للمرة األولى أثناء شهر
رمضان ضمن أنشطة مهرجانها الرياضي خالل الشهر المبارك ،وذلك
تأكيدا على جهود المؤسسة الدؤوبة وسعيها الحثيث إلى تشجيع
ً
المجتمع القطري بكل طوائفه على ممارسة النشاط البدني.
تم إجراء المنافسات الدورية أسباير للسفارات في الفترة ما بين نوفمبر
 2015ومارس  ،2016وذلك بمشاركة  18سفارة.
قامت دوري أسباير للبنوك بالتعاون مع مصرف قطر المركزي،
فريقا من مختلف البنوك المسجلة في دولة قطر في
ً
وبمشاركة 14
الفترة ما بين أكتوبر  2015وفبراير .2016
أجريت المباريات على نحو أسبوعي أثناء عطالت نهاية األسبوع.
المصدر :أسباير
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انطالقة :دورية أسباير

العناوين

فبراير 2016

تحطيم األرقام القياسية في بطولة العالم
أللعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة
شهدت بطولة العالم أللعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة التي أقيمت في الدوحة في أكتوبر الماضي
تحطيم األرقام القياسية العالمية على كافة األصعدة وبشكل غير مسبوق في تاريخ هذه البطولة ،حيث
جديدا ،كما حققت البطولة مشاركة أكبر عدد من
قياسيا
رقما
ً
ً
تألق المشاركون بأداء مبهر وحققوا ً 54
الرياضيين وفوز أكبر عدد من الدول بالميداليات .كذلك تمت تغطية المنافسات بعدد من المحطات
والقنوات اإلعالمية أكثر من ذي قبل ،مما يؤكد على براعة التنظيم وضخامة الحدث وتزايد االهتمام
باأللعاب البارلمبية وتطورها غير المسبوق.

حقائق وأرقام
عن البطولة

150

عدد الغرف ذات
التجهيزات الخاصة

26

مليون

مدى انتشار المحتوى
اإلبداعي

54

األرقام القياسية الجديدة
التي حققها الرياضيون

10

عدد أيام البطولة

مشاركة مستشفى سبيتار
بتوفير الدعم الطبي للبطولة

في ظل رسالته السامية لتقديم أفضل الخدمات الطبية
للرياضيين من جميع أنحاء العالم ،ساهم مستشفى
سبيتار بتوفير الدعم الطبي لبطولة العالم أللعاب
القوى لذوي االحتياجات الخاصة  .2015وتمثل هذه
البطولة أحد آخر المنافسات الكبرى التي تُ قام قبيل
انطالق دورة األلعاب البارالمبية  2016في ريو دي
جانيرو .وتزامنً ا مع البطولة ،نظم سبيتار ندوة طبية
متخصصة حول "صحة الرياضيين من ذوي االحتياجات
الخاصة" بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية واالتحاد
الدولي للطب الرياضي.
المصدر:مواقع إلكترونية وأسباير
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انطالقة :دورية أسباير
فبراير 2016

تشافي يسلم أنشيلوتي
جائزة "القائد الملهم "2015
ممثل عن أكاديمية أسباير  ،قام نجم وقائد فريق نادي السد الحالي وبرشلونة
ً
سابقا تشافي هيرنانديز بتسليم جائزة "القائد الملهم  "2015للمدير الفني
ً
السابق لفريق ريال مدريد لكرة القدم كارلو أنشيلوتي ،وذلك أثناء فعاليات
النسخة األولى من حفل «جوائز القادة تحت  40سنة» الذي أقيم في أكتوبر
الماضي في العاصمة البريطانية لندن.
وقد شهد الحفل حضور أكثر من  400شخصية مهمة من كبار الرواد التنفيذيين
فضل عن ألمع النجوم من الرجال والنساء مثل أسطورة
ً
في مجال الرياضة،
كرة القدم الهولندي كالرنس سيدورف والنجم اإلسباني غازيكا مندييتا
أيضا بتسليم الجوائز للفائزين.
اللذين تفضال ً
وأثناء الحفل ،تم تكريم العديد من القادة الرياضيين ومنحهم جوائز مرموقة
تقديرا إلنجازاتهم عبر مجموعة من الفئات المختلفة .كما تولت لجنة تحكيم
ً
عضوا من رواد الرياضة اختيار الفائزين في كل فئة.
مكونة من 15
ً

وفيما يلي قائمة بالفائزين بجائزة "القادة تحت  40سنة :"2015
الفئة

الفائز

جائزة القيادة 2015

هشام العمراني ،األمين العام لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم

جائزة الرعاية والعالمات التجارية

شين إيغيرت ،مدير التسويق الرياضي لشركة ريد بول (أمريكا الشمالية)

جائزة التسويق واالتصاالت

جانيت دوش ،نائب أول رئيس التسويق في شركة ماديسون سكوير غاردن

جائزة المبيعات واألعمال التجارية

براد سيمز ،نائب أول للرئيس وكبير موظفي اإليرادات في شركة كليفالند كافالييرز

جائزة التكنولوجيا

توم غريفيث ،مدير المنتجات ومؤسس مشارك في موقع فن ديول  Fan Duelاإللكتروني.

جائزة ماركا لييندا

بالتعاون مع صحيفة ماركا واللجنة العليا للمشاريع واإلرث ،استضافت أكاديمية
أسباير في ديسمبر الماضي حفل تسليم جائزة «ماركا لييندا» ألسطورة كرة
القدم تشافي هيرنانديز ،والتي تمنحها الصحيفة اإلسبانية المرموقة أللمع نجوم
مكثفا من كبار مسؤولي
ً
حضورا
وأساطير الرياضة في العالم .وقد شهد الحفل
ً
فضل عن وسائل
ً
صحيفة ماركا وأكاديمية أسباير واللجنة العليا للمشاريع واإلرث،
اإلعالم المحلية والدولية.

ويذكر أنه قد تم إطالق جائزة
ُ
"القادة تحت سن  "40في
العام  ،2014وهي ثمرة مشروع
شراكة بين اثنتين من كبرى
المؤسسات العالمية الخبيرة
في تنظيم الفعاليات الرياضية
االحترافية ،وهما أكاديمية
أسباير ومؤسسة "ليدرز"
البريطانية .وتهدف الجائزة إلى
تكريم إنجازات القادة الرياضيين
المتميزين في مختلف مجاالت
األعمال الخاصة بقطاع الرياضة
ممن لم يتخطوا األربعين من
العمر.
المصدر :أسباير
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سعادة السفير التايالندي
السيد بيرون ليسميت

زيارات

فبراير 2016

نوفمبر 2015
زيارة ألكاديمية أسباير

سعادة السيد كراسين
كراليف وزير الشباب
والرياضة البلغاري،
وسعادة سفير
جمهورية بلغاريا
السيد ميتين كازاك.
أكتوبر 2015
زيارة لمؤسسة أسباير زون

وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين في
دولة تشاد بقيادة معالي وزير التربية الوطنية
السيد أحمد محمد أصيل ،ويضم السيد ياسر
تيجاني قندول ،مدير التعليم الفني ،وسعادة
سفير تشاد في قطر السيد أبو بكر الصديق
شرومة.
نوفمبر 2015
زيارة ألكاديمية أسباير

وفد رسمي رفيع المستوى من االتحاد
التركي لكرة القدم( ،)TFFويضم السيد علي
دوروست ،نائب رئيس االتحاد وعضو مجلس
اإلدارة ،وأمين عام االتحاد السيد قدير
كرداس ،والمدير الفني للمنتخب الوطني
التركي السيد فتيح تيريم.
نوفمبر 2015
زيارة لمؤسسة أسباير زون
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شهادات

"إنني فخور للغاية بوجود مستشفى
متطور مثل سبيتار في وطني الحبيب
قطر ،إذ يوفر مجموعة من أفضل
الخدمات والمزايا غير المسبوقة
للرياضيين القطريين والدوليين".

فبراير 2016

ناصر العطية
بطل سباقات الرالي القطري ،والحائز على ميدالية أولمبية والذي زار
سبيتار في إطار استعداداته لرالي داكار
 17ديسمبر 2015

"يوفر مستشفى
جليل
ً
دعما
سبيتار
ً
ومؤثرا لقطاع الطب
ً
الرياضي والعلوم
الرياضية على
مستوى العالم".
البروفيسور جيري دفوراك

مشيدا
كبير أطباء االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
ً
بمستشفى سبيتار أثناء مؤتمر الطب الرياضي
الخامس لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم الذي ُعقد
في العاصمة الهندية نيودلهي.

"إنها بحق أكاديمية مذهلة لم
مثيل من قبل ،وما
ً
أشهد لها
تحققه قطر من إنجازات هنا
هو عمل رائع وملهم ويستحق
التهنئة والتقدير".
معالي وزير الشباب والرياضة في جمهورية
موريشيوس السيد يوجيدا ساومينادين أثناء زيارته
ألكاديمية أسباير
 9سبتمبر 2015

قام بطل العالم في المالكمة ،والفائز بفضية أولمبياد أثينا  2004عندما كان في سن
السابعة عشرة ،النجم أمير خان بزيارة مؤسسة أسباير زون في أكتوبر الماضي ،حيث تضمنت
الزيارة جولة في مستشفى سبيتار وأكاديمية أسباير.
قائل" :نحن نتطلع بجدية للتعاون
ً
كما أعرب عن إعجابه بمستشفى سبيتار
مع سبيتار في المستقبل".
قائل:
ً
ومن جهته أشاد البطل األولمبي في المالكمة بمنشآت المؤسسة
حقا".
"إن منشآت كرة القدم التي رأيتها هنا في األكاديمية مذهلة ً
أمير خان
المالكم البريطاني صاحب لقب بطل العالم السابق في المالكمة لمرتين ،وحامل الحزام الفضي لفئة
الوزن الوسط من المجلس العالمي للمالكمة
 14أكتوبر 2015
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مقالة خاصة

فبراير 2016

حقائق
ومغالطات
حول تغذية
األطفال

عن بر
نامج أنما
ط الحياة
الصحية

يهد
ف برنامج أن
ماط الحياة
ال
سبيتار
ص
إل
حي
ى
ة
ت
في
غيير أنماط
الحياة الخا
إلى أخرى
تت
س
م
با
ملة الحالية
لنشاط
األن
والحيوية
شطة البد
وممارسة
نية والفه
م
ال
ص
حي
ح ألسس
التغذية
السليمة.

تمثل التغذية عنصراً مهماً لكل شخص ،إال أن لها أهمية خاصة بالنسبة لألطفال،
حيث ترتبط بنموهم وتطورهم؛ وهي جوانب لها أثر مباشر على
صحتهم عند البلوغ.
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تناول األطفال لوجبة اإلفطار في المدرسة
يساعدهم على تحقيق أداء أفضل

تناول الطعام بين الوجبات الرئيسية
أمر غير صحي

حقيقة !

خطأ !

توفر وجبة اإلفطارالوقود والطاقة للجسد والمخ .فاألطفال الذين
يتناولون وجبة إفطار تحتوي على مواد كربوهيدراتية وبروتين قبل
التوجه إلى المدرسة يكتسبون عدة فوائد ،ذهنية وجسدية ,أما بدون
وجبة اإلفطار فقد قد يصاب األطفال باإلعياء ويفقدون تركيزهم.

يمكن أن تكون الوجبات الخفيفة مفيدة لتلبية احتياجات الجسم من
سعرات حرارية وعناصر مغذية .يحتاج األطفال إلى إعادة تزويد أجسادهم
بالطاقة على مدار اليوم ،وخاصة حينما يكونوا نشطين .وأهم أمر في
تلك الوجبات الخفيفة أن نحسن اختيار الوجبات الصحية ،والتي تتضمن:
الفاكهة والمكسرات والزبادي والفشار (بدون ملح ،بدون سكر ،بدون
زبدة) ،أو مقرمشات الجبن ،أو قطعة من الخبز المصنوع من القمح
الكامل .امنحهم شيئاً يرغبون في تناوله ،لكن مع محاولة تقليل الوجبات
الخفيفة مرتفعة السكر والدهون ،التي ال تزودهم بتغذية صحية.

ينبغي أن يتناول األطفال الحليب ومنتجات
األلبان كاملة الدسم

العصائر أفضل لألطفال من
المرطبات الغازية

خطأ !

خطأ !

يعد الحليب ومنتجات األلبان ،مثل الجبن والزبادي ،من المصادر الجيدة
للطاقة والبروتين ،كما أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات
والمعادن ،ومن بينها الكالسيوم ،الذي يحتاجه األطفال للنمو ولتكوين
عظام وأسنان صحية .يجب منح األطفال الحليب ومنتجات األلبان
كاملة الدسم حتى سن الرابعة ،بعد ذلك يمكن إعطاؤهم تدريجياً
األلبان منخفضة الدسم .يمكنك منح األطفال من سن الخامسة لبناً
خالي الدسم أو يحتوي على نسبة دسم تصل إلى .%1

!
الطعام غير الصحي
وعدم ممارسة
النشاط البدني يسببان
زيادة الوزن والسمنة
لألطفال ،وهو ما قد
يؤدي إلى اإلصابة
بضغط الدم والسكري.

فبراير 2016

تحتوي عصائر الفاكهة على نسبة مرتفعة من السكريات الموجودة
بصفة طبيعية في الفاكهة الطازجة ،إال أن ما تحويه من سعرات حرارية
وسكر يصبح شديد التركيز عند تحويلها إلى عصير .ال يحتاج األطفال إلى
تضمين أية عصائر فاكهة أو أية مشروبات سكرية أخرى للحصول على
نظام غذائي صحي .شجع األطفال على تناول الفاكهة أو الخضراوات
بدال من العصائر ،وهو ما يعد
الكاملة ،وعلى شرب الماء أو اللبن
ً
الوسيلة المثلى لتبني عادات غذائية سليمة.

الغذاء المتوازن يحمي
األطفال من السمنة
حقيقة !

تحدث زيادة الوزن أو السمنة حينما يحصل األطفال على طاقة إضافية
من خالل الطعام والمشروبات زيادة عن الطاقة التي يحتاجون إلى
حرقها نتيجة النشاط البدني والنمو وعمليات الجسم األخرى .ففي
تلك الحالة ،يتم تخزين الطاقة الزائدة في صورة دهون داخل الجسم.

المصدر :مجلة نمط
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إضـــاءات

فبراير 2016

خلف الكواليس
في العام  ،2014استضافت مؤسسة أسباير زون اثنين
من السباقات الدولية :سباق  50كم للجري ،وبطولة
العالم لسباق  100كم للجري .وعلى غرار كافة
الفعاليات التي تقيمها المؤسسة ،كان التخطيط
ناجحا ،وجاء التنظيم على أعلى مستوى من التميز،
ً
حيث شارك  400رياضي من أعضاء االتحاد الدولي
لعدائي المسافات الطويلة في كل من السباقين.
كما شهد السباقان حضور جمع غفير من الجماهير
وصل إلى أكثر من  3000مشاهد في سباق 50

االختبار

شكّ ل سباق  50كم للجري أو ( 6:50وتعني جري 50
حقيقيا من ناحية
تحديا
كم في ست ساعات أو أقل)
ً
ً
التميز هو سمتها
تقديم خدمات متكاملة يكون
ّ
الرئيسية .وقد أدرك فريق العمل الحجم الحقيقي
لمهمتهم الضخمة بعدما عرفوا أن هذا السباق هو
مجرد اختبار تجريبي لبطولة العالم لسباق  100كم
للجري ،والذي يمثل مخاطرة مزدوجة ال يفصلها
سوى ثالثة أسابيع فقط عن السباق األول.
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كم ،وما يفوق  1500مشاهد في سباق  100كم.
وال يغيب عن األذهان بأن تخطيط فعالية دولية
يحتاج لتكريس الكثير من الموارد والجهد من أجل
التنسيق والتنظيم .إذ ال بد من االلتزام بالمعايير
الدولية والتأكد من تطبيقها على أفضل وجه.
كما ُيعد الوقت من أهم عوامل النجاح ،حيث يصل
ثوان فقط بين وقت البدء
هامش السماح إلى ثالث ٍ
المخطط ووقت البدء الفعلي.
ُ

داخليا ومنذ اليوم األول،
وبعد اإلعالن عن الفعالية
ً
بدأ قسم الفعاليات في جمع المتطلبات الالزمة
وعقد االجتماعات التنسيقية مع كل من األطراف
الداخلية ذات العالقة (إدارة المنشآت) من جهة
ومنظمي الفعالية من جهة أخرى .وعقب ذلك
داخليا من خالل جلسات
نوقشت هذه المتطلبات
ً
لطرح األفكار وتطويرها من أجل الوصول إلى حل
شامل ومتكامل.

انطالقة :دورية أسباير
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عادة ما يتجمع المشجعون عند خط البداية والنهاية ،لذا فقد تم تركيب شاشات عرض عند هذه النقطة من أجل بث أحداث السباقين.
ً
من المعروف أنه

مواجهة الصعاب

نظرا ألن
عمليا ،كانت اإلعدادات هي نفسها لكل من السباقين،
ً
ً
الفرق الوحيد كان في عدد الدورات التي كان على المتسابقين جريها.
ومن ثم سارت الخطة بسالسة ،مع وجود بث مرئي مباشر من عدة
عادة ما يتجمع
ً
كاميرات موزعة بطول مضمار السباق .من المعروف أنه
المشجعون عند خط البداية والنهاية ،لذا فقد تم تركيب شاشات عرض
عند هذه النقطة من أجل بث أحداث السباق من مواقع مختلفة.
حتى أفراد عائالت العدائين الذين لم يتمكنوا من حضور السباقات لم
تفتهم لحظة واحدة من األحداث المشوقة ،إذ كان بإمكانهم متابعة
المنافسات عبر الموقع اإللكتروني لمؤسسة أسباير زون.

مضنيا ،إذ كان على
ذهنيا
تحديا
وفي الواقع ،فقد شكّ ل كال السباقان
ً
ً
ً
العدائين االستمرار في الركض لساعات .لذا حرص فريق العمل على
تشغيل الموسيقى الحماسية من خالل أنظمة صوتية متنقلة غطت
معظم أجزاء مضمار السباق ،وذلك للمحافظة على معنويات العدائين
وتحفيزهم.
دوليا،
هذا وتعود طبيعة الفعاليات المليئة بالتحديات إلى كونها حدثً ا
ً
إذ تابعها المشاهدون من جميع أنحاء العالم .وبفضل الله فقد تمت
بنجاح.

مضنيا ،لذا تم تشغيل الموسيقى الحماسية للمحافظة على معنويات العدائين وتحفيزهم.
ذهنيا
تحديا
شكّ ل كال السباقين
ً
ً
ً
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النسخة األولى من
بطولة العالم لسباق
 50كم للجري
جاء العام  2015بفعالية دولية أخرى لمؤسسة أسباير زون ،وهي النسخة
األولى من بطولة العالم لسباق  50كم للجري حيث أقيمت البطولة
في شهر ديسمبر وشهدت منافسات حامية بين أكثر من  100عداء
من أقوى وأفضل محترفي االتحاد الدولي لعدائي المسافات الطويلة،
والذين تم اختيارهم من قبل اتحاداتهم الوطنية.
وقد شارك العداؤون بصفتهم ممثلين عن  21دولة ،وهي األرجنتين
وأستراليا والبرازيل وكندا وكرواتيا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيرلندا
واليابان واألردن وكينيا والتفيا ومنغوليا وهولندا والنرويج وصربيا
وسيراليون وتايبيه والواليات المتحدة األمريكية وأوكرانيا وزيمبابوي.
وعلى هامش البطولة ،أقيم سباق أسباير الدولي  6:50إلتاحة الفرصة
لعشاق الجري للمنافسة مع محترفي االتحاد الدولي لعدائي
ً
إضافة إلى 250
قطريا،
عداء
المسافات الطويلة .حيث ضم السباق 12
ً
ً
عداء مقيم من  44دولة.
هذا وقد نظمت مؤسسة أسباير زون البطولة بالتعاون مع االتحاد
الدولي لعدائي المسافات الطويلة واالتحاد القطري أللعاب القوى.

ن
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ال
وا
ط
الت
و
يلة
حاد ال
قطري
أللعاب
ال
قوى.

22

المصدر :أسباير

انطالقة :دورية أسباير
فبراير 2016

كأس العالم  2022على المسار الصحيح

مرت خمسة أعوام منذ فازت قطر بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم  .2022لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من التنمية الشاملة
التي امتدت إلى جميع مرافق الدولة ،بما في ذلك تشييد االستادات ومشاريع البنية التحتية العامة والحفاظ على الطاقة والمشاركة
المجتمعية .فدعونا نلقي نظرة على ما حققته قطر من إنجازات ضخمة وأهم المراحل الرئيسية باألرقام.

حقائق وأرقام:

6

األعوام المتبقية
حتى تحتضن قطر
منافسات كأس العالم
لكرة القدم.

832
العدد اإلجمالي لعمال البناء
المشاركين في تشييد استاد الوكرة،
حيث بدأت معالم ملعب كرة القدم
ومنشآت االستاد في التشكل على
أرض الواقع.

2

3,7

8

مليون

عدد مواقع االستادات
المؤكدة لكأس العالم 2022
في قطر.

عدد ساعات العمل اآلمنة في استاد
خليفة الدولي ،والتي مرت دون أي
حوادث كبرى أو إصابات خطيرة.

22
عدد المدارس التي خفضت
استهالكها السنوي من الكهرباء بمقدار
 3جيجاوات/ساعة ،وتقع جميعها بالقرب
من مواقع االستادات المختلفة لبطولة
كأس العالم لكرة القدم ،لتوفر بذلك
سنويا ،وذلك
 750ألف ريال قطري
ً
في إطار المرحلة األولى من
مشروع ترشيد .22

عدد المنشآت التي تم
اإلعالن عنها في الذكرى
الخامسة للفوز بحقوق تنظيم
البطولة ،وهي منطقة راس أبو
عبود بالقرب من مطار حمد
الدولي والثمامة.

6
المنشآت قيد اإلنشاء ،وهي:
استاد الوكرة ،واستاد البيت في
مدينة الخور ،واستاد الريان ،واستاد
خليفة الدولي ،واستاد مؤسسة قطر،
واستاد لوسيل.

25

1600

عدد الفرق الطالبية من
المدارس الثانوية والجامعات،
والتي ستساهم بتصميم وتنفيذ
حمالت ترويجية لنشر الوعي ومحاولة
تغيير السلوكيات العامة تحت شعار “نمط
حياة صحي من خالل الرياضة” ،وذلك في
إطار المبادرات التعليمية للّ جنة العليا
للمشاريع واإلرث.

عدد األطنان التي انخفضت بمقدارها انبعاثات
سنويا في ظل مشروع ترشيد ،22
الكربون
ً
والذي تم إطالقه بالشراكة بين اللجنة العليا
للمشاريع واإلرث والبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة
الطاقة “ترشيد” التابع للمؤسسة العامة القطرية
للكهرباء والماء “كهرماء”.

التقدم اإلجمالي

أيضا إحراز تقدم
إلى جانب أعمال اإلنشاءات التي تجري على قدم وساق في االستادات ،تم ً
كبير في القطاعات الخاصة بتقنية المعلومات واالتصاالت ،وإدارة االستادات والمشاريع
والمعارف ،باإلضافة إلى االستدامة .دعونا نلقي نظرة على أحدث التقنيات التي تبث الحياة
في إرث قطر الرياضي.

أول استاد لبطوالت كأس العالم
لكرة القدم بتقنية إضاءة LED

من المقرر انتهاء العمل في استاد خليفة الدولي في
أواخر العام  ،2016ليكون بذلك أول استاد لبطوالت
كأس العالم لكرة القدم بتقنية إضاءة LED
وعقب فوز شركة فيليبس الهولندية بعقد تركيبات
تقنيات إضاءة  LEDالمتطورة في استاد خليفة
الدولي ،صرح السيد جورج براكس ،خبير اإلضاءة في
قائل:
الشركةً ،
"ستعمل هذه التقنية على تغيير أجواء االستاد
من خالل إبداع عروض إضاءة ممتعة للجماهير
قبل المباريات وبعدها وأثناء أوقات االستراحة
ما بين األشواط .ومن المتوقع االنتهاء من
تركيب التجهيزات المطلوبة في شهر يناير أو
فبراير من العام ".2016

مجموعة عمل االستدامة ،بما في ذلك
ممثلي االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
•صياغة المفاهيم وتنفيذها فيما يتعلق
بتصميم المناطق المحيطة باالستادات وفق
معايير المباني الخضراء الصديقة للبيئة وتأمين
النفايات سهولة الوصول والتنظيف وإدارة
النفايات من حيث التأمين وسهولة الوصول
والتنظيف.

غرفة التحكم المتطورة للّ جنة العليا
للمشاريع واإلرث
وهي مركز التحكم الرئيسي الذي يتولى
حاليا مراقبة كافة مشاريع البنية التحتية
ً
المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم
 2022في جميع أنحاء قطر.

•وضع برامج المسؤولية االجتماعية الخاصة
بالمشاركة المجتمعية على الصعيدين
المحلي واإلقليمي.
المحرز في مجال رعاية العمال.
•مراقبة التقدم ُ
المصدر :مواقع الكترونية
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شارك مستشفى سبيتار في الشبكة التقنية للعضالت التي ُعقدت في برشلونة .حيث تولى نادي برشلونة تنظيم الفعالية
أيضا مؤسسة ليونيل ميسي في دعم الفعالية.
بالتعاون مع مركز ليتات التكنولوجي ،كما ساهمت ً

مجددا في اجتياز االختبارات الخاصة باشتراطات إدارة الجودة (أيزو  )9001واإلدارة البيئية (أيزو  )14001من
نجحت أسباير لوجستيكس
ً
حرصا من المؤسسة على مواصلة
المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) ،واشتراطات السالمة والصحة المهنية (أوساس  ،)18001وذلك ً
تطبيق نظم إدارية تركز على التحسن المستمر لألداء.
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لوحة شرف الفائزين للعام 2015

أقوى رجل في قطر 2015

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1فهد الحداد
2راشد الفهيدة
3هادي البريدي
4عبد الله عيسى بن علي
5ثامر الكواري
6فهد المعاضيد
7خميس الخليفي
8طالل الكواري

أقيمت فعاليات مسابقة أقوى
رجل في قطر  2015في نوفمبر
الماضي للسنة الثالثة على
التوالي ،والتي ضمت منافسات
“صراع العمالقة” وغيرها من
األنشطة مثل جر الشاحنة وحمل
أكياس الرمال ورفع السيارة.

سعيا إلى دعم “مؤسسة لوريوس للرياضة من أجل الخير” في هولندا ،تشاركت أكاديمية أسباير مع عدد من ألمع األسماء في عالم كرة القدم في المباراة الخيرية التي أقيمت
ً
بين نجوم لوريوس وأساطير ريال مدريد القدامى في استاد أفاس في مدينة الكمار بهولندا في سبتمبر الماضي.
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شارك فندق الشعلة ،عضو اتحاد الفنادق الرائدة في العالم ،في حملة اليوم العالمي لمرض السكري في نوفمبر الماضي ،وذلك عن طريق تحويل إضاءات الفندق الخارجية
المكونة من  3780مصباح  LEDإلى اللون األزرق.

وقع المجلس األعلى للتعليم وأكاديمية
أسباير على مذكرة تفاهم في أكتوبر
الماضي بهدف دعم التعاون القائم
بينهما وتعزيز فرص المواهب الرياضية
لطالب المدارس المستقلة في قطر.
وقع على المذكرة كل من السيدة ريما
أبو خديجة ،مدير مكتب اإلشراف التربوي
بالمجلس األعلى للتعليم ،والسيد
ماركوس إيجر ،مدير إدارة الرياضة في
أكاديمية أسباير.
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أعرب عدد هائل من رواد ونشطاء شبكات التواصل االجتماعي عن سعادتهم باحتفاالت مؤسسة أسباير زون المتميزة باليوم الوطني لدولة قطر في حديقة أسباير .كما انتشرت
صور احتفاالت أسباير على شبكة اإلنترنت وحققت أكبر عدد من التغريدات.
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