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Khalifa International Stadium, the first 2022
FIFA World Cup™ ready stadium, hosted a PSG
training for the first time ever.
More than 15,000 spectators - twice the
number expected – saw the stars of PSG, 1st
in Ligue 1, training during their winter camp at
Khalifa International Stadium in Aspire Zone.

 استضاف استاد خليفة الدولي أول مالعب،للمرة األولى
. جاهزية تدريباً لفريق باريس سان جيرمان2022
، ألف شخصاً شاهدوا تدريب باريس سان جيرمان١٥ أكثر من
 خالل معسكره الشتوي في،متصدر الدوري الفرنسي
 وهو ضعف العدد،استاد خليفة الدولي في أسباير زون
! ًالذي كان متوقعا

انـطـالقـة | دوريـة أســـبـايـر

Eng. Hilal Jeham Alkuwari, the President of
AZF, received The College Person of the Year
2018 from College of Engineering at Qatar
University, for his valuable services to the
college and efforts to support research teams.

 رئيس مؤسسة،تم اختيار المهندس هالل جهام الكواري
 شخصية كلية الهندسة جامعة قطر للعام،أسباير زون
 وذلك نظير الخدمات الجليلة التي قدمها للكلية،2018
.ولدعمه للفرق البحثية
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ASPIRE AT THE HEART OF WORLD CUP 2018
The 2018 FIFA World Cup™ concluded last July with France being crowned champions. Focus
then turned to Qatar, as Russia handed the World Cup host's mantle to Qatar in a wonderful
ceremony in Moscow. AZF was present at the heart of the football world biggest event in many
ways.
AZF participated with a distinguished stand in Majlis Qatar which was held in Moscow, Russia
during the World Cup. HH Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Amir of the State of Qatar, honoured
the stand with a visit. Many football professionals, experts and fans stopped by. A number of
our top and senior officials represented AZF in Majlis Qatar that aimed to present Qatar and its
efforts towards making the World Cup 2022 a success.

HIGHLIGHTS
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أسباير في قلب كأس العالم 2018
بطال .ومع نهاية الحدث ،اتجهت أنظار العالم أجمع إلى دولة قطر استعداداً لكأس العالم ،2022
اختتم كأس العالم روسيا  2018في يوليو الماضي بتتويج فرنسا
ً
حيث سلمت روسيا شارة تنظيم كأس العالم لقطر في احتفالية رائعة في موسكو .ولقد كانت مؤسسة أسباير زون حاضرة في قلب هذا الحدث الكروي األضخم
في العالم ،على عدة أصعدة:
فمثال ،كان للمؤسسة جناح مميز في "مجلس قطر" الذي أقيم بالعاصمة الروسية موسكو خالل البطولة ،والذي شرفه بالزيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
ً
المفدى ،والعديد من مسؤولي وخبراء ومحبي كرة القدم في العالم ،وذلك بمشاركة كبار المسؤولين في المؤسسة ،إذ كان المجلس يهدف للتعريف
أمير البالد
ّ
بدولة قطر وجهودها نحو إنجاح كأس العالم .2022

إضاءات
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سواء على أرض الواقع أو من خالل تقديم
،2018 كما كان لمستشفى سبيتار دور متعدد األوجه في كأس العالم
ً
 الدكتورة سيليستي غيرتسيما لتتولى اإلشراف على أحد مراكز،عين الفيفا طبيبة سبيتار
ّ ، فمن جهة.اإلرشادات الطبية
 إلى جانب مشاركة اختصاصي العالج الطبيعي وليد رشيدي مع،الخدمات الطبية المقدمة لوفود الفيفا خالل البطولة
 حث المستشفى على اتباع بروتوكول الكشف عن أعراض، ومن جهة أخرى.الفريق الطبي للمنتخب التونسي في البطولة
، عقب حوادث صدامات الرأس المثيرة للقلق التي حدثت أثناء البطولة، خاصة لدى العبي كرة القدم،ارتجاج الدماغ
.طور إرشادات معترف بها عالمياً للوقاية من ارتجاج الدماغ
ّ فسبيتار كان قد

Aspetar had a multifaceted role in the World Cup 2018 whether physically or through offering
guidance. The FIFA selected Aspetar expert Dr. Celeste Geertsema to provide medical care for
the FIFA delegation during the championship. Walid Rachidi, an Aspetar physiotherapist, was
a member of Tunisia national team’s medical staff. At the same time, Aspetar urged healthcare
professionals to effectively diagnose concussion injuries during play, particularly after incidents
that involved footballers at the World Cup 2018. It’s noteworthy to mention that Aspetar
developed an advanced protocol that allows a safe return to play after concussion under
universally accepted guidelines.

HIGHLIGHTS
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ولم يقتصر دور المؤسسة على المشاركة في مجلس قطر،
توجت جهودها في رعاية وتطوير المواهب الرياضية
حيث ّ
في هذا الحدث أيضاً  ،حين شارك اثنان من خريجي برنامج
أسباير أحالم كرة القدم ،وهما موسى واجي  -العب
منتخب السنغال ,الذي دخل التاريخ بكونه أول خريج من
أسباير يسجل هدفاً في كأس العالم (والذي انتقل مؤخراً
إلى نادي برشلونة في دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة
القدم  -الليغا) .باإلضافة إلى حارس مرمى منتخب نيجيريا
فرانسيس اوزوهو ،الذي أصبح ثاني أصغر حارس مرمى في
تاريخ كأس العالم.

AZF’s role was not restricted to taking part in
Majlis Qatar. Its efforts to nurture and develop
sporting talents were crowned too. Two Aspire
Football Dreams graduates made history in
the 2018 FIFA World Cup Russia™. Senegal's
Moussa Wagué became the 1st Aspire Football
Dreams graduate ever to score in a World Cup,
and he signed a deal with Spanish La Liga
side, Barcelona, lately. There is also Nigeria’s
goalkeeper Francis Uzoho who made his
World Cup debut to become the 2nd youngest
goalkeeper in the history of the FIFA World
Cup.

على صعيد متصل ،خضع قائد المنتخب اآليسلندي آرون
غونارسون لبرنامج إعادة التأهيل في سبيتار في مايو
الماضي ،ضمن إطار استعداداته للحاق بركب منتخب بالده
الذي يشارك ألول مرة في تاريخه في الحدث الكروي
األكبر بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا .2018

In addition, Iceland’s national team skipper,
Aron Gunnarsson, visited Aspetar in May
2018 to undergo rehabilitation in preparation
for Iceland’s first appearance at the world’s
largest sporting spectacle.

إضاءات
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 وتتوزع، قطر استعدت لهذا الحدث الكروي األكبر بتنظيم مناطق للمشجعين تبث المباريات بشكل مباشر،وفي األثناء
 والتي استمر العمل فيها من أول البطولة وحتى، ومنها منطقة المشجعين في استاد خليفة الدولي،على أرجاء الدولة
. شخص طوال فترة تنظيم منطقة المشجعين85,000  حيث وصل عدد الحضور إلى،النهائي
Meanwhile, Qatar prepared for this football mega event by hosting many fan zones across the
country to broadcast the games live. Khalifa International Stadium Fan Zone was one of those. It
ran activity throughout the championship from day one until the final. In total, it hosted 85,000
spectators during the whole period.

إضاءات

11

12

HE ADWAY

|

P ERIODI C AL

APRIL | 2018

THE EMIR CUP FINAL 2018
Khalifa International Stadium, the most prestigious facility of
Aspire Zone Foundation, witnessed a great ceremony of The
Emir Cup Final where HH The Amir Sheikh Tamim bin Hamad
Al Thani crowned the winners, Al Duhail SC who defeated Al
Rayyan SC 2 - 1.
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نهائي كأس األمير 2018
حفال رائعاً لنهائي
شهد استاد خليفة الدولي ،أعرق منشآت مؤسسة أسباير زون،
ً
كأس األمير لكرة القدم  ،2018حيث توج حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني ،أمير دولة قطر ،نادي الدحيل الرياضي باللقب ،وذلك بعد تغلبه
على نادي الريان بنتيجة .1 – 2
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10 players from the two finalists’ squads were Aspire
Academy graduates.
Al Duhail FC, the champions, had the following graduates
on their team: Sultan Al Brake, Khaled Muftah, Murad
Naji, Al Moez Ali, Bassam Al Rawy, Mohamed Al Bakry
and Abdullah Al Ahrak. From Al Rayyan were Ahmed Al
Saadi, Mohammed Alaeddin and Ahmed Yasser.

. العبين شاركوا في النهائي كانوا من خريجي أكاديمية أسباير10
:)فكان الالعبون التالية أسماؤهم في فريق الدحيل (صاحب اللقب
 وبسام الراوي، والمعز علي، ومراد ناجي،سلطان البريك وخالد المفتاح
 أحمد السعدي: ومن نادي الريان.ومحمد البكري وعبد الله األحرق
.ومحمد عالء الدين وأحمد ياسر

انـطـالقـة | دوريـة أســـبـايـر

How did AZF contribute to that
successful event?

What’s the benefit of the cooling
towers and chillers?
Field of play and spectator seating area temperatures
reach 26 degrees centigrade.

We even raised the bar!

Temperature inside the field and seating area on the day
of Amir Cup Final reached 19-20 degrees centigrade
Cooling load reached almost one million Ton/Hr.

Do you know that Khalifa International Stadium is the first-ever FIFA World Cup venue to use
innovative cooling technology
that employs up to 40% less energy than conventional systems?

15

كيف ساهمت مؤسسة أسباير زون
في نجاح هذه الفعالية؟

ما فائدة أبراج التبريد والمبردات؟
تساعد على احتفاظ منطقة اللعب ومقاعد الجمهور بدرجة حرارة تصل
. درجة مئوية26 إلى

!حققنا ما هو أكثر
حيث وصلت درجة الحرارة داخل الملعب ومنطقة الجمهور خالل نهائي
 درجة مئوية20 – 19 كأس األمير إلى
.ًساعة تقريبا/وصلت أحمال التبريد إلى مليون طن

هل تعلم بأن استاد خليفة الدولي هو أول
منشأة مخصصة الستضافة كأس العالم لكرة
القدم تستخدم تقنية تبريد مبتكرة يمكنها أن
 مقارنة،%40 تخفض استخدام الطاقة بنسبة
بنظم التبريد التقليدية؟
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On the occasion of Qatar National Day, Aspire Park saw the flag relay grand finale last December when HE Sheikh Joaan bin Hamad
Al-Thani, Qatar Olympic Committee (QOC) President, took part in the event. Mr. Mohammad Al-Suwaidi, AZF CEO, and a number of
VIPs and ambassadors took part too, alongside Qatar’s sports celebrities.

انـطـالقـة | دوريـة أســـبـايـر
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بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر ،شهدت حديقة أسباير في ديسمبر الماضي ختاماً رائعاً لجولة العلم ،حيث قام سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ،رئيس
اللجنة األولمبية القطرية ،بالمشاركة في ختام الجولة ووصول العلم إلى محطته النهائية في الحديقة .كما شارك في الختام السيد محمد خليفة السويدي الرئيس
التنفيذي للمؤسسة ،وعدد من كبار الشخصيات والسفراء في الدولة ،وكوكبة من الرياضيين الذين شاركوا في جولة العلم.
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SILVER FOR HEMEIDA AT THE IAAF
WORLD U-20 CHAMPIONSHIPS
Aspire Academy athletics student athlete, Bassem Hemeida,
showcased brilliant performance at the IAAF World U-20
Championships, last July in Tampere, Finland. He won the
silver medal at the 400m hurdles with an excellent timing of
49.59s slightly different from the South African gold medalist,
Sokwakhana Zazini, with a time of 49.42s.
Bassem’s brilliant achievement came as he competed in an
event 400m hurdles that is historically dominated by leading
nations such as the USA current record holder since 1984,
Canada, Jamaica, and Great Britain.

It’s noteworthy to mention that IAAF World Under-20
Championships featured eight Aspire Academy student-athletes
and graduates:
1) Moaaz Ibrahim, recently graduated Aspire Academy athlete
and discus throw defending champion, finished the competition
in 5th place.
2) Student athlete, Owaab Barrow, broke the national U20
record in the 110m hurdles event and took part in the 100mx4
relay race.
3) Student athlete, Jaber Hilal Al Mamari, participated in the
110m hurdles and 100mx4 relay races.
4) Graduate Nuh Anuh took part in the high jump.
5) Graduate Soud Abdulaziz Al-Humaidi participated in the
110m hurdles event.
6) Graduate Khalil Bedoui participated in hammer throw
competition.
7) Student athlete, Abdulaziz Mohammed Salem took part in
the 200m and 400m races. He trains with the Qatar Athletics
Federation programme.

HIGHLIGHTS
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حميدة يحرز الميدالية الفضية في
بطولة العالم أللعاب القوى للشباب
تحت  20سنة

حقق طالب أكاديمية أسباير الرياضي في ألعاب القوى "باسم حميدة" إنجازاً
رائعاً في بطولة العالم أللعاب القوى للشباب تحت  20سنة في يوليو الماضي
في تامبيري  -فنلندا ،وذلك إثر حصوله على الميدالية الفضية في سباق (400
متر) حواجز بتوقيت زمني ممتاز ( 49.59ث) وبفارق بسيط عن صاحب المركز
األول الجنوب أفريقي سكواخانا زازيني الذي حقق توقيتاً قدره ( 49.42ث).
وقد تفوق باسم على نجوم من دول لها باع في هذا النوع من سباقات
السرعة كالواليات المتحدة ،صاحبة الرقم القياسي لهذا السباق منذ ،1984
وكندا وجامايكا وبريطانيا.

يأتي فوز حميدة وسط مشاركة واسعة لرياضيي أكاديمية أسباير في بطولة
العالم أللعاب القوى للشباب تحت  20سنة ،حيث شارك في المجمل  8من
طالب وخريجي األكاديمية ،وهم:
 )1معاذ إبراهيم ،الذي تخرج حديثاً من أكاديمية أسباير وبطل العام الماضي في
رمي القرص ،أنهى السباق في المركز الخامس.
 )2الطالب الرياضي ،أواب بارو ،حطم الرقم القياسي الوطني تحت  20سنة في
سباق 110م حواجز ،وشارك في سباق ١٠٠م 4xتتابع.
 )3الطالب الرياضي ،جابر هالل المعماري ،شارك في سباق 110م حواجز و سباق
١٠٠م 4xتتابع.
 )4الخريج "نوح أنوه" شارك في مسابقة القفز العالي.
 )5الخريج سعود عبدالعزيز الحميدي شارك في سباق 110م حواجز.
 )6شارك الخريج خليل بدوي في مسابقة رمي المطرقة.
 )7الطالب الرياضي عبدالعزيز محمد سالم شارك في سباقي 200م و400م ،وهو
يتدرب ضمن برنامج االتحاد القطري أللعاب القوى.

إضاءات
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The 48th Artistic Gymnastics World
Champianshipes Doha 2018: An
International legacy for the coming
generations
Aspire Dome was the only host to Qatar’s biggest sport event
this year from 25 October to 3 November. That was the 48th
Artistic Gymnastics World Championships - Doha 2018.
Upon this occasion, a press conference was held in the presence
of Mr. Mohammad Khalifa Al-Suwaidi, AZF CEO, and Mr. Ali AlHitmi, the Executive Director of the Organising Committee of
the Championships.

What is Aspire role and what were the

-  للجمباز الفني٤٨ بطولة العالم ال
٢٠١٨ الدوحة

إرث عالمي لألجيال القادمة
 نوفمبر أكبر حدث رياضي احتضنته3  أكتوبر وحتى25 شهدت قبة أسباير من
.2018  الدوحة-  للجمباز الفني48  وهو بطولة العالم الـ،الدوحة هذا العام
 أقيم مؤتمر صحفي بحضور كل من السيد محمد خليفة،وبهذه المناسبة
 رئيس، والسيد علي الهتمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون،السويدي
.اللجنة المنظمة للبطولة

ما هو دور أسباير واالستعدادات التي قامت بها

preparations?

الستضافة البطولة؟

Facts & Figures

حقائق وأرقام

21

انـطـالقـة | دوريـة أســـبـايـر

أبريل | 2018

22

HE ADWAY

|

P ERIODI C AL

APRIL | 2018

AZF RECEIVED THE “DESIGN
AND BUILD” AWARD WITH A
REMARKABLE PARTICIPATION IN THE
SUSTAINABILITY SUMMIT
Organised by the Gulf Organization for Research and
Development (GORD), the fifth edition of the Sustainability
Summit witnessed a remarkable participation of AZF. HE
Mohammed bin Abdullah Al Rumaihi, the Minister of Municipality
and Environment of Qatar, inaugurated the summit and visited
our pavilion where he was briefed on AZF’s contributions and
achievements at environmental sustainability.
AZF received the “Design and Build” Award for Al-Bait Stadium.
Mr. Abdulaziz Al-Mahmoud, Deputy President for Sports
Projects, received the award.
Mr. Abdullah Nasser Al-Naemi, Director General of Aspire
Logistics, took part in the opening and delivered a pre-recorded
video statement at the beginning of the ceremony.
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جائزة االستدامة للتصميم والتشييد
لمؤسسة أسباير زون ومشاركة
متميزة في النسخة الخامسة لقمة
االستدامة
كان لمؤسسة أسباير زون مشاركة متميزة في النسخة الخامسة لقمة االستدامة
التي نظمتها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في أكتوبر الماضي ،حيث قام
سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي ،وزير البلدية والبيئة القطري ،بافتتاح
القمة وزيارة الجناح الخاص بمؤسسة أسباير زون للتعرف على مساهماتها
المتعددة في مجال االستدامة البيئية.
كما تم تكريم المؤسسة بجائزة االستدامة للتصميم والتشييد عن استاد البيت.
تسلم الجائزة السيد عبدالعزيز آل محمود ،نائب رئيس المؤسسة للمشاريع
الرياضية.
شارك في افتتاح القمة السيد عبدالله ناصر النعيمي ،المدير العام ألسباير
المسجل الذي عرض في بداية
لوجستيكس ،ملقياً كلمة من خالل الفيديو
ّ
الحفل.

24

HE ADWAY

|

P ERIODI C AL

MOU WITH TEXAS HEALTH - DALLAS
(THR)
AZF signed an MoU with Texas Health - Dallas (THR) last
September to set for a strategic partnership that creates a joint
center of excellence focused on research, training, performance
and sports medicine in USA.
This was during the visit of Mr. Thomas Donohue, the President
and CEO of US Chamber of Commerce, and a delegation of
US Chamber of Commerce and Texas Health - Dallas (THR) to
Aspetar.

مذكرة تفاهم مع تكساس هيلث
داالس
وقعت مؤسسة أسباير زون مذكرة تفاهم مع تكساس هيلث داالس (مؤسسة
 بهدف إقامة شراكة استراتيجية، داالس) في سبتمبر الماضي- تكساس للصحة
إلنشاء مركز رائد لألبحاث والتدريب واألداء الرياضي في الواليات المتحدة
.األمريكية
،جاء توقيع مذكرة التفاهم خالل زيارة مهمة لسعادة السيد توماس دونهيو
 ووفد من غرفة التجارة،الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية
.) لمستشفى سبيتارTHR( داالس- األمريكية ومؤسسة تكساس للصحة
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حقق طالب أكاديمية أسباير الرياضي أواب بارو إنجازاً تاريخياً في دورة األلعاب
األولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في العاصمة األرجنتينية بوينس أيرس
في أكتوبر الماضي ،بفوزه بالميدالية الذهبية في سباق 110م حواجز بتوقيت
زمني قدره  ،13:17وهو ثاني أسرع توقيت في تاريخ المنافسة.
Aspire Academy student athlete, Owaab Barrow, had an
outstanding achievement last October in the 3rd Youth
Olympic Games in Buenos Aries, Argentina. He won the gold
medal in 110m hurdles race in 13.17s which is the second
fastest time ever in this competition.
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نجاح مبهر لرياضيي أسباير

 5أرقام قياسية عالمية في جولة الدوحة

للدوري الماسي 2018

تألق نجوم العالم في ألعاب القوى في جولة الدوحة االفتتاحية للدوري الماسي
 ،2018التي أقيمت في مايو الماضي ،حين أدى كل منهم أفضل ما لديه ،فتميز
اللقاء بتسجيل عدد من األرقام القياسية العالمية.

28

Aspire Athletes WOW
5 World Records in 2018 Doha
Diamond League
It was an evening of elite performances when the world’s
athletes delivered their best at the 2018 IAAF Diamond League
inaugural meeting in Doha last May.
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تمكن معتز برشم ،نجم قطر في القفز العالي ،من تسجيل أمجاد تاريخية
جديدة عندما سجل للمرة السادسة على التوالي قفزة طولها (2.40م) في لقاء
الدوحة .برشم توج بلقب رياضي العام  ،2017بعد اختياره من قبل االتحاد الدولي
أللعاب القوى ،وهو بطل العالم وبطل الدوري الماسي الذي لم ُيغلب في أية
منافسات في الهواء الطلق منذ العام  .2016ولكنه لألسف اضطر إلى إنهاء
موسمه هذا العام نتيجة اإلصابة إثر محاولة كسر الرقم القياسي العالمي في
القفز العالي (2.46م) في يوليو الماضي في المجر.

 5أرقام قياسية عالمية تسجل في
الدوحة

|
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Qatar’s high-jump star Mutaz Barshim created further sporting
history as he cleared 2.40m for an incredible sixth consecutive
season in Doha’s meeting. The 2017 IAAF World Athlete of the
Year, World Champion and Diamond League Champion has not
been beaten outdoors since 2016, but ended his season early
when he got injured while attempting to break the high jump
world record 2.46m during competition in Hungary in July.

5 world records set
in Doha

 )1حطم نجم قطر "سمبا" الرقم القياسي الماسي ،ورقم لقاء الدوحة الماسي،
ورقمه الشخصي الوطني دفعة واحدة حين سجل رقماً قياسياً قدره  47.57ثانية
في سباق (400م) حواجز.

1) Qatar’s Samba smashed the Diamond League record, Doha
meeting record and his own Qatar national record in the
process, with a time of 47.57s men’s 400m hurdles.

 )2الكرواتية ساندرا بيركوفتش سجلت رقماً قياسياً جديداً في الدوري الماسي،
عندما رمت القرص لمسافة (71.38م).

2) Croatia’s Sandra Perkovic set a new Diamond League record
of 71.38m (discus).

 )3حطم ستيفن جاردنر العب جزر الباهاما الرقم القياسي الخاص في لقاء الدوحة
والرقم الوطني الخاص ببالده في سباق (400م) حين سجل زمناً قدره 43.87
ثانية.

3) Steven Gardiner of the Bahamas broke the Doha meeting
record and his own national record in the 400m with a time
of 43.87s.

سجل رقماً قياسياً جديداً خاصاً
 )4نوح اليلز ،من الواليات المتحدة األمريكيةّ ،
بلقاء الدوحة بإنهائه سباق 200م (رجال) في زمن قدره  19.83ثانية.

4) Noah Lyles of the USA set another Doha meeting record with
a time of 19.83s in men’s 200m.

سجلت رقماً قياسياً جديداً خاصاً بلقاء الدوحة عن
 )5األمريكية ساندي موريس ّ
فئة القفز بالزانة (4.84م).

5) Sandi Morris of the USA cleared 4.84m to set the Doha
meeting record in the women’s pole vault.

HIGHLIGHTS
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عبدالرحمن سمبا وخريج أكاديمية أسباير معتز برشم ،مثال فريق قطر في لقاء
الدوحة الماسي ،ونجحا في خطف األضواء عندما حقق كل منهما نجاحاً مبهراً ،
مدافعين عن اللقب في سباق 400م حواجز وفئة القفز العالي على التوالي.

Team Qatar’s Abderrahman Samba and Mutaz Barshim,
who is also an Aspire Academy graduate, stole the show as
they stormed to victory in the 400m hurdles and high jump
respectively to defend their Doha crowns.

إضاءات
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The Doha 2018 Diamond League Meeting, the athletics season
opening meeting, happened to be the place where Aspire
Academy student athletes got a chance to showcase their talent
in local youth competitions.
The Academy’s 100mx4 relay team came first in their race in
a time of 45.03 seconds. The team consisted of Hamad Khalifa
Al-Abdulla, Saleh Fahd Al-Abdullah, Ahmad Mohamed AlMuhanadi, and Mohamed AlRaei.
In the 100m race for local athletes, Aspire’s student athletes
claimed the top four positions, together with other top 10
ranks, with all of them running personal best times.

Other Aspire’s athletes represented Qatar and could reach
advanced rankings

 والتي تبدأ معها أيضاً منافسات،2018 جولة الدوحة االفتتاحية للدوري الماسي
 كانت المكان الذي أظهر فيه طالب أكاديمية أسباير الرياضيين،ألعاب القوى
.مواهبهم
حل في
ّ ، المؤلف بالكامل من طلبة أكاديمية أسباير،4xم١٠٠فريق سباق التتابع
 وهو مؤلف من حمد خليفة العبدالله، ثانية45.03 المركز األول في وقت قدره
. وأحمد محمد المهندي ومحمد الراعي،وصالح فهد العبدالله
 أحرز طالب أكاديمية أسباير الرياضيين المراكز األربعة،م100 وفي سباق
 إلى جانب عدد من المراكز المتقدمة األخرى ضمن المراكز العشرة،األولى
:وسجل كل منهم أفضل وقت له في الركض كالتالي
،األولى
ّ

ّ كما
،مثل عدد آخر من طلبة أسباير الرياضيين قطر وأحرزوا مراكز متقدمة
:كما يلي

as follows:

For the eighth consecutive year, Aspetar provided its medical
support to international and local athletes who took part in the
2018 IAAF Doha Diamond League.
This year, Aspetar set up on-site facilities at the Qatar Sports
Club, the hosting venue. A team of 37 physicians, nurses,
physiotherapists and massage therapists provided immediate
medical care throughout the event.

واصل مستشفى سبيتار تقديم خدماته الطبية لالعبين المشاركين في جولة
. للعام الثامن على التوالي2018 الدوري الماسي بالدوحة
 قام سبيتار بتقديم باقة من الخدمات الطبية الميدانية طوال،وفي هذا العام
 خبيراً من37  عبر فريق قوامه، مقر الحدث، من نادي قطر الرياضي،فترة الفعالية
.األطباء وأخصائيي العالج الطبيعي والتمريض واإلداريين

33
باسم حميدة ،الطالب الرياضي بأكاديمية
أسباير ،وصاحب المركز األول في سباق
100م
Bassem Hemeida, Academy
student-athelete, 1st in the
100m race
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"لقد جاء قرارنا بعقد اجتماعنا الشهري هذه المرة في سبيتار لما
للمستشفى من دور بارز في دعم الرياضة والرياضيين في قطر من
خالل خدمات الطب الرياضي والعالج والتأهيل المتاحة للرياضيين
المحترفين ،ولقد لمسنا خالل اجتماع اليوم رغبة كبيرة من سبيتار
في مواصلة تلك المساعي المحمودة في سبيل االرتقاء باألداء
وعالميا بما يصب في مصلحة األندية والمنتخبات
الرياضي محليا
ً
القطرية على حد سواء ،واليوم أتيح لنا االطالع عن قرب عما يقدمه
المستشفى من خدمات عالمية متكاملة وتعرفنا على ما يقدمه
حقا بوجود هذا الصرح
من خدمات تحت سقف واحد ،نحن فخورون ً
الطبي الرياضي على أرض قطر".

سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني
رئيس مجلس األندية الرياضية القطرية

HIGHLIGHTS
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“Our decision to hold our monthly meeting in Aspetar
stems from the hospital’s tremendous efforts and the
prominent role it plays to support local professional
athletes in Qatar through its world-class sports
medicine, treatment and rehabilitation services. Aspetar
reaffirmed its commitment to supporting local sports in
and we’re proud to have this renowned medical hospital
”in Qatar.

HE Sheikh Ahmed Bin Hamad Al Thani
President of the Qatar Sports Clubs Council
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االجتماع الشهري لمجلس األندية
الرياضية في سبيتار
استضاف سبيتار في شهر مايو االجتماع الدوري الشهري لمجلس األندية
الرياضية القطرية برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني ،وبحضور كبار
المسؤولين من سبيتار ،على رأسهم الدكتور عبد العزيز جهام الكواري ،الرئيس
التنفيذي باإلنابة لسبيتار ،والسيد خالد علي المولوي ،رئيس الشؤون المالية
واإلدارية في سبيتار ،باإلضافة إلى رؤساء وممثلي  16نادياً رياضياً.
تأتي استضافة سبيتار لهذا االجتماع باعتباره أحد الداعمين الرئيسيين لكافة
األنشطة الرياضية في الدولة من خالل التعاون مع مختلف االتحادات
واألندية الرياضية من خالل البرنامج الوطني للطب الرياضي في الوقت الذي
محوريا في تطوير عمل األندية
دورا
ً
يحتل فيه المستشفى في الوقت الحاضر ً
بشكل عام بما يحقق مكاسب عديدة لمختلف الرياضات في دولة قطر.

Qatar Sports Clubs Council’s Monthly
Meeting in Aspetar
Aspetar hosted the monthly meeting for Qatar Sports Clubs
Council in May, led by H.E. Sheikh Ahmed Bin Hamad Al Thani,
President of the Qatar Sports Clubs Council. Dr. Abdulaziz
Jeham Al Kuwari, Acting Chief Executive Officer (CEO) of
Aspetar, and Mr. Khalid Ali Al Mawlawi, Chief Administrative
Officer (CAO), were participating alongside with presidents and
representatives from 16 sports clubs.
This meeting is in line with Aspetar’s commitment to support
all sports activities in the country through its National Sports
Medicine Programme (NSMP). As well, Aspetar is playing a
pivotal role in the clubs’ overall development to bring many
benefits to sports in Qatar.

إضاءات
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Aspetar Research: Can
muscle strength testing
alone predict injury risk
amongst footballers?
A recent study from Aspetar suggests that
caution should be applied in using muscle
strength to predict injury risk in football. Such
an approach is regularly performed in the preseason screening of football players around
the world.
Injuries and particularly those affecting
players’ lower extremities are common in
professional football, posing a considerable
risk of morbidity and potentially negative
long-term health consequences for players.
It is to identify and possibly prevent such
potential risks as well as diseases or disorders
among athletes that sports clinicians widely
practice a periodic health evaluation (PHE) or
screening examination.
Despite the widespread use of such
approaches, the findings from Aspetar suggest
that there is limited evidence such tests can
succeed in predicting future injuries. To test
their reliability, experts from Aspetar teamed
up to assess the relationship between strength
testing and lower extremity injuries.
The researchers did not record any significant
correlation between muscle strength and
injury risk prediction.
The research team at Aspetar consisted of
Arnhild Bakken, Stephen Targett, Tone Bere,
Cristiano Eirale, Abulaziz Farooq, Andrea B.
Mosler, Johannes L. Tol, Rod Whiteley, Karim
M. Khan and Roald Bahr.

:دراسة بحثية من سبيتار

هل يمكن الختبار قوة العضالت
وحده التنبؤ باحتمالية تعرض
الالعبين لإلصابة؟
 مستشفى،مؤخرا عن سبيتار
أشارت دراسة بحثية صدرت
ً
 إلى أن اختبار،جراحة العظام والطب الرياضي في قطر
تعرض العبي كرة
ّ قوة العضالت ال يتنبأ بالضرورة باحتمالية
.القدم لإلصابة
تعرض العبي كرة القدم خالل التدريبات أو
ّ ومن الشائع
،وخصوصا األطراف السفلية من الجسم
،المباريات لإلصابة
ً
كبيرا عليهم ويؤدي إلى غيابهم عن
خطرا
مما يشكل
ً
ً
.المالعب لفترات طويلة
ولمنع وقوع هذه المخاطر المحتملة والحد من انتشار
 يخضع الالعبون إلجراء،األمراض أو اإلصابات بين الرياضيين
،)PHE( الفحص السنوي الدوري للرياضيين المعروف باسم
.والذي يشمل اختبار قوة العضالت
وبالرغم من االعتماد على هذا االختبار للتنبؤ باحتمالية
 ال توجد سوى،تعرض الالعب لإلصابة في المستقبل
دراسات قليلة وأدلة محدودة تثبت نجاح تلك االختبارات
 ومن هنا.في توقع احتمالية إصابة الالعب في المستقبل
جاءت الدراسة التي قام بها فريق من خبراء مستشفى
سبيتار لتقييم العالقة بين اختبار قوة العضالت واحتمالية
. وباألخص أطرافهم السفلية،إصابة الالعبين
ولم يسجل الباحثون وجود أي عالقة ذات شأن بين اختبار
 ال، ومع هذا.قوة العضالت والتنبؤ باحتمالية اإلصابات
تنادي الدراسة باالمتناع التام عن إجراء فحوصات العضالت
 بل توصي بأن تكون مجرد جزء من،لالعبي كرة القدم
.عملية فحص شاملة تتضمن اختبارات متنوعة
 وتوني، وستيفن تارجت،تألف فريق الدراسة من أرنيلد باكن
 وأندريا موسلر، وعبدالعزيز فاروق، وكريستيانو إيرالي،بيري
.و يوهانس تول ورود وايتلي وكريم خان وروالد بار
تأتي هذه الدراسة ضمن برنامج سبيتار للحد من اإلصابات
) الذي تم تدشينه عامASPREV( والوقاية من األمراض
. ويشرف عليه البروفسيور روالد بار2012

The research is the latest to be produced
by Aspetar within the framework of the
Aspetar Sports Injury and Illness Prevention
Programme (ASPREV), which was launched in
2012 and is led by Professor Roald Bahr.

FACTS & FIGURES
The study was based on data obtained from

حقائق وأرقام
استندت نتائج الدراسة على بيانات تم الحصول عليها من

HIGHLIGHTS
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طالب أكاديمية أسباير الرياضيون يحصدون
 9ميداليات في بطولة الخليج أللعاب القوى
بالكويت
حصد فريق قطر ،المكون من خريجي وطالب أكاديمية أسباير الرياضيين ،على
 9ميداليات ملونة في بطولة مجلس التعاون الخليجي أللعاب القوى تحت 20
سنة ،والتي أقيمت في الكويت في أبريل الماضي.
االسم :معاذ إبراهيم
اإلنجاز :رقم قياسي خليجي جديد في رمي القرص (برمية طولها 64.24م)
وذهبية في رمي الكرة الحديدية
االسم :مهند سيف الدين
اإلنجاز :ذهبيتان في سباق الحواجز للخيول 1500م و3000م
االسم :أحمد الحاج
اإلنجاز :برونزية في رمي القرص
االسم :سعود الحميدي
اإلنجاز :فضية سباق الحواجز 200م وبرونزية سباق الحواجز 110م
االسم :راشد السويدي
اإلنجاز :فضية القفز العالي
الفريق :مكون من راشد السويدي وجابر المعماري وعبدالرحمن الخاطر
وسعود الحميدي
اإلنجاز :برونزية سباق التتابع 100 x 4م

Aspire Academy Athletes Bring
Home 9 Medals from GCC Athletics
Championship in Kuwait
Team Qatar, made up of Aspire Academy graduate and student
athletes, brought home 9 medals from the recent U-20 Gulf
Cooperation Council Athletics Championships held in Kuwait in
April.
Name: Moaaz Ibrahim
Achievement: New GCC junior record in discus (64.24m) and
gold in shotput
Name: Muhand Saifeldin
Achievement: 2 golds in 1500m and 3000m Steeplechase races
Name: Ahmad Al-Haj
Achievement: Bronze in discus
Name: Saoud Al Humaidi
Achievement: Silver in 200m and bronze in 110m hurdles
Name: Rashid Al-Suwaidi
Achievement: Silver in high jump
Team: Rashid Al-Suwaidi, Jaber Al-Mamari, Abdulrahman
AlKhater and Saoud Al-Humaidi
Achievement: Bronze in 4 x 100m relay

إضاءات
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Class of 2018 Graduates from Aspire
Academy
Aspire Academy celebrated the graduation of its biggest batch
of student-athletes to date, including 42 graduates, in Aspire
Dome last June.
The 11th graduation ceremony was attended by a number of
senior officials, including the Guest of Honour, HE the Qatar
Olympic Committee (QOC) Secretary General; Mr. Jassim Rashid
AlBuenain. Mr. Mohammed Khalifa Al Suwaidi, Chief Executive
Officer (CEO) of Aspire Zone Foundation; was present alongside
Mr. Ivan Bravo, Director General of Aspire Academy; Mr. Ali
Salem Afifa, Deputy Director General at Aspire Academy; Mr.
Badr Al-Hay, Director of Education and Student Affairs at Aspire
Academy; and Mr. Jassim Al-Jaber, School Principal at Aspire
Academy. They were joined by senior officials from Aspire Zone
Foundation, Aspire Academy and Aspetar as well as local sports
federations along with the proud parents of the graduating
student athletes.
This year’s class brings the total number of Aspire Academy
graduates to 363 full of talent and promise. It crowns the
Academy’s efforts over the past 11 years and its commitment
to support Qatar’s significant developments in the sports field.
Some of the graduates have already proven themselves in
various local and international sports competitions as they
brought back gold, silver, and bronze medals to Qatar and were
crowned champions at various tournaments.

إضاءات
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2018 خريجو أكاديمية أسباير دفعة
احتفلت أكاديمية أسباير بتخريج أكبر دفعة من طالبها الرياضيين في قبة أسباير
. ً خريجا42  حيث وصل عدد الخريجين هذا العام إلى،يونيو الماضي
 بحضور عدد من ضيوف الشرف وكبار الموظفين11 أقيم حفل تخرج الدفعة
، على رأسهم ضيف الشرف سعادة السيد جاسم راشد البوعينين،بالمؤسسة
 والسيد محمد خليفة السويدي الرئيس،أمين عام اللجنة األولمبية القطرية
 والسيد، والسيد ايفان برافو المدير العام ألكاديمية أسباير،التنفيذي للمؤسسة
 والسيد بدر الحاي مدير،علي سالم عفيفه نائب المدير العام ألكاديمية أسباير
 والسيد جاسم الجابر مدير المدرسة،التعليم ورعاية الطالب في أكاديمية أسباير
 انضم إليهم عدد من كبار المسؤولين بمؤسسة أسباير زون.بأكاديمية أسباير
 إلى جانب أولياء أمور،وأكاديمية أسباير وسبيتار واالتحادات الرياضية المحلية
.الطلبة الرياضيين الفخورين بأبنائهم
خريجا من
363 وبهذا وصل عدد خريجي األكاديمية منذ افتتاحها حتى اآلن إلى
ً
 عاماً من11 يتوج جهود األكاديمية على مدار
ّ  وبما،المواهب الرياضية الواعدة
.االلتزام بدعم تطور الرياضة القطرية
ولقد تمكن بعض الخريجيين من إثبات أنفسهم على الساحة الرياضية في
 وأحرزوا الميداليات الذهبية والفضية،عدد من المنافسات المحلية والدولية
.أبطاال في العديد من البطوالت
والبرونزية لصالح قطر وتوجوا
ً
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In fencing, student-athlete Yousef Al Bader
finished second in the Turkish Fencing
Federation European Cadet Circuit (Under-17)
in October 2017, which featured 70 competitors
from around the world.

In football, the Under-19 Qatar national team,
comprised entirely of Aspire Academy’s studentathletes and graduates, qualified to compete
at the 2018 AFC Under-19 Championship, a
biennial sporting event that was held in October
2018 in Indonesia.

 أحرز الطالب الرياضي يوسف البدر،في المبارزة بالسيف
المركز الثاني في بطولة االتحاد التركي للمبارزة بالسيف
،٢٠١٧  سنة)في أكتوبر17  جولة الكاديت األوروبية (تحت. متنافساً من حول العالم70 والتي شارك فيها

19  تأهل المنتخب الوطني القطري تحت،في كرة القدم
، والمؤلف بالكامل من طلبة وخريجي أكاديمية أسباير،سنة
،2018  سنة لكرة القدم19 للمنافسة في بطولة آسيا تحت
 وأقيمت هذه،وهي منافسة رياضية تقام كل عامين
. في أندونيسيا2018 النسخة في شهر أكتوبر
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معاذ إبراهيم ،خريج أكاديمية أسباير دفعة  ،2018شارك في
بطولة ألعاب القوى اآلسيوية للناشئين التي أقيمت في
اليابان بميداليتين ،األولى ذهبية عن فئة رمي الجلة والثانية
فضية عن فئة رمي القرص.

في لعبة االسكواش ،فاز حمد العمري بالمركز الثاني في
بطولة لوكسمبورغ المفتوحة للناشئين عن فئته العمرية
تحت  19سنة.

Aspire Academy’s current graduate, Moaaz
Ibrahim, returned from the Asian Junior
Athletics Championships, which was held in
Japan, with two medals – one gold and one
silver in shot put and discus throw respectively.

In squash, Hamad Al Amri won the second
place at the Luxembourg Junior Open for the
Under-19 age group.

FEATURE
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2018 مهرجان رمضان الرياضي

Ramadan Sports Festival 2018

For the first time ever, AZF held a
Ramadan Sports Festival Awarding
Ceremony last June in Aspire Dome.
Mr. Abdulla Nasser Al Naemi, Director
General of Aspire Logistics, honoured the
participating teams in 7 competitions, in
the presence of the festival’s partners
and sponsors.

This year’s festival was held in collaboration
with ooredoo, official sponsor, and Nissan
(Saleh Al Hamad Amana Co.), main sponsor.

 العب1000+
Many sports

ملف خاص

43

 أقيم هذا العام حفل ختامي،وللمرة األولى
لمهرجان رمضان الرياضي في يونيو الماضي في
، حيث قام السيد عبدالله النعيمي،قبة أسباير
 بتتويج،المدير العام ألسباير لوجستيكس
 وبحضور،الفرق المشاركة في سبع منافسات
.شركاء المهرجان والرعاة الرسميين

 الراعيooredoo مهرجان هذا العام كان بالشراكة مع
 وشركة صالح الحمد المانع،الرسمي للمهرجان
ً(نيسان) شريكاً رئيسيا

في أسبوعين

مسابقات رياضية متنوعة

2 weeks

+1000 players
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As part of AZF’s CSR Ramadan program, a team
from the organization visited Hamad General
Hospital in June 2018. A total number of 12
staff volunteers roamed around the hospital
to wish patients wellbeing, while giving them
gifts. AZF’s Ramadan programme started
earlier in May with a visit to the Center for
Empowerment and Elderly Care (Ehsan). This
year’s visits were sponsored by Alfardan
Jewelry, Qatar Rail, RAW ME that offers
healthy snacks and Damas Jewelry.

On the occasion of the holy month of Ramadan,
Aspetar launched a new awareness campaign
under the name "Healthy Ramadan”. After
14 days, the campaign reached more than
1.2 million, and recorded more than 500,000
video views and 37,000 engagements across
Facebook, Twitter, Instagram and YouTube.

قام وفد من موظفي مؤسسة أسباير زون بزيارة
 كجزء من برنامج،مستشفى حمد العام في يونيو الماضي
 حيث شارك،مسؤوليتها المجتمعية لشهر رمضان المبارك
 موظفاً تطوعوا لزيارة المرضى وتوزيع الهدايا12 فيها
 كان برنامج الزيارات قد.عليهم متمنين الشفاء العاجل لهم
.) بزيارة لمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان،بدأ في مايو
كما كانت زيارات هذا العام برعاية كل من مجوهرات
RAW ME  و،)الفردان وشركة سكك الحديد القطرية (الريل
 إلى جانب مجوهرات،المتخصصة في تقديم وجبات صحية
.داماس

 أطلق مستشفى،تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم
سبيتار حملة توعوية تفاعلية جديدة تحت عنوان "رمضان
 وصلت الحملة لما يزيد عن مليون،يوما
ً 14  وفي."صحي
 بإجمالي، ألف مستخدم لوسائل التواصل اإلجتماعي200و
مشاهدات لفيديوهات الحملة تخطى نصف مليون
. ألف مستخدم37  وتفاعل معها ما يزيد عن،مشاهدة

 أقامت مؤسسة أسباير،ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية
)scuba diving( زون حصة تدريب مجانية على الغطس
 ضمن برنامج، سنوات فما فوق6 لمتحدي اإلعاقة من
 أقيمت الحصة في شهر مايو في مسبح.السباحة الحرة
.قبة أسباير
AZF organized a free scuba diving session for
the disability challengers, who are 6 years and
above, under its Freestyle Aquatics which is
part of a wider CSR programme. The session
was held in May in Aspire Dome Swimming
Pool.

FEATURE
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"الجائزة الحقيقية والكبرى في هذا المهرجان هي
المشاركة وممارسة النشاط البدني في أجواء
ترفيهية خالل الشهر الفضيل"

السيد عبدالله ناصر النعيمي
المدير العام
أسباير لوجستيكس

"The real grand prize in this festival is
to participate and engage in physical
activity in a fun atmosphere during the
"holy month of Ramadan.

Mr. Abdulla Nasser Al Naemi,
Director General,
Aspire Logistics

ملف خاص
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MR. ABDULLA AL-KHATER,
DIRECTOR OF VENUES
& EVENTS AT ASPIRE
LOGISTICS, ABOUT THE
ASPIRE FAN ZONE

مقابلة

INTERVIEW
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The Aspire Fan Zone 2018 echoes were roaring
in Doha. It broadcasted the World Cup 2018
all throughout the championship. That made
us interview Mr. Abdulla Al-Khater, Director of
Venues & Events at Aspire Logistics, to tell us
about this initiative and its success factors, as
he was supervising the project. Here follows
the interview.
First, we would like to thank you for this
opportunity. And to start, would you please tell
us how the idea came?
It was the idea of Engineer Hilal Al Kuwari,
AZF’s President, to have a fan zone at Khalifa
International Stadium. This is to showcase
AZF’s sporting elements and its integral role in
hosting and organizing events, especially that
Qatar is preparing for the World Cup 2022, and
Aspire Logistics, AZF’s member organization,
executed. This is not our first time to make
an idea happen and to execute our best, and
we are happy to get this chance to contribute
to AZF’s vision, as an integrated team, and to
assert its leading role internationally.
How did you prepare for this project and how
long did it take to execute?
Thanks God. All preparations took around
20 days only. Most of these preparations
were logistical to ensure the success of the
event. There is also the giant LED screen
that broadcasted the World Cup 2018 games
live. This screen made fans and sports lovers
immerse in the experience as if they were at
the heart of the event. This is in addition to
other necessities to run a completely successful
experience and to entertain those who could
not travel to attend the games. The Fan Zone
was full of many family entertainment and
food options. Other arrangements were taking
place in line and in parallel, such as the event
management, media coverage, communication,
and event marketing. Some of these took place
before, during and after the event. Plus, there
were security and cleaning services as well the
building and seating set-up. There were two
seating options that were absolutely made by
Aspire team: the stadium seats and the Majlis
(the traditional Qatari seating areas). All were
made available to make sure that the spectators
feel comfortable.

 مدير،السيد عبدالله الخاطر
المنشآت والفعاليات بأسباير
لوجستيكس حول منطقة
المشجعين في أسباير زون
تردد في الدوحة صدى نجاح منطقة المشجعين التي
2018  والتي بثت مباريات كأس العالم،أقيمت في أسباير زون
 مما دعانا إلى مقابلة السيد عبدالله.طوال فترة البطولة
، مدير المنشآت والفعاليات بأسباير لوجستيكس،الخاطر
 فلقد كان السيد.للحديث عن هذه المبادرة وعوامل نجاحها
.عبدالله الخاطر هو المكلف باإلشراف على هذا المشروع
.فكانت هذه المقابلة
 نود معرفة، وكبداية.بداية نشكرك على هذه الفرصة
كيف جاءت هذه الفكرة لبث مباريات كأس العالم
؟2018
منطقة المشجعين في استاد خليفة الدولي كانت فكرة
 وذلك، رئيس مؤسسة أسباير زون،المهندس هالل الكواري
،إلبراز وجه أسباير الرياضي بأفضل صورة ودورها المتكامل
 خاصة وأن قطر تستعد،مع قدرتها على احتضان الفعاليات
، ولقد قام فريق أسباير لوجستيكس.2022 لكأس العالم
. بالتنفيذ،عضو مؤسسة أسباير زون
وهذه ليست المرة األولى التي نقوم فيها بتنفيذ فكرة على
 ونحن سعداء،أرض الواقع وتقديم أفضل ما لدينا إلنجاحها
بهذه الفرصة التي أتيحت لنا لنساهم كفريق عمل متكامل
.ًفي تحقيق رسالة المؤسسة والتأكيد على ريادتها عالميا
كيف استعددتم للفكرة؟ وكم استغرق وقت اإلعداد؟
 وأغلب. يوماً فقط20  تم االستعداد في حوالي.الحمدلله
،االستعدادات كانت لوجستية لضمان نجاح االستضافة
،LED إلى جانب الشاشة العمالقة التي تعمل بتقنية
 مما مكن، مباشرة2018 رضت مباريات كأس العالم
َ والتي َع
الجماهير وعشاق الرياضة من متابعة المباريات وكأنهم في
 هذا إلى جانب بعض الضروريات األخرى إلقامة.قلب الحدث
تجربة ناجحة متكاملة ضمنت الترفيه للذين لم يتمكنوا من
 حيث كانت منطقة المشجعين،السفر لحضور المباريات
 وإلى جانب الدعم.غنية بخيارات الترفيه العائلي واألطعمة
أوال
ً  كانت هناك تحضيرات موازية سايرت الحدث،اللوجستي
بأول من خالل إدارة الحدث والتغطية اإلعالمية واالتصال
والعمل التسويقي الذي سبق الحدث أو الذي تم في األثناء
 عالوة على خدمات األمن والنظافة وتحضيرات،وبعده
المبنى والمقاعد التي تنوعت ما بين مقاعد االستاد
،)والمجالس (وهي المقاعد على الطريقة التقليدية القطرية
،فجميعها تم تصنيعها بالكامل من قبل فريق عمل أسباير
.وقدمت خيارات لضمان راحة الجمهور

What was the most special feature of the Fan
Zone?
Khalifa International Stadium was the main
attraction element. The public was so much
eager to watch the games in the first World Cup
2022 ready venue, especially that it is an openair venue cooled to optimal conditions. It is also
close to almost everyone, and it is easy to find
a parking lot. Access was easy too with entrance
for free. All this contributed to increase the
number of attendees. We could see the Fan
Zone turning into a full house two hours ahead
of the game.
How did you find the turnout?
We didn’t expect this huge turnout. The Zone
was ready to welcome 4000 spectators, and we
were expecting only half of this number. But
we were happily surprised by the attendance
and its variety. We even had to arrange for
more seats to welcome this big, unexpected
number of audience that represented different
nationalities. The figure even reached 8000
spectators in the final games, which means that
people in Qatar love sports and are thirsty for
all that is new. Thanks God. We did the right
thing to please customers in a way that matches
AZF’s ambitious plans, and it even exceeded
expectations.

ما أكثر شيء تميزت به منطقة المشجعين في أسباير
زون؟
كان استاد خليفة الدولي من أهم عناصر الجذب إلى منطقة
 فالجماهير كانت متشوقة لحضور،المشجعين بأسباير زون
 خاصة، جاهزية2022 المباريات في أول استادات كأس العالم
، كما أن المكان مريح.مع وجود التكييف في الهواء الطلق
 مما يؤمن سهولة الوصول مع توفر،فهو قريب من الجميع
 الذي كان،مواقف السيارات وسهولة الدخول إلى االستاد
 حيث كانت، مما ساهم في رفع نسبة الحضور،بالمجان
منطقة المشجعين تمتلئ عن آخرها بالجماهير قبل المباراة
.بساعتين
كيف وجدتم اإلقبال والحضور من الجماهير؟
 فالمنطقة كانت معدة،لم نكن نتوقع هذا الحضور الهائل
 وكنا نتوقع حضور نصف هذا العدد، شخص4000 الستقبال
، ولكننا تفاجئنا وسعدنا بهذا الحضور وهذا الزخم،فقط
حيث قمنا بفتح مقاعد في أماكن أخرى الستيعاب هذه
األعداد الكبيرة غير المتوقعة من هذه الجماهير من مختلف
، شخص8000  حيث وصل عدد الحضور إلى،الجنسيات
 مما يعني بأن الجماهير في،خصوصاً في المباريات النهائية
،قطر تعشق الرياضة ومتعطشة دائماً لكل ما هو جديد
 بما يتوافق مع خطط،فالحمدلله الذي وفقنا إلى إرضائهم
.المؤسسة الطموحة بل وحتى فاق التوقعات
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The Zone saw the presence of VIPs, including
some ambassadors. How did you find this
experience?
The presence of the ambassadors of the
countries that played in the World Cup 2018
was the most prominent. These are countries
like Morocco, Tunisia, the Federal Republic
of Germany, and France. We also welcomed
the ambassadors of the People’s Democratic
Republic of Algeria, Sudan, the Republic of
Benin, and the Turkish Republic of Northern
Cyprus. We made the best preparations to
welcome our guests. We arranged for spaces,
Majlis, VIPs services and catering. We could
see even that their turnout and attendance was
increasing by the end, thanks God. This means
that AZF is able to win the trust and interest of
many beneficiaries and success partners.
This experience attracted many partners. Could
you please tell us about them? What was the
impact of their cooperation on the success of
this experience?
The Supreme Committee for Delivery and
Legacy was our main partner in this event. They
are actually AZF’s strategic partners in many
ways and on the long term. In addition, we had
other sponsors and partners. These are:
Ooredoo as main sponsor
KIA Motors Qatar, Mannai Trading Co, CISCO and
Ali Bin Ali Group as platinum sponsors
Royal Moroccan Airlines and Witr Jewelry as
silver sponsors
Aura Hospitality as food and beverage (F&B)
partner
Zoom as audio visual partner

تميزت المنطقة بحضور كبار الشخصيات كسفراء بعض
 فكيف تصفون هذه التجربة؟.الدول
كان الحضور األبرز لسفراء الدول المشاركة في كأس العالم
، مثل المغرب وتونس وجمهورية ألمانيا االتحادية،2018
، عالوة على سفراء دول أخرى صديقة،والجمهورية الفرنسية
 وجمهورية السودان، جمهورية الجزائر الديمقراطية:مثل
 ولقد. وجمهورية شمال قبرص التركية،وجمهورية بنين
قمنا بتحضير جميع اإلعدادات الالزمة الخاصة الستقبالهم
 من أماكن ومجالس خاصة وخدمات كبار،على أكمل وجه
 حتى أننا الحظنا،الشخصيات وخدمات الضيافة وغيرها
ازدياد إقبال وحضور السفراء إلى منطقة المشجعين في
 بما يدل على أن مؤسسة أسباير زون، ولله الحمد،أسباير زون
قادرة على جذب اهتمام وثقة فئة كبيرة من المستفيدين
.وشركاء النجاح
 نود،وجدنا بأن هذه التجربة قد جذبت اهتمام الشركاء
 وما أثر هذا التعاون.معرفة المزيد عن هؤالء الشركاء
على نجاح التجربة؟
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث واللجنة األولمبية القطرية
 وهم بالفعل شركاء،كانتا الشريك الرسمي في هذا الحدث
مؤسسة أسباير زون االستراتيجيين على المدى الطويل وفي
، هذا إلى جانب عدد آخر من الشركاء والرعاة.عدة نواحي
:وهم
شركة "اوريدو" الراعي الرسمي
شركة كيا موتورز قطر وشركة المناعي التجارية وسيسكو
 من فئة الراعي البالتيني،ومجموعة علي بن علي
الخطوط الملكية المغربية ومجوهرات وتر عن فئة الراعي
الفضي
) كشريك للضيافةAura Hospitality( أورا للضيافة
زوم كشريك المعدات السمعية والبصرية
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How do you evaluate this cooperation? Is
there something you would like to say to them
through this publication?
Evaluation always comes after the event ends.
Thanks God. This initiative saw many people
coming. The public participation exceeded
expectations. In turn, we would like to thank
all our partners for their support in making this
idea happen. Their contribution ensures our
success and excellence. We are proud of this
cooperation and are always aiming for it.
Preparing for this big event must have been
tremendous. Would you please tell us more
about the teamwork in this project and how it
led to success?
Aspire Logistics team is unique and
multidisciplinary and we complement each
other. Without this practice, we would not have
been able to implement this project within few
days. And it impressed the spectators, thanks
God.
We have been running similar projects in the
past. We held the Brazil 2014 Fan Zone also
in an open-air cooled area. By then, it was a
completely brand new experience. This only
proves that we can and that we are capable of
hosting the World Cup 2022 and to run a fan
zone at the sidelines.

كيف تقيمون هذا التعاون مع الشركاء؟ وهل من
كلمة توجهونها لهم؟
 والحمدلله فإن هذه.التقييم يأتي دائماً بعد نهاية الفعالية
المبادرة حصلت على نسبة مرتفعة من الحضور والمشاركة
 ونحن بدورنا نشكر جميع.الجماهيرية فاقت التوقعات
 فمساهماتهم،الشركاء على دعمهم في تنفيذ هذه الفكرة
 ونحن فخورون بهذا التعاون،معنا تضمن لنا النجاح والتفوق
.ًالذي نتطلع إليه دوما
عمال
ال بد وأن االستعداد لهذا الحدث الضخم تطلب
ً
 وكيف، حدثنا أكثر عن جوانب هذا العمل الجماعي. ًجبارا
كان له أثر في انجاح المشروع؟
،فريق العمل بأسباير لوجستيكس متميز ومتعدد التخصصات
 لما تمكنا، ولوال أننا نعمل بهذه الطريقة.ًكمل بعضه بعضا
ّ ُي
 فإن العمل، والحمدلله.من إنجاز المشروع في أيام معدودة
.قد حاز رضا الجمهور
ولقد سبق وأقمنا منطقة مشجعين لبث مباريات كأس
 ولم تكن منطقة. التي أقيمت في البرازيل2014 العالم
 ولكنها كانت في منطقة،المشجعين حينها في ملعب
 والتي كانت في وقتها تجربة،مكيفة في الهواء الطلق
 وهذا كله يؤكد على أننا مستعدين وقادرين.ًجديدة كليا
 وإقامة منطقة مشجعين،2022 على استضافة كأس العالم
.أيضاً في حينها
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Is there a plan to run the same concept for other
championships or international events?
We are always ready to implement any idea. We
have a strong team that is capable of completing
tasks perfectly in short time. The results that
we get, thanks God, exceed expectations and
satisfy customers.
Would you like to add anything more?
First and foremost, we would like to thank AZF
management. On top, Mr. Hilal Al Kuwari, AZF’s
President, Mr. Mohammed Khalifa Al-Suwaidi,
AZF’s CEO, and Mr. Abdulla Nasser Al Naemi,
Aspire Logistics Director General, for their
support. Also, we would like to thank all internal
and external parties that contributed to the
success of this project and its realization.

هل تفكرون في اتخاذ نفس الخطوة في بطوالت أو
فعاليات عالمية أخرى؟
نحن دائماً على استعداد لتنفيذ أية فكرة ألن لدينا فريق
قوي وقادر على إنجاز المهام على أكمل وجه وفي وقت
 حتى أن النتائج التي يأتي بها ولله الحمد تفوق،قصير
.التوقعات وتحقق رضا الجماهير
هل من كلمة أخيرة؟
 نشكر مؤسسة أسباير زون وعلى،في المقام األول واألخير
 والسيد، رئيس المؤسسة،رأسهم المهندس هالل الكواري
، الرئيس التنفيذي للمؤسسة،محمد خليفة السويدي
 المدير العام ألسباير،والسيد عبد الله ناصر النعيمي
 والشكر كل الشكر لجميع الجهات. على الدعم،لوجستيكس
سواء الداخلية أو الخارجية التي ساهمت في ظهور هذا
ً
.العمل وتحقيقه على أرض الواقع
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THE INNOVATIVE 2019 IAAF WORLD
CHAMPIONSHIPS TO START FROM
KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM

، رياضيين قطريين في بطولة العالم أللعاب القوى في لندن5  شارك،2017 في
وتوج البطل القطري المتألق وخريج
ّ . منهم كانوا من رياضيي أكاديمية أسباير3
 كما تسلمت قطر علم البطولة. بطل القفز العالي، معتز برشم،أكاديمية أسباير
 فما هي التحضيرات التي تمت حتى اآلن؟.استعداداً الستضافتها

تحت المجهر

INSIGHT

In 2017, 5 Qatari athletes took part in the IAAF World
Championships in London. 3 of them were Aspire Academy
athletes. Mutaz Barshim, Qatar’s high jump superstar and Aspire
graduate, was crowned the High Jump Champion. Qatar received
the IAAF flag at the conclusion of the London Championships.
How far Qatar is prepared for the event? We’ll find next year.

2019 بطولة العالم أللعاب القوى
تنطلق من استاد خليفة الدولي بشكل
مبتكر

Insight

انـطـالقـة | دوريـة أســـبـايـر

“It is our ambition to organise an innovative, creative and exciting
event that inspires and engages new fans, new athletes and new
audiences and maximises the full potential of our region’s firstever IAAF World Championships.”
Dahlan Al Hamad
IAAF Vice President and Doha 2019 Local Organising Committee
Vice Chairman

Last May, Doha revealed a new format for the IAAF World
Championships Doha 2019 to guarantee an exciting and engaging
event experience.
The Championships Firsts
•The first-ever midnight marathon
•A revamp to the competition schedule: all morning sessions
removed
•4x400m mixed relay will make its global debut ahead of the
Tokyo 2020 Olympic Games.

تحت المجهر
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ويلهم المشجعين
ُ "إن طموحنا هو أن ننظم حدثاً فيه ابتكار وإبداع وإثارة ليجذب
 ويزيد من إمكانيات هذه البطولة التي تقام،والرياضيين الجدد والجماهير الجديدة
".في المنطقة للمرة األولى
دحالن الحمد
نائب رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى
2019 ونائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم أللعاب القوى الدوحة
 أعلنت الدوحة عن الحلة الجديدة التي ستنطلق بها بطولة،في مايو الماضي
. والتي ستمنح الجماهير تجربة ممتعة ومثيرة،2019 العالم أللعاب القوى

ألول مرة في البطولة
•سيقام الماراثون في منتصف الليل
 تم إلغاء جميع المنافسات الصباحية:•أعيد جدولة جميع المنافسات
م مشتركاً ألول مرة في العالم قبل ألعاب4٠٠x4 •سيتم تقديم سباق التتابع
2020 طوكيو األولمبية
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BRAND NEW SURFACE
The world’s best athletes will experience a
brand new Mondotrack WS surface at Khalifa
International Stadium when they come to play
at the IAAF World Championships Doha 2019.
For the first time-ever, the colour chosen for the
track will be pink.
Mondotrack WS Surface Features:
1) The surface is Greenguard Gold, certified for
its low VOC emissions.
2) The need for athletes to adjust their posture
while running is minimized which reduces
fatigue.
3) The surface drainage is improved by 20%
which improves slip resistance.
4) It helps runners to easily achieve top
performance by facilitating better control over
stride length and movements.

أرضية جديدة كلياً للملعب
سيختبر أفضل رياضيي العالم أرضية جديدة كلياً على استاد
،)Mondotrack WS( خليفة الدولي من نوع موندوتراك
والتي صنعت خصيصاً من أجل بطولة العالم أللعاب القوى
. سيكون لون هذه األرضية هو الوردي، وللمرة األولى.2019
؟Mondotrack WS فما هي خصائص أرضية
 فانبعاثات المركبات العضوية،) األرضية صديقة للبيئة1
 وهي مصدقة من شركة جرين،المتطايرة منها منخفضة
.جارد العالمية من الدرجة الذهبية
،ً) ال يحتاج الرياضيين إلى تعديل أجسادهم أثناء الركض كثيرا2
.مما يقلل شعورهم بالتعب
 مما، مما كان عليه%20 ) صرف السطح للمياه أفضل3
.يجعله مقاوماً لالنزالق
) يساعد العدائيين بكل سهولة على إحراز أفضل أداء من4
.خالل سهولة التحكم بحركتهم وطول الخطوة

Insight
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مرة أخرى ،نجح استاد خليفة الدولي في أن يكون في قلب
الحدث .فهذا االستاد حاصل على شهادة أربع نجوم من
قبل نظام تقييم االستدامة العالمي ( ،)GSASوهو من
أكثر االستادات تطوراً في العالم ،مع إضاءة  LEDوأضواء
كاشفة رقمية وتكنولوجيا تبريد متطورة التي ستوفر أفضل
الظروف لجميع الحاضرين.

ما الذي يمكنك توقعه أيضاً
من هذه البطولة؟
تمكّ ن استاد خليفة الدولي ،على مدار العقود الماضية ،من
استضافة الفعاليات المختلفة بغض النظر عن طبيعتها،
مما يجعله المكان األمثل ألي حدث رياضي ضخم .فقد
شهد االستاد استضافة العديد من منافسات كرة القدم
منذ العام  .1976وكان شاهداً على التاريخ في دورة األلعاب
اآلسيوية الخامسة عشرة حين استضاف منافسات ألعاب
القوى الخاصة بهذه البطولة ،مما يجعله منشأة تفوق
التوقعات وقادرة على احتضان المزيد من الفعاليات
الرياضية في المستقبل.
وفي كل مرة يستضيف فيها االستاد حدثاً أو فعالية،
نجد بأنها قد القت نجاحاً مبهراً .فلقد تمت إعادة تحديث
االستاد ليلبي متطلبات الفيفا ،وأصبح أول استادات كأس
العالم لكرة القدم  2022جاهزية قبل موعد البطولة بخمس
سنوات .وتم اختبار جاهزيته عندما استضاف نهائي كأس
األمير  2017بنجاح .وسيتم اختباره مجدداً قبل بطولة العالم
أللعاب القوى بحدثين هامين ،وهما :الدوري الماسي
أللعاب القوى بالدوحة  2019والبطولة اآلسيوية أللعاب
القوى .2019

One more time, Khalifa International Stadium is
at the heart of event. The Global Sustainability
Assessment System (GSAS) certified stadium
is one of the most technologically advanced
in the world, featuring LED lighting, digital
floodlights and air-conditioning technology
that will provide optimal conditions for All.

?WHAT TO EXPECT NEXT
The historic Khalifa International Stadium
has been capable of hosting many events
of different nature, which makes it the most
optimal venue for any major sporting event.
It has been hosting football competitions since
1976. Then, it made history by hosting the
athletics events during the Asian Games Doha
2006. This made it an exciting venue to invest
in the future of sports.
The stadium has been working wonders to
embrace every event with huge success. It
was revamped to accommodate the FIFA
requirements that it became the first World Cup
2022 ready venue 5 years ahead of the games.
It was fully and successfully tested for the Amir
Cup Final in 2017. It will be further utilised and
tested ahead of the World Championships with
the 2019 Doha Diamond League and the 2019
Asian Athletics Championships.
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Aspire Student - Athlete سعود

الرياضي

أسباير

طالب

Saoud Al Humaidi Shares الحميدي متحدثاً عن رؤية بطولة
Vision for Doha 2019 World

2019 العالم أللعاب القوى

Championships
On the occasion of the press conference to
announce the schedule for the DOHA 2019
World Championships, Aspire student-athlete
and Qatar national 110m hurdler, Saoud Al
Humaidi, joined IAAF President Sebastian Coe,
Vice Chairman and Director General of the Local
Organising Committee and IAAF Vice President,
Dahlan Al Hamad, Doha 2019 LOC Marketing
and Communications Director, Sheikha Asma
al Thani, Doha 2019 LOC Marketing and
Communications Deputy Director, Noha Essawi,
and fellow local young athlete and Qatar's
Ambassador for the Doha 2019, Mariam Farid.

 الطالب الرياضي في أكاديمية،انضم سعود الحميدي
 إلى كل من،م حواجز110 أسباير وعداء قطر في سباقات
،السيد "سبستيان كو" رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى
 نائب رئيس االتحاد الدولي أللعاب،والسيد دحالن الحمد
القوى ونائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم أللعاب
 والشيخة أسماء آل ثاني مديرة إدارة،2019 القوى الدوحة
،قطر/ التسويق واالتصال باللجنة المنظمة لبطولة العالم
 نائب مدير التسويق واالتصال،والسيدة نهى العيساوي
 والعداءة القطرية مريم فريد سفيرة ملف الدوحة،بالبطولة
 في المؤتمر الذي ُعقد لإلعالن عن جدول بطولة،2019
.2019 العالم أللعاب القوى
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At the press conference, Saoud Al Humaidi was
given the opportunity to share his hopes and
dreams ahead of the World Championships that
will take place in his home country next year,
2019.
“I have had a positive and encouraging season
in athletics working with my coaches at Aspire
Academy... After achieving qualification to the
IAAF World U-18 Championships in Kenya last
year and reaching the final in 110m hurdles,
it showed me l can compete at the top level. I
am working hard to improve my time in 110m
hurdles. My dream is to be on that starting
line for the heats in 110m hurdles in my home
city, Doha, in my country, Qatar. As the hosting
country, Qatar will be allowed entries into a
number of races and should l be selected to
compete, l want to give my best and show that
Qatar athletes are as good as any in the world.
Of course Mutaz Essa Barshim has paved the
way for Qatar athletes and shown it can be done.
I believe Doha 2019 World Championships is
a great opportunity to more Qatari youth to
take up athletics and l want to play my part in
helping make athletics attractive in Qatar by
competing well and making Qatar proud.”
Who is Saoud Al Humaidi?
• He claimed bronze in the 110m hurdles at
the U-20 Gulf Cooperation Council Athletics
Championships held in Kuwait in April 2018.

 ُأعطيت الفرصة لسعود الحميدي لمشاركة،خالل المؤتمر
آماله وأحالمه حول بطولة العالم والتي من المقرر انعقادها
:قائال
 فصرح،)2019( في بلده قطر العام المقبل
ً
 ولقد عملت مع،"لقد كان هذا الموسم إيجابي ومشجع
 وبعد تأهلي إلى بطولة...المدربين في أكاديمية أسباير
، سنة في كينيا العام الماضي18 العالم أللعاب القوى تحت
 اتضح لي بأنه يمكنني،م حواجز110 ووصولي لنهائي سباق
 وأنا أعمل بجد لتحسين الزمن.المنافسة على أعلى مستوى
 إن حلمي هو.م حواجز110 الذي يمكنني تحقيقه في سباق
م حواجز في110 أن أصل إلى خط البداية في أفواج سباق
، وباعتبارها البلد المضيف...مدينتي الدوحة وبلدي قطر
.فإن قطر سيسمح لها باالشتراك في عدد من السباقات
 فإنني أريد أن أقدم أفضل ما،وإن تم اختياري للمنافسة
لدي وأن أظهر بأن رياضيي قطر متميزيين كباقي رياضيي
 بالطبع فإن معتز عيسى برشم مهد الطريق لرياضيي.العالم
 أنا أؤمن بأن بطولة العالم.قطر وأظهر بأن هذا ممكن
 فرصة كبيرة لمزيد من الشباب القطري2019 أللعاب القوى
 وأريد أن ألعب دوري في المساعدة،لممارسة ألعاب القوى
بجعل ألعاب القوى جذابة في قطر من خالل المنافسة
".بشكل جيد وجعل قطر فخورة بي
من هو سعود الحميدي؟
م حواجز في بطولة110 • أحرز الميدالية البرونزية في سباق
 سنة التي أقيمت في الكويت20 الخليج أللعاب القوى تحت
.2018 في أبريل
م حواجز في البطولة110 • فاز بالميدالية الفضية في سباق
 والتي أقيمت،العربية الثامنة عشر أللعاب القوى للناشئين
. في األردن،2018 في أبريل

• He notched a sliver in the 110m hurdles at the
18th Arab Junior Athletics Championships that
was held in April 2018 in Jordan.

Aspetar, orthopaedic and sports medicine
hospital, will provide medical support to
the IAAF World Championships Doha 2019.
Supporting such events cements Aspetar’s
leading role in the treatment and prevention
of local, regional and international athletes’
injuries across all sports. Aspetar’s experts have
a wealth of experience in supporting athletes
taking part in major tournaments in Qatar and
abroad.
Dr. Juan-Manuel Alonso has been appointed
the Medical Director of the Championships. Dr.
Alonso has been the chair of the International
Association of Athletics Federations IAAF
Medical and Anti-Doping Commission from
2003 to 2015 with a global responsibility for
anti-doping and improving athlete care for all
200 countries in the Athletics Federation.

 سيقدم، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي،سبيتار
 إن دعم.2019 الدعم الطبي لبطولة العالم أللعاب القوى
هذه الفعاليات يعزز من مكانة سبيتار الرائدة في عالم الطب
 وتقديم العالج للرياضيين المحليين واإلقليميين،الرياضي
 هذا ويتمتع خبراء سبيتار.فضال عن منع اإلصابة
،والعالميين
ً
بتجربة واسعة في تقديم هذا النوع من الدعم للرياضيين
سواء كانت في قطر
أثناء مشاركتهم في البطوالت الكبرى
ً
.أو في الخارج

ً مديراً طبيا،تم تعيين الدكتور خوان مانويل ألونسو
الدكتور ألونسو كان رئيس الرابطة الدولية.للبطولة
التحادات اللجنة الطبية ومكافحة المنشطات أللعاب
 المسؤولة عالمياً عن،2015  وحتى2003 القوى منذ العام
 دولة200 مكافحة المنشطات وتحسين الرعاية لرياضي
.التحادات ألعاب القوى
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AZF’s environmental sustainability initiatives
are many, including solar energy to power its
venues.

In 2017, Khalifa International Stadium received a 4-star Global
Sustainability Assessment System (GSAS) certification. With this
award, the venue has become the first in the world to receive
the award from GSAS, the Gulf Organisation for Research &
Development (GORD). This was the seed of cooperation between
the two parties.

،مبادرات مؤسسة أسباير زون لالستدامة البيئية عديدة
.ومنها اعتماد الطاقة الشمسية إلنارة منشآتها

 حصل استاد خليفة الدولي على شهادة أربع نجوم من قبل،2017 في
 فإنه أول استاد من نوعه، وبهذا.)GSAS( نظام تقييم االستدامة العالمي
في العالم يحصل على هذا التصنيف من قبل المنظمة الخليجية للبحث
.. وكانت هذه بذرة التعاون ما بين الجهتين،)GORD( والتطوير
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وقعت مؤسسة أسباير زون مذكرة تفاهم مع المنظمة
الخليجية للبحث والتطوير "جورد" في مايو الماضي،
بهدف تدشين التعاون المشترك العتماد منشآت
وفقا لمعايير
ً
المؤسسة ومشاريعها المستقبلية
المنظومة العالمية لتقييم االستدامة "جي ساس" .قام
بتوقيع المذكرة كل من السيد عبد الله ناصر النعيمي،
ً
(نيابة عن السيد محمد
المدير العام ألسباير لوجستيكس
خليفة السويدي ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير
زون) ،والدكتور يوسف بن محمد الحر ،رئيس مجلس
إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد".

Last May, AZF signed an MoU with the Gulf
Organisation for Research & Development
(GORD) to certify AZF’s facilities and future
projects according to the Global Sustainability
Assessment System (GSAS). The MoU was
signed by Mr. Abdulla Nasser Al-Naemi, Aspire
Logistics DG - who represented AZF on behalf of
 Mr. Mohammad Khalifa Al-Suwaidi; AZF’s CEOand Dr. Yousef Mohamed AlHorr, the Founding
Chairman of GORD.
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اختتمت بنجاح فعاليات بطولة أسباير للسفارات لكرة الصاالت في 11
مايو  ،2018فحصد فريق السفارة األردنية لقب البطولة بعد تغلبه بنتيجة
( )1 - 7على فريق وزارة الخارجية القطرية الذي حل ثانياً في البطولة .فيما
تمكن فريق سفارة السودان من الحصول على المركز الثالث بعد تغلبه على
فريق سوريا .3- 5
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The Aspire Embassies Futsal Tournament concluded successfully
on 11 May 2018, when the Jordanian Embassy won the title,
beating MOFA 7 - 1. The Sudanese Embassy team came third on
the podium after defeating Syria’s team 5 - 3.

فريق وزارة الخارجية القطرية ،صاحب المركز الثاني

فريق سفارة السودان ،صاحب المركز الثالث

MOFA, silver medal winner

The Sudanese Embassy team, bronze medal winner
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حظيت ورقة علمية نشرتها أكاديمية أسباير في مجلة
"International Journal of Sports Physiology and Performance"
 إذ بلغ، باهتمام عالمي واسع،المختصة بعلوم فسيولوجيا الرياضة واألداء
 اقتباس في الرسائل100  ألف مرة وما يزيد عن11 عدد مرات تحميلها
 في سابقة هي األولى في تاريخ،2017  منذ نشرها في عام،العلمية
18 المجلة األشهر على اإلطالق في هذا المجال منذ إطالقها قبل
. ًعاما
An article published in the International Journal of Sports
Physiology and Performance in 2017, titled “Monitoring Athlete
Training Loads: Consensus Statement,” and compiled by Aspire
Academy’s sports science experts, reached more than 11,000
downloads worldwide and over 100 citations, making it the
most downloaded research paper during the journal’s 18 years
in business.

، عبدالله التميمي،بطل االسكواش القطري األول وخريج أكاديمية أسباير
 حيث أصبح يحتل،أحرز تقدماً في الترتيب العالمي لمحترفي االسكواش
. وهو أفضل ترتيب عالمي لالعب اسكواش قطري وخليجي28 المركز
 في أعقاب فوزه ببطولة ماليزيا المفتوحة28 وقد تقدم عبدالله إلى المركز
.في يوليو الماضي وتفوقه على أفضل المصنفين فيها

2017 اقتباس منذ نشرها في

ًمرة تحميل من االنترنت عالميا

citations since it was published in 2017

downloads worldwide

Abdulla Al Tamimi, Qatar Squash N1 player and Aspire Academy
graduate, reached PSA World Ranking #28 as the best ever Qatari
and Gulf Squash player. Abdulla’s progress in the PSA World
ranking came as a result of his brilliant victory and winning the
title of the Malaysian Squash Open by beating the best ranked
players in the tournament last July.
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AZF held a Long-service Award Ceremony on the 11th of
April to honor veteran employees from AZF and its Member
Organizations (Aspire Acadmey, Aspetar, and Aspire Logistics) for
completing 10 years as effective members of Aspire family who
contributed to achieve our vision. The ceremony was held with
the participation of Mr. Mohammed Khalifa Al Suwaidi, AZF’s
CEO, and a number of senior officials on 11 April at The Torch
Ballroom.
In preparation for the ceremony, a session was held to give
the honored staff a chance to talk about special moments and
their career path in Aspire. The video was later shown on the
ceremony. This initiative comes as part of AZF appreciation to
staff and their long-term dedication, especially that recognition
is at the heart of Aspire’s corporate culture and values.

معرض الصور
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أقامت مؤسسة أسباير زون احتفالية لتكريم قدامى الموظفين بالمؤسسة
وأعضائها (أكاديمية أسباير ومستشفى سبيتار وأسباير لوجستيكس) من
 وعملوا بإخالص، سنوات10 الذين انضموا إلى عائلة أسباير منذ أكثر من
 ُعقدت مراسم التكريم بمشاركة السيد محمد.على تحقيق رؤيتها والرسالة
، وعدد من كبار المسؤولين، الرئيس التنفيذي للمؤسسة،خليفة السويدي
. أبريل في قاعة الشعلة11 يوم
 تم إقامة جلسة تصوير تحدث فيها الموظفون،وفي إطار االستعداد للحفل
المحتفى بهم عن اللحظات المميزة في مسيرتهم المهنية في أسباير
. ليتم تقديم هذا الفيديو الحقاً في يوم التكريم،وعبروا فيها عن مشاعرهم
تأتي هذه المبادرة في إطار تقدير المؤسسة لجهود العاملين فيها وتفانيهم
 باعتبار التقدير أحد سمات ثقافة العمل في،عبر سنوات خدمتهم الطويلة
.أسباير ومن قيمها األصيلة

Swansea City's Ivorian striker, Wilfried Bony, finished his
treatment at Aspetar succesully last April, as part of his
rehabilitation programme from a knee injury that he developed
in February 2018.

اختتم المهاجم اإليفواري والعب سوانزي سيتي اإلنجليزي ويلفريد بوني
 حيث خضع لبرنامج،بنجاح رحلته العالجية في سبيتار في أبريل الماضي
.تأهيلي للتخلص من اإلصابة التي الحقته منذ فبراير الماضي

،تفخر مؤسسة أسباير زون بإنجاز كل من بيير دانييل وعبدالله الجابري
 ووصولهما إلى قمة جبل البروس في،الموظفان في مؤسسة أسباير زون
 يأتي هذا اإلنجاز كجزء من العام الثقافي. وهي أعلى قمة في أوروبا،روسيا
." والذي تحتفل به متاحف قطر2018 "قطر روسيا

AZF is proud of its employees, Pierre Daniel and Abdulla Al Jabri,
for summiting Mt. Elbrus in Russia, the highest point in Europe.
This effort comes as part of Qatar Russia 2018 Year of Culture
that is celebrated by Qatar Museums.

Gallery
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قاد عدد من طلبة أكاديمية أسباير الرياضيين حصاد الميداليات في افتتاح
البطولة العربية الثامنة عشر للشباب والشابات أللعاب القوى ،والتي
أقيمت في األردن في شهر أبريل .وصل عدد الميداليات إلى  ،7وهي حصيلة
أمنت إنجازات مبهرة لقطر.

Aspire Academy student-athletes led Qatar’s charge for medals
at the 18th Arab Junior Athletics Championships held in Jordan
in April. The team brought home a total of seven medals on the
back of some impressive achievements for Qatar.

للعام الرابع على التوالي ،قدم مستشفى سبيتار دعماً طبياً على مدار
الساعة للمشاركين في نسخة هذا العام من سباق "صملة" وعددهم 200
رياضي.

For the fourth consecutive year, Aspetar provided round-theclock medical support to the 200 athletes who competed in
Samla Race 2018.

معرض الصور
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“What I saw today is encouraging and shows
Qatar’s desire to create a world-class sports
ecosystem. That feeds into the facilities I see
here and the country’s preparations for the
World Cup in 2022.”
The French Ambassador to Doha, H.E. Franck
Gellet, in a visit to AZF last October

 وهو يبرهن على أنه متى،"إن ما رأيته اليوم مشجع للغاية
 أرى أن قطر.ما توفرت العزيمة يمكن تحقيق نجاحات باهرة
 وهو ما يعد بأن قطر ستنظم،تمتلك العزيمة على النجاح
"2022 بطولة كأس عالم جيدة بالتأكيد في
سعادة السفير فرانك جيلي أثناء زيارته لمؤسسة
أسباير زون في أكتوبر الماضي
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حصدت مؤسسة أسباير زون جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات عن
فئة الحل الذكي في مجال الرياضة ،وذلك عن "برنامج مراقبة السباق" في
سبتمبر الماضي .تُ عطى هذه الجائزة إلى شركات األعمال والمؤسسات
حلوال ذكية ومبتكرة ،يمكن
العاملة في قطاع الرياضة ،والتي تقدم
ً
االستفادة منها على أرض الواقع بشكل يرضي المستخدمين والعمالء .جدير
بالذكر أن إدارة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة كانت قد طورت تطبيقاً
خاصاً بسباق "صملة" في  2017لتعقب جميع المشاركين أثناء السباق ،والذي
أثبت كفاءته وتم تطويره الحقاً ليناسب مراقبة كافة أنواع السباقات.

In September 2018, AZF won Qatar IT Business Award in the
Smart Sports Solution of the Year category for “Race Monitoring
Platform”. This award is given to sports businesses and
organisations that deploy creative smart solutions with practical
uses that satisfy their users and clients. It is noteworthy to
mention that AZF IT team developed a tailored application in
2017 for “Samla” race to track all participants’ activities live.
Samla app proved its efficiency and then developed into a
general race monitoring programme.

إيماناً بأهمية التعاون المهني والعلمي ،وقعت مؤسسة أسباير زون مذكرة
تفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ،في أكتوبر الماضي ،تقوم
على التعاون المشترك بينهما في شتى المجاالت المتعلقة بالمحاسبة
والمراجعة.
وقع مذكرة التفاهم كل من السيد أحمد إبراهيم السليطي ،الرئيس
التنفيذي للشؤون اإلدارية في أسباير لوجستيكس ،والدكتور هاشم عبد
الرحيم السيد ،رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية.

Believing in the importance of professional and scientific
cooperation, AZF signed an MoU with the Association of
Chartered Accountants of Qatar (QCPA) last October.
The MoU was signed by Mr. Ahmad Ibrahim Al Sulaiti, Chief
Administration Officer at Aspire Logistics, and Dr. Hashim Abdul
Rahim Al Sayed, Chairman of the Qatar Association of Chartered
Accountants.
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جددت الكلية األميركية لعلم األمراض اعتمادها لمختبر
سبيتار ،للمرة الثانية على التوالي في سبتمبر الماضي ،وذلك
لمراعاته معايير الجودة والصحة والسالمة العامة المطابقة
للشروط والمواصفات التي تضعها الكلية .حصل سبيتار على
االعتماد عقب اجتيازه سلسلة من االختبارات الصارمة أجراها
مفتشون من الكلية األمريكية خالل الفترة الماضية .ويؤكد
هذا اإلنجاز على مواصلة المختبر لتقديم الرعاية الصحية
وفق أعلى المعايير الدولية المتعارف عليها.

أقام نادي دلهي دايناموس في الدوري الهندي الممتاز لكرة
القدم أمسية ثقافية في فندق الشعلة في سبتمبر الماضي
أثناء إقامتهم معسكرهم التدريبي في الدوحة قبل موسم
المنافسة .حضر األمسية الثقافية سعادة سفير الهند في
الدوحة السيد بي كوماران ،وسعادة السيد خورخي أنطونيو
سيري ستورزنيغر سفير جمهورية األوروغواي في الدوحة،
والدكتور أنيل شارما مالك نادي دلهي دايناموس ،والسيد
إيفان برافو المدير العام ألكاديمية أسباير ،إلى جانب عدد
من كبار الشخصيات وكبار المسؤولين في أكاديمية أسباير.
تهدف األمسية إلى تقوية العالقات مع البلد المضيف،
وحضرها جميع العبي الفريق الهندي أيضاً.
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Aspetar laboratory was awarded a two-year reaccreditation by the Commission on Laboratory
Accreditation of the College of American
Pathologists (CAP) last September. It was based
on the results of a recent on-site inspection.
This reaccreditation demonstrates how Aspetar
is continuing to provide the highest quality
international standard for patient care.

Delhi Dynamos, the Indian Super League football
club, held a cultural evening at THE TORCH Doha
Hotel during their pre-season training camp at
Aspire Academy last September. The cultural
event was attended by H.E. Mr P Kumaran,
Indian Ambassador in Doha; H.E. Jorge Antonio
Seré Sturzenegger, Ambassador of Uruguay
in Doha; Dr Anil Sharma, Delhi Dynamos FC
Chairman; Mr Ivan Bravo, Aspire Academy
Director General; and a number of dignitaries
and Aspire Academy senior officials to further
strengthen ties with the host country. The entire
squad of Delhi Dynamos was also present.
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THE TORCH Staircase Run 2018 secured great
public turnout and many participants in its
seventh edition last November. In total, 300
participants took part in 3 categories.
Both Andrew Jones from Britain and Katerina
Matousova from the Czech Republic defended
their titles in their respective adults’ categories.
The Civil Defence team came first in the
corporate relay race that was held for the first
time this year. In addition, the following grabbed
the top ranks in their respective categories:
1. Junior (female): Aisha Al-Maaded
2. Junior (male): Liam Wilson
3. U15 (female): Rasha Kalandan
4. U15 (male): Ambroise Lion
5. U18 (female): Tessa Haynes
6. U18 (male): Oliver Guest

ًحقق سباق صعود ساللم الشعلة مشاركة واسعة ونجاحا
جماهيرياً في نسخته السابعة التي أقيمت في نوفمبر
 موزعين على300  فوصل عدد المشاركين إلى،الماضي
 وتمكن كل من البريطاني أندرو جونز.فئات السباق الثالثة
كال في
ً والتشيكية كاترينا ماتوسوفا من الدفاع عن اللقب
، وفي سباق التتابع للشركات الذي أقيم للمرة األولى.فئته
 كما أقيم سباق مصغر.حصد فريق الدفاع المدني اللقب
 حصد فيه التالية أسماؤهم،لفئات الناشئين والشباب
:المراكز األولى
 عائشة المعاضيد:) الناشئين (فتيات.1
 ليام ويلسون:) الناشئين (فتيان.2
 رشا كاالندان:) (فتيات15  تحت.3
 امبرويز ليون:) (فتيان15  تحت.4
 تيسا هاينز:) (فتيات18  تحت.5
 أوليفر غيست:) (فتيان18  تحت.6
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وقعت مؤسسة أسباير زون في أكتوبر الماضي مذكرة
تفاهم مع مركز قطر للمال ،تهدف إلى إطالق المشروع
"حي األعمال الرياضية في قطر" ،وهو
االقتصادي الرائد
ّ
أول تجمع اقتصادي رياضي من نوعه في دولة قطر
والشرق األوسط.

في إطار تحضيراته الجارية لتقديم الدعم الطبي للنسخة
السابعة عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى التي
تستضيفها الدوحة العام المقبل ،نظم مستشفى سبيتار،
الشريك الطبي الرسمي للبطولة ،محاضرة حول السبل
المثلى لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الرياضية خالل
منافسات البطولة التي ستقام في الفترة من  28سبتمبر
وحتى  6أكتوبر  2019في استاد خليفة الدولي في أسباير
زون.
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AZF signed an MoU with Qatar financial Center
(QFC) to establish ‘Qatar’s Sports Business
District’ (QSBD). The new national project aims
to create the premier sports business cluster in
Qatar and the Middle East.

As part of its ongoing preparations to support
the 2019 World Championships in Athletics,
Aspetar held a lecture last October on how to
deliver the best medical and scientific services
during the landmark competition that will take
place from 28 September - 6 October 2019 at
Khalifa International Stadium, Aspire Zone.
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In line with our mission that cares for people’s
health, AZF organized its annual campaign to
spread awareness about breast cancer under
the name “The Pink Month”. The CSR event was
held in cooperation with the Primary Health
Care Corporation (PHCC) and Hamad Medical
Corporation (HMC). There were two main events.
The public awareness function saw a walk and
a mobile screening unit at Aspire Park. Besides,
a staff day saw the pink cooking competition.
Winners, who brought pink healthy dishes, won
prizes from L'Occitane for skin care.

 نظمت مؤسسة،في إطار رسالتنا التي تدعم الصحة
أسباير زون حملتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي تحت
 بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية،"عنوان "أكتوبر الوردي
 وذلك ضمن برنامج،ومؤسسة الرعاية الصحية األولية
 فأقامت فعالية للجمهور.المؤسسة للمسؤولية المجتمعية
في حديقة أسباير تضمنت مسيرة وفحصاً مجانياً لمن
 إلى جانب فعالية أخرى للموظفين،تنطبق عليهن الشروط
 حيث حصلت األطباق،تحت عنوان مسابقة الطبق الوردي
الفائزة والتي تنطبق عليها الشروط (بأنها صحية ولونها
.وردي) على جوائز من "لوكستيان" للعناية بالبشرة
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الحياة في اسباير# @aspirezone تابعونا

