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QATAR NAMED AFC CUP
2019 CHAMPIONS
ORDER OF MERIT
During an official visit to Japan in January 2019, HH Sheikh
Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of Qatar, expressed his
precious trust in Aspire Academy graduates playing for Qatar
National team. That was an additional incentive that motivated
the team to win the Cup.

قطر أبطال كأس
2019 آسيا
وسام فخر
عبر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
ّ ،2019 أثناء زيارة رسمية لليابان في يناير
بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى عن ثقته الغالية في العبي المنتخب أبناء
ً وذلك قبل المباراة النهائية مما شكّ ل دافعاً إضافياً وتحفيزا،أكاديمية أسباير
.لهم للفوز بالكأس
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10,000 FANS FLOCK TO ASPIRE
PARK TO WATCH THE QATAR
NATIONAL TEAM TRIUMPH AT THE
2019 AFC ASIAN CUP
More than 10,000 fans flocked to Aspire Park to mark one of
the biggest sporting moments in Qatar’s history as the national
football team won the 2019 AFC Asian Cup after defeating
Japan 3 - 1.
Huge crowds made up of nationals, expats, families and children
watched the thrilling final and cheered on the national team
in front of a giant screen that had been especially erected by
Aspire Zone Foundation in Aspire Park.
The celebrations had a particular significance given Aspire
Academy’s role over the years in supporting the development
of Qatar national team and its players. Eight of the eleven
players in Qatar national team are Aspire Academy graduates.

 آالف مشجع توافدوا على حديقة10
أسباير لمشاهدة تتويج المنتخب
القطري بلقب أبطال آسيا
، آالف مشجع من مختلف الجنسيات10 توافد على حديقة أسباير ما يزيد عن
 وذلك بعد تغلب المنتخب،لمشاهدة تتويج المنتخب القطري بلقب أبطال آسيا
.1 - 3 الوطني على اليابان
أفرادا وعائالت حول الشاشة
التف المشجعون من المواطنين والمقيمين
ً
العمالقة وفي المنطقة التي خصصتها مؤسسة أسباير زون لتشجيع المنتخب
.القطري الذي نال اللقب عن استحقاق وجدارة
كان مذاق االحتفال في أسباير مختلفاً ففي أسباير تعلم وترعرع أبطال منتخب
 شاركوا في نهائي آسيا هم من خريجي11  العبين من أصل8  حيث أن،قطر
.أكاديمية أسباير
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مدرب المنتخب فيلكس سانشيز

مدرب المنتخب القطري األول "فيلكس سانشيز" كان يعمل في أسباير لعدة
أعوام ،قبل أن يصبح مدرب المنتخب الوطني تحت  19سنة في  .2012وكان
فوز العنابي بكأس آسيا للشباب عام  2014أولى الثمار التي جنتها دولة قطر من
األكاديمية في مجال كرة القدم ،حيث كان كامل الفريق من طالب األكاديمية
مع مدربهم سانشيز .وانتقل المدرب سانشيز إلى تدريب الفريق األول في يوليو
 2017وقادهم إلى الفوز هذا العام ،علماً بأن نواة المنتخب كانت من الفريق
الذي فاز ببطولة الشباب.

COACH FELIX SANCHEZ
After years of work as coach at Aspire, Coach Felix Sanchez
became coach of the U19 Qatari national team in 2012. He led
the team to glory for the first time, as champion of the 2014
AFC U-19 Asian Cup in Myanmar, a milestone in the history of
the country. The whole team then was made of the Academy
students. Coach Sanchez took over the country’s senior national
team in July 2017 and led them to victory in 2019.
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WHAT’S MORE THAN THE
TOURNAMENT TITLE? MORE
ACHIEVEMENTS AND AWARDS!
Awards Qatar collected in this tournament went all
to our graduates:
ALMOEZ ALI, CLASS OF 2014 GRADUATE
Most Valuable Player and Top Goalscorer Awards
AKRAM AFIF, CLASS OF 2015 GRADUATE
1st ever player to assist 10 goals in one edition in
the AFC Cup history
SAAD AL SHEEB, CLASS OF 2009 GRADUATE
Best Goalkeeper Award

وماذا أيضاً غير لقب البطولة؟
!مزيد من اإلنجازات والجوائز
الجوائز التي حصدها العبو المنتخب القطري في هذه البطولة كانت
:جميعها من نصيب خريجينا
2014  خريج أسباير عام،المعز علي

جائزتي أفضل العب وهداف البطولة

2015  خريج أسباير،أكرم عفيف
 أهداف في نسخة واحدة١٠ أول العب يصنع
بتاريخ كأس آسيا
2009  خريج أسباير،سعد الشيب

جائزة أفضل حارس مرمى
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Aspetar medical team was assigned for the Qatar Football
National Team in the AFC Cup 2019.

،رافق المنتخب القطري في رحلته للفوز فريق طبي من مستشفى سبيتار
.عضو مؤسسة أسباير زون
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كما احتفلت عائلة مؤسسة أسباير زون بالفوز التاريخي للمنتخب القطري لكرة
القدم بلقب أبطال آسيا  2019وعودة خريجي األكاديمية األبطال إلى بيتهم
األول في فبراير .2019

As well, AZF family celebrated the victory of Qatar national
football team and welcomed our star graduates back home in
February 2019.
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BOOKING THE TICKET TO POLAND

حجز التذكرة إلى بولندا

Mainly comprised of former and current student-athletes of
Aspire Academy, Qatar U-19 qualified for the 2019 FIFA U-20
World Cup to be held in Poland after reaching the semi-finals of
the 2018 AFC U19 Championship played in Indonesia.

 والمؤلف في أغلبه من طالب أكاديمية أسباير، سنة19 المنتخب القطري تحت
 سنة لكرة القدم20  تأهل للمشاركة في كأس العالم تحت،الرياضيين وخريجيها
 سنة19 والتي ستقام في بولندا بعد وصوله إلى نصف نهائي بطولة آسيا تحت
. والتي أقيمت في أندونيسيا2018 لكرة القدم

It was tough competition, but Qatar Team were competent.
Despite losing their opening match in the championship, they
managed to finish top of Group A along with Indonesia.

 فبالرغم من خسارته.كانت المنافسة شديدة ولكن الفريق القطري أثبت جدارته
ً تصدر الفريق جدول المجموعة األولى جنبا،في المباراة االفتتاحية من البطولة
.إلى جنب مع أندونيسيا

Although they lost in the semi-finals against Korea Republic,
they made their way to the top four of the competition when
they snatched a 7-3 victory after extra time in the quarterfinals against Thailand.
This result meant more progress in Qatari football. This team
equalled the Qatar U-19 side that won the 2014 Championship
in Myanmar and went on to play in the 2015 FIFA U-20 World
Cup in New Zealand.

 وصل الفريق إلى،وبالرغم من خسارته أمام جمهورية كوريا في نصف النهائي
 عندما اختطف في ربع النهائي فوزاً أمام تايالند بنتيجة،مربع البطولة الذهبي
. في الوقت اإلضافي3 – 7
 فهذا الفريق تعادل،هذه النتيجة عنت المزيد من التقدم في كرة القدم القطرية
 سنة السابق والذي فاز في البطولة التي أقيمت19 مع المنتخب القطري تحت
 وتأهل للعب في بطولة كأس العالم لكرة القدم،2014 في ميانمار في العام
.2015  سنة في نيوزيلندا20 تحت

HIGHLIGHTS
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فريق تحت  19سنة يحجز تذكرته
إلى بولندا للمنافسة في كأس
العالم تحت  20سنة لكرة القدم

قطر ستشارك للمرة الرابعة في كأس العالم تحت  20سنة لكرة القدم والتي
ستقام في بولندا من  25مايو وحتى  16يونيو  .2019كانت المشاركة األولى في
العام  1981وجاءت النتيجة مبهرة حيث حل المنتخب القطري ثانياً .وفي العام
 ،1996استضافت قطر البطولة ولكنها خرجت من الجولة األولى ،وجاءت النتيجة
مشابهة في نيوزلندا في العام .2015

فهل سيجدد الجيل الجديد األمل ويعيد المجد هذا العام؟

QATAR U-19 HEADING TO POLAND
FOR 2019 FIFA U-20 WORLD CUP
Qatar will be making their fourth FIFA U-20 World Cup
appearance at Poland from 25 May to 16 June 2019. Their
debut was in 1981 and it was quite impressive when they
finished second. In 1996, they were the host country of the
tournament but they bowed out at the first round. They had a
similar outcome in New Zealand 2015.
Will the new generation revive hopes and bring glory home
?this year

إضاءات
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 حصد جائزة هداف، سنة19  خريج أكاديمية أسباير وهداف المنتخب القطري تحت،عبد الرشيد عمرو
 عقب هذا االستحقاق، أهداف في هذه البطولة7  الذي كان في رصيده، ولقد صرح عمرو.البطولة
، فكل هدف سجلته كان نتيجة العمل الجاد. "أود أن أشكر جميع زمالئي في الفريق:قائال
ً
".ولذا أنا ممنون لهم كثيراً بهذا اإلنجاز
Aspire Academy graduate and Qatar U-19 team striker, Abdulrasheed Umaru,
scooped the top scorer award at the Championship. After he scored 7 goals
during a campaign, Umaru commented on this: “I really want to thank my
teammates. Every goal I scored was because of their hard work, so I must give
them a lot of credit.”
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ASPETAR AWARDED THE DIAMOND
LEVEL STATUS BY ACI
Aspetar received the official Accreditation Canada Diamond
Level Status in January in a ceremony at the hospital’s
headquarters in Doha. The ceremony was attended by several
dignitaries, including H.E. Mrs. Stefanie McCollum, Ambassador
of Canada to the State of Qatar.
The accreditation is the highest level possible under the
program. It is awarded to highly committed and qualityoriented organizations that monitor outcomes, use evidence
and best practice to improve services.
After a rigorous process including an assessment survey visit in
November 2018, Aspetar is now the first hospital in Qatar to be
awarded this coveted Diamond Level Status.

سبيتار يحصل على المستوى
الماسي لالعتماد الكندي الدولي
 تسلم سبيتار شهادة اعتماد،في احتفال رسمي بمقر المستشفى في الدوحة
 شهد.المستوى الماسي من االعتماد الكندي الدولي للتميز في يناير الماضي
االحتفال عدد من كبار الشخصيات وعلى رأسهم سعادة السيدة ستيفاني
. سفيرة كندا لدى الدوحة،ماكولم
ويمنح
ُ ،يعد هذا المستوى األعلى في برنامج االعتماد الكندي الدولي
، وتتميز بالجودة العالية مع رصد النتائج،للمؤسسات الملتزمة إلى أقصى درجة
.باإلضافة إلى استخدام األدلة وأفضل الممارسات لتحسين الخدمات
يعد سبيتار أول مستشفى في قطر يحقق ذلك المستوى المتميز وذلك عقب
.2018 زيارة لجنة التقييم للمستشفى في نوفمبر
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دورة االعتماد

ACCREDITATION
CYCLE

ما هي معايير التقييم؟
التقييم الشامل يقيم مجموعة من المعايير المتعلقة بالجودة والسالمة وإدارة
المخاطر واألخالقيات للخدمات الطبية وخدمات الدعم التي تشمل المالية
والتكنولوجية والموارد البشرية والبنية التحتية واإلدارية .وقد حصل سبيتار في
نهاية التقييم على معدل مطابقة للمعايير بلغ  %99.5بناء على الزيارة الميدانية
التي أجرتها لجنة التقييم.
وال يعد هذا اإلنجاز األول ضمن جوائز التميز التي حصدها سبيتار على مدار
السنين ،بما في ذلك:
 :2017اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الرعاية الصحية وسالمة
المرضى من المستوى الثالث من وزارة الصحة العامة القطرية.
 2015المستوى البالتيني من االعتماد الكندي.

?WHAT ARE THE ASSESSMENT CRITERIA
The comprehensive assessment evaluates a range of criteria
related to quality, safety, risk management and ethics across
medical services and support services including financial, IT,
human resources, infrastructure and administration.
Overall, Aspetar complied with 99.5% of applicable standards
during the accreditation survey visit.
This achievement follows earlier excellence awards, including:
2017: World Health Organisation’s Patient Safety Friendly
Hospital (PSFH) level 3 Award
2015: Platinum Level accreditation status from the Accreditation
Canada International (ACI).
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COMPREHENSIVE HEALING
PROGRAMME FOR MOUSA DEMBÉLÉ
AT ASPETAR
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برنامج عالج شامل لعالج موسى
ديمبيلي في سبيتار

A team of world-leading experts at Aspetar embarked on
an intensive treatment programme for Tottenham Hotspur
midfielder, Mousa Dembélé, following an ankle injury.

العالجي المكثّ ف
تولى فريق عالمي من خبراء سبيتار اإلشراف على البرنامج
ّ
 في، العب خط وسط نادي توتنهام هوتسبر اإلنجليزي،للنجم موسى ديمبيلي
.نوفمبر الماضي للعالج من إصابة في أربطة الكاحل كان قد تعرض لها

Commenting on his visit, Mousa Dembélé said: “The facilities and
environment provided at Aspetar allow me to concentrate and
focus on my rehabilitation so I can make a strong comeback.”

 "يوفر لي سبيتار بتجهيزاته وأجوائه: قال موسى ديمبيلي،وتعليقاً على زيارته
القدرة على التركيز على التعافي واستعادة لياقتي ألعود بكامل قوتي
".للملعب

Over the past few years, Aspetar has become the destination of
choice for treating many of the best-known figures in the game
including several Spurs players such as midfielder Harry Winks
as well as winger Lucas Moura and defender Serge Aurier when
they played for former Club Paris Saint-Germain. They join a
long list of players from leading teams around the world who
have also travelled to Aspetar.

،وقد تحول سبيتار لوجهة العالج المفضلة لدى العبي النادي اإلنجليزي الشهير
 حيث سبق وأن خضع للعالج بالمستشفى عدد،خالل السنوات القليلة الماضية
 والعب الوسط،من نجوم النادي ومن بينهم العب خط الوسط هاري وينكس
سابقا لصالح
ً
المهاجم لوكاس مورا والمدافع سيرج أورييه حينما كانا يلعبان
 هذا إلى جانب العديد من نجوم الرياضة الذين يلعبون.نادي باريس سان جيرمان
.في أبرز النوادي الرياضية في العالم
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األمير يشرف أسباير بحضور فعاليات
اليوم الرياضي للدولة ٢٠١٩
جاء احتفال مؤسسة أسباير زون باليوم الرياضي للدولة  2019مميزاً  ،حيث
شرف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير البالد المفدى،
ّ
الفعاليات .رافق سمو األمير سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ،الممثل
الشخصي لسمو األمير ،وسعادة السيد جياني إنفانتينو ،رئيس االتحاد الدولي
لكرة القدم (الفيفا) ،وعدد من كبار المسؤولين في مؤسسة أسباير زون واتحاد
الكرة القطري.
لقب بشهر
فشهر فبراير الذي يشهد اليوم الرياضي للدولة ،استحق أن ُي َ
رياضي في تاريخها بفوزها
االنتصارات الرياضية بعد أن حققت فيه قطر أكبر إنجاز
ّ
بكأس آسيا لكرة القدم .2019

H.H. THE AMIR HONOURS ASPIRE ON
NATIONAL SPORT DAY 2019
AZF’s National Sport Day 2019 celebration was very special.
This year’s festival was honoured by the presence of HH
Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the Amir of Qatar. HH was
accompanied by HH Sheikh Jassim bin Hamad bin Khalifa Al
Thani, the Personal Representative of HH the Amir, Gianni
Infantino, the FIFA President, and senior management of AZF
and QFA.
While February marks National Sport Day, it has been
crowned the month of sporting triumphs after Qatar’s historical
achievement in the 2019 Asian Cup.
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HH Sheikh Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, the Personal
Representative of HH the Amir, showed interest in learning
about Sambo – a Russian martial art.
The event took place in the presence of H.E Fahad bin
Mohammed Al-Attiyah, the Ambassador of the State of Qatar
to the Russian Federation, H.E., Mr. Nurmakhmad Kholov, the
Ambassador of the Russian Federation to Qatar, and Mr. Vasily
Shestakov, the International Sambo Federation (FIAS) President.

لسمو األمير
 الممثل الشخصي،سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني
كما اهتم
ّ
ّ
بالتعرف على رياضة "السامبو" الجديدة (للتدريب على الدفاع عن النفس
.)بدون سالح
 وبحضور رسمي بارز،أقيمت الفعالية بالتعاون مع سفارتي موسكو والدوحة
، سفير دولة قطر لدى روسيا،ممثل في سعادة السيد فهد بن محمد العطية
، سفير روسيا االتحادية لدى دولة قطر،وسعادة السيد نور محمد خولوف
. رئيس االتحاد الدولي للعبة،والسيد فاسيلي شيستاكوف
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AZF staff participated in a walk around Aspire Park Lake. It was headed by Eng. Hilal Jaham Al-Kuwari, President of AZF, Mr.
Mohammed Khalifa Al-Suwaidi, AZF’s CEO, Mr. Abdulla Nasser Al- Naemi, Director General of Aspire Logistics, Mr. Ali Salem Afifa,
Deputy Director General of Aspire Academy, and Mr. Abdelaziz Al-Kuwari, Acting CEO of Aspetar, in addition to a number of senior
personnel.

MORE THAN 30,000 PARTICIPANTS IN AROUND 30 EVENTS
Qatar’s NSD at Aspire began with the Fun Run. In the presence of Mr. Mohammed Khalifa Al-Suwaidi, AZF’s CEO, the starting whistle
was blown by Mr. Abdullah Nasser Al-Naemi, Director General of Aspire Logistics.

FEATURES
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مسير موظفي المؤسسة حول بحيرة حديقة أسباير بمشاركة المهندس هالل جهام الكواري ،رئيس المؤسسة ،والسيد محمد خليفة السويدي ،الرئيس التنفيذي
للمؤسسة ،وعدد كبير من قيادات منظمات أسباير زون يتصدرهم السيد عبد الله ناصر النعيمي ،المدير العام ألسباير لوجستيكس ،والسيد علي سالم عفيفه ،نائب
مدير أكاديمية أسباير ،والدكتور عبد العزيز جهام الكواري ،الرئيس التنفيذي لسبيتار باإلنابة.

أكثر من  30,000مشارك في حوالي  30فعالية
بداية اليوم الرياضي في أسباير كانت مع سباق المرح بحضور السيد محمد خليفة السويدي ،الرئيس التنفيذي للمؤسسة ،حيث أطلق السيد عبدالله ناصر النعيمي،
المدير العام ألسباير لوجستيكس ،صافرة االنطالق.

ملفات خاصة
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MORE THAN 30,000 PARTICIPANTS ENJOYED AROUND 30 SPORTING EVENTS
ACROSS ASPIRE’S WORLD-CLASS FACILITIES.

FEATURES
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استمتع أكثر من  30ألف شخص بفعاليات أسباير التي وصل عددها تقريباً إلى
 30فعالية وتوزعت على منشآت أسباير العالمية.

ملفات خاصة

INSIGHT

تحت األضواء
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 أيام من اإلبداع واالبتكار4 :مهرجان أسباير الدولي الثالث للطائرات الورقية
وأرقام قياسية في المشاركة الجماهيرية
حفل
ً  نظمت مؤسسة أسباير زون، وفي اليوم الختامي. أيام متواصلة من اإلبهار واالبتكار في مهرجان أسباير الدولي الثالث للطائرات الورقية4 شهدت حديقة أسباير
 عالوة على الفائزين بمسابقة أفضل صورة فوتوغرافية، والمدارس المشاركة في مسابقة أفضل طائرة ورقية،أنيقا لتسليم الجوائز للفرق الدولية
ً ختاميا
ً
.خالل المهرجان

3RD ASPIRE INTERNATIONAL KITE FESTIVAL: 4 DAYS OF CREATIVITY AND
INNOVATION AND RECORD FIGURES IN PUBLIC PARTICIPATION
Aspire Park witnessed 4 continuous days of creativity and innovation in the 3rd Aspire International Kite Festival 2019. On the
final day, AZF organized an elegant closing ceremony to award the international teams and schools that participated in the best
kite making competition, in addition to the winners in the festival photography competition.
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The Best Acrobatic Team Award: “Team4Fun” from Germany

Encouragement Award from the jury: State of Qatar

 "تيم فور فن" من ألمانيا:جائزة أفضل طائرات استعراضية – فرق

 فريق دولة قطر:جائزة تشجيعية من لجنة التحكيم

FEATURES
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الجائزة الكبرى في مسابقات المدارس :أوسكار أكاديمي

جائزة أفضل منتخب وطني :فريق الفارسي من دولة الكويت الشقيقة

The first prize in the schools’ competition: Oscar Academy

Best Kite Award for National Team: Al Farsi Team from the State of Kuwait

ملفات خاصة

32

HE A DWAY

|

P ERI ODI C AL

MAY | 2019

 دينيس غامارشا:الفائز بالمركز األول في مسابقة التصوير

 سبينسر واتسون من الواليات المتحدة األمريكية: أفراد- جائزة أفضل طائرات استعراضية

The first place in the photography competition: Dennis

The Best Acrobatic Award - Individual: Spencer Watson from USA

Gamarcha

FEATURES
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جائزة الطائرة الورقية األكثر إبداعاً  :الواليات المتحدة األمريكية

جائزة أفضل طائرة تعبر عن الثقافة القطرية :فريق المملكة المتحدة

The Most Creative Kite Award: USA

The Best Qatar Culture- Themed Kites and Wind Banners:
United Kingdom

ملفات خاصة
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Hundreds of students from government and private schools across Qatar attended workshops on kite making. The Secretary of
the International ASEAN Kite Council, Gadis Widiyati, delivered the workshops.

جانب من تفاعل الجمهور مع
األنشطة الترفيهية الرياضية المقدمة
Part of public interaction in the
presented sportainment shows

أســـبـايـر
دوريـةأســـبـايـر
انـطـالقـة | دوريـة
انـطـالقـة
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كما شارك مئات الطلبة من مختلف مدارس الدولة في ورش عمل صناعة الطائرات الورقية ،وبحضور من أمين عام اتحاد الطائرات الورقية لجنوب شرق آسيا
"غاديس ويدياتي".
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حقائق وأرقام

FACTS AND FIGURES

AN ASPETAR-LIKE CENTER OF
EXCELLENCE IN THE UNITED STATES
Aspire Zone Foundation (AZF) and the Texas Health – Dallas
organization (THR) signed off a Memorandum of Understanding
(MoU) to round off months of preparations and joint discussions.
The MoU sets for a strategic partnership to create a joint Center
of Excellence focused on research, training, performance and
sports medicine in the United States, which shall expand the
mission and goals of both organizations.
This step brings AZF closer to achieve its vision “to be The
Reference in Sports Excellence Worldwide by 2020” and Aspetar
“to be a global leader in sports medicine and exercise science
by 2020”.

إنشاء مركز رائد في الواليات المتحدة
األمريكية ليحاكي سبيتار
 مذكرة تفاهم مع تكساس هيلث2018 وقعت مؤسسة أسباير زون في العام
 تتويجاً لعدة أشهر من التحضيرات،) داالس- داالس (مؤسسة تكساس للصحة
.والمناقشات المشتركة بين الطرفين
مذكرة التفاهم أرست شراكة استراتيجية إلنشاء مركز رائد لألبحاث والتدريب
 بما يدعم ويعزز من رسالة،واألداء الرياضي في الواليات المتحدة األمريكية
.وأهداف كلتا المؤسستين
وهذه الخطوة تقرب مؤسسة أسباير زون من تحقيق رؤيتها "بأن تصبح المرجع
" وسبيتار "بأن يكون من رواد الطب2020 العالمي في التفوق الرياضي بحلول عام
."2020 الرياضي وعلوم التمارين عالمياً بحلول عام

INSIGHT

أســـبـايـر
دوريـةأســـبـايـر
انـطـالقـة | دوريـة
انـطـالقـة
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COMMON GOALS
Aspetar, member organization of AZF, has undertaken to
be a global leader in sports medicine and exercise science in
advance of the Qatar hosted 2022 FIFA World Cup. The proposed
affiliation will achieve similar global and regional recognition
in the USA, in advance of the North America hosted 2026 FIFA
World Cup.
CORE ELEMENTS OF COLLABORATION
The affiliation builds off the performance, treatment, rehabilitation
and research initiatives as follows:
1) A research program to advance the science of sports medicine
2) An outreach/ sports performance programme designed to
provide services to meet the unique but related needs of
professional athletes and teams, and collegiate and high school
athletes
3) Clinical services to support the research, outreach and sports
performance programs

تحت األضواء

أهداف مشتركة
 بأن يكون رائداً عالمياً في مجال، عضو في مؤسسة أسباير زون،تعهد سبيتار
 إن هذا.2022 الطب الرياضي وعلوم التمارين قبيل استضافة قطر لكأس العالم
مماثال في الواليات المتحدة
ًالتعاون المقترح سيحقق كياناً عالمياً وإقليميا
ً
.2026  قبيل استضافة أمريكا الشمالية لكأس العالم،األمريكية

العناصر األساسية للتعاون
تمهد مذكرة التفاهم الطريق للتعاون بين الطرفين في ثالث مبادرات تتمحور
:حول األداء والعالج وإعادة التأهيل واألبحاث كما يلي
) برنامج بحثي لتطوير علوم الطب الرياضي1
) برنامج للتوعية واألداء الرياضي مصمم لتقديم خدمات فريدة تلبي احتياجات2
المحترفين من رياضيين وفرق إلى جانب الرياضيين الجامعيين والرياضيين من
طالب المدارس الثانوية
) الخدمات السريرية الالزمة لدعم برامج البحث والتوعية والرياضة3
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مقابالت

INTERVIEWS
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OWAAB BARROW, THE GOLD
MEDALLIST IN THE 110M HURDLES
AT THE 2018 YOUTH OLYMPIC
GAMES

41

أواب بارو صاحب الذهبية في سباق
م حواجز في دورة األلعاب110
األولمبية الثالثة للشباب

Aspire Academy athlete, Owaab Barrow, clinched the gold
medal in the 110m hurdles at the 2018 Youth Olympic Games in
Argentina. During a celebratory event held at Aspire Academy,
the gold medalist sat down to an interview about this win.

م حواجز110  الميدالية الذهبية في سباق، أواب بارو،حصد رياضي أكاديمية أسباير
في دورة األلعاب األولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في العاصمة األرجنتينية
 تحدثنا فيها إلى، أقيمت احتفالية في أكاديمية أسباير، وبعد الفوز.بونيس أيريس
.صاحب الميدالية الذهبية عن إنجازه

Well done on winning gold at the 2018 Youth Olympic
Games. Tell us about the preparatory journey that led
to this victory?

تهانينا على الفوز بالميدالية الذهبية في دورة األلعاب
 أخبرنا عن الرحلة التحضيرية التي أدت.2018 األولمبية للشباب
لهذا الفوز؟

More than a year ago from my victory, coach Lee Christopher,
the team and l embarked on a programme to reach the Youth
Olympic Games and the final in the 110m hurdles. In September
2017, we intensified the training and l had qualification times
to achieve for key tournaments like, Arab Youth Championships,
Asian Games, IAAF World Youth Championships as well as Youth
Olympics. So l managed to achieve and compete favourably at
each of them. The team and l knew the prospects for the main
target competition. Youth Olympic Games was on track.

What pleased you most as you competed in these
events prior to going to Argentina for the Olympics?
I was able to better my times for hurdles and sprints as l competed
throughout the season. During the World Championships in
Finland which took place in July 2018, l was competing at U-20
level even though l am only 17 and l managed to reach the semifinal of the 110m hurdles. This result was encouraging, a real
boost as l knew my chances were bright for the forthcoming
Youth Olympics which was an U-17 competition.

What are some of the things you have learnt on your
journey which you think helped you win gold?
It has been a long journey, for sure, and there were times l
wondered if all the hard training and working hard would
amount to something. I, however, want to tell any fellow
student athletes looking to be successful to heed instructions
from their coaches, to turn up for training punctually and every
time without excuses. I also changed my use of free time to my
benefit, cutting out late nights and getting good amount of rest
and sleep time, and l have seen the positive results. When l won
gold, it suddenly dwelt on me the value of all the sacrifice and
the training which had finally paid off. It was worth it, and the
win has given me more confidence and desire to achieve more
success.

 شرع المدرب "لي كريستوفر" والفريق وأنا معهم في،قبل أكثر عام من الفوز
.م حواجز110 برنامج للوصول إلى دورة األلعاب األولمبية للشباب ونهائي سباق
 كثّ فنا التدريب وأحرزت أوقاتاً زمنية أهلتني للمشاركة في،2017 في سبتمبر
 وبطولة، واأللعاب اآلسيوية،بطوالت مفتاحية مثل البطولة العربية للشباب
 لذا تمكنت من تحقيق. إلى جانب أولمبياد الشباب،العالم للشباب أللعاب القوى
 كنت أعلم أنا والفريق آفاق.اإلنجاز والمنافسة بشكل إيجابي في كل منها
. أولمبياد الشباب كان على الطريق:المنافسة والهدف الرئيسي منها

ما أكثر شيء أسعدك أثناء المشاركة في هذه الفعاليات قبل
الذهاب إلى األرجنتين للمشاركة في األولمبياد؟
تمكنت من تحسين أوقاتي في سباقات الحواجز وسباقات السرعة وأنا أتبارى
،2018  وأثناء بطولة العالم في فنلندا التي أقيمت في يوليو.طوال الموسم
 وتمكنت، سنة فقط17  سنة بالرغم من أن عمري20 شاركت في سباقات تحت
 كانت هذه النتيجة مشجعة.م حواجز110 من الوصول إلى نصف نهائي سباق
ودفعة حقيقية ألنني كنت أعرف بأن الحظ سيبتسم لي في أولمبياد الشباب
. سنة17  والذي هو منافسة لتحت،القادم

ما هي بعض األمور التي تعلمتها أثناء رحلتك والتي تعتقد
بأنها ساعدتك في الفوز بالذهب؟
 وكانت هناك أوقات أتساءل فيها إن كان كل،لقد كانت رحلة طويلة بالتأكيد
ً أود أن أخبر أيا، مع هذا.التدريب الشاق والعمل الجاد سيوصلني إلى أي شيء
من زمالئي من الطالب الرياضيين من الذين يسعون إلى النجاح بأن يستمعوا إلى
 كما.تعليمات مدربيهم وأن يلتزموا بمواعيد التدريب وفي كل مرة من غير أعذار
 وقللت من السهر مع أخذ،بدلت من طريقة استفادتي من وقت الفراغ لصالحي
 عندما حصلت على. ولقد بدأت أرى نتائج إيجابية،كاف من الراحة والنوم
ٍ قسط
.ً شعرت بداخلي فجأة بقيمة كل التضحيات والتدريب الذي أجدى نفعا،الذهبية
لقد استحق األمر وأعطاني الفوز المزيد من الثقة والرغبة في إحراز المزيد من
.النجاح
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كيف تنوي بناء المزيد من النجاحات وما هي أهدافك التالية؟

42

How do you intend to build on this success and what
?are you next goals

أشعر بالحماس وأنا أنظر للمستقبل ،وأود االستفادة قدر المستطاع من الفرص
المتاحة لي ،والمنافسة مع أفضل الرياضيين في العالم في بطولة العالم أللعاب
القوى – الدوحة  .2019وهذا واحد من أهدافي األساسية .كما أتطلع للمشاركة
في بطولة العالم أللعاب القوى تحت  20سنة  2020والتي ستقام في نيروبي في
كينيا .وسيكون من الرائع المحاولة والتأهل للمشاركة في أولمبياد الصيف 2020
الذي سيقام في طوكيو في اليابان أيضاً.

I am excited about the future and l want to make the most of
my opportunities and compete with the best in the world at the
2019 IAAF World Championships in Doha. This is one of my key
goals. I also have in sight 2020 IAAF World U20 Championships
in Nairobi, Kenya, and it would be great to try and qualify for the
2020 Summer Olympics in Tokyo, Japan too.

43

 أسباير لم تدربني."أنا مدين ألكاديمية أسباير بالشكر الكبير ألنهم ساعدوني على تحقيق أهدافي

 وكل ما علي القيام به اآلن. ولكنها أيضاً منحتني أفضل رعاية والمرافق التي كنت أتمناها،فحسب

".هو االنطالق وتحقيق المزيد من الفوز مع األكاديمية

“I owe Aspire Academy a huge thank you because they helped me achieve my targets.
Aspire has not just coached me, but also provided me with the best care and facilities
I could have hoped for. Now I only have to go on and achieve more victories with the
Academy.”
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MR. ABDULAZIZ DHARMAN, ASPIRE
LOGISTICS HR SERVICES MANAGER:
A LICENSED JOCKEY
Mr. Abdulaziz Dharman, HR Services Manager at Aspire Logistics,
brings a wealth of professional experience to the organization
and aspiration to the sports world.
He worked for Qatar Petroleum and climbed up the ladder all
the way to his current position at Aspire Logistics. In November
2018, he became a licensed jockey by the Qatar Racing &
Equestrian Club (QREC). He received his license upon finishing
a two-month training at the British Racing School, England, to
become one of the first Qataris to graduate from the school.

 مدير خدمات،السيد عبدالعزيز ظرمان
:الموارد البشرية في أسباير لوجستيكس
خيال مرخص
ّ

، مدير إدارة خدمات الموارد البشرية في أسباير لوجستيكس،السيد عبدالعزيز ظرمان
 وبطموح رياضي،يتمتع بخبرة واسعة في مجال العمل أضافت الكثير للمؤسسة
.يسعى إليه في عالم الرياضة

وصوال إلى منصبه الحالي
فلقد عمل في قطر للبترول وتدرج في عدة وظائف
ً
خيال من نادى
ّ  حصل على رخصة،2018  وفي نوفمبر.في أسباير لوجستيكس
 إثر إنهائه فترة تدريب استمرت لمدة شهرين في أكاديمية،السباق والفروسية
ويعد بذلك من أوائل القطريين الذين تخرجوا من
.السباقات البريطانية في إنجلترا
ّ
.األكاديمية البريطانية
.كان لنا معه هذه المقابلة التي أخبرنا فيها عن شغفه بالرياضة وطموحه

We had an interview with him to tell us more about his sport
passion and ambition.

Mr. Abdulaziz, first we would like to thank you for
this opportunity and congratulations for becoming a
licensed jockey. This inspired us to have this interview
with you, because you are an HR professional
motivated by sports passion. Could you please tell us
more about this drive?
Actually, to become a jockey is my dream since childhood. I
believe that horse-riding is not a hobby, it is a lifestyle and I
believe that there is no hour of life is wasted that is spent on
the saddle.

Did you take part in any races?
Yes, I have participated in several local races and I wish to
participate globally.

 نود بداية أن نشكرك على هذه الفرصة،السيد عبدالعزيز

 األمر الذي،خيال
ّ وتهانينا لك بمناسبة حصولك على رخصة

 فأنت محترف في عالم الموارد.ألهمنا إلجراء هذا الحوار معك

هل أخبرتنا أكثر عن هذا
ّ .البشرية ولديك شغف بالرياضة
الدافع؟

 أعتقد بأن ركوب الخيل ليس.اال
ّ  كان حلمي منذ الطفولة بأن أصبح،في الحقيقة
ً خي
 وأعتقد أيضاً بأن أي ساعة في الحياة تقضيها.مجرد هواية ولكنه أسلوب حياة
.وأنت على ظهر الجواد ال تكون ضائعة أو بال قيمة

هل شاركت في أية سباقات؟

.ً لقد شاركت في عدد من السباقات المحلية وأتمنى المشاركة عالميا،نعم

انـطـالقـة | دوريـة أســـبـايـر
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You also graduated from the British Racing School. Tell
us more about this experience. How beneficial do you
find it?
I have benefited a lot and learned a great deal about horseracing. The two-month course was dedicated to horse-riding
and racing tactics. It included a series of theoretical classes and
practical sessions. Sometimes, we participated in show-jumping
training to gain the experience of balance while riding. There
were also fitness sessions as well as simulators.

What is your ambition in this sport?
My ambition is to become an international Qatari jockey and to
ride in the name of leading Qatari racing yards and studs (such as
Al-Shaqab Racing, Al-Shahaniya and Umm Qarn) in Europe and
the rest of the world.

Do you play other sports?
Yes. Thai-boxing and gun shooting.

You are also the HR Services Manager at Aspire
Logistics. How can you keep balance between your
work and this sport?
It’s not easy at all to combine two things at the same time besides
your social life. However, I would like to mention two important
things that helped me to manage that. These are commitment
and discipline. Discipline and commitment is a pathway to reach
your goals and dreams. Once you have commitment, you need
discipline and hard work to achieve your goal. As you know that
discipline is rarely enjoyable, but always profitable.

Finally, what is your advice to anyone who aspires to
become a licensed jockey?
My advice is to set the goal and work hard for it and never
refrain from achieving it.

Would you like to add anything else?
I would like to thank everyone who supports me to achieve that,
as well as, thanking you for your time and consideration.
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 أخبرنا أكثر عن.تخرجت أيضاً من أكاديمية السباقات البريطانية

 كيف كانت وكيف وجدتها مفيدة؟.هذه التجربة

 كانت دورة الشهرين مخصصة.لقد استفدت كثيراً وتعلمت أكثر عن ركوب الخيل
 وتضمنت سلسلة من الحصص النظرية والجلسات،لركوب الخيل وتقنيات السباق
 وأحياناً كنا نشارك في تدريب قفز الحواجز الكتساب الخبرة والتوازن أثناء.العملية
. وكانت هناك أيضاً حصص لياقة بدنية ومحاكاة للسباق.الركوب

ما هو طموحك في هذه الرياضة؟
خيال قطري دولي وأن أشارك في أوروبا وباقي أنحاء العالم
ّ طموحي هو أن أصبح
 مثل الشقب والشحانية،باسم االسطبالت القطرية الرائدة في سباقات الخيل
.وأم قرن

هل تلعب رياضات أخرى؟
. المالكمة التايالندية والرماية،نعم

.أنت أيضاً مدير خدمات الموارد البشرية في أسباير لوجستيكس
كيف أمكنك تحقيق التوازن بين العمل وهذه الرياضة؟
 هذا إلى جانب الحياة،ليس من السهل أبداً الجمع بين االثنين في نفس الوقت
 أود أن أذكر أمرين مهمين ساعداني على إدارة ذلك وهما، ومع ذلك.االجتماعية
 عندما. فااللتزام واالنضباط طريق لتحقيق أهدافك وأحالمك.االلتزام واالنضباط
 وكما تعلم. تحتاج إلى االنضباط والعمل الجاد لتحقيق هدفك،يكون لديك التزام
.ًفإن االنضباط نادراً ما يكون ممتعاً ولكنه دائماً ما يكون مثمرا

 ما هي نصيحتك ألي شخص يطمح ألن يكون، ًوأخيرا

خياال مرخصاً ؟
ً

. وأال يتراجع عن ذلك،نصيحتي هي أن يحدد الهدف ويعمل بجد ألجل تحقيقه

هل تود إضافة أي شيء آخر؟

 وأن أشكركم على وقتكم،أود أن أشكر كل من يدعمني لتحقيق ذلك
.وهذه المقابلة
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A delegation from Thailand led by Madam
Khunying Patama Leeswadtrakul, Member of
International Olympic Committee and Member
of the Executive Board of National Olympic
Committee of Thailand, which is in Qatar, visited
Aspire Academy in March 2019 touring Aspire
Academy, Aspetar and Aspire Logistics.
The high-powered delegation from Thailand
included Mr Somsak Leeswadtrakul, President’s
Advisor of National Olympic Committee
of Thailand (NOCT), Mr Gongsak Yodmani,
Governor of Sports Authority of Thailand, Mrs
Nittaya Kerdjuntuk, Director of International
Cooperation Division, Mrs Sopa Vititamonvet,
Chief of Sports Academic and Sports Science
Research Section and Mr Montri Chaipun,
Advisor to Governor of SAT.

زار وفد رياضي تايالندي رسمي مؤسسة أسباير زون في
 للتعرف عن كثب على مرافقها وخدمات2019 مارس
 وأسباير، وأكاديمية أسباير، سبيتار،مؤسساتها األعضاء
 وتضمن الوفد الزائر كل من وجونساك.لوجستيكس
 والسيدة، رئيس هيئة الرياضة التايالندية،يودماني
 عضو اللجنة األولمبية،خونينغ باتاما لييزوادتراكول
 وعضو مجلس اإلدارة التنفيذي للجنة،الدولية
، والسيد سومساك ليزوادتراكول،األولمبية التايالندية
 والسيد مونتري،مستشار رئيس هيئة الرياضة التايالندية
 مستشار مدير الهيئة ورئيس اللجنة الفرعية،تشايبون
.لتحديث علوم الرياضة ومركز التدريب الوطني الرياضي
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قامت صاحبة السمو الملكي األميرة التايالندية
باجراكيتيابها ماديهول ،في يناير  ،2019بزيارة أسباير
للتعرف على منشآتها العالمية والدور الذي
زون
ّ
تضطلع به أعضاء المؤسسة الثالثة ،أكاديمية أسباير،
ومستشفى سبيتار ،وأسباير لوجستيكس ،في دعم
المجال الرياضي والتعليمي في قطر والعالم.

Thailand’s Royal Princess Bajrakitiyabha
)Mahidol visited Aspire Zone Foundation (AZF
in January 2019 to see AZF’s renowned global
facilities and get a closer view of the role of
its member organizations (Aspire Academy,
Aspetar, and Aspire Logistics) in transforming
Qatar into an international sports hub.
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Ibtihaj Muhammad, the first Muslim-American woman to wear
hijab during the games and the Olympic medalist in the fencing
in 2016, visited Khalifa International Stadium, the first stadium
ready for 2022 FIFA World Cup and the most prestigious facility
of Aspire Zone Foundation. The visit was in February 2019.

 والحاصلة، أول العبة أمريكية ترتدي الحجاب أثناء المباريات،ابتهاج محمد
 قامت بزيارة الستاد،2016 على الميدالية األولمبية في المبارزة في العام
 أول مالعب المونديال جاهزية وأعرق منشآت مؤسسة أسباير،خليفة الدولي
.2019  وذلك في فبراير،زون
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أقامت مؤسسة أسباير زون معسكرات تدريبية شاملة لعدد من فرق كرة
القدم العالمية خالل شهر يناير .شملت القائمة فرق بايرن ميونيخ (10 - 4
يناير) ،وأيندهوفن الهولندي ( 12 -4يناير) ،وكلوب بروج البلجيكي ( 12-5يناير)،
وكاس أوبن البلجيكي ( 13 - 8يناير) ،وبيرسيبوليس اإليراني ( 19 - 9يناير)،
وباريس سان جيرمان الفرنسي ( 17 - 13يناير).

عددا من الوفود والشخصيات رفيعة
في تلك األثناء ،استقبلت المؤسسة
ً
المستوى ،على رأسها سعادة الدكتورة بهية تهذيب لي سفيرة مملكة
هولندا في دولة قطر في زيارة لفريق أيندهوفن ،وسعادة الشيخ سعود
بن عبد الرحمن آل ثاني ،سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا ،خالل زيارته
لمعسكر بايرن ميونيخ.

AZF hosted comprehensive training camps for a number of
world-class football teams in January. The teams included
Bayern Munich (4 – 10 January), Holland’s Eindhoven (4 - 12
January), Belgium’s Club Brugge (5 - 12 January), Kas Eupen (8
- 13 January), Iran’s Persepolis (9 -19 January), and Paris SaintGermain (PSG) (13 – 17 January).

During the training camps, AZF also welcomed a number of
VIP dignitaries including the Dutch Ambassador to Qatar, Dr
Bahia Tahzib-Lie, who visited PSV’s training camp, and Qatar's
Ambassador to Germany, HE Sheikh Saoud bin Abdulrahman AlThani who visited FC Bayern Munich’s training camp.
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 تأتي زيارة وفد.استقبلت مؤسسة أسباير زون في يناير الماضي وفداً رفيع المستوى من االتحاد األلماني لكرة القدم لبحث سبل التعاون بين الطرفين
االتحاد األلماني في إطار خطط االتحاد إلنشاء أكاديمية رياضية جديدة في فرانكفورت وسعيه للتعرف على تجربة أسباير زون الفريدة في الوقت الذي
.2020 قدما نحو تحقيق رؤيتها بأن تكون المرجع في التفوق الرياضي العالمي بحلول عام
تمضي فيه المؤسسة
ً
AZF welcomed a senior delegation from the German Football Association (DFB) in January to discuss areas of cooperation between
the two giant sporting organisations. Ahead of the DFB establishing a new sports academy in Frankfurt, the Germans visited Qatar
to explore cooperation opportunities with AZF, which has established itself in the past decade as one of the reference organisations
in sports worldwide.
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نظراً للنجاح الكبير الذي حققه مخيم أسباير الصيفي األول لألطفال،
متكامال في الفترة من  23ديسمبر وحتى
نظمت المؤسسة برنامجاً شتوياً
ً
 3يناير ،لألطفال الذين قضوا عطلة منتصف العام الدراسي في الدوحة.
شملت أنشطة مخيم أسباير الشتوي األول لألطفال  2018رياضات وألعاب
ترفيهية وزيارات ميدانية ألهم معالم الدوحة ،باإلضافة إلى حصص تعليمية
تعني بالزراعة والقراءة والرسم واألعمال اليدوية.

For the first time, AZF organized a comprehensive winter
programme for kids who are staying in Doha during the midyear
school holiday.
The 1st Aspire Winter Camp for Kids 2018 included sports and
recreational games, field visits to Doha landmarks, plus courses in
plantation, reading, and art and craft. It is a replica of the summer
camp that was applauded by the public with huge turnout.
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60% was the increase in the number of participants in The
Freestyle Aquatics Programme which empowers people
with disabilities to swim and dive. The number of lessons,
consequently, jumped from 240 to 452 lessons.
The initiative is the first of its kind in Qatar. As one of AZF CSR
initiatives, it gives private lessons to the disability challengers
and the autistic who are 4 years and above. The Programme aims
to start teaching them how to swim and dive in the sea, so they
eventually earn internationally recognized certifications.

 في عدد المشاركين في برنامج2018  كانت نسبة الزيادة في العام%60
 والذي حقق حلم المشتركين من متحدي،""السباحة الحرة في أسباير
.452  إلى240  فقفز عدد الحصص التدريبية من،اإلعاقة
 وإحدى مبادرات مؤسسة،المبادرة هي األولى من نوعها في قطر
 وهي مفتوحة لجميع متحدي اإلعاقة،أسباير زون للمسؤولية المجتمعية
ً سنوات بإعطائهم دروسا4 والمصابين بالتوحد الذين تزيد أعمارهم عن
 وتطمح إلى توسيع النشاط بإعطاء.خصوصية في السباحة والغطس
. مما يمنحهم شهادات عالمية معترف بها،المشاركين دروساً في البحر

GALLERY
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