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العالم يبدأ رحلته لكأس روسيا من قطر الرياضة

READY FROM QATAR TO FIFA WORLD CUP RUSSIA
Everyone is anticipating the 2018 FIFA World Cup Russia™ this summer, while some precompetition training happened in Qatar, the country that will host the 2022 FIFA World Cup.
Aspire Zone witnessed some of these preparations too.
From players to referees, some pre-competition preparations took place, here in Qatar. AZF
managed a comprehensive training camp for the Tunisian national football team. Both Aspetar,
member of AZF, and Qatar Football Association (QFA) ran programs for the candidates to become
official referees at the 2018 FIFA World Cup Russia™.

HIGHLIGHTS

 وبدأت. بدأ المعنيون في عالم كرة القدم باالستعداد مبكراً لهذا الحدث الكروي الضخم، ومن أجل ذلك. هذا الصيف2018 الجميع يترقب كأس العالم روسيا
.سواء كان المعنيون هم الالعبون أم حكام المباريات
، حيث شهدت مؤسسة أسباير زون عدداً من هذه االستعدادات،بعض التحضيرات تأخذ مجراها من قطر
ً
 بالتعاون مع االتحاد، عضو مؤسسة أسباير زون، كما قام مستشفى سبيتار.شامال للمنتخب التونسي لكرة القدم
ًفأدارت مؤسسة أسباير زون معسكراً تدريبيا
ً
.2018  بإدارة برامج لحكام كرة القدم المرشحين للتحكيم في مباريات كأس العالم روسيا،القطري لكرة القدم
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معسكر تونس التدريبي
 أقام،2018 ضمن استعداداته لكأس العالم لكرة القدم
المنتخب التونسي لكرة القدم معسكراً تدريبياً في يناير
 شمل المعسكر توفير المالعب التي تقوم.بأسباير زون
 إلى جانب خدمات الطب،أسباير لوجستيكس بإدارتها
 وخدمات،الرياضي ومختبرات األداء في مستشفى سبيتار
الضيافة من فنادق منطقة أسباير زون القريبة جداً من
 مما ساعد الفريق على التركيز على هدفه،المالعب
األساسي وهو التمرن لتحسين األداء واالستعداد
.لتحقيق أفضل النتائج
 مدرب المنتخب التونسي لكرة،ولقد صرح نبيل معلول
 "نحن سعداء ألننا في:قائال
، في هذا السياق،القدم
ً
 إن لم، والتي تعد من أفضل المرافق في العالم،أسباير
تكن األفضل من ناحية التدريب الرياضي والتعافي الطبي
".أو البحث العلمي

TUNISIAN TEAM’S TRAINING CAMP

The Tunisian national football team held a joint
press conference with AZF on the sidelines
of their training camp in Doha. Mohammed
Mubarak Al-Kuwari, Aspire Zone’s Chief
Marketing Officer, Nabil Maâloul, Head Coach
of the Tunisian team, Aymen Mathlouthi, the
team’s captain, , and a number of AZF’s senior
officials attended the press conference.

To prepare for the 2018 FIFA World Cup Russia™, the Tunisian national football team had a comprehensive
training camp in January in Aspire Zone. The camp services included pitches managed by Aspire Logistics,
Aspetar’s medical services and performance laboratories, as well as hospitality services from the nearby hotels
at Aspire Zone. This helped the team stay focused on its goal; training to improve performance and play.
“We are happy to be at Aspire, which is one of the best, if not the best venue in the world, whether for sports
training, medical recovery or scientific research,” said Nabil Maaloul, Head Coach of the Tunisian Football
National Team.

HIGHLIGHTS

إضاءات

خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده المنتخب
 بالشراكة مع مؤسسة،التونسي األول لكرة القدم
.أسباير زون
 وقائد،حضر المؤتمر كل من المدرب نبيل معلول
 والسيد محمد،المنتخب التونسي أيمن المثلوثي
 رئيس التسويق التنفيذي بمؤسسة،مبارك الكواري
.أسباير زون وعدد من كبار المسؤولين بالمؤسسة
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REFEREES’ READY, TOO
A total of 48 referees, 13 out of whom were video assistant
referees (VAR), completed a two-hour screening session at
Aspetar in February.
These tests included screening the referees’ cardiovascular,
respiratory, muscle and tendon conditions, along with many
other assessments. This process helps foresee and prevent any
possible injuries that may result during the game.
While in Doha, the referees took part in a series of FIFA
workshops hosted by QFA. The four major seminars were
supervised by famous Italian referee of his time Pierluigi
Collina, Chairman of the FIFA Referees Committee, and
Swiss Massimo Busacca, Executive Director of the Referees’
Department.
This was the first time that FIFA runs a series of seminars in
one country. In one year, no country had ever organised such
a number of referees’ courses.

ًحكام اللعبة جاهزون أيضا
، حكم فيديو مساعد13  من بينهم، حكم كرة قدم إلى سبيتار في فبراير48 وصل
. وكانت مدة الجلسة الواحدة ساعتين،من أجل إجراء فحوصات طبية
شملت هذه الفحوصات التأكد من حالة القلب واألوعية الدموية والجهاز
 فمن. إلى جانب العديد من التقييمات األخرى،التنفسي والعضالت واألوتار
شأن هذه العملية أن تساعد في توقع ومنع أية إصابات ممكنة قد تحدث
.أثناء المباراة
 شارك الحكام في سلسلة من ورش عمل،وفي أثناء تواجدهم في الدوحة
االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي استضافها االتحاد القطري لكرة
، حيث قام الحكم اإليطالي السابق الشهير ورئيس لجنة حكام الفيفا،القدم
 إلى جانب، باإلشراف على الندوات الرئيسية األربعة،بييرلويجي كولينا
. المدير التنفيذي إلدارة الحكام،السويسري ماسيمو بوساكا

HIGHLIGHTS

CHINESE SUPER LEAGUE
SIDE TIANJIN QUANJIAN

:فريق دوري السوبر الصيني
تيانجين غوانجيان

Chinese Super League (CSL) football club,
Tianjin Quanjian, held a training camp at
Aspire from 25 December 2017 to 5 January
2018. The Chinese club is third in the local
league table.

"أقام فريق دوري السوبر الصيني "تيانجين غوانجيان
 وحتى2017  ديسمبر25 معسكره التدريبي في أسباير من
 الفريق الصيني هو الثالث على جدول الدوري.2018  يناير5
.المحلي

Head coach, Paulo Sousa, commended on the
experience, “We couldn’t have asked for a
better training base where pretty much every
angle is covered.”
During the camp, Tianjin Quanjian played a
friendly match against Qatar Stars League
side, Al Sailiya, and the visitors triumphed by
1-0 score line.

.هذه هي المرة األولى التي يعقد فيها الفيفا سلسلة ندوات في بلد واحد
فلم يحدث من قبل أن نظمت أية دولة هذا العدد من الدورات التدريبية للحكام
.خالل عام واحد

إضاءات
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 "لم:قائال
،وعلق المدرب باولو سوزا على هذه التجربة
ً
 إنها تلبي جميع.نكن لنطلب قاعدة تدريب أفضل من هذه
." ًاحتياجاتنا تقريبا
 لعب الفريق الصيني مباراة ودية أمام،وأثناء المعسكر
 انتهت بفوز الفريق الزائر،"فريق دوري نجوم قطر "السيلية
.0 – 1 بنتيجة
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معسكرات تدريب النخبة
بايرن ميونيخ
بعد مرور أسابيع قليلة على المعسكر التدريبي لفريق بايرن
ميونيخ ،والذي يلعب في الدوري األلماني الدرجة األولى،
تبعهم فريق السيدات للتدرب أيضاً في الدوحة ،علماً بأن
هذا العام شهد المعسكر السنوي الثامن على التوالي
لفريق الرجال.

شهدت الفترة من  27يناير وحتى  3فبراير ،زيارة بعضاً من
أفضل العبات كرة القدم في العالم ألسباير ،لالستعداد
للدور الثاني من موسم الدوري األلماني الممتاز للسيدات.
كما كان المعسكر التدريبي فرصة لهم للتعرف أكثر على
ثقافة دولة قطر وتنشيط كرة القدم النسائية فيها.

وعلق توماس وورل ،مدرب فريق بايرن ميونيخ (سيدات)
قائال" :الظروف هنا مثالية وتسمح لنا
على المعسكر
ً
بالعمل على التفاصيل الصغيرة ،وهو ما يعد صعباً في
ألمانيا بسبب المناخ القاسي والثلج والمطر".

أنشطة على هامش معسكر السيدات
 )1زيارة المدرسة األلمانية الدولية في الدوحة ،حيث رحب
 70+طالباً بالفريق بطل العالم والفائز بالميدالية الذهبية،
وطرحوا أسئلة حول كرة القدم النسائية.
 )2لعب فريق نادي بايرن ميونيخ مباراة ودية مع العبات
قطريات (تتراوح أعمارهن ما بين  14وحتى  19سنة) أمام
 400متفرج ،حيث تكون كل فريق من العبات ألمانيات
وقطريات .تعد المباراة مبادرة من لجنة رياضة المرأة
القطرية ،وامتدت لمدة ساعة.
 )3حفل عشاء
ورحلة سفاري.

|
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ELITE TRAINING CAMPS
FC BAYERN MUNICH
A few weeks after the Bundesliga-team of
Bayern Munich came to Doha for their eighth
consecutive annual training camp, their
women’s team followed.

From 27 January to 3 February, some of the
world’s best female football players visited
Aspire Zone to get ready for the second
part of their season in the “Allianz Women’s
Bundesliga”. The training camp was also an
opportunity for them to know Qatar’s culture
and promote women’s football.
Head Coach Thomas Wörle, said about the
camp: “The conditions here are perfect and
allow us to work on small details of our game,
which would be very difficult in Germany
because of the harsh climate with snow and
”rain.

Side Activities for the Ladies' Camp
1) A visit to the German International School
in Doha. +70 students asked the World Cup
winner and Olympic gold medalist questions
about women’s football.
2) FC Bayern played a mixed friendly game
with Qatari girls (14 - 19 years) in front of
400 spectators. 2x30 minute long game was
as an initiative of Qatar Women’s Sports
Committee (QWSC).
3) A gala dinner at the Museum of Islamic Art
(MIA) and a desert safari.
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WTA AWARDS ASPETAR 2017 IRVING GLICK AWARD OF EXCELLENCE
The Women’s Tennis Association (WTA) awarded a medical team from Aspetar with the 2017 Irving Glick Award of
Excellence for providing the highest quality medical services to WTA athletes, last February.
The award recognised the contribution of physicians from Aspetar in supporting athletes at a number of major
tournaments, including the Qatar Total Open.

2017 سبيتار يحصل على جائزة إيرفينغ غليك للتميز لعام

Lisa Pataky, the WTA’s Primary Health Care Provider and Garbine Muguruza, the third-seeded Spanish tennis player,
presented the award to Mr. Khalid Ali Al-Mawlawi, Chief Administrative Officer at Aspetar, and Dr. Liesel Geertsema,
a Sports Medicine Physician at Aspetar, representing the medical team on the sidelines of the Qatar Total Open
2018.

تقديرا للخدمات الطبية التي يقدمها
2017 ) الفريق الطبي لسبيتار جائزة إيرفينغ غليك للتميز لعامWTA( منحت رابطة التنس للمحترفات
ً
. وآخرها كانت بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس للسيدات في فبراير الماضي،المستشفى لدعم الرياضيين في مختلف البطوالت الكبرى
 من السيدة ليزا،ممثل عن الفريق الطبي
ً
، والدكتور ليسيل جيرتسيما، رئيس الشؤون اإلدارية في سبيتار،تسلم الجائزة السيد خالد علي المولوي
. والالعبة األسبانية غاربين موغوروزا المصنفة الثالثة على العالم، مقدم الرعاية الصحية األولية لرابطة التنس للمحترفات،باتاكي

The Irving Glick Award of Excellence is the WTA Sport Sciences and Medicine Department’s highest honour. It is
named after the WTA’s most recognised physician in honour of his outstanding contributions to the field of tennis
and sports medicine for more than 20 years.

 وسميت بهذا اللقب تيمنً ا بطبيب،تعد جائزة ايرفينغ غليك للتميز أرفع تكريم تقدمه إدارة الطب الرياضي وعلومه التابعة لرابطة التنس للمحترفات
.عاما
ً 20 الرابطة "إيرفينغ غليك" الذي قدم إسهامات مميزة للرابطة في مجاالت التنس والطب الرياضي لما يزيد عن

HIGHLIGHTS

إضاءات
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THIRD PLACE AND TOP SCORER
AWARD FOR QATAR AT AFC U23
CHAMPIONSHIP
Qatar’s U-23 national football team finished in third place at
the 2018 AFC U-23 Championship that took place in January
in China.
With this result, the team managed to finish in the top four
out of 47 nations for the third consecutive AFC Championship
(2014, 2016 and 2018). None of Asia’s football powerhouses
(including the likes of Japan, South Korea, Iran, Iraq, Australia
or China) have achieved this result before.
Made up of Aspire Academy’s graduates and current studentathletes, Qatar U-23 team was the second youngest team in
the tournament.
Their player, Hashim Ali, became the youngest ever scorer in
the championship’s history at the age of 17. Forward Almoez
Ali’s six goals earned him the Golden Boot Award for the
tournament’s top scorer.

“The players’ mindset contributed to this result because they
believed in each other. I hope they continue in this stead,
because it is the way for the country and it will help the team
achieve more.”
Ivan Bravo
Aspire Academy Director General

15

البرونز وجائزة أفضل هداف لقطر في
 سنة لكرة القدم23 بطولة آسيا تحت
 سنة23 حصد المنتخب القطري لكرة القدم المركز الثالث في بطولة آسيا تحت
. والتي أقيمت في يناير الماضي بالصين،لكرة القدم
 تمكن الفريق من الحصول على مراكز متقدمة ضمن المربع،وبهذه النتيجة
 وذلك في،)2018 و2016 و2014 الذهبي للمرة الثالثة على التوالي (نسخ عام
 هذه النتيجة لم يتمكن أي من الفرق من. دولة47 البطولة التي تنافس فيها
 بما فيها منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وإيران والعراق،الوصول إليها من قبل
. والتي تعد األقوى في القارة اآلسيوية،وأستراليا والصين
 سنة يتكون من خريجي والعبي23 جدير بالذكر أن المنتخب القطري تحت
. ولقد كان ثاني أصغر فريق في البطولة.أكاديمية أسباير
 أصغر هداف في، ً عاما17  والذي يبلغ،"أصبح الالعب القطري "هاشم علي
 فحصد جائزة أفضل هداف في،" أما العب الهجوم "المعز علي.تاريخ البطولة
. أهداف6 البطولة بعد أن سجل

"عقلية الالعبين هي التي ساهمت في الوصول لهذه النتيجة ألنهم
، وأتمنى أن يستمروا على نفس هذا النهج.آمنوا بقدرات بعضهم البعض
فهذه هي الطريقة التي ستمكن قطر والفريق من تحقيق المزيد من
".اإلنجازات
إيفان برافو
مدير عام أكاديمية أسباير

هاشم علي
، ً عاما17 والذي يبلغ
أصغر هداف في تاريخ البطولة
Hashim Ali
The youngest
ever scorer in the
championship’s history
(17 years old)
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"العب الهجوم "المعز علي
حصد جائزة أفضل هداف
في البطولة
Forward Almoez Ali
Golden Boot Award
for the tournament’s
top scorer
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ESRAR RACE 2018
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2018 سباق إصرار

ESRAR RACE 2018
Obstacles races proved to be popular all around
the world. These fun-filled challenges require
determination and persistence. Year after
another, sports institutions and companies
launched similar competitions under different
names that carry much of the adventure, and
vary in difficulty.
AZF is the only sport organization in Qatar
that successfully managed a similar quest and
recorded regional echoes. Esrar Race was held
for the second year in a row over two days in
March at Aspire Park.

Qatar’s Olympic champion and the race
ambassador, Mutaz Barshim, took part in this
edition too. Mr. Mohammed Al Suwaidi, AZF’s
CEO and a number of AZF staff members
participated as well. Esrar Race 2018 was
organised in partnership with Diverse – a
Qatari business that specialises in sports
events management, Qatar Tourism Authority,
Ooredoo and Al Mosak, a fitness food company.

 إلى جانب عدد من موظفي مؤسسة أسباير زون،للسباق
 الرئيس التنفيذي،يتقدمهم السيد محمد خليفة السويدي
.للمؤسسة
نظمت مؤسسة أسباير زون هذا السباق بالتعاون
 ورعاية، الشريك التنظيمي،مع دايفيرس للفعاليات
 والمصكOoredoo و،الهيئة العامة للسياحة في قطر
.فتنس فود

HIGHLIGHTS

إضاءات

 لما،تحظى سباقات العوائق بشعبية كبيرة حول العالم
.تتطلبه من عزيمة ومثابرة وتحديات ال تخلو من المرح
 تطلق الهيئات والشركات الرياضية،فعاماً بعد عام
 وبأسماء مشوقة تعكس،سباقات مختلفة الصعوبات
.روح المغامرة التي تتمتع بها هذه السباقات
كانت مؤسسة أسباير زون من الجهات الرياضية في
دولة قطر التي نجحت في إطالق "سباق إصرار" لتخطي
،وإقباال جماهيرياً بالفعل
ً والذي القى نجاحا،العقبات
ً
حيث أقيمت فعاليات النسخة الثانية من السباق في
، بحديقة أسباير على مدار يومين2018 شهر مارس
 السفير الفخري،وبمشاركة البطل األولمبي معتز برشم
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:من وحي تنظيم السباق
إدارة إرث واستدامة مبتكرة
جدير بالذكر أن عوائق السباق تم تصميمها وتصنيعها من قبل
 مستخدمين مواداً معاد تدويرها من،فريق العمل بالمؤسسة
استاد خليفة القديم وبعض المواد المخزنة من بطولة األلعاب
 مما يؤكد على نجاح المؤسسة في إدارة،2006 اآلسيوية في
 في،إرث دورة األلعاب واالستفادة منه ألكثر من عقد كامل
.إطار تبنيها لمبادئ االستدامة

THE RACE EMBRACED
LEGACY MANAGEMENT AND
INNOVATIVE SUSTAINABILITY
It’s noteworthy that the race obstacles have
been designed and made entirely by AZF team
from recycled material that belongs to the old
construction of Khalifa International Stadium and
the 2006 Asian Games heritage. This demonstrates
AZF’s success in managing a legacy for more
than one decade and the attention it gives to
sustainability.
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"لقد عزمت ومجموعة من شباب المؤسسة خوض السباق
سويا
 وهي رسالة أننا يجب أن نسير،وعيننا على إنهاء السباق
ً
".لتحقيق أهدافنا وبكل إصرار
،محمد خليفة السويدي
الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون

“I was determined with a number of AZF’s employees
to take part in this race together, and our target was to
finish it. This is the message. We will walk together to
achieve our goals with determination.”

SUCCESS CROSSING BORDERLINES
The race attracted 13 male and female competitors from Kuwait
that took part in the individual and team categories. The most
prominent participation came from Kuwait’s 40-year-old Hanadi
Al Qallaf. Hanadi said she’s used to taking part in similar races.
She also noted how detail-oriented Aspire was by giving away
water to participants every one kilometer.

FACTS & FIGURES
382 male & female

participants in the individual category

108 participants in the teams’ category
Mohammed Khalifa Al Suwaidi,
AZF’s CEO

40 nations

represented in the race

21 obstacles

in the race

5 kilometers

(the race track)

CELEBRITIES IN THE RACE
• The Olympic champion Mutaz Barshim
• Qatar’s TV presenter Mohammed Saadon Al-Kuwari
• TV presenter, Ali Al Muslimani
• Mohammed Al-Suwaidi, AZF's CEO
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نجاح السباق يتعدى حدود قطر
، متسابقاً ومتسابقة من دولة الكويت13 استقطب هذا السباق اهتمام
 الكويتية: من أبرز المشاركات.والذين شاركوا في فئتي الفردي والفرق
 والتي أنهت كافة مراحل السباق وقالت، سنة40 ،المتسابقة هنادي القالف
 وأثنت على اهتمام أسباير،إنها معتادة على المشاركة في سباقات مماثلة
.بأدق التفاصيل كتوزيع المياه على المشاركين كل كيلومتر

حقائق وأرقام
متسابقا ومتسابقة في فئة الفردي
ً
382
 مشارك في فئة الفرق108
 عدد الدول التي ينتمي إليها المتسابقون40
عائقا في السباق
ً
21
) كيلومتر (مسار السباق5

أسماء بارزة في السباق
• البطل األولمبي معتز برشم

• اإلعالمي الرياضي القطري محمد سعدون الكواري
• اإلعالمي علي المسلماني

 الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون،• محمد السويدي
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AFC SPORTS PHYSIOTHERAPY
COURSE 2018
Building on the success of the 1st Asian Football
Confederation (AFC’s) Sports Physiotherapy
Course, which took place in 2016, Aspetar,
together with the AFC, organised the 2nd
edition of the course in March 2018. The
three-day course brought professionals and
practitioners from around the world to Qatar
for a unique and informative event.
The biennial course is designed to help
physiotherapists manage the challenges
and complexities of the ever-changing
modern game of football. This year’s event
examined the role of physiotherapists and
their contribution to supporting footballers’
recovery and rehabilitation, enabling them to
achieve optimal performances.
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دورة تدريبية عن العالج الطبيعي
الرياضي بالتعاون مع االتحاد
2018 اآلسيوي لكرة القدم
بعد نجاح النسخة األولى من دورة سبيتار التدريبية
 والتي،الختصاصيي العالج الطبيعي الرياضي في آسيا
 بالتعاون مع االتحاد،2016 أقامها المستشفى في عام
 أقيمت النسخة الثانية في مارس،اآلسيوي لكرة القدم
 على مدار ثالثة أيام وبحضور مجموعة من أمهر خبراء2018
.العالج الطبيعي في دولة قطر والعالم
تقام الدورة كل عامين وهي مصممة لمساعدة
المتخصصين في مجال العالج الطبيعي على التعامل
،مع التحديات والتعقيدات المتغيرة في عالم كرة القدم
مع التركيز هذا العام على دور اختصاص العالج الطبيعي
وإسهاماته في عملية شفاء الالعبين وإعادة تأهيلهم بما
.يمكنهم من تحقيق أفضل أداء ممكن على أرض الملعب

SUPPORT TO 2018 WINTER OLYMPICS
Aspetar collaborated with the International Olympic Committee
(IOC) Medical and Scientific Commission to provide worldleading medical services during the 2018 Winter Olympics, last
February. Two experienced sports medicine experts travelled
to Pyeongchang in South Korea for this purpose.
The two physicians joined 8 more medical professionals from
around the world to form the IOC’s Medical and Scientific
Commission Games Group.
Equipped with excellence in scientific research, the group
works on providing quality medical services to athletes during
the competitions.

2018 دعم دورة األلعاب األولمبية الشتوية
تعاون مستشفى سبيتار مع اللجنة األولمبية الدولية في الحفاظ على صحة
 خالل دورة األلعاب األولمبية الشتوية،الرياضيين وتقديم خدمات طبية متميزة
 حيث أوفد المستشفى، والتي أقيمت في فبراير الماضي،الثالثة والعشرين
اثنين من أمهر أطباء الطب الرياضي لدعم جهود اللجنة األولمبية في بيونغ
. بكوريا الجنوبية،تشانغ
 أطباء آخرين من مختلف بلدان8  انضم الطبيبان إلى فريق يتألف من،وبهذا
 للعمل سوياً ضمن فريق اللجنة الطبية والعلمية التابعة للجنة األولمبية،العالم
 حيث عمل الفريق على تقديم أفضل الخدمات الطبية لالعبين أثناء،الدولية
. معتمدين على التميز في البحث العلمي،المنافسات

2018 بعثة سبيتار لدورة األلعاب األولمبية الشتوية
ASPETAR’S DELEGATION TO 2018 WINTER OLYMPICS

 أمين إرغين.د

اختصاصي في الطب الرياضي ولديه خبرة بحثية وأكاديمية وعملية

 سيليستا غيرتسيما.د
اختصاصية في الطب الرياضي ولديها خبرة في العمل إلى جانب االتحاد الدولي
لكرة القدم (الفيفا) في كأس العالم

DR. EMIN ERGEN

DR. CELESTE GEERTSEMA

Sports Medicine Physician, with research, academic and on-thefield experiences

A sports medicine physician, with experience working alongside
FIFA in various World Cups
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INNOVATION: THE
OPPORTUNITY
Facilitated and led by Aspire Logistics’
director general, Mr Abdulla Nasser Al Naemi,
the Aspire marketing team in collaboration
with the performance team and internal
working groups, shared insights, resources
and techniques over the course of the 2 day
interactive, Aspire Logistics for a Reference
Organisation Design Workshop. Implementing
leading methodologies of design thinking is
just one of the ways Aspire Zone remains at
the forefront of innovation.
Employees from an array of departments
came together to ideate and co-design
innovative concepts built around the themes
of: performance, expectation and quality of
service, stakeholder relationships, and role
definition, which were uncovered during the
initial phase of the project.
Kicking off the workshop Mr Al Naemi
emphasised the importance of innovation
to generate more viable ideas. He noted,
‘In order to enhance our services we
need to think differently. By using design
thinking and innovation we can be more
adaptable… to design for comprehensive and
enjoyable services rather than just designing
by department’.
Held from Feb. 27-28, employees took part
in design-thinking activities to create and
innovate concepts, products, and services to
align with this notion. Not just an exercise,
the teams are now in the second phase of
innovation and will soon present their refined
concepts to the director general in hopes of
being funded and implemented across the
entire organisation.
This workshop is just one of the many ongoing initiatives to boost innovation across
Aspire Zone. Khalid Mansour, Brand Manager
& Design Facilitator stated, ‘We started the
first part of our journey last year with the
introduction of the 3E (Experience Event
Excellence) workshop and ultimately we
would like to get all Aspire staff engaged and
support them in learning to practice design
thinking as a means to be innovative at work
as well as in life’.
Several more exciting initiatives and
workshops will be released and rolled out in
the upcoming months at Aspire.
For more info email: design.thinking@aspirezone.qa

‘IN ORDER TO ENHANCE OUR SERVICES WE
NEED TO THINK DIFFERENTLY. BY USING
DESIGN THINKING AND INNOVATION WE
CAN BE MORE ADAPTABLE… TO DESIGN
FOR COMPREHENSIVE AND ENJOYABLE
SERVICES RATHER THAN JUST DESIGNING
BY DEPARTMENT’.

" تقع على عاتقنا مسؤولية تطوير تركيزنا

وتوجيه رؤيتنا حتى نصبح مؤسسة رائدة

 كما يتوجب على موظفينا.في إدارة الرياضة
تعزيز مفهوم الرياضة كجزء ال يتجزأ

."من ثقافتنا

االبتكار فرصة للريادة
 بقيادة السيد،قام فريق التسويق في مؤسسة أسباير
،عبد الله ناصر النعيمي مدير عام إسباير لوجستكس
وبالتعاون مع فرق العمل الداخلية بتنظيم ورشة عمل
تفاعلية حول مرجعية التصميم المؤسسي حيث تهدف
.المبادرة لمشاركة األفكار و المفاهيم و تقنيات الريادة
والشك بأن التفكير التصميمي هو أحد السبل التي تعزز
.من مكانة أسباير حتى تظل في طليعة االبتكار
اجتمع أفراد من قسمي المالية والعمليات معاً لطرح
ومناقشة األفكار والمفاهيم اإلبداعية التي تمحورت حول
األداء المؤسي والتوقعات وجودة الخدمة والعالقات مع
أصحاب المصلحة وتحديد األدوار والمسؤوليات والتي تم
.الكشف عنها خالل المرحلة األولى من المشروع
و قد شدد السيد النعيمي في بداية الورشة على أهمية
العودة إلى جذور مؤسسة أسباير والتي تتمركز حول
 وأضاف " تقع على عاتقنا مسؤولية.المرسوم األميري
تطوير تركيزنا وتوجيه رؤيتنا حتى نصبح مؤسسة رائدة في
 كما يتوجب على موظفينا تعزيز مفهوم.إدارة الرياضة
."الرياضة كجزء ال يتجزأ من ثقافتنا
وقد شارك الموظفون من مختلف أقسام مؤسسة أسباير
 فبراير في أنشطة تتمحور حول28  إلى27 في الفترة من
التفكير التصميمي بهدف خلق وابتكار مفاهيم ومنتجات
 ولم تكن هذه الورشة.وخدمات تتوافق مع هذه الفكرة
مجرد ورشة تدريبية حيث أن الفرق المشاركة انتقلت إلى
المرحلة الثانية من تطوير أفكار ومفاهيم مبتكرة التي
سيتم عرضها قريباً على المدير العام على أمل أن يتم
.تمويلها وتنفيذها في مختلف أنحاء مؤسسة أسباير زون
جزءا من سلسلة مبادرات تعليمية
ً تعد ورشة العمل هذه
مستمرة تهدف إلى تعزيز التطوير واإلبتكار في مختلف
 وسيتم طرح المزيد من المبادرات التي،أقسام المؤسسة
تتمحور حول التفكير التصميمي على مدار العام القادم
لتعزيز مكانة أسباير زون على المستوى العالمي العالمية
.كمؤسسة رائدة في إدارة الرياضة
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PIERRE DANIEL IS A
FRENCHMAN, RESIDING
IN QATAR, WHO TREKKED
ROUND THE WHOLE
COUNTRY IN 7 DAYS LAST
FEBRUARY. A DISTANCE OF
477.3 KM IN TOTAL.

The challenge was multifaceted as he was
running unassisted by his own, but never alone,
thanks to family, friends and fans’ support. The
challenge saw a world record attempt for the
fastest run from the North to the South of Qatar.
Daniel’s challenge aimed to showcase the power
of the human spirit and raise awareness of the
country’s natural beauty, as well as promoting
active living. We interviewed the cross-country
runner to tell us more about this demanding
journey. Daniel happens to be an AZF employee
too. He’s the Brand & Marketing Lead. This
initiative shows how much committed he’s to
AZF’s mission of promoting healthy lifestyle
within Qatar’s local community.
How did the idea come to you?
I already had done lots of walking across Qatar
from Doha Corniche to Dukhan, Zubara Fort to
Doha, Inland Sea to Doha, for example. Each
time, it was an amazing experience for me to
spend so much time in some of Qatar’s most
beautiful sceneries.
After completing several full distance Ironman
events, I developed a pleasure for running and
I started running more to compete in ultrarunning races. When I realized I could run very
long distances, it appeared that it was suddenly
possible for me to run around all the country
and fully experience its natural beauty.

"بيير دانيال" فرنسي يعيش
 جاءته فكرة الركض،في قطر
 وهو األمر. أيام7 حولها في
الذي قام به في فبراير
 ليتم جولة على،الماضي
. كم477.3 األقدام مسافتها
 فـ"بيير" كان يركض وحده،كان التحدي متعدد األوجه
 ولكن هذا األمر لم يعني تخلي.دون تلقي أية مساعدات
ً فلقد تلقى منهم دعما،عائلته وأصدقاؤه ومتابعوه عنه
 التي شملت محاولة تسجيل رقم،ال محدود خالل الرحلة
.قياسي في الركض من شمال إلى جنوب قطر
إن التحدي الذي قام به دانيال كان يهدف إلى إظهار
 إلى جانب إظهار النواحي،قوة اإلنسان والروح البشرية
 والتشجيع على اتباع نمط الحياة،الجمالية في طبيعة قطر
 فكان لنا هذه المقابلة مع العداء الذي عبر البالد.النشط
 فإن دانيال هو أحد، وبالمناسبة.ليخبرنا عن رحلته الشاقة
 فهو قائد العالمات التجارية،موظفي مؤسسة أسباير زون
 ولقد كانت هذه المبادرة أكبر دليل على.والتسويق
تشبعه برسالة المؤسسة التي تهدف إلى الترويج لنمط
.الحياة الصحي في المجتمع القطري
كيف وصلت إلى هذه الفكرة؟
 سيراً على،لقد قمت بقطع الكثير من المسافات في قطر
، على سبيل المثال من كورنيش الدوحة إلى دخان،األقدام
 وفي. ومن خور العديد إلى الدوحة،ومن الزبارة إلى الدوحة
 أجد بأن هذه التجربة مذهلة وممتعة بالنسبة لي،كل مرة
.وأنا أقضي الوقت في تأمل طبيعة قطر الجميلة
" أكثرIronman – وبعد أن أكملت سباق "الرجل الحديدي
 نمى لدي حب الركض وبدأت بالركض للمنافسة،من مرة
 وعندما وجدت بأنني.في سباقات المسافات الطويلة
 بدا لي بأنني سأتمكن،ًأستطيع ركض مسافات طويلة جدا
.من الركض حول الدولة ككل للتمتع بجمال طبيعتها
إن حبي لدولة قطر وللتحديات الذهنية والجسدية هو
 ومن ثم شعرت بأنه علي أن أشارك.ما ولّ د لدي الفكرة
.تجربتي هذه مع الناس

So really my love for Qatar and my love for
mental and physical challenges gave birth
to the idea. Then I felt I had to share this
experience with people.
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How much training did you need for this
journey? What was your training strategy?
It’s difficult to say exactly how much is required
for this physical challenge because in my case,
I go from one event to another and manage to
build upon an existing base.
I had initially a four-month plan but because we
wanted the public portal and other media to be
ready to deliver the challenge to the people, I
had to stretch it to 6 months which I found too
long.
I like to keep my training simple and efficient,
because I have to allow space for my family
and professional life. So I focused on 3 types of
sessions only. These are:
• Staircase intervals with weight vest:
1’ running up / 1’ running down (up to 12
repetitions and no rest in-between). Weight
would increase each week from 2 to 12Kg.
• Progression run (threshold session):
A short run of 2hrs max (around 20km) where
I would start gently and consistently increase
the intensity.
• Long run: This should be easy fartlek. This
means I get to pick my pace and give it
variations based on feeling. This session is
meant to be “low intensity” but for a long
duration. It aims to training the aerobic energy
system and train the body to be on the field
for a very long time. These long sessions
would vary between 3 -7.5hrs of non-stop
running.
Yoga and breathing exercises are totally
incorporated into my lifestyle. I practice them
several times every day. They help me manage
my energy levels.

ما هو حجم التدريب الذي احتجته لهذه الرحلة؟ وماذا
كانت استراتيجيتك للتدريب؟
 إنني أنتقل، ففي حالتي.من الصعب أن أحدد هذا األمر
من سباق أو فعالية إلى أخرى وأبني تدريباتي على هذا
.األساس
 ولكننا أردنا، أشهر في البداية4 كانت خطتي للتدريب
تطوير البوابة اإللكترونية والتأكد من جاهزية وسائل
 فاضطررت إلى تمديد،اإلعالم لنقل هذا الحدث للجمهور
.ً ولقد شعرت بأنها طويلة جدا، أشهر6 فترة التدريب إلى
 ألنني أضع في،اال
ًإنني أحب أن يكون التدريب بسيطا
ّ
ً وفع
، التي أحب أن أقضي الوقت معها،عين االعتبار عائلتي
 أنواع من التدريبات3  ركزت على، لذا.ًوحياتي المهنية أيضا
:وهي
:)أحماال (سترة الوزن
ً• صعود الساللم مرتديا
ً
 مرة دون12  مع تكرار هذا التمرين،نزوال
مرة صعوداً ومرة
ً
 كيلوجرام2  ومع زيادة الوزن كل أسبوع من،أخذ استراحة
. كيلوجرام12 وصوال إلى
كبداية
ً
 الركض لمسافة قصيرة:• الركض االرتقائي
 حيث أبدأ، كم) في مدة ال تتعدى الساعتين20 (حوالي
.ببطء وأزيد حدة الركض باستمرار
 والذي يعد نوعاً من الفارتليك:• الركض الطويل
فأنوع في سرعتي
ّ .") السهل "أي اللعب السريعfartlek(
 وهو تدريب يعد منخفض،أثناء الركض بحسب ما أشعر به
 ويهدف إلى تدريب نظام،الشدة ولكنه يأخذ مدة طويلة
الطاقة الهوائية (النفس) وتدريب الجسم على اللعب في
 تتراوح مدة جلسات التدريب هذه.الميدان لفترة طويلة
. ساعات دون توقف7.5  إلى3 ما بين
إضافة إلى ذلك فإن تمارين اليوغا والتنفس تعد جزءاً ال
، فإنني أمارسها مرات عدة كل يوم،يتجزأ من نمط حياتي
.ألنها تساعدني على إدارة مستويات الطاقة لدي

What was your motivation to keep going
during the journey? What was your survival
strategy?
The idea I had of how this challenge would go
was very different of what really happened.
First, I totally underestimated the toll of
carrying 15kg on my back all the time. But
through all my different adventures and like
many endurance athletes, I’ve learnt to live
with the pain. When my body finally adapted,
it felt much better on Day 3.
Elements also got in the way. Day One was
really hot. On Day Two, I had to run 60km
in a strong head wind and the temperature
dropped at night, so that I had hypothermia.
I had to take immediate action to make sure
the adventure would not turn into a drama. It’s
really funny because that was on my list of top
3 things to avoid.
On Day Three, when I was fighting hypothermia,
the thought crossed my mind that I may not
succeed. But even at that time, I was determined
to go as far as possible for the people that were
supporting me and for myself.
In my opinion, success comes from how much
we are prepared and from our ability to adapt
and accept additional difficulties without losing
hope or motivation.

ما الشيء الذي أبقاك متحفزاً طوال هذه الرحلة؟
وماذا كانت استراتيجيتك للبقاء؟
إن فكرتي حول هذا التحدي في البداية كانت مختلفة
 استخفيت بالوزن الذي كنت،فأوال
.تماماً عما حصل بالفعل
ً
 ولكن من.) كجم15 أحمله على ظهري طوال الوقت (وهو
،خالل جميع مغامراتي ومثل العديد من رياضيي التحمل
 وشعرت بالتحسن في اليوم الثالث بعد،تعلمت بأن أتأقلم
.أن بدأ جسمي يتعود على الحمل
 كان الجو، ففي اليوم األول.وهناك أمور أخرى حدثت
 كم وكانت60  ركضت مسافة، وفي اليوم الثاني.ًحاراً جدا
 مما أدى إلى،ليال
ً الرياح قوية وانخفضت درجة حرارة الجو
 وكان علي تدبر أمري.انخفاض درجة حرارة جسمي بالتالي
 وهذا األمر كان.بسرعة لئال تنقلب هذه المغامرة إلى دراما
.من األمور الثالثة التي أوليتها أهمية لتجنب حدوثها
 وأنا ال زلت أعاني من انخفاض درجة،وفي اليوم الثالث
 ولكن حتى في هذا. بدأت أفكر بأنني لن أنجح،الحرارة
 كنت عازماً على االستمرار ألقصى درجة ممكنة،الوقت
.من أجل األشخاص الذين كانوا يدعمونني ومن أجل نفسي
 إن النجاح ال يأتي من االستعداد ولكن من،من وجهة نظري
قدرتنا على التأقلم وتقبل الصعوبات اإلضافية من غير أن
.نفقد األمل أو الحافز

33

34

HE ADWAY

|

انـطـالقـة | دوريـة أســـبـايـر

P ERIODI C AL

2018 | أبريل

APRIL | 2018

Describe your journey in 3 words.
EPIC: The intensity of the experience kept on
increasing every day until my finish under the
pouring rain at Katara.

How much rewarding do you find running, in general, and that
journey, in specific?
Running and other endurance sports as well sometimes can put
you in a different mental state. It is for me a time for introspection
and cleansing. Every time I go through such an adventure, it’s
like I pushed a reset button. I come back ready to enjoy life and
people even more, and to start new projects.
What’s your advice to the next one to do a run around Qatar?
That’s a tough question. What worked for me that time may
not be working for others or even for myself again. However, I
would probably tell them to do it out of love and passion. This
is the best motivation. Then, I’ll probably tell them to expect the
unexpected. Staying relaxed and in control in the face of the
adversity is probably the best way to overcome it.
What was your favorite part or memory of the journey?
There are so many. I would probably highlight one more time
how incredibly empowering was the support I received from
people. I was in touch with the followers every day and in some
of the darkest moments. Their intensions were pure. I believe we
all have it in us to do great things and greatness most probably
lays in our ability to build and exchange with others.

 وهذه الرحلة،إلى أي مدى تعتبر الركض أمراً مجزياً بصفة عامة
بصفة خاصة؟
 إنها.إن الركض ورياضات التحمل يمكنها أن تضعك أحياناً في حالة عقلية مغايرة
 فكأنني، ففي كل مرة أقوم بها بمغامرة.بالنسبة لي فرصة للتفكر وتطهير الذات
 أعود وأنا مقبل على االستمتاع بالحياة واالستمتاع مع الناس.قد بدأت من جديد
.أكثر من ذي قبل وألبدأ مشاريع جديدة
ما هي النصيحة التي توجهها للشخص التالي الذي سيقوم بهذه
الرحلة حول قطر؟
 فالعوامل التي أدت إلى نجاحي هذه المرة قد التساعد اآلخرين.هذا سؤال صعب
 ولكن يمكنني القول. وال حتى أنا شخصياً إن قمت بتكرار التجربة،في مرات قادمة
 وربما. فهذا أفضل حافز،بأنني أنصحهم بأن يقوموا بهذا العمل ألنهم يحبونه
 إن االسترخاء وإبقاء األمور.يمكنني أن أقول لهم بأن يتوقعوا ما ال يمكن حدوثه
.تحت السيطرة هو أفضل ما يمكن عمله في حالة مواجهة الصعوبات
ما هي أجمل ذكرى تحتفظ بها من هذه الرحلة؟
 ولعل أبرزها هو مقدار الدعم الذي حصلت عليه من.هناك الكثير من الذكريات
 ولقد بقيت على تواصل مع المتابعين كل يوم وفي أسوأ.الناس والذي ال ُيصدق
 إنني مؤمن بأننا جميعاً نستطيع القيام بأمور. لقد كانت نواياهم صافية.اللحظات
.عظيمة وبأن العظمة تكمن في قدرتنا على التواصل مع اآلخرين

HUMAN: The response from the people of
Qatar was absolutely amazing, so much good
vibes and positive energy.
INSPIRATIONAL: It was an immense surprise
and pleasure to see how much my story
“talked” to people and how some are using it
for their own self-development. On the other
way around, I am truly touched and inspired
by how much support I received from people.
This will certainly affect me positively for the
rest of my life.

Supported by AZF’s IT

. كلمات تصف بها رحلتك3
 إن شدة هذه التجربة كانت تزداد في كل:ملحمية
 عند،يوم حتى النهاية عندما كنت أركض تحت المطر
.وصولي لكتارا
 التجاوب الذي حصلت عليه من الناس في قطر:إنسانية
. فلقد تلقيت منهم الطاقة اإليجابية،مذهال بالفعل
كان
ً
 لقد كانت مفاجأة مذهلة وسعادة كبيرة حين رأيت:ملهمة
كيف أن قصتي تحدثت إلى الناس وكيف أنهم استلهموا
ً لقد تأثرت كثيرا، وفي الوقت ذاته.منها العبر لتطوير ذاتهم
 وهو،وألهمني مقدار الدعم الذي حصلت عليه من الناس
.قطعاً ما سيؤثر علي إيجابياً لبقية حياتي

دعم تقني من مؤسسة أسباير زون

The run was supported by AZF’s technology, a
custom application built by the IT Department,
which was running on Qatar’s resident phone
with live broadcast via a tracking portal

قامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بمؤسسة أسباير زون
 من خالل تطبيق تم صنعه،بتقديم الدعم التقني الالزم
متصال بهاتف العداء مع بث حي
 وكان،خصيصاً لهذا الغرض
ً
على موقع أسباير زون

The system enabled to show live features
such as heart rate monitoring, GPS tracking,
analytics of speed and distance, social feeds
and weather. This technology was originally
developed for the Samla Race in 2017 but was
refined for that challenge.

كان هذا النظام يسمح بعرض مباشر لمراقبة دقات قلب
 وتحليل سرعته،GPS  مع تحديد موقعه من خالل الـ،العداء
والمسافة التي قطعها وعرض مشاركاته على مواقع
 إن هذه التكنولوجيا تم.التواصل االجتماعي وحالة الطقس
 ومن ثم تم إعادة2017 تطويرها في األصل لسباق صملة
.تطويرها لتتالءم مع طبيعة هذا التحدي

The run was also supported by MBM transport,
Katara, Garmin, Xtork and Pro-TV.

 للنقلMBM جولة دانيال كانت أيضاً تحظى بدعم كل من
) ومجلةGarmin( ) وكتارا وغارمينMBM transport(
.)Pro-TV(  وبرو تي فيXtork
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2018 اليوم الرياضي للدولة
 احتفلت مؤسسة أسباير زون،للعام السابع على التوالي
 والذي وافق هذا العام يوم الثالثاء،باليوم الرياضي للدولة
 شهدت الفعاليات مشاركة كبار الشخصيات.) فبراير13(
 إلى جانب مشاركة،والموظفين في المؤسسة والدولة
.جماهيرية واسعة

NATIONAL SPORT DAY 2018
For the seventh year in a row, Aspire Zone
Foundation celebrated the National Sport
Day. This year, it was marked on the 13th of
February and saw the participation of AZF’s
senior management and Qatar’s VIPs, alongside
a wide public presence.

 رئيس مؤسسة،مشاركة المهندس هالل جهام الكواري
 الرئيس، والسيد محمد خليفة السويدي،أسباير زون
، والسيد عبدالله ناصر النعيمي،التنفيذي للمؤسسة
 إلى جانب موظفي،المدير العام ألسباير لوجستيكس
.المؤسسة في المسير حول البحيرة

Engineer Hilal Jeham Al Kuwari, AZF’s
President, Mr. Mohammad Khalifa Al-Suwaidi,
AZF’s CEO, and Mr. Abdulla Nasser Al-Naemi,
Aspire Logistics’ DG, together with a number
of AZF staff members, took part in the Staff
Lakeside Walk.

FEATURE

ملف خاص
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AZF held a volleyball tournament that saw the
participation of both HE Salah bin Ghanem
Al Ali, Minister of Culture and Sport, and HE
Hassan Al Thawadi, Secretary General of the
Supreme Committee for Delivery and Legacy.
Aspire Academy team won the tournament.
The Winning Team Players:
Abdallah Al-Afifi
Hassan al Janahi
Ismaeel AlSheeb
Mohammed Abu Wattfa
Isa Haji
Ahmed Al Lahori
Saleh Albriki
Ghassan Alyahri

HE Salah bin Ghanem Al Ali, Minister of Culture and Sport,
and HE Hassan Al Thawadi, Secretary General of the
Supreme Committee for Delivery and Legacy, took part in the
volleyball tournament.

Team’s Management
Ali Sultan Fakhroo
Badr Al Hay
Khalid Al Hamar

، وزير الثقافة والرياضة،مشاركة سعادة السيد صالح بن غانم العلي
 األمين العام للجنة العليا للمشاريع،وسعادة السيد حسن الذوادي
. في مباريات كرة الطائرة،واإلرث

FEATURE

ملف خاص

أقامت المؤسسة مباريات كرة الطائرة بمشاركة سعادة
، وزير الثقافة والرياضة،السيد صالح بن غانم العلي
 األمين العام للجنة العليا،وسعادة السيد حسن الذوادي
 وكان الفوز من نصيب فريق أكاديمية.للمشاريع واإلرث
.أسباير
:أسماء أعضاء الفريق
عبدالله العفيفي
حسن الجناحي
اسماعيل الشيب
ناصر المير
محمد أبو وطفه
عيسى حاجي
أحمد الالهوري
صالح البريكي
غسان اليهري
:الطاقم اإلداري
علي سلطان فخرو
بدر الحاي
خالد الحمر
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فعاليات أسباير باليوم الرياضي جذبت
مختلف فئات المجتمع

Aspire’s events on National
Sport Day attracted the
community
different
categories

تم إطالق االتحاد القطري للعبة "الدودج بول" في اليوم
 واستهل بعرض، بحديقة أسباير2018 الرياضي للدولة
 والتي تتطلب من،مرح يعكس روح هذه اللعبة السريعة
.الالعبين إصابة الفريق المنافس بالكرات لتسجيل النقاط
ذلك في الوقت الذي يحاول فيه الفريق الخصم الهرب
.والقفز والمناورة لتجنب الكرة
Qatar Dodgeball Federation was launched on
National Sport Day 2018 in Aspire Park, with
a demonstration of the fun-spirited sport. The
game is fast and requires players to try to hit
the opposing team with balls to score points.
All while dodging, jumping and maneuvering
the throws of rival players.

Great public participation
in AZF’s many activities

FEATURE

ملف خاص

مشاركة جماهيرية واسعة
في مختلف الفعاليات
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نتطلع إلى استقبالكم
في فعالياتنا القادمة
LOOKING FORWARD
TO WELCOMING YOU IN
OUR UPCOMING EVENTS

Great public participation in
AZF’s many activities

FEATURE

ملف خاص
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بداية موفقة هذا
الموسم لالعبينا في
بطوالت ألعاب القوى
SUCCESSFUL START TO
OUR ATHLETICS SEASON
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The new athletics season started with outstanding results for
Qatar by Aspire Academy’s graduates and current studentathletes.
Qatar’s high jump superstar, Mutaz Barshim, as well as middleand long- distance champion, Abubaker Haydar, managed to
win gold at the 8th Asian Indoor Athletics Championships that
took place in February in Teheran, Iran. The two stars graduated
from Aspire Academy and have already left their marks in
Qatar’s athletics history.
The 26-year-old Qatari high jumper topped a world-leading
2.38m. Barshim commented on this victory: "I'm really happy.
It's my best opening ever, a championship record and a world
lead."
Fellow Aspire graduate and runner, Haydar, showed an
exceptional performance in the 800 meters, finishing first
in 1:51.98. An injury left the young Aspire graduate out of
competition for a year and a half. His return to competitive
running in Tehran is a promising step for Haydar, who is eager
to represent his country successfully at the 2019 IAAF World
Championships in Doha.

49

بدأ موسم ألعاب القوى الجديد بنتائج مبهرة لقطر أحرزها خريجو أكاديمية أسباير
.وطالبها الرياضيين
 وعداء المسافات المتوسطة، معتز برشم،أحرز كل من بطل الوثب العالي
 الميدالية الذهبية كل في مجاله في بطولة آسيا، أبو بكر حيدر،والطويلة
أللعاب القوى داخل الصاالت الثامنة والتي أقيمت في فبراير بالعاصمة اإلرانية
 تخرج النجمان في أكاديمية أسباير ولقد تركوا بصمة واضحة في تاريخ.طهران
.ألعاب القوى القطري
 من إحراز رقم قياسي، سنة26  والذي يبلغ،تمكن بطل الوثب العالي القطري
 إنها.قائال "إنني سعيد للغاية
 ولقد علق برشم على فوزه.م2.38 عالمي قدره
ً
." رقم قياسي في بطولة وريادة عالمية:أفضل بداية لي على اإلطالق
، متر800 أداء استثنائياً في سباق
ً  فلقد أظهر، العداء حيدر،أما زميله خريح أسباير
 فاإلصابة كانت قد أثرت على.1:51.98 عندما أحرز المركز األول في وقت قدره
 وعودته للعب التنافسي في طهران.أداء خريج أسباير الشاب لمدة عام ونصف
. بالدوحة2019 تعني بأنه مستعد للمنافسة في بطولة العالم أللعاب القوى

The Next Champions Chapter
Aspire student-athlete, Bassem Hemeida, coached by Lee
Christopher, obtained a world championship qualifying
standard time for 400m hurdles during an athletics meeting in
Canberra, Australia. He achieved 52.79 in 400m hurdles, which
is a leading time for U20 category in 2018.
Aspire graduate, Nuh Andu, coached by Lubos Benko, achieved
the IAAF World U20 Championship qualification standard in
high jump with a leap of 2.20m during a recent competition
in Slovakia. He is currently ranked 2nd in the world as an U20
athlete.
Moaz Ibrahim, coached by Ivica Jakeljic, had the longest discuss
throw since 2015 in the U20 category with 66,47 meters – a
world lead with the 1,75kg discuss. He is currently ranked the
world’s number 1 in U20 for throwing a 1,75 and 2 kg discuss.
Thanks to these performances, all of them have already
qualified for the IAAF World U20 Championships to be held in
July in Finland.

Young and Promising
Athlete: Aman Basheer
Coach: Hamdi Mhirsi
Achievement: broke Qatar’s long jump
record in the QAF Indoor Athletics
Competition (from 5.76m to 6.00m)

أبطال المستقبل
" الذي يتدرب على يد "لي كريستوفر،"فلقد تمكن الطالب "باسم حميدة
 متر حواجز يمكنه من الفوز بلقب بطولة400 من إحراز وقت قياسي في سباق
 حين، وذلك في أثناء مشاركته بلقاء لالعبي القوى بكانبيرا في أستراليا،عالمية
 سنة20  وهو رقم قياسي في فئة تحت، في السباق52.79 حقق زمناً قدره
.2018 للعام
 فلقد حقق، الذي يتدرب على يد لبوس بينكو، نوه أندو،أما خريج أسباير
، سنة20 رقماً قياسياً في الوثب العالي في بطولة العالم أللعاب القوى تحت
، متراً في المنافسة التي عقدت في سلوفاكيا2.20 بقفزة وصل ارتفاعها إلى
. سنة20 وهو المصنف الثاني عالمياً في فئة تحت
 فلقد حقق أطول، الذي يتدرب على يد ايفيكا جاكلجيك،أما معاذ إبراهيم
66.47  سنة بمسافة وصلت إلى20  في فئة تحت2015 رمية قرص منذ العام
 الالعب يصنف األول. كجم1.75 متراً – وهو الرقم الرائد عالمياً في رمي القرص
.) كجم2 و1.75  سنة (عن القرص20 عالمياً حالياً في فئة تحت
 فلقد تمكنوا جميعاً من التأهل لبطولة،وبفضل هذا األداء المتميز لطلبة أسباير
. سنة والتي ستقام في يوليو بفنلندا20 العالم أللعاب القوى تحت

جيل واعد
 أمان بشير:الالعب
 حمدي مهيرسي:المدرب
 كسر الرقم القياسي السابق لقطر في الوثب:اإلنجاز
الطويل في منافسة بطولة االتحاد القطري أللعاب
)متر6 م إلى5.76 القوى (من

Athlete: Jaber AlMamari

 جابر المعماري:الالعب

Coach: Lee Christopher,

 لي كرستوفر:المدرب

Achievement: broke Qatar’s Indoor Youth
Record with a time of 8,13 seconds in
60m hurdles

 حطم الرقم القياسي لقطر داخل الصاالت:اإلنجاز
 ثانية8.13  م حواجز بزمن قدره60 (شباب) في سباق

أبريل | 2018
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ROARING SUCCESS FOR THE 2ND
ASPIRE INTERNATIONAL KITE
FESTIVAL

حظي مهرجان أسباير الدولي الثاني للطائرات الورقية
والذي أقيم في حديقة أسباير على مدار أربعة أيام
متواصلة في شهر مارس بنجاح منقطع النظير ،وبمشاركة
 23فريقاً من مختلف دول العالم.
The 2nd Aspire International Kite Festival
2018 recorded roaring success last March. The
four-day carnival was fun-filled and saw the
participation of 23 nations at Aspire Park.

INSIGHT

نجاح مبهر للنسخة الثانية من مهرجان
أسباير الدولي للطائرات الورقية

تحت المجهر
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An awarding ceremony was held in the presence of Mr.
Mohammad Khalifa Al-Suwaidi, AZF’s CEO, Mrs. Kholoud Elhail,
Chairperson of the Organising Committee of the Festival,
alongside the sponsors’ representatives.

أقيم حفل تسليم الجوائز في ختام المهرجان بحضور كل من السيد محمد
 رئيس، والسيدة خلود الهيل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة،خليفة السويدي
. إلى جانب ممثلين عن رعاة المهرجان،اللجنة المنظمة للمهرجان

To prepare the national team for the
competition, members of the organising
committee set up a number of workshops,
delivered by international renowned kite flyers
in the months leading up to the main event.
The
festival
also
showcased
AZF’s
support for SMEs, with a number of local
companies who took part, and marked huge
media participation.

 قام أعضاء،في إطار تحضير الفريق القطري للمنافسة
اللجنة التنظيمية بعقد ورش عمل لتدريب الفريق على
، على أيدي العبين ومدربين عالميين مشهورين،المنافسة
.وذلك في األشهر السابقة للحدث الرئيسي
كما شكل المهرجان فرصة لرواد األعمال الصغيرة
 كما حصل على اهتمام.والمتوسطة لعرض منتجاتهم
.إعالمي كبير
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PHOTOGRAPHY COMPETITION

مسابقة التصوير الفوتوغرافي

INSIGHT

تحت المجهر
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MEDIA COMMUNICATION FOR THE FESTIVAL
During the 2nd Aspire International Kite Festival 2018, many
efforts were happening behind the scenes that eventually
showed up via the media coverage that was ensured by AZF’s
media team.
TV shows and reports broadcasted the action, be it live or
recorded. The local media coverage was big enough to make the
picture reach a large audience who enjoyed the entertainment,
either by watching or by being encouraged to stop by. What
made this festival’s media coverage so special?
1) A press conference was held ahead of the festival to reveal
this year’s edition. During the conference, an announcement
was made, too, to celebrate the winner of the best media
coverage from last year.
2) 31 interviews were conducted after the conference with
the spokespeople and they are:

،السيد محمد خليفة السويدي
الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير
زون والمتحدث الرسمي في المؤتمر
الصحفي الخاص بمهرجان أسباير
الدولي الثاني للطائرات الورقية

) تم عقد مؤتمر صحفي قبل المهرجان للكشف عن تفاصيل نسخة هذا1
 وتم فيه اإلعالن عن الجهة الفائزة بأفضل تغطية إعالمية عن نسخة،العام
العام السابق
: وهم، مقابلة مع المتحدثين الرسميين خالل المؤتمر31 ) تم عقد2

3) This year, a media coverage competition was held with two
categories:

 وانقسمت إلى،) أقيمت مسابقة ألفضل تغطية إعالمية هذا العام3
 وهما،فئتين

• Diamond Kite Prize (Best Overall Coverage) for TV and Radio
went to Al Kass TV for the Best Overall Coverage. They were
present throughout the 4 days and had a live studio on site.
They also covered the press conference.

Mohammed Bin Fahd Al
Thani, Member, Aspire 2nd
International Kite Festival
Organising Committee

 كانت مشاركة جميع وسائل،فما بين برامج وتقارير وبث حي مباشر أو مسجل
اإلعالم المحلية واسعة وأمنت وصول الصورة والكلمة إلى شريحة واسعة من
المجتمع الذي استمتع بهذه األجواء سواء على أرض الواقع أو من خالل التقارير
 فبماذا تميزت التغطية اإلعالمية للمهرجان؟.والمقابالت التي تم بثها ونشرها

 الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون،• السيد محمد خليفة السويدي
 الرئيس التنفيذي لشركة أسباير كتارا للضيافة،• السيدة خلود الهيل
 قائد فريق قطر للطائرات الورقية،• السيد سعود المهندي
• محمد بن فهد آل ثاني
• العنود المسند
• سمية القصابي

• Diamond Kite Prize (Best Front Cover/First Page for the Press
went to Mr. Farid Abdul Baqi from Al Raya Newspaper

 عضو اللجنة،محمد بن فهد آل ثاني
المنظمة لمهرجان أسباير الدولي
الثاني للطائرات الورقية

 كانت هناك العديد،2018 ضمن فعاليات مهرجان أسباير للطائرات الورقية الثاني
من الجهود التي جرت من خلف الكواليس ولكنها ظهرت على الساحة من خالل
.التغطية اإلعالمية التي ّأمنها الفريق اإلعالمي للمؤسسة

Mohammad Khalifa Al-Suwaidi, CEO, Aspire Zone Foundation
Mrs. Kholoud Al Hail, CEO of Aspire Katara Hospitality
Mr. Saud Al-Muhannadi, Qatar’s team captain
Mohammed Bin Fahd Al Thani
Al Anoud Al Misnad
Sumaya Al-Qasabi

•
•
•
•
•
•

Mr.
Mohammad
Khalifa
Al-Suwaidi, CEO of Aspire
Zone Foundation and the
spokesperson during the
2nd Aspire International Kite
Festival press conference

التواصل مع اإلعالم خالل المهرجان

4) A total of
the festival.

137 interviews

5) A total of 27 media
were present throughout.

were held throughout

outlets (press, TV and radio)

 الماسة" من نصيب/ وكانت جائزة الطائرة الورقية "دايموند،• جوائز الصحافة
 عن أفضل تغطية لصفحة الغالف،الصحفي فريد عبد الباقي من جريدة الراية
أو الصفحة األولى
/ وكانت جائزة الطائرة الورقية "دايموند،• جوائز اإلعالم المرئي والمسموع
 حيث كانت متواجدة،الماسة" من نصيب قناة الكاس عن أفضل تغطية شاملة
 أيام وأقامت استديو بث مباشر من قلب الحدث إلى جانب تغطية4 على مدار الـ
.المؤتمر الصحفي

137 :) وصل مجموع اللقاءات ككل4

) وصل عدد وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروئة التي5

27 :شاركت
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دبلوم من معهد جسور لموظفي أسباير

JOSOOR CERTIFICATION TO AZF STAFF
AZF’s CEO, Mr. Mohammad Khalifa Al-Suwaidi, honored a number of AZF
employees for completing the Major Events & Sports Management Diploma,
provided by Jossoor Institute, alongside the universities of Georgetown, Leads
and Liverpool.

 عدداً من موظفي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون،كرم السيد محمد خليفة السويدي
ّ
،مؤسسة أسباير زون الذين أنهوا دبلوم إدارة الفعاليات الكبرى والرياضة المقدم من معهد جسور
.بالتعاون مع جامعة جورجتاون وليدز وليفربول

The one-year program was made of 6 stages, aiming to produce a generation of
pioneers who can contribute to the 2022 FIFA World Cup efficiently.

 بهدف تخريج جيل من الرواد القادرين على المساهمة، مراحل لمدة عام6 تم تقديم البرنامج على
.2022 بكفاءة في كأس العالم

GALLERY
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A street exhibition has been installed in Aspire
Zone, in celebration of Qatar’s long-standing
sports spirit that is documented by postal
stamps. The art wall is part of an agreement
between AZF and Qatar Post.

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
HONORS ASPETAR
The Ministry of Public Health honored Aspetar for passing the
evaluation of the "Patient Safety Friendly Hospital initiative".
This initiative is developed by the World Health Organization's
Regional Office for the Eastern Mediterranean (WHO-EMRO) to
measure the level of patient safety in the hospitals.
Mrs. Huda Al-Katheeri, Acting Director of Health Care Quality
and Patient Safety Department at the Ministry of Public Health,
presented the certificates of appreciation and trophies to Mr.
Mohammad Khalifa Al-Suwaidi, Director General of Aspetar and
CEO of AZF.

،تم إنشاء معرض للمشاة في الشارع بأسباير زون
يحتفي بروح الرياضة القطرية وتاريخها المدون
 إن هذا الحائط الفني عمل يندرج.عبر طوابع البريد
ضمن اتفاقية موقع عليها بين مؤسسة أسباير زون
.وبريد قطر

قدم مستشفى سبيتار خدماته
الطبية لعدد من البطوالت
الرياضية مثل بطولة كأس كتارا
العالمية للكرة الطائرة الشاطئية
 وبطولة العالم للسباحة2018
 هوسا/ في المياه المفتوحة فينا
.2018  وسباق صملة،2018 ماراثون

تكريم وزارة الصحة العامة لسبيتار
كرمت وزارة الصحة العامة مستشفى سبيتار بمناسبة اجتيازها التقييم
 تم تطوير."الخاص بمبادرة "المستشفيات الصديقة لسالمة المرضى
الصحة
بمنظمة
ّ
المبادرة من قبل المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
ّ
.العالمية لقياس مستوى سالمة المرضى في المستشفيات
ّ
 مدير إدارة جودة الرعاية الصحية،قامت السيدة هدى عامر الكثيري
 بتسليم شهادات،وسالمة المرضى بالوكالة فى وزارة الصحة العامة
 مدير،التكريم والدروع الخاصة بالتقييم إلى السيد محمد خليفة السويدي
.عام مستشفى سبيتار والرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون

GALLERY
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Aspetar provided its medical
services to a number of
sporting events, like KATARA
Beach Volleyball Cup 2018, the
FINA/HOSA 10km Marathon
Swim World Series 2018, and
Samla Race 2018.
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 أطلقت مؤسسة،ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية
 بالشراكة مع مجلس قطر للمباني،أسباير زون
ً وذلك إيمانا،)Green Hero App(  تطبيق،الخضراء
 وتشجيعاً لموظفيها على،بمبادئ االستدامة البيئية
المساهمة في هذا المجال من خالل أنشطة شهرية
.متنوعة ومستمرة طوال العام

As part of its CSR initiatives, AZF launched
the Green Hero App, in collaboration with
Qatar
Green
Building
Council
(QGBC).
The App supports a full year calendar
of activities that encourage AZF staff to
show how much they care and commit to
environmental sustainability.

As one of our CSR initiatives, AZF took part
in Tarsheed Carnival, which was organised by
Qatar General Electricity and Water Corporation
“KAHRAMAA”. AZF’s booth had the honor to
welcome HE Mr. Mohammed Saleh Abdulla
Al Sada, the Minister of Energy and Industry
of Qatar.

 شاركت مؤسسة،انطالقاً من مسؤوليتها المجتمعية
 الذي نظمته المؤسسة،"أسباير زون في كرنفال "ترشيد
 في حديقة،)العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء
 وحظي جناح المؤسسة.كهرماء للتوعية بالثمامة
 وزير،بتشريف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
.الطاقة والصناعة في قطر

GALLERY
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THE SECOND EDITION OF ASPIRE LAKE
FESTIVAL: FACTS & FIGURES
• Attracted more than 43.000 visitors.

 حقائق وأرقام:مهرجان بحيرة أسباير الثاني
. ألف زائر43 • جذب ما يزيد عن

• +3000 seats were added on the second day due to public
demand. That doubled the organizing committee’s expectations.

متخطيا
، مقعد في اليوم الثاني نتيجة اإلقبال الجماهيري3000+ •
ً
.توقعات اللجنة المنظمة إلى أكثر من الضعف

• +1.000.000 QAR were the sales from Qatari small business
entrepreneurs through their selling points in the festival, as AZF
catered to consult and support them.

، كانت عوائد صغار المستثمرين القطريين من المهرجان.ق. ر1.000.000+ •
حيث خصصت لهم المؤسسة منافذاً للبيع في إطار حرصها على تقديم
.الدعم والمشورة لهم

• The festival was organised in partnership with Ooredoo, Qatar
Airways, Supreme Committee for Delivery & Legacy, and Katara.

، والخطوط الجوية القطريةOoredoo • تم تنظيم المهرجان بالشراكة مع
. وكتارا،واللجنة العليا للمشاريع واإلرث

• Christophe Berthonneau, the show director is the French
fireworks art wizard, who directed other international festivals
and celebrations.

 الفنان الفرنسي العالمي وساحر،• أخرج العرض فنياً كريستوف بيرتونو
 الذي أخرج من قبل العديد من المهرجانات واالحتفاالت،األلعاب النارية
.العالمية

معرض الصور
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الهداف
كلمة
ّ
كما تمكنت المؤسسة من إدارة فعاليات ترفيهية كمهرجان أسباير الدولي للطائرات
 إن.إقباال جماهيرياً فاق كل التوقعات
 ومهرجان بحيرة أسباير الثاني اللذان القا،الورقية
ً
. لهو أكبر دليل على نجاحها،إقامة هذه المهرجانات عاماً بعد عام

، تمكنت مؤسسة أسباير زون من جذب الجماهير إلى فعالياتها المختلفة،عاماً بعد عام
 واستمرت على هذا المنوال وهي.بحيث كانت تصل أعداد المشاركين إلى عشرات اآلالف
.تعمل على تنوع عناصر الجذب وتنوع الفعاليات ذاتها

 ال يزال،وفيما بدت صناعة تنظيم وإدارة الفعاليات واضحة على خريطة أعمال أسباير
: من أمثال خريجي أكاديمية أسباير،االهتمام قائماً بتنمية نجوم الرياضة وتطوير أدائهم
 خدمات الطب الرياضي، أضف إلى هذا.البطل األولمبي معتز برشم والعداء أبوبكر حيدر
التي يقدمها مستشفى سبيتار للبطوالت العالمية (كدورة األلعاب األولمبية الشتوية
) أو التي تحتضنها قطر (مثل بطولة كأس كتارا العالمية للكرة الطائرة الشاطئية2018
.)2018

فمن المعروف أن المؤسسة تهدف باألساس إلى تنظيم فعاليات رياضية وأخرى تتعلق
ً لكنها تأخذ على عاتقها أيضا،بالتدريب والتعليم والعلوم والطب في المجال الرياضي
 لذا تحرص المؤسسة على،توسعة قاعدة المشاركين والمستفيدين من هذه الفعاليات
تقديم باقة متنوعة من الفعاليات مع الحرص على أن تشمل دائماً عنصر النشاط البدني
.والحركة

 وجذب الجماهير،هذه األنشطة المختلفة تأتي في إطار حرص المؤسسة على التنوع
 بتشجيعهم على التواجد بالقرب من منشآت رياضية وصحية،إلى أسلوب الحياة النشط
إرساء لقيم ورسالة المؤسسة التي تتفق مع رؤية
 وذلك،واالستفادة منها قدر اإلمكان
ً
. والتي في أساسها تولي العنصر البشري أهمية بالغة،2030 قطر الوطنية

فمن فعاليات رياضية إلى ترفيهية أو حتى االحتفال بالمناسبات االجتماعية والتوعوية مع
ً
خاصة مع
 دائماً أجندة أسباير مليئة باألحداث، ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية،الشركاء
.بداية هذا العام
 شهدت أسباير زون عدداً من المعسكرات التدريبية للفرق العالمية،فعلى سبيل المثال
 كفريق بايرن ميونخ ومنتخب تونس الذي انطلقت استعداداته لكأس،والمنتخبات الوطنية
 هذا إلى جانب المسابقات الجماهيرية مثل سباق إصرار الذي أقيم. من أسباير2018 العالم
.للعام الثاني على التوالي وفعاليات اليوم الرياضي للدولة

STRIKER’S NOTE
Year after another, AZF attracted many audiences to its various

AZF managed entertainment activities, too, like the Aspire 2nd

activities. Tens of thousands of people turned out to enjoy the many

International Kite Festival and the Aspire 2nd Lake Festival. Both

attractions that Aspire Zone Foundation boasts and the range of

recorded a huge popular turnout, beyond expectations. Hosting these

events it hosted.

festivals year after another is a proof of its success in attracting
different community segments.

AZF is well-known for organizing sports events that trigger sports
training and education, as well as sports science and medicine.

The events-making industry is clear on Aspire’s roadmap. Still, there

Yet, it takes into account expanding the range of participants and

is a massive interest in developing sporting potential to make the

beneficiaries from these happenings. AZF is so eager to offer a

next generation of champions, very much like Mutaz Barshim, the

variety of options that involve physical activity and movement.

Olympic champion, and Abubaker Haydar, the runner.

Aspire’s agenda is full, and the beginning of this year was very

Aspetar is another arm of AZF. It provides its sports medicine

packed with different occasions. Its range of events varies from

services in international championships, like 2018 Winter Olympics,

sports to entertainment, and sometimes pertaining to social or

or at ones that Qatar hosts including KATARA Beach Volleyball

awareness occasions through common celebrations and agreements

Cup 2018.

with partners.
These numerous activities come as part of AZF’s keenness to achieve
During 2018 first quarter only, Aspire Zone Foundation hosted

diversity and to engage audiences with an active healthy lifestyle.

many elite training camps, including Bayern Munich and Tunisia’s

This is happening through encouraging them to be around sports

national team that started its preparations for the 2018 FIFA World

venues, maximizing their opportunities to utilise them. All come

Cup Russia™ from Qatar. In addition, a number of community events

in line with AZF’s mission and values that support Qatar National

kept flourishing, like Esrar Race (the only obstacle race course in

Vision 2030 where humans are the centerpiece.

Qatar) that was held for the second year in a row, in addition of
course to the National Sport Day.
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