002

انطالقة :دورية أسباير
سبتمبر | 2015

سبتمبر 2015

في هذا العدد

صورة
ق
ملص م في
ش
بر داخل
ال

العناوين:
العناوين:

تألق الفت السكواش أسباير في
إيطاليا

اعتماد سبيتار عضواً بشبكة البحوث
الطبية باللجنة األولمبية الدولية

إضاءات:

نموذج أسباير لتقنيات الرياضة

إضاءات:

رمضان في أسباير

لالشتراك

newsletter@aspirezone.qa

1

إنه موقع أسباير زون االلكتروني الجديد بتجربته الفريدة التي ستمنحك فرصة
معرفة المزيد بلمسة.

شاهد بشكل أفضل وشاركنا في عالم أسباير.

قم بزيارة موقع أسباير  www.aspirezone.qaوشاركنا التجربة.

"حكم! ممكن تعيد الهدف؟"

ال تكتمل متعة المباريات واألحداث الرياضية الكبرى إال عندما
تمتلئ جنبات المالعب بالجمهور وعشاق الرياضة.
حول هذا المضمونُ ،أطلقت العديد من المحاوالت والمبادرات
الرياضية بهدف حث الجمهور على عدم االكتفاء بمشاهدة
الفعاليات في منازلهم وإقناعهم بالخروج إلى المالعب لالستمتاع
بمشاهدة الرياضات التي يعشقونها من داخل أرض الحدث.
تدخر مؤسسة أسباير زون جهداً في التأكيد على هذا المضمون،
ولم ّ
فقد خطت خطوات واسعة لتحويله إلى واقع ملموس .وكان من
أول هذه الخطوات إقامة مناطق خاصة للمشجعين لمشاهدة
المباريات ،وتنظيم باقة متنوعة من األنشطة الرياضية والترفيهية
التي تناسب مختلف الفئات واألعمار قبل بدء كل مباراة .وقامت
المؤسسة كذلك بوضع شاشات عمالقة وعرض نتائج المباريات
على لوحات إلكترونية من أجل إضفاء أجواء من المتعة واإلثارة بين
أفراد الجمهور.
وعلى مواقع التواصل االجتماعي تُ نظم العديد من المسابقات
واألسئلة البسيطة التي تحظى باهتمام كبير من قبل المشاركين.
مؤخرا تطبيق ""Periscope
ولمزيد من اإلثارة ،أطلقت تويتر
ً
بهدف إتاحة الفرصة لمستخدمي مواقع التواصل اللتقاط لقطات
حية وبثها بشكل مباشر .والشك أن هذا سيحظى باهتمام بالغ
بين عشاق حضور الفعاليات الرياضية في وقت أصبحت الهواتف
الذكية فيه جزءاً ال يتجزأ من حياة الجميع.
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المستخدمين في ظل زيادة معدالت استخدام الوسائل التقنية،
ال سيما مع دخولها إلى عالم الهواتف الذكية .ولعل هذا ما شجع
شركات التقنيات واالتحادات وإدارات المالعب على اتخاذ خطوات
فعلية لتطوير أدائها بما يتماشى مع هذه الطفرة التقنية لضمان
تقديم خبرات جديدة ومبتكرة لجماهير الرياضة .وهذه الجهود
يمكن تلخيصها بأنها محاوالت إلنشاء محتوى جاذب لالهتمام مع
تعزيز المنشآت الرياضية في نفس الوقت ،وكل ذلك بهدف جذب
انتباه جماهير الرياضة الحاضرة في مختلف األحداث والفعاليات.

فعلى سبيل المثال ،أطلقت شركة سيسكو تطبيق
( )StadiumVisionالذي استطاع تلبية الكثير من احتياجات
مستخدمي الهواتف الذكية داخل المالعب ،كما تمكن مركز باركليز
في بروكلين من استخدام وسائل تقنية تتيح للجمهور مشاهدة
المباراة داخل الملعب من عدة زوايا باستخدام أجهزتهم اإللكترونية.
ولم تتوقف الرفاهية عند هذا الحد ،بل قامت بعض الشركات
بتطوير تطبيقات تتيح للجمهور إمكانية الحصول على الخدمات
وطلب وشراء األطعمة والمشروبات باستخدام هواتفهم الذكية
دون أن يغادروا أماكنهم في المدرجات.
وتتوفر هذه اإلمكانيات بكل تأكيد في ظل التزام كامل بتوفير
اتصال سريع باإلنترنت عبر شبكات الواي فاي (.)Wi-Fi
لقد أصبحت وسائل التواصل تشهد ازدهاراً غير مسبوق ،فهل
تستخدمها على هذا النحو؟
هداف أسباير

ولم تعد خرائط الوصول للمالعب وعمليات تسجيل الدخول
لها ( )check-inالشاغل الوحيد التي يستحوذ على اهتمام
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مايو
2015

تحدي أسباير
للياقة البدنية

نظمت مؤسسة أسباير زون تحدي أسباير للياقة البدنية خالل شهر مايو،
وتضمن التحدي ثمانية اختبارات مختلفة تم من خاللها تحديد الفائز.

مسابقة
استعراض
السكيت بورد
والدراجات

للعام الثاني على التوالي ،استضافت مؤسسة
أسباير زون مسابقة استعراض السكيت بورد
والدراجات خالل شهر مايو .أقيمت المسابقة لمدة
ثالثة أيام بمشاركة  50متنافساً  ،كما أتيحت الفرصة
أمام أفراد من الجمهور الستعراض مواهبهم في
أجواء حافلة باإلثارة.
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بطولة أسباير
جام للناشئين

نظمت مؤسسة أسباير زون النسخة الثانية من
بطولة أسباير جام للسلة للناشئين ( )3x3في التاسع
من مايو بقبة أسباير ،وذلك بهدف تشجيع الشباب
في قطر على ممارسة الرياضة .أقيمت جميع
المباريات على مدار اليوم بمشاركة فرق مختلفة
ُوزعت على فئتين عمريتين ،األولى من  11إلى 14
سنة ،والثانية من  15إلى  19سنة .وقد وصل عدد
المشاركين في البطولة إلى  80العباً  ،حيث تمكن
فريق "زمبالنيو" من حسم لقب البطولة لصالحه.

أكاديمية أسباير تستقبل دفعة
جديدة من الطالب الرياضيين

سبتمبر | 2015

مـقــطــتــفـــات

أبرز محطات أسباير خالل الفترة
من مايو وحتى سبتمبر 2015

مـقــطــتــفـــات
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 44موهبة رياضية التحقت ببرنامج الرياضة بأكاديمية أسباير للعام األكاديمي الحالي ،فيما وصل عدد
الملتحقين ببرنامج كرة القدم إلى  25العباً .تم اإلعالن عن عدد الطالب المقبولين خالل "حفل المنح
الدراسية  "2015الذي أقامته األكاديمية بحضور الطالب وأولياء أمورهم وممثلين عن المدارس التي كان
الطالب يدرسون بها قبل االلتحاق باألكاديمية ،وكذلك ممثلين عن االتحادات واألندية التي ينتمون إليها،
مما يعكس تعاون الجميع في إعداد أبطال المستقبل.

أكاديمية أسباير واتحاد ألعاب
القوى يطلقان برنامجاً وطنياً
لتطوير المواهب الرياضية

وقع السيد إيفان برافو مدير عام أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي
اتفاقية تعاون مع سعادة السيد دحالن الحمد رئيس االتحاد القطري
أللعاب القوى ،وهي اتفاقية مكملة لمذكرة التفاهم الحالية بين
الشابة في
الطرفين .تهدف االتفاقية إلى تطوير المواهب الرياضية
ّ
ألعاب القوى وتأهيلهم لالنضمام إلى صفوف المنتخب القطري األول
من خالل ما يعرف بـ"برنامج التطوير الوطني" .وترمي االتفاقية أيضاً
إلى تعزيز سبل التعاون بين مدربي االتحاد ومدربي أسباير ،إلى جانب
مدربي ألعاب القوى في مختلف األندية الرياضية بالدولة.
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بالتعاون مع المعهد الصربي للرياضة والطب
الرياضي ،نظم مستشفى سبيتار – عضو مؤسسة
أسباير زون – مؤتمر صربيا الدولي األول للطب
الرياضي في العاصمة بلغراد .وسجل وفد سبيتار
حضوراً الفتاً خالل فعاليات المؤتمر؛ حيث قام
السيد رياض ميالدي ،مدير قسم إعادة التأهيل
والبرنامج الوطني للطب الرياضي في سبيتار ،بعرض
موضوع "العالج الطبيعي في سبيتار" أمام الحضور.

اليوم األولمبي
العالمي
احتفلت اللجنة األولمبية القطرية بفعاليات اليوم األولمبي العالمي
متسابقا ،وذلك في
ً
من خالل تنظيم سباق للدراجات بمشاركة 200
إطار االحتفال بتأسيس اللجنة األولمبية الدولية.

استعرض وفد سبيتار التجربة القطرية
في مجال النشاط البدني خالل النسخة
الرابعة عشرة من لقاء الجمعية الدولية
للسلوك التغذوي والنشاط البدني
الذي أقيم في اسكتلندا.

أكاديمية أسباير تحتفل
بتخريج دفعة 2015

مـقــطــتــفـــات

يونيو
2015
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سبيتار ينظم النسخة األولى
لمؤتمر الطب الرياضي بمنطقة البلقان

مـقــطــتــفـــات
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بطال رياضياً  20 ،منهم تخصصوا في لعب كرة القدم،
احتفلت أكاديمية أسباير في يونيو الماضي بتخريج 33
ً
و 13في المسارات الرياضية األخرى .شرف االحتفال سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس
االتحاد القطري لكرة القدم ،وموظفو أكاديمية أسباير وأولياء أمور الخريجين وأفراد عائالتهم.

اليوم
العالمي للبيئة

نظم مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية بالتعاون
مع مؤسسة أسباير زون فعالية لنشر الوعي البيئي
بالمجتمع .تضمنت الفعالية أنشطة مختلفة مثل
مسيرة الدراجات الهوائية حول أسباير ،والتي وصل
عددها إلى  100دراجة ،ومسرحية صامتة ،إلى جانب
ورش عمل لألطفال ومسابقات ثقافية للكبار.

أبطال الرياضة يشاركون خبراتهم
مع طالب أكاديمية أسباير

أطلقت أكاديمية أسباير برنامجاً جديداً يتيح الفرصة
لطالب البرنامج الرياضي لموسم  2015-2014لاللتقاء
بخبراء ونجوم الرياضة العالميين وطرح األسئلة
والنقاشات معهم .وقد شهدت النسخة األولى
لهذا البرنامج الجديد لقاء جمع بين طالب األكاديمية
مع البطل العالمي القطري وخريج األكاديمية معتز
برشم.
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يوليو
2015

سبيتار يشارك في
قمة األداء الرياضي
في نيويورك

للعام الثالث على التوالي ،استطاع مستشفى سبيتار أن يبرهن مجدداً على التزامه الراسخ بتحقيق مهمته
المتمثلة في تمكين الرياضيين من إطالق طاقاتهم من خالل المشاركة في مؤتمر قمة رواد األداء الرياضي
الذي انعقد في والية نيويورك األمريكية يومي  30يونيو و 1يوليو .2015

انتعاش ونشاط مع أسباير

عقب نجاح النسخة األولى العام الماضي ،فتحت أسباير زون خالل شهري يوليو وأغسطس أبواب منشآتها
الرياضية المتميزة أمام جميع أفراد المجتمع الراغبين في ممارسة األنشطة البدنية بعيداً عن درجات الحرارة
العالية .جاء ذلك في إطار برنامج "انتعاش ونشاط " الذي أقيم تحت قبة أسباير.

التميز
سبيتار يطلق جائزة
ّ
في بحوث كرة القدم

للعام الرابع على التوالي ،استعرض باحثو وخبراء علوم
الرياضة في سبيتار خبراتهم خالل المؤتمر السنوي
العشرين للجامعة األوروبية في علوم الرياضة ،والذي
أقيم في الفترة ما بين  24و 27يونيو بالسويد .وأعلن
سبيتار العام الماضي عن توقيع شراكة استراتيجية
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طويلة المدى مع الجامعة األوروبية لعلوم الرياضة،
التميز في
وتنص هذه االتفاقية على إطالق جائزة
ّ
بحوث كرة القدم .وفي هذا اإلطار ،استقبل سبيتار
العديد من المشروعات البحثية تم اختيار ثالثة منها
للفوز بالجوائز التي ُرصدت للفائزين.

بطولة الخليج
أغسطس الثانية عشرة للناشئين
 2015تحت  17سنة

مـقــطــتــفـــات

مـقــطــتــفـــات

سبتمبر | 2015
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تمكن المنتخب العماني من الفوز ببطولة الخليج الثانية عشرة لكرة القدم للناشئين تحت  17سنة التي
أقيمت تحت قبة أسباير ،وذلك بعد تغلبه على نظيره السعودي في المباراة النهائية التي جمعتهما في
التاسع والعشرين من أغسطس.

سبتمبر
2015

تصدر منتخب قطر الوطني البطولة الخليجية
ّ
الخامسة والعشرون لأللعاب المائية بمجلس التعاون
لدول الخليج العربية بعد منافسات استمرت على
مدار أربعة أيام حيث حقق سباحو المنتخب 26
ميدالية في اليوم األخير كان منها  16ذهبية و5
فضيات و 5برونزيات .أقيمت البطولة في مجمع حمد
لأللعاب المائية في الفترة ما بين  1و  4سبتمبر .2015
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األجـنـدة

أكتوبر
2015

بطولة قطر الدولية للسباحة
 18-16أكتوبر
مجمع حمد للرياضات المائية

معرض ومؤتمر

ASPIRE4SPORT

تنظم مؤسسة أسباير زون يومي  5و  6أكتوبر هذا العام النسخة
السادسة من  ASPIRE4SPORTفي مدينة برلين األلمانية .وللعام
الثاني على التوالي ،ستعقد قمة أسباير العالمية لتطوير أداء كرة القدم
وعلوم الرياضة إلى جانب المؤتمر ،لتجمع أبرز الخبراء لمناقشة أحدث
األساليب لتطوير أداء كرة القدم.
لمزيد من المعلومات ،تفضلوا بزيارةwww.aspire4sport.com :

سلسلة سباقات
نوفمبر األكواثون
 21نوفمبر ،قبة أسباير
2015
بطولة العالم للسباحة (فينا)
 3-2نوفمبر ،مجمع حمد للرياضات المائية

بطولة كأس العالم
ديسمبر لسباق  50كم

2015

 4ديسمبر ،حول أسباير زون

مسابقة أقوى رجل في قطر
 18ديسمبر ،حديقة أسباير

لمزيد من المعلومات ،تفضلوا بزيارةlifeinaspire.qa :
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جولة الزبارة

 17ديسمبر ،حول أسباير
المصدر :أسباير ومواقع إلكترونية

ا ُطلع على
معلومات قيمة
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العناوين

حصل سبيتار على اللوحة الرسمية بعد
اعتماد عضويته في شبكة البحوث
الطبية للجنة األولمبية الدولية
كمركز بحثي للوقاية من اإلصابات
والحفاظ على صحة الرياضيين ،وذلك
في افتتاح الدورة التدريبية المتقدمة
ألطباء الفرق ،والتي استضافتها
الدوحة في شهر مايو.
المصدر :أسباير

سبتمبر | 2015

فندق الشعلة يحصل على
شهادتين لألداء المتميز
حصل فندق الشعلة ،عضو في الفنادق الريادية
في العالم ،شهر مايو الماضي على جائزتين ،حيث
تلقى شهادة التميز من موقع ' تريب أدفايزر –
‘ ،®TripAdvisorوذلك حسب إفادات المسافرين
على الموقع اإللكتروني العالمي الرائد المتعلق

بخدمة الحجز واإلقامة .كما تلقى الفندق شهادة
التميز في األداء من موقع ' بوكينج دوت كوم -
.' Booking.com
المصدر :أسباير

تألق الفت السكواش أسباير في إيطاليا

الدكتور ريتشارد بادجت ،رئيس اللجنة الطبية في اللجنة األولمبية الدولية ،سلم اللوحة الرسمية التي تحمل
شعار سبيتار كمركز معتمد من طرف اللجنة األولمبية للدكتور محمد غيث الكواري ،مدير عام سبيتار باإلنابة.

سبيتار بضعف مساحته تقريباً
لتقديم نطاق خدمات أوسع

تم افتتاح التوسعة الشمالية لسبيتار ،عضو مؤسسة
أسباير زون ،في شهر مايو الماضي ضمن خطته
االستراتيجية لتوسيع نطاق الخدمات العالجية
للرياضيين المسجلين .وقد ُخصصت مساحة تصل
إلى  5آالف متر مربع للتوسعة الجديدة في مبنى
شبه مستقل معني بعالج اإلصابات الرياضية،
لتتضاعف بذلك مساحة المستشفى إلى أكثر من
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مرة ونصف عن مساحته األصلية .شملت التوسعة
افتتاح  18عيادة جديدة مختصة بتقديم خدمات
الطب الرياضي وباستخدام تقنيات حديثة ،مثل تقنية
الحقن بعوامل النمو ( ،)PRPوتكنولوجيا التخطيط
الكهربي الخاص باألعصاب والعضالت (.)EMG
المصدر :أسباير

العناوين

اعتماد سبيتار عضواً بشبكة البحوث الطبية
باللجنة األولمبية الدولية

انطالقة :دورية أسباير

سجل طالب أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي في رياضة االسكواش حضوراً مميزاً خالل مشاركتهم في
بطولة إيطاليا المفتوحة للشباب في مدينة ريتشوني في يونيو الماضي .فتمكن الالعب أزالن أمجد من إنهاء
البطولة في المركز الثالث ،والالعب عمير زمان من إحراز المركز الرابع في الفئة تحت  19سنة.
وفيما يلي ترتيب طالب أكاديمية أسباير المشاركين في بطولة إيطاليا المفتوحة للشباب:
االسم

الفئة العمرية

لعب

الفوز

الترتيب النهائي

أزالن أمجد

تحت  19سنة

 5مباريات

 4مباريات

المركز الثالث

عمير زمان

تحت  19سنة

 5مباريات

 3مباريات

المركز الرابع

محمد اليافعي

تحت  17سنة

 4مباريات

-

المركز الحادي والثالثون

علي الدوسري

تحت  15سنة

 3مباريات

مباراة واحدة

المركز الحادي والعشرون

وليد زمان

تحت  13سنة

 5مباريات

 3مباريات

المركز الخامس

المصدر :أسباير
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العناوين

رياضة بال حدود!

أقيمت النسخة الرابعة من منتدى الدوحة الرياضي الدولي ( )Doha GOALSفي مدينة لوس أنجلوس بوالية
كاليفورنيا األمريكية ،في الفترة من  25إلى  27يوليو بحضور أكثر من  8500مشاركاً من  120دولة.
وتأكيداً على مبدأ التنوع ،ركز المنتدى على اعتبار الرياضة وسيلة للحراك االجتماعي ،واالستفادة منها في
إزالة الحواجز والعوائق ،ودمج المجتمعات ،واعتبارها قوة محفزة على التغيير.
المصدر :أسباير

أقام فريق باريس سان جيرمان ،بطل الدوري الفرنسي
لكرة اليد ،في شهر يوليو الماضي معسكره التدريبي
في مؤسسة أسباير زون للعام الثالث على التوالي،
وذلك في إطار استعداداته النهائية للموسم
الرياضي المقبل الذي ينطلق سبتمبر الجاري.
واستفاد سان جيرمان من صاالت أسباير المزودة

بأحدث التجهيزات إلجراء سلسلة من التدريبات
المكثفة .كما أقام الفريق خالل فترة المعسكر في
فندق الشعلة بأسباير زون ،والذي يتميز بمرافقه
الراقية وخدمات ضيافة عالمية المستوى.

المصدر :أسباير

العنابي يحصد  6ميداليات
باألولمبياد الخاص
حصل أبطال قطر على ست ميداليات في دورة األلعاب العالمية
الصيفية لألولمبياد الخاص الدولي  ،2015والتي استضافتها مدينة لوس
أنجلوس األمريكية في شهر يوليو الماضي.

إنجازات من دورة األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص الدولي 2015

إحصائيات وأرقام من منتدى الدوحة الرياضي الدولي

6500

14

العناوين

فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد يعسكر في أسباير

أكثر من  8500مشارك

 120دولة

 650متحدثً ا

 130بطال رياضياً

 1200وسيلة إعالمية

 2200ملتحق ببرنامج
الطالب السفير

 100مدرسة وجامعة

وممثال حكومياً
 60وزيراً
ً
رفيع المستوى

28

165
دولة

رياضياً

6

رياضياً قطرياً

ميداليات لقطر

المركز
الثاني

المركز
األول

المركز
األول

المركز
الثالث

المركز
الثالث

المركز
الثاني

سباق 100م عدو:
فاطمة عبدالله

مسابقة 50م سباحة حرة:
ابراهيم النعيمي

تنس الطاولة فردي:
جار الله المري

تنس الطاولة فردي:
عدنان الشرشني

كرة الريشة (البادمنتون):
سعود السليطي

البولينج فردي:
المري
فيصل ّ

المصدر :مواقع إلكترونية
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شهادات

"أكاديمية
أسباير مشروع
رياضي مبهر!"
تشافي هيرنانديز ،إسبانيا
العب نادي السد القطري
يونيو 2015

"انبهرت بالخدمات المتوفرة في سبيتار
تقدما في
وإجراءات الفحص الطبي األكثر
ً
العالم .أود أن أشكر طاقم سبيتار على حفاوة
االستقبال والرعاية المتكاملة التي قدموها
لي في مختلف مراحل الفحص".

"سبيتار يضع كل شيء تحت تصرف
الرياضيين ،من خبراء مؤهلين ورعاية
بدءا من الجراحة
صحية متميزة وشاملة ً
إلى التعافي من اإلصابة وحتى الرعاية
الطبية المتخصصة ،وذلك لتحسين أداء
وصحة الرياضي ،وكل ذلك يقدم في
مرافق حديثة".

كثيرا بمرافق اإلقامة والتدريب
"سعدت
ً
المتميزة في الدوحة .فلقد سبق لعدد من
سباحينا االستفادة من مرافق أسباير زون
وخدماتها العالمية .كما يمنح معسكرنا
التدريبي في الدوحة السباحيين فرصة للتأقلم
مع فروق التوقيت من منطقة ألخرى ،ووضع
اللمسات النهائية استعداداً لبطولة العالم في
بيئة عالية االحتراف ،متمثلة في مجمع حمد
للرياضات المائية العصري".

وزيرة الشباب والرياضة الفرنسية السابقة ،ووزيرة مفوضة مكلفة
بشؤون الحرف والتجارة والسياحة لدى وزير النهوض باإلنتاج ،
ورئيسة لجنة الصحة والبحوث الطبية في الوكالة الدولية
لمكافحة المنشطات
مايو 2015

جاكو فرهارن

الدكتورة فاليري فورنيرون

مدرب المنتخب األسترالي للسباحة أثناء المعسكر التدريبي
للفريق استعداداً لبطولة العالم للسباحة (فينا) في روسيا
يوليو 2015

أنخيل دي ماريا،
األرجنتين
العب فريق باريس سان
جيرمان
أغسطس 2015
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للتعرف على انطباعات الفريق الويلزي ،والتي عرضت ضمن تقرير قناة بي إن سبورت على اليوتيوب ،يرجى استخدام
الماسح الضوئي في جهاز هاتفك الذكي.

أجرى فريق "رجبي
معسكرا
يونيون" الويلزي
ً
تدريبيا في أسباير خالل
ً
شهر أغسطس ضمن
استعداداته لبطولة كأس
العالم للرجبي .2015
تضمن المعسكر االستعانة
بخبراء الطب الرياضي في
مستشفى سبيتار.
17
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إضـــاءات

من هم المستخدمون الرئيسيون لهذا البرنامج؟

 :FITPLAYنموذج أسباير
لتقنيات الرياضة

قبل بدء المباريات وأثناء التدريبات ،هناك حاجة
لوجود قدر كبير من التنسيق بين فريق الدعم الطبي
والمدربين من أجل مساعدة الالعبين على شحذ
إمكاناتهم .ولتحقيق هذه المتطلبات ،قامت إدارة
تقنية المعلومات بمؤسسة أسباير زون بإطالق

المدراء الطبيون

أطباء الفرق الوطنية

الرياضيون

المدربون

األندية

أخصائيو العالج الطبيعي

ما المساعدة التي يقدمها برنامج  FITPLAYللفرق الرياضية؟

إعداد الجداول
الزمنية
العالج

(فت بالي  ،)FITPLAYوهو عبارة عن حزمة
تطبيق ِ
برامج شاملة إلدارة اإلصابات الرياضية مخصصة
للفرق المحترفة واألندية واالتحادات الرياضة .وفي
الوقت الحالي ،يجري استخدام التطبيق من قبل
فرق كرة القدم في قطر.

إدارة صحة الالعب
النفسية واإلجتماعية
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التوثيق
المميزات الرئيسية
لبرنامج
FITPLAY
عرض أجهزة
الجسم بالتقنية
ثالثية األبعاد

إعداد تقارير حول
الحالة الصحية
للفريق

يلبي  FITPLAYاالحتياجات الرياضية من خالل ما يلي:

إدارة اإلصابات
الرياضية لالعب

من المقرر إطالق نسخة
محدثة من البرنامج في
ّ
الفترة القادمة بحيث
تشتمل على المزايا اآلتية:
• تطبيق إلكتروني يعمل
دون اتصال باإلنترنت
• أنظمة متكاملة
• التقارير السريرية
• إعادة التأهيل

وضع الخطط
الخاصة بالفريق

إدارة مرض
الالعب

المعارف الرياضية
الدقيقة ،وتشمل
جداول التدريب
والمنافسات

"االتصاالت المتكاملة
هي الميزة األهم في
النظام"
نياز عبدالرحمن
مستشار أول تقنية المعلومات
مؤسسة أسباير زون
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إضـــاءات

بمشاركة أكثر من  1300مشاركاً  ،أقيمت النسخة الرابعة من
مهرجان رمضان الرياضي السنوي على مدار أسبوعين ،وشهد
منافسات قوية في  12رياضة مختلفة للرجال والسيدات منها
الكرة الشاطئية ،وكرة السلة ،وكرة القدم ،وكرة القدم للناشئين،
وكرة القدم األمريكية والكرة الطائرة للرجال ،وكرة القدم للصاالت
للرجال والسيدات ،وتنس الطاولة لموظفات أسباير .وتضمنت
المنافسات أيضاً رياضة تنس الطاولة لذوي االحتياجات الخاصة
بالتعاون مع االتحاد القطري لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة،
إلى جانب تنظيم منافسات الكرة الطائرة وكرة السلة للسيدات
بالتعاون مع لجنة رياضة المرأة القطرية.

رمضان في أسباير
برعاية وحضور سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز
الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث ،والمهندس
هالل الكواري رئيس مؤسسة أسباير زون ،والعديد
من موظفي المؤسسة ،أطلقت أسباير زون النسخة
األولى من فعاليات "فريج أسباير" ،والتي استمرت
لمدة  20يوماً  ،وذلك في إطار البرامج المجتمعية

أسباير زون :إحصائيات الفعاليات الرمضانية على مواقع التواصل االجتماعي
الجديدة التي أضافتها المؤسسة إلى برنامجها
الرمضاني هذا العام .خصصت أنشطة الفريج إلحياء
العادات والتقاليد القطرية األصيلة ،إلى جانب
األلعاب الشعبية.

إجمالي عدد الزائرين :أكثر من  40ألف زائر

نظمت مؤسسة
أسباير زون بطولة
تنس الطاولة لذوي
االحتياجات الخاصة
بالتعاون مع االتحاد
القطري لرياضة
ذوي االحتياجات
الخاصة.
20

بالتعاون مع مؤسسة أسباير زون،
نظمت مؤسسة الشيخ ثاني بن
عبدالله للخدمات اإلنسانية "راف"
فعاليات مهرجانها الرمضاني السنوي
"بشائر الرحمة" في قاعة الشعلة
بأسباير زون بمشاركة كوكبة من
مشاهير الدعاة والعلماء على مستوى
العالم اإلسالمي ،وذلك بعد النجاح
الكبير الذي حققه مهرجان العام
الماضي.

+

+

+

150

43

منشور

مليون

150

انطباعاً

متابع

100

15

4

تواصل

تغطية متواصلة

حية
تغطية ّ
ومكثفة

+

ألف

يوماً

ألف

أيام

4
مسابقات ،وتوزيع
جوائز على اثنين من
زائري فريج أسباير
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معرض الصور

فريج أسباير 2015

"سوالف جدتي" ضمن فعاليات فريج أسباير

تكريم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء

مسنون من المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) في مجلس فريج أسباير
ّ
خالل احتفالية القرنقعوه

مشاركون من ذوي االحتياجات الخاصة في فريج أسباير

أثناء حضوره إحدى أمسيات بشائر الرحمة الرمضانية في أسباير زون

ناصر عبدالله

الهاجري ،مدير
التسويق في

مؤسسة أسباير
زون ،ممثال

للمؤسسة في

حفل توزيع جوائز
مهرجان بشائر
الرحمة

أطفال على بوابة فريج أسباير يرتدون
األزياء المميزة الحتفالية القرنقعوه

كرة القدم للصاالت (ناشئين)
نجوم كرة القدم الواعدين يستعرضون مهاراتهم خالل منافسات
كرة القدم الرمضانية للناشئين 2015
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Barshim: The 2015 IAAF Diamond League High Jump Champion
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برشم2015
سبتمبر |
بطل الدوري الماسي في الوثب العالي 2015
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