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 كافة الخدمات:أسباير

الرياضية في مكان واحد
Aspire: Where everything
sport comes together
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DOHA READY FOR 2019
“Hosting global athletics’ flagship event is
a natural next step on our historic journey.
We will work hard to combine our passion
for athletics, our experience and knowledge
of hosting major athletics events and our
warm hospitality and rich culture to organise
a unique, memorable and highly successful
World Championships. We will embrace this
unique opportunity to introduce athletics
to new audiences and new markets, inspire
new athletes and capture the attention of
new fans, ensuring that we maximise the
full potential of our region’s first-ever World
Championships. We cannot wait to connect the
world of athletics in two years’ time.”

2019 الدوحة مستعدة لـ

"إن استضافة مثل هذا الحدث الرياضي الضخم في
ألعاب القوى ما هو إال خطوة أخرى نتخذها في مسيرتنا
 وسنعمل جاهدين على أن نجمع بين،الرياضية التاريخية
 وخبرتنا ومعرفتنا في مجال،شغفنا لرياضات ألعاب القوى
،استضافة البطوالت الرياضية الكبرى في ألعاب القوى
وكرم الضيافة والثقافة العريقة التي تتميز بهما دولتنا
 وذلك من أجل تنظيم بطولة رياضية عالمية،الحبيبة
استثنائية وناجحة بكل المقاييس بحيث تبقى خالدة في
."أذهان الالعبين والجماهير وكل من سيحضرها
سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني
201 رئيس اللجنة المنظمة لبطولة ألعاب القوى

HE Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani
President of the Organising Committee for
the IAAF World Championships Doha 2019

HIGHLIGHTS
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Her Excellency Sheikha Al Mayassa bint Hamad
bin Khalifa Al Thani is Chairperson of Qatar
Museums, Doha Film Institute and Reach Out
to Asia (ROTA) recognized Qatar’s achievement
on her insta account, while looking forward to
the Doha 2019 edition that will be hosted in
Khalifa International Stadium. The venue will
mark sporting achievements in a musuem.

إضاءات

 رئيس مجلس،سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني
أمناء متاحف قطر ومؤسسة الدوحة لألفالم ورئيس
 أشادت باإلنجاز،)مجلس إدارة أيادي الخير نحو آسيا (روتا
 وأشارت إلى تطلعها لبطولة الدوحة،القطري في لندن
 خاصة وأن، التي سيستضيفها استاد خليفة الدولي2019
.االستاد سيضم متحفاً يخلد اإلنجازات الرياضية
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ًبرشم يحلق عاليا
من جديد في لندن
BARSHIM SOARS
HIGH AGAIN IN
LONDON
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"لندن مكان ممميز بالنسبة لي .هنا حصلت على ميداليتي األولمبية األولى
والجمهور كان رائعاً " .بهذه الكلمات أخبرنا نجم قطر المتألق وبطل الوثب
العالي ،معتز برشم ،عن قصة نجاحه في بطولة ألعاب القوى .2017
فخريج أكاديمية أسباير حصد الميدالية الذهبية في البطولة التي أقيمت بلندن
في أغسطس الماضي ،بقفزة وصلت إلى  2.35م ،متغلباً على دانيل ليسوكو
(2.32م) والسوري مجد الدين غزال ( 2.29م).

“London is a special place for me. It's where I had my first
Olympic medal and the crowd was amazing.” This is how
Qatar’s superstar high jumper, Mutaz Barshim, told his win
story at the 2017 IAAF World Championships.
The Aspire Academy graduate claimed gold with a 2.35m jump
last August to upset Danil Lysenko (2.32m) and Syrian, Majed
Aldin Ghazal (2.29m).

إضاءات
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خريج أكاديمية أسباير
)أشرف الصيفي (رمي المطرقة
ASPIRE ACADEMY GRADUATE
ASHRAF EL-SEIFY (HAMMER THROW)

قطر في سعيها
للتفوق الرياضي
 رياضيين للمشاركة في بطولة5 أرسلت قطر بعثة من
 منهم كانوا من خريجي أكاديمية3 ،ألعاب القوى بلندن
 وهم برشم وأشرف الصيفي (عن فئة رمي،أسباير
.)المطرقة) وأحمد بدير (عن فئة رمي الرمح
تعد مشاركة ثالثي أسباير في هذه القمة الرياضية التي
يحضرها رياضيون عالميون هي الثانية على التوالي من بعد
.2016 مشاركتهم في أولمبياد ريو
 النجم،شملت البعثة القطرية أيضاً عبدالرحمن صامبا
 والعداء المتميز عبداإلله، م400 الواعد في سباق الـ
. م400 هارون اختصاصي سباق

QATAR’S QUEST FOR GLORY
Qatar sent a 5 men team to the 16th IAAF
World Championships in London. 3 were Aspire
Academy graduates. Barshim was joined at the
championships by Ashraf El-Seify (hammer
throw) and Ahmad Bedir (javelin throw).
The Aspire trio made it to the highest stage of
the world top athletes for the second time in
succession after Rio 2016 Olympics.
The other names were rising star in the 400m
hurdles, Abderrahman Samba, and Qatar’s
Abdalelah Haroun in the 400 metres category.

م لقطر400 برونزية

 أحرز البطل الشاب،وفي إنجاز قطري رياضي عالمي آخر
 مسجال، م400 عبداإلله هارون الميدالية البرونزية في سباق
 بعد الجنوب إفريقي وايد فان نيكرك، ثانية48.44 زمنا قدره
.وستيفن غاردينر من باهاماس

400M BRONZE TO QATAR
Another
Qatari
international
sporting
achievement came in London. Abdalelah
Haroun (44.48) clinched the bronze in the
400 metres category, just after South African
Wayde van Niekerk and Steven Gardiner from
Bahamas respectively.
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خريج أكاديمية أسباير

أحمد بدير (رمي الرمح)

ASPIRE ACADEMY GRADUATE
)AHMAD BEDIR (JAVELIN THROW
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برشم يتحدى الجاذبية
أول العب وثب عالي يفوز بجميع جوالت الدوري
 واختتم موسمه الرياضي لهذا.2104 الماسي منذ عام
.العام بالمركز األول في ملتقى "إيبيرشتات" بألمانيا

Barshim’s what gravity layback!
He’s now 2017 Diamond League Champion
and the first high jumper to be undefeated
all season since 2014. Then, he wrapped
up the 2017 season by winning an
international high jump meeting
in
Eberstadt, Germany.
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سبيتار تساند قطر في بطولة لندن
كان لمستشفى سبيتار دور في دعم المنتخب القطري أثناء مشاركته في بطولة
. والتي أقيمت أغسطس الماضي،2017 العالم أللعاب القوى لندن
تمحور دور البعثة الطبية المرافقة للمنتخب في تقديم الرعاية لالعبين والعناية
 وخاصة فيما يتعلق، ومساعدتهم على تقديم أفضل أداء في الملعب،بصحتهم
بتشخيص وعالج اإلصابات وسرعة التعافي منها وكذلك تقديم اإلرشادات
 وتنظيم أوقات النوم، فيما يتعلق بالتغذية المناسبة،والنصائح الطبية لالعبين
.والتغلب على الصعوبات األخرى
 يحظى سبيتار بشرف دعم مختلف البعثات الرياضية،2007 منذ افتتاحه في عام
القطرية والمنتخبات الوطنية المشاركة في المحافل الرياضية العالمية
واإلقليمية عبر تقديم خدمات عالجية شاملة رفيعة المستوى لجميع الرياضيين
.في مختلف التخصصات

ASPETAR SUPPORTS QATAR’S
HUNT FOR GLORY
Aspetar was in action at the IAAF World
Championships in London last August to
support Qatar’s hunt for sporting glory.
The main role of the medical delegation
was to monitor the Qatari athletes’
health and help them maximise their
performance on the field.
Aspetar experts were at the stage to
provide injury diagnosis, rehabilitation,
as well as medical consultancy and advice
regarding nutrition, recovery, sleeping
cycles and many other services.
Since establishment in 2007, Aspetar
has been supporting Qatar’s national
sports teams whenever they participate
in regional or international events by
providing them with world-class allinclusive medical services.

HIGHLIGHTS
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بطولة العالم أللعاب القوى
ألول مرة في الشرق األوسط
عامان من اآلن ،ويستضيف استاد خليفة الدولي ثالث أكبر تجمع رياضي
على مستوى العالم ،وذلك بعد تسلم الدوحة لعلم البطولة في استاد
لندن  2017في ختام بطولة هذا العام .وبهذا تكون الدوحة أول مدينة
في الشرق األوسط على اإلطالق تستضيف هذه البطولة.
سبيتار :الشريك الطبي الرسمي
سبيتار سيكون الشريك الطبي الرسمي لبطولة ألعاب القوى ،2019
وسيترأس الدكتور محمد غيث الكواري ،مدير عام سبيتار باإلنابة،
اللجنة الطبية للبطولة والتي بدأت أعمالها بعقد عدد من االجتماعات
التنسيقية في وقت سابق ،مع مختبر مكافحة المنشطات قطر
ومؤسسة حمد الطبية.
هذا باإلضافة إلى تقديمه الدعم الطبي للعديد من الفرق الدولية
خالل األحداث الرياضية العالمية ،كمرافقة المنتخب الجزائري في
كأسي العالم  2010و ،2014ومرافقة منتخب كوت ديفوار في كأس
العالم األخيرة في البرازيل  ،2014حيث يملك المستشفى خبرة كبيرة في
مجال التغطية الطبية لألحداث الرياضية الكبرى ،تضاف إلى مهمته في
توفير الدعم الطبي للبعثات القطرية المشاركة في الفعاليات الرياضية
المحلية والدولية.
"سبيتار مركز بحثي معتمد من اللجنة األولمبية الدولية للوقاية
من اإلصابة والحفاظ على صحة الرياضيين ،ويستفيد من خدماته
العديد من نجوم ألعاب القوى على مدار العام".
الدكتور خوان مانويل ألونسو،
اختصاصي الطب الرياضي بسبيتار

IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS:
MIDDLE EAST DEBUT
Qatar received the IAAF flag at the conclusion of the London
Championships. It will be Doha’s turn to host the Championships in
Khalifa International Stadium in 2019.
Aspetar: Official Medical Partner
Aspetar will be the official medical service provider of the 17th
edition of the IAAF World Championships. Dr. Mohamed Ghaith AlKuwari, Acting Director General of Aspetar, will steer the medical
commission that has started its work by holding two meetings with
the representatives of Anti-Doping Lab Qatar and Hamad Medical
Corporation.
The hospital also appointed medical delegations to accompany the
Algerian national football team at the 2010 and 2014 FIFA World
Cup competitions in South Africa and Brazil respectively, as well as
working with the Cote d'Ivoire (Ivory Coast) national football team at
the 2014 Brazil World Cup.
“Aspetar is an IOC Research Centre for Prevention of Injury and
Protection of Athlete Health and its doors are always open to world
”athletics stars.
Dr. Juan-Manuel Alonso,
sports medicine physician at Aspetar

إضاءات
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"سبيتار مركز معتمد للتدريب الجراحي من قبل "إيساكوس
 المدير العام،من جانبه علق الدكتور محمد غيث الكواري
قائال "يقدم هذا االعتماد
 على هذا الموضوع،لسبيتار
ً
دليل آخر على المستوى الذي وصل له سبيتار من
ً أيضا
ً
حيث تقديم أفضل العالجات الطبية الممكنة لإلصابات
الرياضية في مرافق حديثة ذات طراز عالمي على يد نخبة
مرموقة من المتخصصين والباحثين الدوليين في مجال
."الطب الرياضي
أهداف المركز
يعمل المركز على تعزيز خبرات التعلم والمهارات المتعلقة
 كما يشجع،بالتشريح السريري لالرتقاء بالممارسة السريرية
اختصاصيه من جميع أنحاء العالم للعمل مع بعضهم
.البعض بهدف تحسين رعاية المرضى في نهاية المطاف

تمكن مركز تدريب الجراحات الرياضية التابع لسبيتار من
 من قبل الجمعية،الرسمي
الحصول على االعتراف
ّ
الدولية لتنظير المفاصل وجراحة الركبة وطب العظام
 وذلك في أقل من، كمركز معتمد للتدريب،""إيساكوس
.عام على افتتاحه
،ُيعد المركز األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط
 كما يمثل،جراحين من مختلف أنحاء العالم
ّ ويستقطب
حصوله على اعتراف دولي من جهة مرموقة مثل جمعية
مشرفا ُيضاف إلى سجل إنجازات
ً
نجاحا
""إيساكوس
ً
.سبيتار

ASPETAR: ISAKOS APPROVED SPORTS SURGERY
TRAINING CENTRE
Aspetar achieved further recognition last July
as a leading reference for sports medicine
excellence with the news that the Sports
Surgery Training Centre (SSTC) has been
officially recognised by the International
Society of Arthroscopy, Knee Surgery and
Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS) as an
approved training centre.

Dr. Mohamed Ghaith Al-Kuwari, Acting
Director General said: “Such recognition is
yet further evidence of the extent to which
Aspetar provides the highest possible medical
treatment for sports-related injuries in a stateof-the-art facility, staffed by some of the
world’s leading sports medicine practitioners
and researchers.”

Aspetar’s Sports Surgery Training Centre
(SSTC) opened earlier this year, becoming the
first of its kind in the Middle East. To have
achieved such international recognition and
accreditation by such a reputable international
body as ISAKOS in a short space of time is a
significant achievement.

SSTC Goals
The SSTC promotes stimulating learning
experiences that will enhance knowledge and
skills related to clinically relevant anatomy
in the advancement of clinical practice.
By facilitating professionals from around
the world to work together, the centre will
ultimately improve patient care.

HIGHLIGHTS
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ISAKOS
ISAKOS is an international society of surgeons
established to advance patient care in
arthroscopy, knee surgery and orthopaedic
sports medicine.
Including Aspetar, the organisation identified
32 training centers from around the world
to host ISAKOS ‘fellows’. These centres are
carefully selected on the basis of their ability
to offer the highest standards of research,
state of the art facilities, training opportunities
as well as surgical programmes and activities.

In October 2016, Aspetar organized the
region’s first world-class Orthopaedic
and Sports Medicine Master Class, in
collaboration
with
the
International
Society of Arthroscopy, Knee Surgery
and
Orthopaedic
Sports
Medicine
(ISAKOS), and the European Society for
Sports Traumatology, Knee Surgery and
Arthroscopy (ESSKA).

إضاءات

إيساكوس
تضم الجمعية الدولية لتنظير المفاصل وجراحة الركبة
.وطب العظام "إيساكوس" نخبة من الجراحين الدوليين
 بما فيها مركز،تدريبيا حول العالم
 مركزً ا32 واعتمدت
ً
 الستضافة برنامج زمالة،تدريب الجراحات الرياضية بسبيتار
،وفقا لمعايير عدة
ً
 ويجري اختيار هذه المراكز.""إيساكوس
 وفرص، وتطور المرافق،منها اعتماد أفضل المعايير البحثية
.فضل عن البرامج واألنشطة الجراحية
ً
،التدريب المتاحة

 أقام مستشفى سبيتار أول دورة،2016 في أكتوبر
تدريبية عالمية متخصصة في طب العظام والطب
 بالتعاون مع الجمعية الدولية لتنظير المفصل،الرياضي
)ISAKOS( وجراحة الركبة والطب الرياضي للعظام
والجمعية األوروبية لإلصابات الرياضية وجراحة الركبة
.وتنظير المفاصل
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QATAR POST FORGES SUCCESSFUL
PARTNERSHIP WITH ASPIRE ZONE
FOUNDATION
AZF signed an MoU with Qatar Post last August to forge a
new partnership that will serve as the basis for collaboration
opportunities, including a new creative outdoor gallery and a
mobile Qatar Post kiosk at Aspire Park, as well as the launch of
a new stamp collection.
The agreement was signed in the presence of Mr. Faleh Al
Naemi, Qatar Post Chairman; Mr. Abdullah Nasser Al-Naemi,
Director General of Aspire Logistics, in addition to a number of
officials from both parties.
Commenting on the new partnership with AZF, Mr. Faleh Al
Naemi, Qatar Post Chairman, said: “Qatar Post always partners
with the best and we are proud to join forces with such a
dynamic and respected organization. We share the same core
values of teamwork, professionalism, integrity, respect and
excellence, which forms a strong basis for our collaboration.
We are looking forward to working hand-in-hand with Aspire
on future projects.”
On behalf of AZF, Mr. Mr. Abdullah Nasser Al-Naemi, Director
General of Aspire Logistics, said: “We are honoured to
collaborate with Qatar Post to extend more services to Aspire
Zone visitors through the new Mobile Kiosk. We are also thrilled
to witness the launch of the Aspire Sport Stamp Collection that
will reach every corner of the world carrying the message of
excellence in sports and leaving a permanent legacy for future
generations”.

مؤسسة أسباير زون وبريد قطر
يعقدان شراكة ناجحة
وقعت مؤسسة أسباير زون وبريد قطر مذكرة تفاهم في أغسطس الماضي
 بما في،إلقامة شراكة جديدة ستكون بمثابة أساس لفرص التعاون المستقبلية
 وفتح كشك متحرك لبريد قطر في حديقة،ذلك معرض فني في الهواء الطلق
. إضافة إلى إطالق مجموعة طوابع جديدة،أسباير
تم توقيع االتفاقية بحضور السيد فالح النعيمي رئيس مجلس اإلدارة
 مدير عام، والسيد عبدالله ناصر النعيمي،والعضو المنتدب في بريد قطر
. إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كال الطرفين،أسباير لوجستيكس
وبهذه المناسبة قال السيد فالح النعيمي رئيس مجلس اإلدارة والعضو
 "نحن فخورون بالشراكة والتعاون مع مؤسسة:المنتدب في بريد قطر
 فنحن نشترك مع هذه المؤسسة في.ديناميكية ومرموقة مثل أسباير زون
مبادئنا التي تقوم على عمل الفريق والمهنية والنزاهة واالحترام واالمتياز في
 ونتطلع إلى العمل مع أسباير.أساسا للتعاون المشترك بيننا
عملنا والتي تشكل
ً
."زون في العديد من مشاريعنا المستقبلية
 مدير عام أسباير لوجستيكس،كما علق السيد عبدالله ناصر النعيمي
 "يشرفنا أن نعقد هذه الشراكة مع بريد قطر لتقديم المزيد من الخدمات:قائال
 كما يسرنا أن نشهد على،إلى زوار أسباير زون من خالل كشك التجزئة الجديد
إطالق مجموعة طوابع أسباير الرياضية والتي ستصل إلى جميع أنحاء العالم
 كما أن.حاملة معها رسالة االمتياز في الرياضة وتاركة إرثا مهما لألجيال القادمة
هذه االتفاقية ستضيف عنصرا ثقافيا آخر ألسباير زون وذلك من خالل تنظيم
."معرض فني في الهواء الطلق مع بريد قطر
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ASPIRE ACADEMY AND "AL DOHA
LINK FOR IT" PARTNER FOR
INTERACTIVE CONTENT
The educational system at Aspire Academy is unique. It caters
for a holistic approach to develop champions in sports and life.
A step into this exercise is a partnership agreement between
the Academy and ‘ALDOHA Link for Information Technology
(IT)’ company. The agreement aims to elevate the learning
experience for the student-athletes through engaging online
content.
The agreement was signed by Mr. Badr Al-Hay, Director of
Education and Student Affairs of Aspire Academy, and Mr.
Hamad Rashed Al Nuaimi, Chairman of ALDOHA Link for IT.
Benefits for the students
1) E-content with interactive interface

Speaking after the signing ceremony, Mr. Badr Al-Hay, Director
of Education and Student Affairs of Aspire Academy, said:
“We’re very proud of this new partnership which is sure to
elevate the educational experience and curriculum of Aspire
Academy’s student-athletes, and in turn reflecting positively on
the education system and developing the minds of the youth in
our beloved Qatar.”
Meanwhile, Mr. Hamad Rashed Al Nuaimi, Chairman of
ALDOHA Link for IT responded saying “We are proud of this
new partnership with Aspire Academy, one of the leading
educational and sports institutions in the world. We seek to
contribute positively to the development of education in the
country, to help aid in the realisation of the Qatar National
Vision 2030 which seeks to develop a knowledge-based
economy characterised by innovation, entrepreneurship and
excellence in education.”

2) Accessing the curriculum and assignments anywhere
and at any time
3) Engage in online discussions with peers and teachers

HIGHLIGHTS
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مذكرة تفاهم بين أكاديمية
أسباير وشركة "الدوحة لينك
لتكنولوجيا المعلومات"
يعد النظام الدراسي في أكاديمية أسباير فريداً من نوعه ،ألنه يعمل على تطوير
أبطال في الرياضة والحياة .وكان توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "الدوحة
لينك لتكنولوجيا المعلومات" خطوة هامة في هذا المسار للعمل على تطوير
مواد تعليمية إلكترونية ،تهدف لالرتقاء بالمستوى التعليمي للطالب الرياضيين
في األكاديمية.

وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم ،قال السيد بدر الحاي ،مدير التعليم
ً
وشؤون الطالب في أكاديمية أسباير " :نحن سعداء بهذه الشراكة الجديدة
التي من المؤكد أن ترفع مستوى الخبرة التعليمية والمناهج الدراسية المتوفرة
إيجابيا في مجال
لطالبنا الرياضيين في مدرسة أكاديمية أسباير ،مما سيسهم
ً
التعليم وتنمية عقول الشباب في دولتنا الحبيبة ".

قام بتوقيع االتقافية كل من السيد بدر جاسم الحاي ،مدير التعليم وشؤون
الطالب في أكاديمية أسباير ،والسيد حمد راشد النعيمي ،رئيس مجلس إدارة
شركة الدوحة لينك لتكنولوجيا المعلومات.

من جهته قال السيد حمد راشد النعيمي ،رئيس مجلس اإلدارة لشركة الدوحة
لينك لتكنولوجيا المعلومات" :نحن فخورون بهذه الشراكة الجديدة مع
أكاديمية أسباير ،التي تعد واحدة من أفضل األكاديميات الرياضية والتعليمية
في العالم .ونحن نسعى للمساهمة بشكل إيجابي في تطوير التعليم في قطر،
لمساعدة دولتنا الحبيبة على تحقيق رؤية قطر الوطنية  2030التي تسعى إلى
تطوير اقتصاد قائم على المعرفة يتميز باالبتكار .وريادة األعمال .والتميز في
التعليم".

الفوائد للطلبة
 )1محتوى الكتروني مع واجهة تفاعلية
 )2سهولة الوصول إلى المنهج الدراسي وتسليم الواجبات في أي
مكان وفي كل وقت
 )3المشاركة في النقاشات عبر االنترنت مع الزمالء واألساتذة

إضاءات
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من لمسات أسباير البيئية
أكواخ حديقة أسباير مصنوعة من أعمدة
. الخشبية القديمةOoredoo

Eco touch from Aspire
The park cottages are made of ooredoo’s
old wooden poles.
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AZF UPGRADES ASPETAR’S ALTITUDE ACCLIMATISATION FACILITY
In cooperation between Aspire Logistics and Aspetar, the system of the altitude facility has been replaced to
double the performance of the old one.
The acclimatisation facility is now the first fully-integrated dormitory in the world, enabling teams to benefit from
advanced high altitude recovery practices in a highly comfortable environment.
Both bedrooms and living areas are capable of creating an artificial environment equivalent to 5500 meters in
altitude, slightly more than Base Camp on the South side of Mount Everest.
How the System Operates
The new dormitory is fitted with an upgraded altitude engine that incorporates a completely new nitrogen
generation system and a state-of-the-art control panel, whilst maintaining the existing bedrooms and technical
areas.
The facility includes numerous safety features, including a CO2 monitoring system and an emergency shut-off
system. The facility also uses advanced technology that enables conditions to be monitored remotely from
anywhere in the world.

INNOVATION
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مؤسسة أسباير تطور غرف االرتفاعات بسبيتار
بالتعاون بين أسباير لوجستيكس ومستشفى سبيتار ،تم استبدال نظام "التدريب في المرتفعات" بالمستشفى لمضاعفة أداء النظام القديم.
المشروع يعد األول من نوعه في العالم ،فهو متكامل ويسمح لالعبين والفرق بالتعافي في أجواء تحاكي المرتفعات وبيئة مريحة ،مع القيام
بتدريباتهم في مرافق عند مستوى سطح البحر في نفس الفترة.
تصل محاكاة األجواء في غرف النوم وغرف االستراحة إلى  5500متر فوق سطح البحر ،أي أعلى بقليل من البيس كامب ( )Base Campفي
الجهة الجنوبية من قمة ايفرست.
كيف يعمل النظام
المرافق الحديثة زودت بجهاز فريد من نوعه لتوليد النيتروجين مزود بلوحة تحكم مركزية متطورة تتيح إمكانية برمجة أجواء كل غرفة على حدة.
أما عن إجراءات السالمة ،فهناك العديد من المميزات التي يوفرها نظام محاكاة االرتفاعات ومن بينها مراقبة مستويات غاز ثاني أكسيد
الكربون ،وخاصية إيقاف التشغيل في حاالت الطوارئ ،وأجهزة اإلنذار ،عالوة على استخدام تقنيات متقدمة تتيح مراقبة النظام عن بعد من
أي مكان في العالم.

االبتكار
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HOW TO BENEFIT

االستفادة من النظام

The new altitude facility is designed specifically for elite sports
training camps, sports rehabilitation, research projects and preacclimatisation for mountain climbing.

خصيصا الستضافة المعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات
ُصمم المرفق
ً
الرياضية وتقديم خدمات إعادة التأهيل الرياضي والمشاريع البحثية وإعداد
.الرياضيين لصعود الجبال والمرتفعات

It allows athletes to improve endurance by stimulating the
body to increase production of red blood cells, thus increasing
the proportion of oxygen in the blood.

يسمح النظام للرياضيين على وجه الخصوص بتعزيز قدرات التحمل من خالل
 ومن ثم تزداد نسبة األكسجين،تحفيز الجسم على زيادة إنتاج خاليا الدم الحمراء
.في الدم

High altitude recovery is a rapidly developing area of science
popular with athletes pushing themselves to their limits, such
as Tour de France cyclists.

يعد التعافي في أجواء المرتفعات من الطرق العلمية الرائجة والتي تتطور
 ومنهم دراجي دورة، مع سعي الرياضيين دوماً للوصول إلى أفضل أداء، ًسريعا
.فرنسا على سبيل المثال
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THE SYSTEM FEATURES
25 BEDROOMS
(SINGLE AND DOUBLE)

 غرفة نوم25
مزدوجة وفردية
غرف استراحة تستوعب الواحدة
 أفراد10 - 8

EACH ROOM CAN BE
INDIVIDUALLY PROGRAMMED

إمكانية برمجة أجواء
كل غرفة على حدة

CO2 MONITORING SYSTEM

مراقبة مستويات غاز ثاني
أكسيد الكربون

EMERGENCY SHUT-OFF
SYSTEM

إمكانية إيقاف التشغيل في
حاالت الطوارئ

MONITORED REMOTELY FROM
ANYWHERE IN THE WORLD

مراقبة النظام عن بعد من أي
مكان في العالم

LOGISTICS TEAM:
3 MEMBERS

فريق عمل اللوجستيكس مكون
 أشخاص3 من

COMPLETED IN
2 WEEKS

تم إنجاز العمل
في أسبوعين فقط

4-5 HRS TO ACHIEVE
5500 METERS

م5500  ساعات لتصل إلى علو5 – 4

What sets this facility apart from others, however, is the fact
that it is located only a stone’s throw from Aspire Zone training
facilities, giving visiting teams the reassurance that all their
training and recovery needs will be catered for without the
need to travel. In addition, athletes also have complete access
to Aspetar’s medical experts who are ready to pass on their
extensive knowledge of hypoxic training and other advanced
sports medicine practices.
The achievement contributes to AZF vision of becoming “the
Reference in sport excellence worldwide by 2020”.

االبتكار

مميزات النظام

COMMON LIVING AREAS
(8-10 PEOPLE/ EACH)

WHY THIS FACILITY?
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مميزات هذا المرفق
 بموقع متميز وقريب من منشآت ومالعب،يتميز المرفق الجديد عن غيره
مثاليا للفرق
مقصدا
 مما يجعله،مؤسسة أسباير زون المغطاة والمفتوحة
ً
ً
 كما يتيح. حيث تتوفر كافة الخدمات الرياضية في مكان واحد،الرياضية
للرياضيين فرصة االستفادة من خبراء وأطباء سبيتار واالستفادة من معرفتهم
الواسعة في في مجال التدريب في المرتفعات (أو نقص األكسجين) وغيرها
 يعد هذا اإلنجاز مساهمة في تحقيق.من ممارسات الطب الرياضي المتقدمة
رؤية المؤسسة بأن تكون المرجع العالمي في التفوق الرياضي بحلول العام
2020
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HAS BEEN THERE
Throughout the years, Aspire Zone has
welcomed teams who benefited from both
Aspetar’s altitude rooms and the training
facilities around. These include

2015: Welsh national rugby team

كانوا هناك

ً استضافت أسباير زون عددا،على مدار األعوام الماضية
من الفرق التي استفادت من غرف سبيتار للتدريب في
: من هذه الفرق.المرتفعات ومنشآت التدريب حولها

 منتخب الرغبي الويلزي:2015

INNOVATION
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2014: Australia’s
Commonwealth
Games
swimming team for a nine day ‘live high-train
low’ programme in preparation for the Glasgow
Commonwealth Games.

“Whenever the team and I have travelled here, we have been
made to feel right at home. The support and expertise of the
team and world-leading equipment and facilities have been a
real help in enabling me to train and perform to the best of my
abilities.”
Chad le Clos, 200-metre freestyle silver medallist in Rio 2016
Occasion: South African Olympic swimming team visiting
Aspetar for the sixth time in a two-week altitude training camp
in preparation for the Rio 2016 Summer Olympics.

االبتكار
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 العبي المنتخب األسترالي للسباحة ضمن برنامج:2014
استعدادا لخوض
،تدريب المرتفعات لتسعة أيام كاملة
ً
.دورة ألعاب الكومنولث في غالسكو

. فإننا نشعر على الفور بأننا في المنزل،"كلما أسافر أنا والفريق إلى هنا
فالدعم الذي نتلقاه وخبرة الفريق واألدوات والمرافق العالمية ساعدتني
."كثيراً في التدريب ومن المنافسة بأقصى إمكانياتي
2016  متر بريو200  صاحب فضية السباحة الحرة لمسافة،تشاد لوكلو
 أثناء تدرب فريق جنوب أفريقيا األولمبي للسباحة للمرة السادسة:المناسبة
في سبيتار في معسكر تدريبي مكثف في غرف محاكاة المرتفعات لمدة
.2016 أسبوعين استعداداً لدورة األلعاب األولمبية بريو دي جانيرو
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أسباير تحقق االكتفاء الذاتي
من مياه الري والتبريد

ASPIRE GOES
SELF-SUFFICIENT IN
WATER SUPPLIES

تتم معالجة المياه في المركز
Water is treated in the center.

الماء المستخدم يصل عن طريق
المصارف الموجودة تحت األرض

يعاد استخدام الماء في حديقة
أسباير للري

الماء يعاد توجيهه إلى مركز
التنقية بالتناضح العكسي

Water is reused in Aspire Park
for irrigation

Water is redirected to the
Reverse Osmosis Center

أسباير تحقق االكتفاء الذاتي من مياه الري والتبريد ،بتبنيها
عملية تنقية المياه بالتناضح العكسي ،وهي تقنية صديقة
للبيئة ،تتميز بانخفاض البصمة الكربونية ألنها تعمل بالطاقة
الكهربائية .هذا المشروع يقلل من بصمتنا الكربونية ،مما
يعني تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن
نشاط اإلنسان.

INNOVATION
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Aspire goes self-sufficient in water supplies with
reverse osmosis, an environmentally-friendly
purification technology. The new station is run by
electricity which reduces AZF’s carbon footprint,
which means reducing the amount of carbon
dioxide that humans’ activities produce.
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Covering the daily water requirements: 15,000
cubic meters of purified water. The output could
be increased by 25% .
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 ألف متر مكعب يومياً من15 :تغطية االحتياجات اليومية
.%25 المياه يمكن زيادتها بنسبة
:مصادر المياه

Water resources:

) بالتعاون مع أشغال1

1) In cooperation with Ashghal
2) Recycling the underground water in Aspire
Park, resulting from irrigation and the rain
drainage system
3) Recycling the underground water resulting
from irrigation means continuous soil washing
and eventually a better environment to help
plants, grass and trees grow

) تدوير المياه الجوفية الناتجة عن الري ونظام صرف األمطار2
في حديقة أسباير
) عملية تدوير المياه الجوفية الناتجة عن الري تؤدي إلى3
غسل التربة باستمرار مما يعني بيئة أفضل لنمو النباتات
والعشب واألشجار

ضغط

انخفاض تركيز
الملوثات

Recycling the underground water resulting from
irrigation means continuous soil washing and
eventually a better environment to help plants,
grass and trees grow

االبتكار

عملية تدوير المياه الجوفية الناتجة عن الري تؤدي إلى غسل
التربة باستمرار مما يعني بيئة أفضل لنمو النباتات والعشب
واألشجار
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Starting from October, AZF will start operating
its wastewater treatment station. The new
purification station has average capacity to
treat 27,500 cubic metres per day. The project
will achieve AZF’s self-sufficiency in water
supplies required for irrigation and cooling of
the organisation’s facilities.
Strategic Innovation
The major update to AZF’s water supply
technology marks a high point in the
organisation’s move to meet Qatar’s national
strategic objectives of sound natural resource
management, while making use of the latest
technology to improve systems.
This technology is widely used in many
developed countries such as Japan, Singapore
and France. Following consultation with
international experts, including French firms,
the update guarantees the highest levels of
quality and environmental safety.

تبدأ مؤسسة أسباير زون بتشغيل محطة تنقية مياه
 وبطاقة استيعابية تصل، بدءاً من أكتوبر القادم،الصرف
 لتحقق بذلك االكتفاء، ً متر مكعب يوميا500 ألف و27 إلى
.الذاتي من مياه الري والتبريد النقية
خطوة استراتيجية مبتكرة
تعد المحطة خطوة استراتيجية هامة على الصعيدين
 إذ تحقق بذلك أحد األهداف الحالية،الوطني والمؤسسي
حلول
ً
 كما أنها تقدم،للدولة بترشيد استهالك المياه
مبتكرة لالستفادة من كل قطرة مياه بما يحقق مبادئ
وأهداف التنمية المستدامة واالستغالل األمثل لكافة
.الموارد المتاحة لدى المؤسسة
التقنية مستخدمة في عدد من دول العالم المتقدمة
 وكذلك فرنسا التي استعانت،كاليابان وسنغافورة
المؤسسة بخبراتها في هذا المجال بما يضمن أعلى
 وهي تحقق أحد،مستويات الجودة والسالمة البيئية
أهداف الدولة الحالية بترشيد استهالك المياه الصالحة
.للشرب

INNOVATION
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The Technology
Under the management of Capital Projects at AZF, the stateof-the-art upgrade used innovative reverse osmosis to become
one of the first in the country to use this latest technology.
The new underground station stretches across 3,900 square
meters of land. The station was designed to fit seamlessly with
the smooth structure of Aspire Park. Its surface will have a
parking area (up to 70 vehicles).
Qatar’s Ministry of Municipality and Environment and Ashghal
played a significant role in bringing this project to completion
by contributing their support and expertise in a variety of areas.
AZF is planning to execute similar projects in collaboration
with several Qatari organisations to share its knowledge and
experience in building one of the largest water purification
stations in Qatar.
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التقنية والمشروع
 وتم إنجازه تحت إشراف إدارة،المشروع استخدم تقنية التناضح العكسي
 وبهذا تصبح أسباير أول من يستخدم التقنية في،المشاريع الكبرى بالمؤسسة
.دولة قطر
 ليراعي التصميم، متر مربع تحت سطح األرض3900 تمتد المحطة لمساحة
 على أن يتم استغالل سطح المحطة كساحة،الطبيعة المنبسطة لحديقة أسباير
.) سيارة70 لمواقف السيارات (تتسع
يشهد المشروع تعاونً ا بين مؤسسة أسباير زون وأشغال ووزارة البلدية والبيئة
القطرية فيما يتعلق بتقديم المعايير واإلرشادات والمواصفات القياسية لفريق
العمل للوصول لنوعية المياه المراد استخدامها والحصول على االعتمادات
.الالزمة لتشغيل المحطة
ومن المقرر تنفيذ مشاريع مشابهة في الدولة لالستفادة من خبرة أسباير زون
في تشييد وتجهيز واحدة من أكبر محطات تنقية مياه الصرف الصحي المعالجة
.في قطر

محمد المير/علق المهندس
 عقب إتمام العمل،رئيس المشروعات الكبرى بالمؤسسة
،"عالوة على القيمة البيئية الكبرى التي يتمتع بها المشروع
تمثل المحطة قيمة اقتصادية هامة لمؤسسة أسباير زون إذ
ترفع عن كاهل الدولة أعباء تكاليف المياه المستخدمة في
أعمال الري والتبريد على المدى القصير والبعيد في الوقت
الذي تسعى فيه أسباير للوصول للتميز عبر وضع وتطوير الحلول
 وبما يرقى مع كونها،وتقديم النتائج المبهرة للمجتمع المحلي
."واحدة من الوجهات العالمية لخدمة أبطال الرياضة العالميين

Commenting on this achievement,
Engineer Mohammed Al-Meer - Chief Capital
Projects Officer said:
“The station will help decrease the environmental
and economic impact of waste water and marks a
step forward on our path to becoming a responsible
corporate citizen. The development of new solutions
and the delivery of outstanding results for both our
local community and our world-class facilities at
AZF is what propels us forward and supports our
place as a favourite destination for international
athletes and teams.”

االبتكار
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QATAR U-23 OLYMPIC TEAM QUALIFIES FOR 2018
AFC FINALS
Qatar U-23 Olympic team qualified for the
2018 AFC U-23 Championship after winning
group C of the qualifiers that were held
at Doha’s Al Sadd Stadium, last July. The
Championship will be held in China from 9
to 27 January.
Qatar beat Turkmenistan 2-0 (Qatari goals:
Akram Afif, 2) in their opening game,
followed by a 1-0 (Almoez Ali) win over

India before hosts played out a 1-1 (Sultan AlBrake) draw with Syria.
The Qatar U-23 team is almost entirely made
up of Aspire Academy graduates bulk of whom
were part of the victorious Qatar U-19 football
team that won the 2014 AFC. Championship
in Myanmar.
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في تصفيات بطولة آسيا :2018
منتخب قطر األولمبي تحت  23ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة
تأهل المنتخب القطري األولمبي لـ"بطولة آسيا تحت
 23عاماً  "2018والتي ستقام في الصين في الفترة من
 9وحتى  27يناير ،وذلك بعد أن انفرد المنتخب القطري
بصدارة المجموعة الثالثة في مرحلة التصفيات .هذا
وأقيمت المباريات على استاد نادي السد في يوليو
الماضي.
تحقق الفوز في المباراة األولى أمام تركمستان بعد

هدفين نظيفين من أكرم عفيف ،فيما قاد المعاذ علي
الفوز على الهند بهدف نظيف .وتعادل الفريق المضيف
مع سوريا في آخر مبارياته بهدف من سلطان البراك.
الفريق القطري مؤلف في أغلبه من خريجي أكاديمية
أسباير ،والذين كانوا قد حققوا الفوز في بطولة آسيا تحت
 19عاماً  2014بميانمار.

عام كرة القدم
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ماذا تعرف عن زي المنتخب القطري؟
 التي تساعدNike Dri-Fit يستخدم القميص تكنولوجيا
 ومن ثم،الالعبين في الحفاظ على الجفاف والحرارة المثالية
.تقديم أفضل ما عندهم خالل المباراة
كما صنع الزي من نسيج محبوك يتألف من القطن والبوليستر
 دون تأثير، والذي يساعد في الشعور بالراحة،المعاد تصنيعه
 فهو مصنوع من قناني المياه البالستيكية،سلبي على البيئة
.المعاد تدويرها

WHAT DO YOU KNOW ABOUT
QATAR’S NATIONAL TEAM KIT?
The jersey uses Nike Dri-FIT technology
that allows players to perform at their
absolute best by remaining cooler, drier
and more comfortable.
The kits are crafted from a new dualknit fabric consisting of both cotton and
recycled polyester, which offers a softer
feel. With lower environmental impact,
the kits continue to feature fabric made
from recycled plastic water bottles.
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NEW ASPIRE POWER FOR KAS EUPEN AND
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA
The number of Qatari players at AZF owned club, Belgian KAS Eupen, has increased with Villarreal-striker and Aspire Academy
graduate Akram Afif rejoining the club on a year-long loan. The 20-year-old Qatari national forward played an important role in
gaining the club’s promotion to the “Jupiler Pro League” two years ago.

“Eupen is putting together a competitive and ambitious team for this season of the Jupiler Pro League and I am
pleased that Eupen and Villarreal could agree on this loan. It’s going to help my development as a player and I
am looking forward to giving the best I can for the club, the city and the fans of Eupen.”
Akram Afif
KAS Eupen also made new signings of Qatari players for the 2017-18 season among them Aspire Academy graduates. Assim Omer
Madibo, the 20-year-old defender moves from Qatar Stars League (QSL), and Abdulkarim Hassan Fadlalla the 23-year-old left back
moved from QSL side Al Sadd FC, both are graduates of Aspire Academy. Another Qatari player who moved from QSL to KAS Eupen
is 23-year-old Al Sadd player Hamza Sanhaji.

“We are pleased to say that to date we have had 18 Qatari players come through the club, gaining essential pro
league experience... In the coming years, you will hear many more positive things from these talents, I am sure.”
Dr. Andreas Bleicher, KAS Eupen board member
With Ahmed Yasser (23 years old), another Aspire Academy graduate joins the second AZF-owned club in Europe, Cultural y
Deportiva Leonesa in Spain's Second Division, the Liga 1|2|3. The defender, who was part of Qatar's team at the 2016 AFC U23
Championships and who has won the Qatar Stars League four times with Lekhwiya SC, will be part of the defense of the AZF-owned
club in the 2017-18 season thanks to a one-year loan agreement between Leonesa and Duhail SC.

YEAR OF FOOTBALL
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أسباير تمد نادي "كاس يوبين"
و"كولتورال ديبورتيفو ليونيسا"
بالعبين جدد

زاد عدد الالعبين القطريين في نادي "كاس يوبين" مع انضمام خريج أكاديمية
أسباير "أكرم عفيف" إلى الفريق البلجيكي من جديد ،وذلك على سبيل اإلعارة
من فريق فياريال األسباني .كان العب الهجوم القطري قد لعب دوراً في ترقية
الفريق إلى دوري األضواء البلجيكي ،قبل عامين.
"فريق نادي يوبين طموح وتنافسي هذا الموسم في دوري األضواء
البلجيكي .يسعدني أن أكون معه وبأن فياريال قد وافق على اإلعارة.
إن هذا األمر سيساعدني على تطوير مهاراتي كالعب وأتطلع إلى
أن أعطي أفضل ما لدي لهذا النادي وللمدينة وجماهير يوبين"
أكرم عفيف
كما تعاقد نادي كاس يوبين مع العبين قطريين آخرين من خريجي أكاديمية
أسباير لموسم  ،2018 – 2017ومنهم عاصم عمر ماديبو ،المدافع البالغ من العمر
 20عاماً والذي انتقل من دوري نجوم قطر ،وعبدالكريم حسن فضالة ،العب
اليسار الذي يبلغ من العمر  23عاماً  ،والذي انتقل من نادي السد بدوري نجوم
قطر أيضاً .كما انضم إليهم العب السد حمزه صنهاجي البالغ من العمر  23عاماً.
"نحن سعداء بأن عدد الالعبين القطريين الذين أتوا إلى النادي
حتى هذا اليوم قد وصل إلى  18العباً  ،مما يمنحهم تجربة اللعب
في دوري األضواء ...وأنا واثق بأنكم ستسمعون العديد من
األمور اإليجابية من هؤالء الموهوبين في األعوام القادمة"

الدكتور أندرياس بليتشر ،عضو إدارة كاس يوبين
كما انتقل خريج أكاديمية أسباير أحمد ياسر والذي يبلغ من العمر  23عاماً  ،إلى
نادي كولتورال ديبورتيفو ليونيسا ،المملوك لمؤسسة أسباير زون والذي يلعب
في الدرجة الثانية من الدوري األسباني.
المدافع القطري كان يلعب مع المنتخب القطري في بطولة آسيا تحت  23عاماً
وفاز مع فريقه "اللخويا" بلقب دوري نجوم قطر .وسيلعب مع نادي كولتورال
للموسم الحالي على سبيل اإلعارة لمدة عام من نادي الدحيل.

"إن االنضمام إلى نادي كولتورال ليونيسا كان أفضل خيار لتطوير مهاراتي ...وأنا أعلم بأن
توقعات النادي عالية جداً بعد ترقيته .وسأعمل بجد كل يوم وأنا واثق بأنني سأصبح العباً
مهماً بالنسبة للنادي"
أحمد ياسر ،بعد انضمامه لنادي كولتورال ديبورتيفو ليونيسا

"Joining Cultural Leonesa turned out to be the best option for my
development… and I know that the expectations for the club are high after
the promotion. I am going to work hard every day and I am confident that
"I will be able to become an important player for the club.
Ahmed Yasser, after joining Cultural y Deportiva Leonesa
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ASPIRE ACADEMY PARTNERS WITH
DELHI DYNAMOS OF INDIA
Aspire Academy and leading Indian Super League (ISL) football
club, Delhi Dynamos FC, signed a groundbreaking technical
partnership last June.
The agreement will see the world-renowned Doha-based
academy share its football know how and management expertise
with the Delhi-based club in their pursuit of success on the pitch.
As part of the agreement, Aspire Academy will send coaches,
talent scouts and analysts to Delhi, India, to help develop existing
talent and promote best practice in training, development and
scouting for the club's teams and different youth development
programmes. This includes the already well established
Delhi Dynamos FC Soccer Schools, Development Centre and
Residential.
Aspire Academy assisted in the arrival of a new coach for Delhi
Dynamos few weeks after the partnership was signed. Former
Real Madrid midfielder, Miguel Angel Portugal was unveiled as
new Head Coach for Dehli Dynamos FC.
“India and Qatar are two countries with close ties and it is only
natural that there is a partnership between two organisations
based in their respective capital cities. I am happy and excited
to see Delhi Dynamos FC partner with a prestigious organisation
in order to help grow football not only in Delhi, but in Northern
India as well.”
Dr. Anil Sharma, owner of Delhi Dynamos FC
What do you know about Delhi Dynamos and ISL?
Founded in 2014, Delhi Dynamos is the club of the capital city of
India. It plays in the Indian Super League (ISL) and the only ISL
club in Northern India.
The ISL was founded in 2013 and has become one of the fastestgrowing professional football leagues in the world, with an
average match attendance of more than 26,000 (2015 season
average), the third-highest of any domestic professional league
in the world - behind only the Bundesliga and the Premier
League - and the highest in Asia.

اتفاقية بين أسباير ونادي دلهي الهندي
وقعت أكاديمية أسباير اتفاقية مع نادي دلهي دايناموس المنتمي للدوري
 وذلك،الهندي الممتاز لكرة القدم بهدف االرتقاء بمستوى اللعبة وتطويرها
.في يونيو الماضي
وتتيح هذه الشراكة للنادي االستفادة من الخبرات الفنية واإلدارية ألكاديمية
عالميا في مجاالت التوجيه والتدريب واكتشاف المواهب
أسباير الرائدة
ً
 األمر الذي يخدم مساعي النادي الحثيثة نحو تحقيق المزيد،والعلوم الرياضية
.من النجاحات على أرض الملعب
 ستقوم أكاديمية أسباير بإرسال المدربين والمحللين،وبموجب االتفاقية
ومكتشفي المواهب إلى دلهي بالهند للمساعدة على تطوير المواهب الحالية
وتعزيز أفضل الممارسات في مجاالت التدريب والتطوير واكتشاف المواهب
وبرامج تنمية الناشئين المختلفة بما في ذلك مدارس كرة القدم الشهيرة ومركز
.تنمية المواهب والسكن الداخلي
 ساعدت األكاديمية في وصول،وبعد أسابيع قليلة فقط من توقيع االتفاقية
 العب وسط ريال مدريد، ميجيل أنخيل بورتجال،مدرب نادي دلهي الجديد
.اإلسباني السابق
 ومن الطبيعي أن تكون،"إن الهند وقطر تربطهما عالقات وثيقة
 وأنا سعيد،هناك شراكة بين المؤسستين في كل من الدوحة ودلهي
ومتحمس للشراكة بين نادي دلهي دايناموس وتلك المؤسسة الرياضية
 ليس في دلهي،المرموقة من أجل المساعدة على تطوير كرة القدم
". ولكن في شمال الهند كذلك،وحسب
 مالك نادي دلهي دايناموس،الدكتور أنيل شارما
ماذا تعرف عن نادي دلهي دايناموس والدوري الهندي الممتاز لكرة
القدم؟
 وهو، ليكون نادي العاصمة الهندية2014 تأسس نادي دلهي دايناموس في
النادي الوحيد الذي يلعب في الدوري الهندي الممتاز لكرة القدم من شمال
.الهند
 ليصبح بعد ذلك أحد،2013  فقد تأسس في عام،أما الدوري الهندي الممتاز
 بمعدل حضور جماهيري للمباريات،أسرع دوريات كرة القدم تطوراً في العالم
 وهو ما يعد األعلى في،2015 وفقا لموسم
ً
 ألف مشجع لكل مباراة26 يبلغ
آسيا وثالث أعلى معدل في العالم بعد الدوري األلماني والدوري اإلنجليزي
.الممتاز
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Summer in Aspire
Summer this year was exceptional in Aspire with multiple indoor
activities to beat the heat and stay cool. The happenings could
reach every member of the target audience starting from families
and kids to people with special needs, only to prove that Aspire
is a place for All.

الصيف في أسباير
استضافت مؤسسة أسباير زون العديد من األنشطة الرياضية داخل
 مما ساعد جميع فئات المجتمع دون استثناء على،منشآتها هذا الصيف
 وتنوعت الفعاليات ما بين أنشطة عائلية وأخرى،التغلب على حرارة الجو
 لتثبت أسباير مجدداً بأنها،مخصصة لألطفال أو لذوي االحتياجات الخاصة
.المكان المفضل لدى الجميع

INSIGHT
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اللياقة البدنية للفتيات

 في صالة النساء الرياضية وصالة األلعاب15  وحتى6 أقامت مؤسسة أسباير زون برنامجاً صيفياً متميزاً للفتيات من عمر
. أغسطس٢٤  وحتى٦ الرياضية بقبة أسباير في الفترة من
 لممارسة10  وحتى5  فخصصت الفترة الصباحية للبنات من عمر.تنوعت فيه األنشطة بحسب احتياج كل فئة عمرية
 فيما خصصت فترة الظهر للفتيات. إلى جانب بعض األلعاب المسلية،األيروبيك والزومبا والجمباز والجري والمشي
 إلى جانب، وتمارين البطن والشد والليونة، لممارسة رياضة األيروبيك المخصصة لحرق الدهون،15  حتى11 من عمر
.الجمباز والزومبا وغيرها من األنشطة

Girl's Fitness
AZF organized an interesting summer program for girls (6 to 15 years old) between 6 and 24
August at Ladies Sports Hall and the gymnastics area in Aspire Dome.
The activities varied to suit each group level of fitness. Morning was dedicated to girls between
5 and 10 years old. The fun fitness included aerobic, zumba, gymnastic, indoor walking and
running, in addition to other fun games.
Noon was dedicated to girls between 11 and 15 years old. They could play fat burning aerobics,
abdominal and condition exercises, as well as stretching, gymnastic and Zumba in addition to
other activities.

تحت المجهر
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Freestyle Aquatics
Bringing accessibility to aquatic training
Some dreams are more difficult than others, but determination
makes it happen.

The family, however, observes from far, so the student remains
focused on the training, so they can tune into the rhythm of
swimming.

In cooperation with AZF, the Freestyle Aquatics is a program that
empowers people with special needs to challenge the impossible.
To swim and dive.

In addition to providing the swimming pool, the partnership with
Aspire ensures communication and marketing through AZF’s
channels.

The program started in January 2012, in the aim of teaching
people with special needs how to swim. A series of private lessons
were held in different locations in Doha, until the program landed
in Aspire Dome in 2016.

The Goal

Since then, 12 swimmers (aged between 5 and 55 years old) took
part in 120 lessons. The program is held as part of AZF’s CSR and
under the supervision of 3 trainers.
The program is the first of its kind in Qatar. It is designed to
deliver thrilling, life-changing experiences to people with a
physical disability through customized swimming, snorkeling and
scuba diving, plus individualized training.

The program aims to change the life of the participants through
swimming. As a sport, it is useful to improve their mental,
physical and social health.
Freestyle’s ambition is to run a full time permanent aquatics
program that includes lessons in both the swimming pool and
the sea. It aims to have the students working towards earning
international recognized certifications eventually.
Venue: Aspire Dome
Time: Sunday, Tuesday and Thursday (6 – 7pm)

Training & Support
Registration: Email: TryFreestyle@aspirelogistics.qa
Trainers make sure that some family members attend the first
two classes. This stage is important to build trust between the
trainer and the student.

INSIGHT

45

انـطـالقـة | دوريـة أســـبـايـر

أبريل ٢٠١٧

السباحة الحرة بأسباير
اإلرداة تصنع المستحيل .بالتعاون مع مؤسسة أسباير زون ،استطاع فريق
عمل برنامج "السباحة الحرة بأسباير  "Freestyle Aquatics -تحقيق الكثير
باإلرادة والعزيمة ،وحقق حلم عدد من السباحين والغواصين من ذوي
االحتياجات الخاصة.
بدأ هذا البرنامج الخاص بتدريب ذوي اإلعاقة وتعليمهم السباحة في يناير
 2012عن طريق إعطائهم دروس خصوصية.
وحالياً  ،تستضيف قبة أسباير هذه الحصص منذ  ،2016حيث أقامت
المؤسسة  120حصة تدريبية ،بمشاركة  12سباحاً تتراوح أعمارهم ما بين
 5وحتى  55عاماً  ،تحت إشراف  3مدربين ،وذلك ضمن إطار مسؤوليتها
المجتمعية.
يعد البرنامج هو األول من نوعه في قطر ،ويمنح المشاركين فرصة مثيرة
لتجربة السباحة والغوص ،مع إعطائهم تدريبات مصممة خصيصاً لهم.
التدريبات والدعم
يحرص المدربون في البرنامج على وجود بعض أفراد العائلة في أول
حصتين ،حيث تعد هذه المرحلة األولى في بناء الثقة مع المدرب .في
الوقت ذاته ،يطلب من العائلة أن تراقب من بعيد حتى يعتاد المتدرب على

األجواء وأن يكون تركيزه مع المدرب فقط.
إلى جانب توفير مكان للسباحة ،تقدم أسباير خدماتها للبرنامج من خالل
شراكة تساعدهم في الترويج للبرنامج عبر وسائل االتصال والتسويق الخاصة
بالمؤسسة.
الهدف من البرنامج:
لقد ساعد البرنامج المشاركين على تغيير حياتهم ،من خالل فوائد السباحة
العديدة ،والتي تساهم في تحسين صحتهم العقلية والجسدية وحياتهم
االجتماعية.
كما يسعى البرنامج أيضاً إلى منح المتدربين فرصة نزول الماء في المسبح وفي
البحر ،وأن يحصلوا على شهادات عالمية معترف بها.
المكان :قبة أسباير
مساء)
الزمان :األحد والثالثاء والخميس (الساعة 7 – 6
ً
التسجيل :يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني
TryFreestyle@aspirelogistics.qa

انتعاش ونشاط
للعام الثالث على التوالي ،تفتح المؤسسة أبواب قبة أسباير
ألفراد المجتمع لمنحهم فرصة السباحة والركض داخل
منشآت أسباير والمحافظة على نشاطهم حتى في األجواء
الحارة ،وذلك ضمن فعالية "انتعاش ونشاط" التي أقيمت
في الفترة من  2أغسطس وحتى  27سبتمبر.

Splash & Dash
For the 3rd year in a row, AZF opened Aspire Dome
doors to community members so that can stay
active when it’s hot outside. Held from 2 August
to 27 September, “Splash & Dash” event gave
participants an exciting running and swimming
experience.

تحت المجهر
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ولمعرفة المزيد عن الدور الحيوي الذي تلعبه قنوات
الكاس للنهوض بالقطاع الرياضي بالدولة والرؤى
المستقبلية ،والتطور الذي لحق بالقناة منذ نشأتها،
كان لنا هذا الحديث مع السيد /عيسى الهتمي.
 )1بداية نرحب بكم ونشكركم على وقتكم الثمين،
ويسرنا أن يكون لنا هذا اللقاء معكم .ونبدأ بسؤال
كيف كانت بداية قناة الكاس؟ وما هي أبرز ذكرى
عالقة في ذهنكم منذ البداية؟
البداية كانت من تلفزيون قطر مع برنامج واحد تم إطالقه
في عام  2005لتغطية كأس سمو األمير .ولقد كانت
كرنفاال رياضياً
التجربة ممتعة ورائعة فهذه البطولة تعاد
ً
سنوياً ينتظره المشاهدون والرياضيون والشعب ككل .كما
قمنا بتغطية مميزة لكأس الخليج ،واستمرت هذه الجهود
لبعض الوقت تحت إدارة تلفزيون قطر مع إعادة بث البرامج
التي أنتجناها خصيصاً لهذه المناسبات واألحداث الرياضية.
والحمدلله كانت بداية موفقة وناجحة ،ومنها نمت فكرة
إنشاء قناة مستقلة لدى المسؤولين في الدولة .فأصدر
سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني ،رئيس المؤسسة
القطرية لإلعالم ،قراراً بإنشاء محطة خاصة تحت المؤسسة
القطرية لإلعالم ،على أن تكون لهذه المحطة رؤية تخدم
كرة القدم ،وتحديداً بطولتي الدوري والكأس .ومن هنا
جاء االسم في البداية ،نسبة إلى الدوري القطري الممتاز
وكأس األمير.
وتم تعيني في  6يونيو  2006مديراً عاماً إلدارة هذه القناة،
والتي قامت على أيدي عدد محدود من الموظفين
في ذلك الوقت ،مع االعتماد بشكل كبير على الوجوه
والمواهب القطرية الشابة ،مع االستعانة ببعض الخبرات
األجنبية .فكل الشكر والتقدير لجميع من وقف معنا
وساهم في هذه االنطالقة.
ولقد شهدنا الكثير من التطورات واللحظات الثمنية منذ
ذلك الوقت .ولكن الذكرى األعز إلى قلبي كانت لحظة
اختيار شعار القناة .فقد قمت بتقديم عدة مقترحات
وتصاميم لسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ،الممثل
الشخصي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني أمير البالد المفدى ،ولقد قام سموه باختيار أحدها
وعملنا على تغيير وتطوير الشعار ليصبح عبارة عن زاوية
باللون الماروني (والذي كان أول شعار لقناة الكاس).

INTERVIEW

السيد عيسى بن عبد الله الهتمى ،مدير عام قنوات
الكأس الرياضية ،والشاهد األبرز على انطالقتها منذ
البداية .كانت له بصمة واضحة في قطاع اإلعالم
الرياضي سواء من خالل المناصب التي توالها
والتي ساهمت في تطور قناة الكاس لتصبح شبكة
تلفزيونية مستقلة ،أو من خالل خبراته السابقة
التي اكتسبها في قناة الجزيرة الرياضية والمعروفة
حالياً باسم  BeIN Sportsوغيرها من قنوات اإلعالم
المحلي.

مقابلة

مقابلة عيسى الهتمي :دور
قنوات الكاس في النهوض
بالقطاع الرياضي بالدولة

INTERVIEW WITH ESSA
ABDULLAH AL HITMI
ABOUT THE ROLE OF
AL KASS CHANNELS IN
PROMOTING THE SPORTS
SECTOR IN QATAR

Mr. Essa Abdullah Al Hitmi, General Manager of
Al Kass Channels, is the most prominent witness
on the channels’ development. He led these
efforts until Al Kass became an independent TV
network and left his fingerprints on the sports
media sector in Qatar. His previous experience
at Al Jazeera Sports Channel (now known
as BeIN Sports) and other local TV channels
helped him in this path.
So, we had an interview with him to find more
about the vital role Al Kass Channels play in
promoting the sports sector in Qatar to support
futuristic visions. This talk wouldn’t have
been completed without understanding the
developmental stages Al Kass went through.
1) We’d like to thank you for your valuable
time. We are happy to have this interview
with you and we’d like to start with a question
on the start of Al Kass Channels and the most
?prominent memory since that time
The start was from Qatar Television. A special
program was launched in 2005 to cover the
events of Qatar’s Emir Cup. It was an interesting
experience. So wonderful. This championship is
a yearly sporting carnival that everyone awaits,
whether they are spectators or sportsmen. The
whole population keeps an eye on it. We also
did a special coverage for the Gulf Cup and
our efforts continued for a while under the
administration of Qatar Television. They’ve
been re-running our special events productions.
Thanks God. Our start was a success. And from
there, leaders and decision makers believed in
establishing an independent channel. So, HE
Sheikh Hamad bin Thamer Al-Thani, Chairman
of Qatar Media Corporation, issued a decision to
launch a special TV station under Qatar Media
Corporation, with a vision to service football,
more specifically Qatar Stars League and Emir’s
Cup. This is how actually the channel got its
name Al Kass (meaning The Cup).
I was appointed as General Manager in
06/06/2006. With the support of such a limited
number of staff, the channel was operating. We
relied heavily on young Qatari talents and got
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support from some foreign experience. Here, I’d like to extend
my sincere thanks and appreciation to everyone that helped
especially at the beginning.

 وأولمبياد ريو2006 ) قامت قناة الكاس بتغطية دورة ألعاب الدوحة2
 ما حجم التطور الذي حصل في القناة خالل هذه.بالبرازيل العام الماضي
الفترة؟ وكيف كانت التغطية في كل منها؟

And we’ve seen lots of developments and precious moments.
The dearest memory was when HH Sheikh Jassim bin Hamad AlThani, the Personal Representative of HH the Emir Sheikh Tamim
bin Hamad Al-Thani, selected the logo of the channel. I remember
that I presented a number of designs and suggestions to His
Highness and he selected one them that we further developed. It
was the maroon corner-like shape, the channel’s first logo.

 وأولمبياد ريو بالبرازيل هو نقلة نوعية في2006 ما حصل بين دورة ألعاب الدوحة
 فجميع المراحل والتطورات التي مرت بها القناة كانت لمواكبة،البث التلفزيوني
 كان اهتمامنا ينحصر، ففي البداية.األحداث الرياضية وتغطيتها بالشكل األفضل
 وكنا نبث من داخل وحدة متحركة ال تزيد،)في كرة القدم (جميع الفئات السنية
 كانت هذه الوحدة تضم جميع الجهات اإلدارية. متر مربع300 مساحتها على
،ً مع وجود استديو خارجي كان في األساس مخزناً إداريا،والهندسية والمحررين
.وكان البث على مدار الساعة

2) Al Kass Channel did a special coverage for Doha Asian Games
2006 and an interesting one for the 2016 Summer Olympics in
Rio. How do you compare between the two? Or in other words,
what development did the channel see during this period of
time?
A quantum leap in TV broadcasting happened between the 2006
Asian Games and the Olympics in Rio, Brazil. All developmental
stages that the channel went through was to cover sporting
events to the best possible. At the beginning, our focus was
football (covering all age groups). We’ve been broadcasting
from a portable cabin (300 m2 in size). This unit hosted all
departments: the administrative, engineering and editing to
name a few. In addition, we used an old administrative store as
an external studio to broadcast 24hrs.
In 2006, the station didn’t have an operational budget. It’s only
in April 2007 that a budget was dedicated for the channel,
but we received unlimited support from HE Sheikh Hamad bin
Thamer Al-Thani, Chairman of Qatar Media Corporation, at that
time. We bought an HD broadcasting truck, the one that was used
in Germany for the World Cup. The crew included 170 people
on the field. And by the way, the unit was run by a generator
because it was only temporary with no power, but everyone was
fully dedicated to the mission. That was the first tournament that
we covered and everyone was happy with what we did.
However, in Rio, we’ve been running 8 HD channels, 4 out of
which are encrypted. The operations were running from Al Kass
headquarters in Aspire Zone, and we are talking about 5000 m2
in size. The building is equipped with 5 state of the art studios
and more than 700 employees. Now, we have a fleet of outside
broadcast trucks that is crowned with an OB 10 that we bought
in coincidence with the 10th Anniversary. The unit has 30
cameras and it is considered the biggest and the most advanced
in the Middle East.
3) You also managed special coverages for sporting events
outside Qatar (including Beijing 2008 and Rio 2016). How do you
see these experiences in relation to Qatar’s sporting ambition?
Starting from Beijing 2008 to London 2012 and Rio 2016,
we followed closely Qatar’s Olympics delegations with news
coverage, programs and documentaries. The live coverage
developed to include studios in the Olympics hosting cities
to transfer the full picture about the event itself, and Qatar’s
participation in specific. Covering these tournaments include
educating the population about sports – all in line with Qatar
National Vision 2030 and the message of HH the Emir Sheikh

 حيث كانت، لم تكن المحطة تملك موازنة تشغيلية،2006 وفي دورة الدوحة
 ولكننا كنا نلقى دعماً ال محدوداً من،2007 بداية تخصيص موازنة للقناة في أبريل
 حيث تم، رئيس المؤسسة القطرية لإلعالم،سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني
 وهي العربة التي،- HD (High Definition( شراء عربة نقل بنظام الوضوح العالي
 وكان عدد المتعاونين المتواجدين في الميدان،كانت تغطي كأس العالم بألمانيا
) حيث كانgenerator(  وكانت الوحدة تعمل بمولد للطاقة.170 ال يزيد على
 وكانت هذه أول. ولكن الكل كان يعمل بتفاني،المبنى مؤقتاً ومن غير كهرباء
.بطولة نقوم بتغطيتها والتي القت استحسان الجميع
(  جميعها تبث بنظام الوضوح العالي، قنوات8 فيما تم بث أولمبياد ريو على
 تمت إدارة العمليات من مقر قناة الكاس بأسباير زون. وأربعة منها مشفرةHD(
 استوديوهات5  حيث يحتضن المبنى، متر مربع5000 والذي تتعدى مساحته
 كما،مجهزة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال النقل والبث التلفزيوني
 وقمنا كذلك ببناء أسطول من عربات النقل،ً شخصا700 يتجاوز عدد الموظفين
 والتي تعتبر األضخم واألكثر، كاميرا30  فيها،10 OB  توج مؤخراً بمعدات،الخارجي
 سنوات10 تقدماً في الشرق األوسط والتي تزامن الحصول عليها مع ذكرى مرور
.على التدشين
 منها بث أولمبياد،) قمتم بتغطيات مميزة ألحداث رياضية خارج قطر3
 ما انعكاس هذه التجارب على الطموح الرياضي.2016  وريو2008 بكين
القطري؟
 قمنا بمتابعة جميع الرياضيين،من أولمبياد بكين وحتى ريو مروراً بأولمبياد لندن
واألولمبيين القطريين عن كثب عن طريق التغطية اإلخبارية والبرامجية وحتى
 وقد تطورت التغطية المباشرة حتى شملت إقامة استوديوهات.إنتاج الوثائقيات
في المدن المستضيفة لألولمبياد لنقل الصورة الكاملة عن هذا الحدث الرياضي
 وال شك بأن تغطية جميع هذه البطوالت. وعن المشاركة القطرية خاصة،األبرز
 والعمل،2030 يتضمن تثقيف الشارع الرياضي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية
على إيصال رسالة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في التشجيع على
.ممارسة الرياضة وتحقيق الوعي بأهميتها ودورها في حياة األفراد والمجتمع
 كبطولة الكاس تحت،) هناك تعاون ما بين القناة ومؤسسة أسباير زون4
 وما البصمة التي تطمحون لتركها؟. حدثنا عنها. ً سنة والتي تقام سنويا17
نحن نعتز بهذه الشراكة مع مؤسسة أسباير زون ومع الشركاء األخرين في
 ومن أهداف هذه. ومنهم لجنة المشاريع واإلرث واتحاد كرة القدم،البطولة
 وإعطاء الفرصة،البطولة اكتشاف المواهب الكروية القطرية من خالل مشاركتهم
،لالعبي أكاديمية اسباير لالحتكاك بالفرق العالمية ورفع مستوى األداء التنافسي
باإلضافة إلى وضع هذه البطولة على خارطة كرة القدم العالمية الخاصة بهذه
. الفئة العمرية
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تطور شعار القناة

THE CHANNEL'S LOGO DEVELOPMENT

 )5للقناة دور مؤثر في الحدث الرياضي ،كرعايتكم لبطولة الكاس الدولية
للفرق تحت  17سنة على مدار السنوات الستة الماضية .ما هي توقعاتكم
للمستقبل ،خاصة وأن فريق أسباير حصل على المركز الثاني في النسخة
األخيرة بعد تغلبه على ريال مدريد؟
من خالل متابعتنا لفريق أسباير خالل السنوات الماضية ،الحظنا تطور وتقدم
مستوى العبي األكاديمية ،حيث حل فريق أسباير الدولي وأسباير قطر في
المركزيين السابع والثامن على التوالي في النسخة األولى (عام  .)2012وكنا نالحظ
تطور مستوى العبي أسباير كل عام ،حتى أصبحوا ينافسون في المربع بعد ذلك
وصوال إلى المنافسة على اللقب في النسخة االخيرة (عام  )2017وذلك أمام
ً
فريق ريال مدريد .وأتوقع فوزه بالنهائي في نسخة  2018إن شاء الله .فالبطولة
تعد حافزاً إلداريي والعبي فريق أسباير للعمل واالجتهاد لتحقيق انتصارات ونتائج
أفضل في المستقبل.
كما شاهدنا بعضاً من العبي الفرق الذين تواجدو في هذه البطولة على مدار
السنوات وهم يلعبون اليوم مع الفرق األولى ألهم األندية العالمية ،وهذا
يعكس شعار البطولة "" Meet today the stars of tommorowأو "واجه
اليوم نجوم الغد" .فعلى سبيل المثال ،هناك كينغسلي كومان الذي كان يلعب
مع باريس سان جيرمان اليوم هو مع بايرن ميونيخ ،وأدريان رابيو الالعب في
الدوري الفرنسي للدرجة األولى والعب وسط باريس سان جيرمان ،وجوردان
ايبي الذي لعب مع ليفربول ويلعب اآلن في الدوري اإلنجليزي الممتاز مع فريق
بورنموث ،إلى جانب كيندي الذي لعب مع نادي فلومينينسي البرازيلي ويلعب
اآلن مع تشيلسي اإلنجليزي.
تحد واجهته القناة؟ وكيف تجاوزتموه؟
 )6حدثنا عن ٍ
لقد واجهنا العديد من التحديات خالل السنوات الماضية وقد تجاوزناها بالتخطيط
فمثال ،كان هناك تحدي في بادئ األمر لبث القناة من عربة نقل،
وروح الفريق.
ً
ولم يكن لدينا غرف تحكم ( )control roomsلإلستوديوهات .هذا باإلضافة إلى
العمل لمدة  10أشهر من غير موازنة وبرواتب مقطوعة للموظفين ،حيث كنا
نستعين بتلفزيون قطر .ولوال الله عز وجل ودعم سعادة الشيخ حمد بن ثامر ،ما

Tamim bin Hamad Al-Thani to promote a sport culture in the
society.
4) There is cooperation between the channel and AZF, such as in
Al Kass International Cup that is held yearly for the U17 group.
Please tell us more about it and what you’d like to achieve.
We are proud of our partnership with AZF in this tournament,
as well as other partners like Qatar's Supreme Committee for
Delivery & Legacy (SC) and Qatar Football Federation (QFA).
The goals of this championship include scouting Qatar’s football
talents through participation, giving Aspire Academy players
a chance to play against international clubs to elevate their
competitive level, and putting this tournament on the global
football map for this age group.
5) After 6 years of successfully sponsoring Al Kass International
Cup, what are your expectations for the future, especially that
Aspire team ranked second this year in the tournament, losing
to Real Madrid.
We’ve been observing Aspire team throughout the past few
years, and we can notice the progress that the Academy
players did. For example, in 2012 and that was the inaugural
edition, Aspire International and Aspire Qatar came 7th and
8th consecutively. Later, we could see Aspire players reaching
further in the tournament. So, this year, they made it to the finale
but lost to Real Madrid. I expect Aspire team to win next year,
God willing. This championship is motivational to both Aspire
administrative staff and players. It’s good for them to work hard
to reach better results in the future and to win.
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كان لهذه القناة أن تظهر إلى أن تم اعتماد موازنة خاصة بالقناة .والتحدي الكبير
الذي واجهناه هو وجود منافسين على الساحة ،ولكننا أثبتنا تواجدنا من خالل
التغطيات الخاصة التي نقوم بها ،كما حصلنا على بعض الجوائز من قبل االتحاد
اآلسيوي وعلى المستوى العربي أيضاً في مجاالت عدة سواء في التصميم أو
على مستوى البرامج.
 )7ختاماً  ،ما هي المشاريع المستقبلية التي تتطلع لها قناة الكاس؟
نحن نسعى إلى تنمية الخبرات والمواهب القطرية وتثقيفهم وتدريبهم على العمل
اإلعالمي .ومن أهم أهدافنا البطوالت العالمية التي تستضيفها دولة قطر ،حيث
نسعى دائماً للتحضير لها وتغطيتها بشكل احترافي مثل بطولة الجمباز وألعاب
القوى .كما أننا نجهز لتغطية كأس العالم التي ستقام بقطر ،بالتعاون مع شركة
 HBSالتي تنقل كأس العالم ،إما باالستعانة بمصوري قناة الكاس المحترفين أو
التجهيزات الهندسية الموجودة بالمحطة ،باإلضافة إلى كوننا جهة توفر الدعم
اللوجستي والهندسي للجهات األخرى من أجل تغطية كأس العالم  ،2022حيث
نتوقع وجود أكثر من  200قناة تلفزيونية في قطر لتغطية هذا الحدث الكروي
العالمي.
كقناة رياضية محلية ،نسعى ألن نكون فعالين في دعم لجنة المشاريع واإلرث
واللجنة المنظمة إعالمياً .وكانت بداية هذا التعاون حين وقع األمير الوالد على
ملف البطولة .وإلى يومنا هذا ،فإننا نقدم الدعم للجنة من خالل تغطية فعالياتهم
وأرشفتها .كما قمنا هذه السنة بعقد إتفاقية تعاون بهذا الخصوص .ونحن حتماً
نطمح إلى االرتقاء بالرياضة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية  .2030إلى جانب كل ذلك،
فإننا دائماً نسعى إلى مواكبة كل ما هو جديد في عالم السمعيات والبصريات
( )Audio Visualوالوسائط المتعددة.
وختاماً ،أشكر سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني على الدعم الالمحدود الذي
يقدمه لنا ،وأشكر سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني ،رئيس المؤسسة القطرية
لإلعالم .والشكر إلى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني ،الرئيس التنفيذي
للمؤسسة ،لدعمه المتواصل يوماً بعد يوم.
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Also, we can see some of the players that participated in the
first editions of the tournament now playing for the first teams
of the most prominent international clubs. This mirrors the
championship’s slogan: "Meet today the stars of tomorrow”.
These name include
1. Kingsley Coman who played with PSG and now plays at
Bayern Munich
2. Adrien Rabiot who plays now in Ligue1 and is PSG’s main
midfielder
3. Jordan Ibe that played for Liverpool and now plays in the
English Premiere League with A.F.C. Bournemouth
4.Kenedy that played for Fluminense and now plays for Chelsea
6) We’d like to know about a challenge that the channel face.
We faced many challenges throughout the years and we got over
these through planning and team spirit. For example, we had a
challenge in broadcasting from a portable cabin or being without
studio control rooms. We worked without a budget for 10 years
with challenges paying salaries to the staff, so we got support
from Qatar Television. Without God and the support of HE Sheikh
Hamad bin Thamer Al-Thani until a budget was allocated, this
channel wouldn’t have seen the light. Our biggest challenge,
however, is competition. However, we proved ourselves well
throughout the special coverages we did for events. We received
as well awards in design and programming at the Asian or Arabic
levels.
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7) In conclusion, what are the future projects that Al Kass Channels would like to achieve?
We aim to train Qatari talents to develop local expertise in media. One of our goals is to cover international events that Qatar hosts,
such as gymnastics and athletics. We are always ready to cover these professionally. We are prepared for the World Cup that Qatar is
hosting in 2022. In partnership with HBS company that broadcasts the championship, we’ll be providing our professional cameramen
or the engineering equipment of the station. We’ll also be a technical and logistical provider for others in 2022. We expect more than
200 TV stations to be present to cover this international event.
As a local TV station, we are active in supporting Qatar's Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC) where it comes to media.
This cooperation started the moment the Father Emir signed off the tournament file. Up until today, we present our support to SC
through covering and archiving their activities. This year, we signed an agreement in this regard. We definitely aim to contribute to
Qatar National Vision 2030 as we elevate sports. In addition, we make sure to stay up to date where it relates to audio visual and
multimedia.
Finally, we’d like to thank HH Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani for his unlimited support, HE Sheikh Hamad bin Thamer Al-Thani,
Chairman of Qatar Media Corporation, and HE Sheikh Abdulrahman bin Hamad Al-Thani, Qatar Media Corporation CEO, for his
ongoing support.
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Discover Aspire Zone
and navigate through
venues that welcome
world sports champions.
Enjoy a unique
experience and an
outstanding presentation
on your next visit.
Be the first to know our
events.

استكشف أسباير زون وتنقل بين
منشآتها التي تستقبل أبطال العالم
.في الرياضة
تمتع بتجربة فريدة وأنت تزور المكان
من خالل تقنية العرض االفريدة
.وكن أول من يعرف عن فعالياتنا
ثبت اإلصدار الجديد من تطبيق الحياة
.في أسباير

Download the new
release from Life in
Aspire mobile app.
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FC Barcelona players; Gerard Pique, Jordi Alba and Sergio
Busquets, undertook a tour in Aspire Academy during their visit
to Qatar. The visit was organized by the Academy and Mall of
Qatar last July.
A team from Aspire Academy management welcomed and
accompanied the players. These senior members included Mr.
Ali Salem Afifa, Deputy Director General of Aspire Academy, Mr.
Jassim Al Jaber, Aspire Academy’s School Principal, Professor
Valter Di Salvo, Director of Football Performance & Science, Mr.
Markus Egger, Director of Sport and Strategy, as well as Mr. Ali
Sultan Fakhroo, Director of Corporate Services.
The tour included a sneak peek of new Football Science block
recently completed and Professor Valter Di Salvo, Director of
Football Performance & Science, explained some of the cutting
edge technology that will be used in this newest building at
Aspire Academy.
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قام نجوم فريق برشلونة لكرة القدم (جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس
وجوردي ألبا ) بجولة في أكاديمية أسباير خالل زيارتهم لقطر في يوليو
. تم تنظيم الزيارة بالتعاون ما بين األكاديمية وقطر مول.الماضي
 وعلى رأسهم السيد علي،استقبل الالعبين عدد من مدراء األكاديمية
 مدير المدرسة، والسيد جاسم الجابر، نائب مدير األكاديمية،سالم عفيفه
، مدير أداء وعلوم كرة القدم، والبروفسور فالتر دي سالفو،باألكاديمية
 إلى جانب السيد علي، مدير الرياضة واالستراتيجية،والسيد ماركس إيجار
. مدير الخدمات المشتركة،سلطان فخرو
تجول الالعبون الثالثة في مرافق األكاديمية واطلعوا على وسائل
حاليا التوسعة
التكنولوجيا المتطورة وشاهدوا آخر التطورات التي تشهدها
ًّ
الجديدة ألكاديمية أسباير على مستوى مركز تطوير األداء الرياضي في
علوم كرة القدم الذي يعد فريدا من نوعه في المنطقة وأحد المراكز
.القليلة على المستوى العالمي
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“The facilities here are fantastic and completely exceeded what I
was expecting. For me, these facilities are the best in the world
- you won’t find them anywhere else. I am really happy that I
made the decision to come here. I can’t speak highly enough of
the staff and I am very grateful for everything they have done
for me.”
Stephen Ireland
Stoke City Midfielder
7 August 2017

 ومن وجهة نظري هي،"إن التجهيزات والمنشآت رائعة وتخطت توقعاتي
 وأنا،مثيل في مكان آخر
ً
األفضل في العالم ومن الصعب أن تجد لها
 ومهما تحدثت فلن أستطيع أن أفي،حقا بقرار المجيء لسبيتار
ً سعيد
." وأنا ممتن لكل ما قدموه لي،المستشفى وطواقمه الطبية حقهم
ستيفن آيرلند
العب وسط نادي ستوك سيتي اإلنجليزي
2017  أغسطس7

GALLERY
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"أتقدم بشكري الخاص لمستشفى سبيتار وطاقمه
 وأنا، فلقد قاموا بمساعدتي طيلة هذه الفترة،المميز
مجددا لسبيتار
 وأتمنى أن أعود،كثيرا باحترافيتهم
معجبة
ً
ً
."لمشاركتكم هذه اللحظات السعيدة
بطلة المبارزة التونسية عزة بسباس عقب تتويجها
بالميدالية الفضية في بطولة العالم لرياضة المبارزة
بالسيف التي احتضنتها مدينة اليبزيج األلمانية خالل
 مبارزً ا ومبارزة950 بمشاركة
ُ  يوليو26  إلى20 الفترة من
. دولة76 من

“I would like to thank everyone at Aspetar and
say how outstanding the hospital’s staff really
are… I can’t speak highly enough about their
professionalism and dedication. I wish I could
return to celebrate this happy moment with
them all”
Tunisian sabre fencer Azza Besbes, after
winning the silver medal at the 2017 FIE World
Fencing Championship in Leipzig, Germany.
The championship was held between 20 – 26
July with the participation of 950 fencers that
represented 76 nations.

اختتمت بطولة العالم لألندية أبطال القارات (سوبر
) بفوز نادي برشلونة األسباني على فوخس2017 جلوب
، أغسطس بصالة الدحيل الرياضية28 برلين االلمانى في
 وتعد هذه هي المرة الثامنة. أيام مليئة باإلثارة3 بعد
على التوالي التي تستضيف فيها دولة قطر منافسات
.هذه البطولة

FC Barcelona Lassa celebrated their win of the
2017 IHF Super Globe World Handball Club
title last August, after beating German's Fuchse
Berlin at Duhail Sports Hall. The tournament
was held for the 8th consecutive year in Qatar.
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يبدأ موسم الفعاليات الخارجية في أسباير زون مع
تحسن حالة الطقس ،فالعديد من األنشطة تنتظر
أفراد المجتمع للحفاظ على لياقتهم وأسلوب حياة
نشط وصحي.

The outdoor season is starting at Aspire Zone
with the cool weather. Multiple activities are
waiting for everyone to stay active and enjoy a
healthy lifestyle.
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Ladies Walk the Park
A fun walking event to encourage
ladies to walk to raise awareness
about breast cancer.
Date: 28 Oct
Place: Aspire Park

المشي في الحديقة للسيدات
 للتوعية حول،فعالية مخصصة للسيدات مليئة بالمرح
.سرطان الثدي
2017  أكتوبر28 :التاريخ
 حديقة أسباير:المكان

سباق إصرار
سباق تخطي العقبات المصمم الختبار قدرات القوة
. كم4  والذي يمتد على مسافة،والتحمل
2017  نوفمبر3 :التاريخ
 حديقة أسباير:المكان

Esrar Race
Obstacle course styled event where
participants
compete
in
thrilling
activities over a 4km course.
Date: 3 Nov 2017
Place: Aspire Park

2017 أقوى رجل في قطر
تعود مسابقة "أقوى رجل في قطر" للعام الخامس على
التوالي بعد النجاح الذي حققته واإلقبال الجماهيري الكبير
 حيث سيتحدى المتسابقون بعضهم،في النسخ السابقة
البعض في منافسات مثيرة تشمل قلب اإلطارات وسحب
.الشاحنة وحمل األثقال
2017  نوفمبر25 – 24 :التاريخ
 حديقة أسباير:المكان

Qatar’s Strongest Man 2017
Due to demand and huge public turn-in,
Qatar’s Strongest Man is back for the
fifth year in a row. The competition will
see strong men challenge each other
in adrenaline rush encounters. The
demanding test include tire flop, lifting
heavy weights and truck pull.
Dates: 24-25 Nov 2017
Place: Aspire Park

OUTDOOR SEASON
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أسباير كروسفيت
تقيم مؤسسة أسباير فعالية خاصة بتحديات الكروسفيت
في الهواء الطلق .اشترك مع أصدقائك في تمارين
الكثافة العالية والتي ستحسن صحتك ولياقتك بشكل
ملحوظ.
التاريخ 1 :ديسمبر 2017
المكان :حديقة أسباير

Aspire CrossFit
The usual CrossFit challenges are taking
a different format in Aspire. Join your
friends in high-intensity, functional
movements to improve your fitness
and health dramatically.
Date: 1 Dec 2017
Place: Aspire Park

يوم ذوي االحتياجات الخاصة بأسباير
بالتعاون مع االتحـاد القطـري لرياضـة ذوي االحتياجـات الخاصـة ،تنظم
مؤسسة أسباير زون سلسلة من التحديات الجسدية والرياضات المثيرة ،والتي
ستمنحهم يوماً مليئاً بالحيوية والنشاط تلبية الحتياجاتهم.
التاريخ ٣ :ديسمبر 2017
المكان :قبة أسباير

Aspire Paralympic Day
In collaboration with Qatar Paralympic Committee,
Aspire facilities will be open for people with special
needs in a series of exciting physical challenges to
meet their needs.
Date: 3 Dec 2017
Place: Aspire Dome

فعالية "تمتعي باللياقة مع أسباير"
فعالية مميزة تقدم للسيدات فرصة ممارسة الرياضة واالستمتاع خالل عطلة
نهاية األسبوع من دون التأثير على الوقت المخصص مع أطفالهم.

Be Fit with Aspire
A fantastic way to offer ladies the opportunity to
exercise and enjoy sport during the weekend without
leaving their kids.
Dates: 2 Dec 2017
Place: Ladies Sport Hall

التاريخ 2 :ديسمبر 2017
المكان :صالة النساء الرياضية

اليوم الوطني
فعاليات وأنشطة لجميع أفراد العائلة ،تشمل العروض
المميزة والعديد من الرياضات مثل ركوب الخيل والطائرات
الالسلكية والسيارات.
التاريخ 16 :ديسمبر 2017
المكان :حديقة أسباير

Qatar National Day
Family activities for everyone. Come
and enjoy the exciting shows and many
sport activities like horse riding, wireless
airplanes and cars.
Dates: 16 Dec 2017
Place: Aspire Park
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 كما أنها،بذلك أحد األهداف الحالية للدولة بترشيد استهالك المياه
حلول مبتكرة لالستفادة من كل قطرة مياه بما يحقق مبادئ
ً
تقدم
وأهداف التنمية المستدامة واالستغالل األمثل لكافة الموارد المتاحة
.لدى المؤسسة
 لم تنس المؤسسة تكريس الوقت والجهد،ووسط كل هذه اإلنجازات
 حيث اختتمت موسماً رياضياً ناجحاً أتاح ألفراد المجتمع،ألبناء المجتمع
 وفي.فرصة لعب الرياضة في األجواء المكيفة ضمن منشآت أسباير
 فإنها تستعد إلطالق موسم رياضي جديد مع تحسن حالة،الوقت ذاته
. وبما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع،الطقس
 فإن المؤسسة تسعى دوماً إلى توحيد الجهود والمساهمة في،وبهذا
، مما يؤكد على مكانتها الرائدة في عالم الرياضة،تحقيق الرؤية الوطنية
باعتبارها أحد الروافد الرياضية التي تلعب دوراً مهماً في مستقبل الرياضة
.في قطر

الهداف
كلمة
ّ

برهنت مؤسسة أسباير زون على قدرتها على تحقيق قيمها المؤسسية
. وذلك من خالل عدة مبادرات، والتي يأتي على رأسها االبتكار،األصيلة
،كان أبرزها تحديث نظام التدريب في المرتفعات والمعمول به في سبيتار
 حيث أنه يحاكي أجواء البيس كامب،ليكون األول من نوعه في العالم
 عالوة على أنه،) في الجهة الجنوبية من قمة ايفرستBase Camp(
يقدم بيئة فريدة من نوعها لقربه من منشآت أسباير العالمية وعدد من
 جاء المشروع نتيجة التعاون ما بين أسباير لوجستيكس.الخيارات الترفيهية
. بما يخدم أهداف ورؤية المؤسسة،ومستشفى سبيتار
 كان التفوق الرياضي حليف النجم "معتز برشم" خريج،إلى جانب ذلك
أكاديمية أسباير حين تمكن من تحقيق لقب بطولة العالم أللعاب القوى
 ولم تمض أيام قليلة حتى تمكن من. في أغسطس الماضي2017 لندن
تسجيل اسمه كأول العب وثب عالي يفوز بجميع جوالت الدوري الماسي
 أعلنت المؤسسة عن تحقيقها لالكتفاء، على صعيد آخر.2104 منذ عام
 والتي تعد، بتبنيها تقنية صديقة للبيئة،الذاتي من مياه الري والتبريد
 إذ تحقق،خطوة استراتيجية هامة على الصعيدين الوطني والمؤسسي

STRIKER’S NOTE
AZF proved once again how to realize corporate
values, specifically innovation. This came through a
number of achievements and initiatives. The latest
was the upgrade of world’s first artificial altitude
acclimatisation facility. The training center creates an
artificial environment equivalent to 5500 meters in
altitude, slightly more than Base Camp on the South
side of Mount Everest. In addition, its location is one of
a kind, being adjacent to AZF world-class venues and
a number of entertainment options. The achievement
came after cooperation between Aspetar and Aspire
Logistics. Both are members of AZF and hand-in-hand
to realize the Foundation’s vision.

In addition, Aspire is going self-sufficient in water
supplies with an environmentally-friendly purification
technology. This major update marks a high point in the
organisation’s move to meet Qatar’s national strategic
objectives of sound natural resource management,
while making use of the latest technology to improve
systems.

Mutaz Barshim turned again into a sport excellence
icon in London after winning the 2017 IAAF World
Championships last August. Only few days later, he
registered himself as the 2017 Diamond League
Champion and the first high jumper to be undefeated
all season since 2014.

All these efforts lead to the conclusion that AZF pays
well to align with the national vision, in order to assert
its leading position, being a main supplier and feeder to
Qatar’s sports.

Amid all this, AZF caters time and efforts to community
members to support their well-being. Summer time was
full of indoor activities to beat the heat. And yet to
come the outdoor season as the weather improves with
multiple sporting challenges for all.
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