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Visiting Professor Nybo states that heat acclimatization
of all players will ensure a fair playing field during FIFA
World Cup 2022.
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Top Teams Flock to
Aspire Zone for Elite
Training Camps

INTERVIEW
Quickly gaining a global
reputation as a leading junior
football tournament, Al Kass
International Cup continues to
attract some of the world’s top
clubs to Qatar, and this was no
different in 2014.

Mr. Essa AbduAllah Al Hitmi,

30,000 People Head
to Aspire Zone to
Celebrate National
Sport Day

O
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Talented ShotStoppers Learn from
Goalkeeping Legend
Casillas

A

n the eve of Aspire Zone Foundation’s
National Sport Day celebrations,
a
collection of top Qatari athletes and
senior public officials used the power of
cycling to light up the Torch-Doha Hotel.

spire Academy, in collaboration
with the Iker Casillas Foundation,
hosted an ‘Elite Goalkeeper Training
Summit’ on 27th-29th December.
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A

spire Zone once again proved its
credentials as the perfect location for
elite athletes by hosting 9 separate
training camps this winter. Top
teams including German Bundesliga
FC Bayern Munich and FC Schalke
04 and Great Britain’s archery team,
took advantage of Aspire Zone’s
comprehensive
state-of-the-art
facilities, as well as Qatar’s moderate
climate, to train.
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Aspire Zone Foundation is a pioneering international sport project, thanks to its
member organizations which is compromised of Aspire Academy, Aspetar, and Aspire
Logistics. Each has its individual role to perform in realizing a comprehensive mission.
AZF proved to be the favorite destination for decision makers in the sports industry and
the pulse of sports and athletes, thanks to its intense activities calendar throughout the
year. The range of services appeal to local, regional and international event organizers,
only to make Aspire Zone a center of excellence that services the Sports World needs.
Aspire Zone is a perfect setting to combine sport and leisure.
Rising to international prominence through the successful staging of 2006 Asian
Games, AZF is the home to some of the world’s finest sport stadia and venues offering
a stimulating combination of sport, sports medicine and research, and sport education.
Moreover, AZF was voted the World’s Leading Sports Tourism Development Project for
the World Travel Awards 2011.
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Visiting Professor Nybo states that heat acclimatization of all players
will ensure a fair playing field during FIFA World Cup 2022

A

spetar unveiled ground-breaking
information about the thermal stress
associated with athletes exercising
and competing in the heat during a
conference held on 23rd-24th March
2014.
The two-day “Training & Competing in
the Heat Conference,” brought together

leading sports figures to discuss the
latest research on utilizing heat training
in preparation for major sporting
events, including the FIFA World Cup
2022.
Professor Lars Nybo, Doctor of Science
and Professor at the Department of
Nutrition, Exercise and Sport Sciences

at Copenhagen University, presented
his research during the conference. The
study, which was conducted in Qatar,
revealed that despite environmental
heat stress with temperatures at 40
degrees Celsius, athletes could still
function at a high level, provided that
they had time to acclimatize.

TOP TEAMS FLOCK TO ASPIRE ZONE FOR ELITE TRAINING CAMPS
Leading destination for top-tier athletes and sports clubs

A

spire Zone once again proved its
credentials as the perfect location for
elite athletes by hosting 9 separate
training camps this winter.

archery team, took advantage of Aspire
Zone’s comprehensive state-of-the-art
facilities, as well as Qatar’s moderate
climate, to train.

Top
teams
including
German
Bundesliga FC Bayern Munich and
FC Schalke 04 and Great Britain’s

Commenting on Aspire Zone, Spanish
football legend Josep ‘Pep’ Guardiola,
the current manager of Bayern Munich

and former FC Barcelona player and
manager, said: “It is just extraordinary.
Aspire Zone has great accommodation,
great facilities and great weather.
Aspire really is the perfect place for a
training camp.”
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Essa Abduallah Al Hitmi
Chairman of the Supreme Organizing Committee –
Al Kass International Cup 2014

Mr. Essa AbduAllah Al Hitmi, Chairman of the Supreme Organizing Committee of Al Kass International
Cup 2014, mentioned to Aspire Zone Newsletter that Aspire International Team impressed the crowds
after smashing the Spanish giant, Real Madrid, 3-2, noting that this performance of Aspire International
will place it on the international stage, as a major football force.
He also underlined in an exclusive interview with Aspire Zone Newsletter that the tournament attracted
many international football clubs this year. These include Real Madrid, Barcelona, Paris St. Germain;
all participated in the championship before. In addition, this year saw AC Milan and Manchester City
playing in Aspire for the first time.

Al Kass International Cup
is an annual junior football
competition that brings
together some of the
world’s most promising
junior squads to play in a
round-robin tournament.
Can you tell us about
some of the teams who
competed this year?
Quickly gaining a global reputation as
a leading junior football tournament,
Al Kass International Cup continues to
attract some of the world’s top clubs
to Qatar, and this was no different
in 2014. From among the European
clubs, returning to the tournament this
year were Real Madrid, FC Barcelona
and Paris Saint-Germain, while AC
Milan and Manchester City made their
competition debut. During each match,
regardless of the lineup, we got an
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exciting glimpse of what to expect from
some of football’s future superstars.
However, some players in particular
garnered high praise including top goal
scorer Patrick Cutrone for AC Milan,
South Korean forward Seungwoo Lee
for Barcelona and Swedish striker
Zackarious Faour for Manchester City.
Although, the player that truly stood
out for me was Aspire International’s
Funsho Bamgboye, who scored five
goals in the tournament proving
himself to be an unbelievably talented
footballer.

What were some of the
highlights at this year’s Al
Kass International Cup?
With a total of 120 goals scored,
the 10-day tournament was an
action-packed extravaganza that
kept fans on the edge of their seats.

Right from the start, there were upsets
and unbelievable surprises when
Aspire International stunned spectators
with their 3-2 win over Spanish giants
Real Madrid. While Brazil’s Fluminense,
the 2013 champions, succumbed to
a shocking 1-2 defeat by France’s
AJ Auxerre. Meanwhile, Manchester
City’s defeat to FC Barcleona on the
penultimate day of the tournament
is also one that will live long in the
memory. With the Catalans overcoming
City 6-4, the final result meant it
was the highest scoring fixture in the
history of the tournament.
However, who could forget the final?
After outplaying Real Madrid for most
of the game, Aspire International
conceded a goal in the final minute of
the match, ensuring that once again the
tournament was decided on penalty
shout-outs. Needing to score his side’s

A s p i r e

fifth spot-kick, up stepped Madrid’s
Javier Carrera to slot home, but sadly
for the Spanish youngster his shot was
denied. It was a sad end for the Madrid
players as spontaneous celebrations
erupted all over the stadium from the
Aspire International players and their
fans, ensuring an emphatic end to an
electrifying tournament.

What does the
tournament, a partnership
between Al Kass, the
Aspire Zone Foundation
and the Qatar Football
Association, mean for
Qatar?
The people who have been
involved in the competition
since the beginning are well
aware of its importance to not only
the regional but the global world of
football. Put simply, the success of the
2014 tournament once again confirms
Qatar’s ability to successfully host
major international sporting events.
Also, the competition represents the
creation of a legacy that will be passed
down through the generations. The
precious memories and friendships
these junior players took home with
them from Al Kass International Cup
U-17 will forever etch Qatar into their
hearts and minds, even as they grow
to become football superstars set to
return to the country for the FIFA
World Cup in 2022.
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Having broadcast the
tournament to record
audiences this year, tell
us what Al Kass Sports
Channel TV coverage
was like at Al Kass
International Cup 2014.
Employing seasoned
commentators and presenters
including Nicky Summerbee and
Rhodri Williams for match analysis, Al
Kass treated audiences across the Gulf
to both Arabic and English coverage
of the competition. Broadcast from
the channel’s two pitch-side studios,
programming included live coverage of
all the games, the opening and closing
ceremonies, studio panel analysis
and match highlights. Furthermore,
this year live streaming of the whole
tournament was also made available
on Al Kass International Cup website
for the first time. Bearing all that in
mind I believe Al Kass Sports Channel’s
coverage cemented the broadcaster as
a leading sports provider in Qatar and
the rest of the region.

This year, Aspire
International was crowned
the champion after
defeating Real Madrid in
the final. What does this
say about the current
Aspire International
program?
Due to their performance at Al
Kass International Cup 2014, I
believe that this is the year in

May | 2014

which Aspire International will emerge
on the global stage as a major football
force to be reckoned with. Here at
the Aspire Zone, all of us know what
amazing work is being done behind
the scenes to ensure the personal and
athletic development of the young
footballers in our academies in Doha
and Senegal. Nevertheless, for Aspire
International to face teams like Real
Madrid, Paris Saint-Germain and FC
Barcelona and finish on top, for me,
demonstrates to the world just how
much this program grows by leaps and
bounds every year.

The tournament continues
to grow tremendously
year-on-year since its
inauguration in 2012, so
what can we expect from
Al Kass International Cup
2015?
Without a doubt I believe that
this year’s competition has
been the most successful one to
date. It was superbly organized, which
allowed local and global fans to enjoy
every minute of it, and for that reason
everyone involved in this unique
competition should be immensely proud
of themselves. That being said, there is
no reason why the tournament cannot
continue to improve on this and grow
and improve next year. Furthermore,
having already been contacted by many
teams from around the world regarding
the 2015 tournament, we are confident
that we will attract even bigger names
to future tournaments.
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30,000 PEOPLE HEAD TO ASPIRE ZONE TO
CELEBRATE NATIONAL SPORT DAY
One million calories were burned throughout the day

O

n the eve of Aspire Zone Foundation’s
National Sport Day celebrations, a
collection of top Qatari athletes and
senior public officials used the power
of cycling to light up the Torch-Doha
Hotel.

Among the participants, who pedaled
50 stationary bikes to generate energy
to light The Torch, were Qatar’s Minister
of Culture, Arts and Heritage Dr. Hamad
Bin Abdulaziz Al-Kuwari, Engineer
Issa Hilal Al Kuwari, President of

Qatar Electricity & Water Corporation
(Kahramaa) and AZF CEO Mr. Khalid
AbduAllah Al Sulaiteen.

The annual ‘Fun Run’ kicked off the National Sport Day activities. It was followed by the ‘5,000 Step Journey’, which
saw more than 2,500 people walk around a specially created 3.5km circuit.
Other activities included children’s cycling, beach volleyball, mini-football tournaments, Zumba program and the ‘Family
Boot Camp.’
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Aspetar Leads the Way in Promoting Physical Activity
in the Region

A

spetar hosted the 1st National
Conference on Physical Activity
in February, which saw hundreds
of delegates and guest speakers
converge at the Torch-Doha Hotel
to take part in what was dubbed a
‘landmark occasion’. The conference
was held on 3rd - 4th of February
2014.

During
the
two-day
conference,
Aspetar Director General Dr. Khalifa Al
Kuwari and the Director of the Healthy
Lifestyle Programme at Aspetar Dr.
Mohamed Ghaith Al Kuwari presented
the hospital’s solutions for the critical
problem of inactivity and lack of
exercise.

Professor Fiona Bull from Australia
explained that physical activity is
part of a wider issue. “Inactivity
is a global problem - sitting too
much and moving too little. The
solution is to turn this around, and
Aspetar’s physical activity summit
is the beginning of a very important
agenda,” she said.

Talented Shot-Stoppers Learn from
Goalkeeping Legend Casillas
Aspire Academy hosts summit in collaboration with the Iker Casillas
Foundation

A

spire Academy, in collaboration
with the Iker Casillas Foundation,
hosted an ‘Elite Goalkeeper Training
Summit’ on 27th-29th December.
Twenty talented goalkeepers from
around the world were given the rare
opportunity to receive advice from
goalkeeping legend Iker Casillas, the

captain of both Real Madrid and the
Spanish national team, and his country’s
most capped-player of all time.
The three-day training camp included
a variety of sessions designed to
enhance specific skills ranging from
intercepting to shot-stopping. The

summit concluded with ‘Battle of the
Goalkeepers’ competition.
The summit was part of an agreement
to develop programs in support of
goalkeepers who are expected to
compete in the 2022 FIFA World Cup
in Qatar.
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Aspetar to Provide
Medical Care
to Ivory Coast
National Team
during 2014 FIFA
World Cup
Agreement signed by
Aspetar Director General 	
Dr. Khalifa Al Kuwari
and Ivory Coast Football
Association President
Mr. Sidi Augustin Diallo

A

spetar signed an agreement with
the Ivory Coast Football Association
in Doha last January. According to the
agreement, Aspetar will provide on and
off the field medical support in the run
up to and during the FIFA World Cup
taking place in Brazil this June.

The partnership was finalized during
the visit of a senior delegation from
the Ivory Coast Football Association,
which included Mr. Sidi Augustin Diallo,
national coach Mr. Sabri Lamouchi
and Dr. Cyrille Dah, the national team
physician and the Executive Committee

Member of the Football Association.
The Ivory Coast national team will be
accompanied by a team of medical
experts from Aspetar during their
preparation and participation in the
World Cup finals in Brazil.

TOP DUTCH DOCTORS VISIT ASPETAR FOR KNOWLEDGE
SHARING MEETING
Holland’s top football club doctors share sports medicine knowledge

F

ifteen doctors representing some of
the top professional football clubs in
Holland including Ajax, Feyenoord and
PSV, met with Aspetar’s sports science
experts in January to exchange views
and share knowledge.
Praised as being ‘fascinating and
highly-informative’ by both parties, the
collaborative conference was held at

8

Aspetar and featured keynote speeches
by senior figures from within the Qatar
Orthopedic and Sports Medicine Hospital,
in addition to a networking session.
Experts from the FIFA Medical Centre
of Excellence were also present, and
shared their knowledge about the latest
technologies and practices in sports
medicine.

Commenting on the conference, Dr.
Hakim Chalabi, Acting Chief Medical
Officer and Executive Director of
National Sports Medicine Programme,
said, “It was a huge pleasure to meet
with these acclaimed doctors and share
knowledge together. I am sure that both
parties will look to work collaboratively
in the future again soon.”
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Qatar’s First Ultramarathon
Attracts Hundreds of Runners

Aspire Zone to host prestigious IAU 50 Kilometers World Trophy Final
in October

M

ore than 200 amateur
athletes took part in Qatar’s
first
official
ultramarathon,
the International 6:50 Race.
Organized by Aspire Logistics,
in
collaboration
with
the
International Association of
Ultrarunners (IAU), the grueling
50km race took place on a
specially designed circuit at
Aspire Zone.

Chris Denison from England won the
race with a time of 4 hours and 26
minutes, while Raimey Olthuis was the
first woman to complete the course in
4 hours and 31 minutes.

Scan here. Tune into Aspire Zone
Foundation YouTube channel to see
more from the event.

It was recently announced that the IAU
50km World Trophy is scheduled to
come to Qatar for the very first time
in October, and will be held at Aspire
Zone.

Aspetar Partners With The
Prestigious 5th Advanced Course in
Knee Surgery

A

spetar once again demonstrated its
commitment to becoming a leader in
sports medicine by 2015 by partnering
with the prestigious 5th Advanced
Course in Knee Surgery held in Val
d’Isère, France.
The event, which took place in
February, saw international speakers
and delegates participate in a range of
lectures, video sessions, case studies,
and interactive discussions designed to
further current concepts and guidelines
for daily knee treatment and care.

“By serving as the main partner,
Aspetar has taken a lead role in the
development of knee surgery research
and education,” Dr. Khalifa Al Kuwari,
Director General of Aspetar.
A number of Aspetar experts were
present at the event including
Dr. Nebojsa Popovic, Orthopedic
Surgeon, Dr. Emad Almusa, Consultant
Radiologist, and Dr Juan Manuel Alonso,
Sports Medicine Physician. The course
was co-directed by Chief of Surgery at
Aspetar Dr. Philippe Landreau.
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350 PARTICIPANTS
TOOK PART IN THE RACE
The Torch Staircase Run Held for the Third Running Year

I

n cooperation with The Torch Doha
Hotel, Aspire Zone Foundation (AZF)
organized The Torch Staircase Run for
the third consecutive year. The race was
attended by Mr. Khalid Al Sulaiteen,
AZF CEO; Engineer Mohammed Al
Meer, Acting General Director of Aspire

Logistics; and Dr. Bassam Qambar, AZF
Chief Marketing Advisor. This year’s
edition was special, because the event
was accepted into the Towerunning
World Association Grand Prix, resulting
in overseas athletes competing in Doha,
and the total number of participants

was around 350. In the Grand Prix
category, Polish Piotr Lobodzinski
broke the record of last year, reaching
the top within 6 minutes and 14
seconds (male category). Meanwhile,
Aussie Suzy Walsham scaled The Torch
in 7 minutes and 42 seconds.

20,000 Visitors Descend on Aspire Academy Stand During
Education Exhibition in KSA
Aspire Academy contributes to regional sports talent development at
annual education forum

A

spire Academy
received more
than 20,000 visitors to its stand at the
fourth annual International Exhibition
and Forum for Education (IEFE) in Saudi
Arabia in February. This year’s IEFE was
themed ‘I Can Compete’ and focused
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on addressing learning disabilities.
Two students were on-hand at the
exhibition to demonstrate the quality of
education and intercultural experiences
on offer at Aspire Academy. Student
Hamad Al Muftah said: “We were

slightly nervous about taking part in
IEFE at first, but when our tutors told
us to simply be ourselves and highlight
all the wonderful things that we have
achieved at Aspire Academy, it turned
out to be a great experience.”
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This
winter
marks
a season
THIS
WINTER
MARKS
of
records
A SEASON OF

RECORDS

T

his winter, participation soared for Aspire Zone’s
community-inspired activities, demonstrating the
overwhelming popularity of the events among
his winter, participation
local residents.

T

soared for Aspire Zone’s
c o m mthe
u nyear,
i t y -Aspire
i n s pZone
i r e organizes
d
Throughout
fun activities,
and unique demonstrating
community-inclusive
the sporting
initiatives that are designed to facilitate and
overwhelming popularity
of the
events among local
residents.
encourage active lifestyles among local residents.
Throughout the year, Aspire Zone organizes fun and
unique
community-inclusive
This winter, annual activities such as Torch
sporting initiatives that are designed to facilitate Staircase
and encourage
active lifestyles
Run, the Aquathon
series, and Qatar’s
among
residents.
Thisboasted
winter,
annual
activities such
as Torch
Staircase
Run,
the over
premier
streetlocal
basketball
tournament
hundreds
of participants,
showcasing
a substantial
increase
in figures
the last
three
years.
Aquathon series, and Qatar’s premier street basketball tournament boasted hundreds
of participants, showcasing a substantial increase in ﬁgures over the last three years.
Additionally, Aspire Zone’s inaugural events saw local participants of all ages and athletic abilities register to play. These
Additionally, Aspire Zone’s inaugural events saw local participants of all ages and
included Qatar’s first ultra-marathon, the weekend sports leagues, and Aspire Park’s kayaking sessions.
athletic abilities register to play. These included Qatar’s ﬁrst ultra-marathon, the
weekend sports leagues, and Aspire Park’s kayaking sessions.
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MOROCCAN INTERNATIONAL CHAMAKH UNDERGOES INTENSIVE
TREATMENT AT ASPETAR
Striker chose Aspetar for its reputation and facilities

M

oroccan
footballer
Marouane
Chamakh
underwent
intensive
treatment at Aspetar in March, following
a thigh injury sustained whilst playing
for English club Crystal Palace. The
former Arsenal striker selected Aspetar

for his treatment in order to make a
quick return to the playing field and
join his Crystal Palace teammates, who
are currently fighting hard to stay in the
Barclay’s Premier League. Mr. Chamakh
said: “I had never been to Qatar before

but heard many good things about
Aspetar. The facilities are exceptional.
As soon as you enter the hospital, you
feel the comfort, the great reception
and, most importantly, the exclusive
expertise in treating athletes.”

ASPETAR WELCOMES SPECIAL
GUESTS MICHAEL OWEN AND
JEAN-FRANCOIS MATTEI
VIPs praise ‘state-of-the-art’ facilities
after visiting Hospital for the first
time

F

ormer footballer Michael
Owen and French doctorturned-politician
JeanFrancois Mattei paid separate
visits to Aspetar in March in
order to see the hospital’s
world-class facilities up-close.
No stranger to the treatment
table during his 17-year
professional career, former
Real Madrid striker Owen
was impressed during his
visit to Aspetar, and claimed
afterwards that the hospital
was a “great and unique place,
which successfully compounds
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a variety of services under
one roof.” Meanwhile, Mattei, a
well-respected former French
health minister, was also keen
to praise Aspetar’s facilities
following a meeting with Acting
Chief Medical Officer Dr Hakim
Chalabi.
Describing the hospital as
a ‘world leader’ for sports
medicine, Mattei expressed his
hopes in collaborating with
Aspetar in relation to sports
medicine and education in the
future.

A s p i r e

T

he Torch-Doha Hotel announced
in February that it was one of the
winners of the Agoda.com 2013 Gold
Circle Awards. The award, based
on guest feedback and reviews on
the Agoda.com website, recognized
the Torch Doha as one of the
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top performing five-star
hotels in Qatar. The award
hospitality excellence and
given to establishments that
consistent high ratings and
standards
expected
by
international travelers.

luxury
honors
is only
achieve
deliver
today’s
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“The Torch Doha continues to receive
positive feedback and praise on
online booking channels. The Agoda.
com award provides a true statement
of our property’s accomplishments,”
said Torch Doha General Manager
Gerhard Foltin.

ASPETAR
WORKSHOP
STRESSES
IMPORTANCE OF
ORAL INJURY
PREVENTION
METHODS IN
SPORT
Interactive
workshop brings
together sports
dentistry experts

A

spetar hosted a comprehensive
two-day workshop in March to mark
World Oral Health Day.

Aspetar Director of Sports Dentistry
Dr. Mohammed Alsaey and visiting
surgeon Dr. Peter Fine.

The informative event, which focused
on injury prevention methods, was
entitled ‘The Prevention of Oral
Injuries in Sports’, and was led by

A range of topics were discussed across
the two days, including the direct
correlation between oral health and the
overall performance of an elite athlete.

Summarizing the workshop, Dr.
Mohamed Alsaey, Director of Sports
Dentistry at Aspetar, explained that
it was the inaugural event, and was
just the first step. “Next year, we
hope to host an even bigger event
and invite international delegates to
participate,” he said.

13
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THIRD AQUATHON SERIES

A

spire Logistics’ hugely popular
annual Aquathon season came to
a successful end in March with the
completion of the final race of the
2013-2014 edition.
Spread across the winter months, the
community event series was made
up of five separate fixtures – with
each Aquathon race featuring a swim
in the Aspire Dome pool and a run
around the Aspire Park.

Open to men, women and children
aged 8 and above, the third edition
of the Aquathon series proved to be
the most popular yet.
With the first race of the 20132014 series featuring nearly 350
participants, the Aspire Zone event
nearly doubled its turnout over
the course of the five-month race
period, with over 600 participants
completing the final Aquathon on

March 22. Noting this remarkable
progress, Hamad Al - Kubaisi, Senior
Public Relations and Events Officer
at Aspire Logistics, said, “At the
inaugural Aquathon in 2011, we saw
just 50 people partake, so I believe
this exponential growth illustrates
just how much Aspire has succeeded
in engaging the entire community in
sports.”

Part of Aspetar’s
Healthy Lifestyle
Department which
encourages residents
to be active

A

spetar launched ‘Haraka wa
Seha’, a brand-new health and
fitness program targeting children
in Qatar aged 12 years or below.
The program consists of several
stages, and each phase lasts for
four weeks. Activities are held

14

weekly, on Mondays and Wednesdays,
and each session sees children play a
variety of sports including football,
handball, volleyball and basketball. The
participants also receive information
about the importance of health and
fitness, as well as topics related to
physical education.

The first stage kicked off on February
24 and continued until March 19.
The initial phase saw 15 children
train on pitches adjacent to Khalifa
International Stadium, as well as
Aspire Dome.
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Aspire Academy Receives Grant for Pioneering Sports
Research Program
Project partners with prestigious entities around the world

A

spire Academy was awarded
a grant from the Qatar National
Research Fund (QNRF) to develop
ground-breaking research designed
to analyze hamstring injuries in

football players, and to create new
injury prevention strategies.
The research project, entitled ‘A multicontinental approach to advance

exercise methods and technologies
to promote general health and
sports performance’, was launched
in February, and is expected to be
completed in three years.

University Challenge

362 million steps taken by all participants in three months

A

ZF praised the Community College
of Qatar for winning the ‘SIH in the
Campuses’ in March.
The challenge, part of AZF’s wider ‘step
into health’ initiative, featured students
and staff members from five universities,

including the Community College of Qatar
(male and female), The College of the
North Atlantic - Qatar, Qatar University,
University of Calgary in Qatar and
Stenden University Qatar. The winning
team, Community College of Qatar (male),
took first place after taking a cumulative

292,000 steps in three months. In total,
more than 362 million steps were taken
by all participants combined. The College
of the North Atlantic - Qatar won second
place, while the Community College of
Qatar female campus won third place.

15
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Aspire Park Community Events Inspire Active Lifestyle
Aspire Logistics hosts local sports tournaments

A

spire Logistics launched a series
of free-to-enter sporting activities this
winter with the aim of inspiring family
members and the whole community
to adopt enjoyable, active lifestyles.
Kayaking classes were introduced
at Aspire Park in March, and proved

popular with both families and day
visitors. Jafar AbduAllah is one of those
who were inspired to take up kayaking
regularly with his sons AbduAllah and
Mohamed following his first attempt.
“Kayaking is a fantastic sport, and I think
we have really connected as a family,

paddling together at this beautiful lake
in the sunshine,” he said. In addition to
the kayaking classes, a range of exciting
league tournaments was offered to
community members during weekends.
This included basketball, volleyball and
football tournaments.

AZF Employees Impress in Sporting Events around
the Region
Sporting activities prove popular among AZF staff

M

ultiple AZF employees competed
in community sports events this year
including Aspire Zone’s International
6:50, The Torch Staircase Run and the
Aquathon.
In the Torch Staircase Run, Anthony
Debant from Aspetar finished second in
the community category for males in a
time of 8 minutes 44 seconds. Similarly,
Claudia Queiros from ASPIRE ACTIVE
finished second in the community
category for females in a time of 11
minutes 11 seconds.
Paul Astley, Head of Elite Training
Camps at Aspire Logistics, took part in
the International 6:50. Completing the
race in 05:40:03, Astley said, “It was
my first official ultramarathon. I was
apprehensive because after a certain
distance I knew it would become
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a mental, rather than a physical,
challenge. I just wanted to go out there
and enjoy myself.”
Additionally, AZF employee Pierre
Daniel, AZF Brand Management Lead,
took part in the Abu Dhabi International
Triathlon 2014. Pierre completed the
course in 02:15:14, coming 4th in his age
category and 33rd overall. He credited
his impressive time to participating in
local sporting competitions, like the
Aquathon. Member of the Sandstormers
cycling team, Daniel raises money for
charity through sporting.
Promoting healthy lifestyle is a pillar in
Aspire Zone Foundation (AZF) mission,
and the participation of AZF staff
reassures deep commitment towards
this path.
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Local Basketball Veterans Prove Age is No Barrier to
Success

A

spire Logistics’ third annual
three-on-three street basketball
competition Doha Jam, returned in
February. The popular event saw
local team Al Shaqab, made up of
Qatar’s basketball veterans, beat
16 teams to secure third place in
the tournament, proving to their
counterparts that age is no barrier
to success.

Teammate Marzouq Al-Mohannadi,
known as The Jordan of Asia, was voted
Best Player in the GCC in 2003, and
was nominated for Best Player in Asia
in 2001. Al-Mohannadi reiterated AlAbdulla’s sentiments. “Basketball was,
and still is, our lives. We were trained
by a collection of great coaches, and we
did not leave the court except to eat or
pray,” he said.

Team captain and former professional
Rashid Al-AbduAllah played for 21
years with Al Rayyan Sports Club.
During his illustrious career, he won
over 25 titles with the Qatari club.
“We are happy we came third. Our
return to the basketball court meant
a lot to us,” he said, summarizing his
team’s performance. “Our experience
helped us out on the court, but our
fitness let us down, and we struggled
with the back-to-back games.”

“Physical fitness is an important factor
in the competition, but we did make
up for some of that with our collective
experience,” he added, commenting on
their performance on the day.
Khaled Soliman played for Al Rayyan
Sports Club for 14 consecutive years
between 1995 and 2009. “I am
delighted to have been able to return
to the court, especially with such a
star-studded team. We used to compete

together, so the event brought back
some wonderful memories,” he said.
Following their final win, Marzouq
Al-Mohannadi praised the event. “It
is good to have a competition like
this in Qatar. The street basketball
game was only recently introduced
here, and the fact that 16 teams
competed at a very high level today
is very positive. I hope more Qatari
teams will enter this tournament in
the future.”
The annual Doha Jam tournament
is organized by Aspire Logistics.
The competition joins an array
of
other
interactive
activities
designed to encourage members
of the community to adopt healthy
lifestyles.
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Upcoming Events

17 May - Emir Cup Final
With the season winding to a close,
football fans in the country are bracing
for a one final event of the season – the
Emir Cup.
The country’s most popular sports event,
the Emir Cup Final, will be held at Khalifa
International Stadium on May 17, 2014.

Ramadan Sport Festival
The Ramadan Sport Festival has grown considerably since its inauguration in 2011. This year’s edition caters for the whole
community.
Due to popular demand, there will be several activities and sports tournaments for the community
Aspire Zone will organise competitions in eleven sports to encourage a healthy lifestyle during this holy month.
The sports include Remote Control Car Race (male/ female), beach soccer, basketball (male/ female), football, volleyball
(male/ female), Qatar Flag Football, Table Tennis (disabled sport), junior football, and handball (male/ female).
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Tennis champion and world No. 1 player Rafael ‘Rafa’
Nadal, visited Aspire Academy in January, fresh from
his victory at the Qatar ExxonMobil Open, to advise the
students on the road to sports stardom. Nadal, who is
the second male player to complete the singles Career
Golden Slam, told the Academy students, “The only
advice I can give young and aspiring sportsmen is to
fight with a positive attitude, until the very last moment”.

For the second year running, Aspire Dome played host
to ‘The Challenge: A Day of Exercise, Education and
Enjoyment’. The January event was part of the wider
campaign ‘Sahtak Awalan: Your Health First’, organized
by Weill Cornell Medical College in Qatar. Launched in
June 2012, the educational program aims to inspire the
local community to lead healthy lifestyles

Aspire Dome hosted the qualifying rounds of the 10th
Fencing Grand Prix for Men and the 6th World Cup for
Women in January. The four-day championship saw 315
fencers from 50 different countries compete.

Aspetar was the official medical service provider for the
Qatar Total Open 2014, which took place in February.

Côte d’Ivoire international footballer Souleymane ‘Sol’
Bamba, who plays for Turkish Süper Lig Club Trabzonspor,
received treatment for an ankle injury at Aspetar last
February. Praising the care he had received, Bamba
said, “Aspetar is a fantastic sports medicine hospital that
caters to the specific injuries and subsequent needs of
athletes.”
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More than 600 bikers from six GCC countries gathered
at Aspire Zone on January 17 to participate in one of
the biggest motorbike shows in the region. The event
included a charity parade, as well an exhibition that
featured a variety of bikes.

HRH Prince Sufri Bolkiah, the President of the Brunei
Darussalam National Olympic Committee (BDNOC)
and President of the Football Association (BDFA),
visited Aspire Academy in January. HRH Prince Sufri,
accompanied by a senior delegation, met with Mr. Ivan
Bravo, Director General of the Academy to discuss
possible future collaborations.

The 2014 ITTF World Tour, Super Series, Qatar Open
took place at Aspire Zone’s Ladies Club in February. The
prestigious table tennis tournament saw 235 men and
women from 39 countries participate.

Italian Prime Minister Enrico Letta paid a visit to Aspire
Academy in February as part of an official Italian state
visit to the Gulf region. Mr. Letta praised the vision and
concept of Aspire Academy before being presented with
an Academy token.

For the first time ever, Aspire Logistics organized its very own Qatar’s Strongest Man competition in January. Enjoyed
by hundreds of spectators, the event saw eight men compete across a variety of activities in a bid to be crowned the
champion. The winner, 32-year-old Joseph Iroo Ekadeli – affectionately nicknamed ‘Mount Kenya’, managed to pull a
7,000kg truck to 25m in just 32 seconds.
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أعلن “سبيتار” عن اكتشاف علمي هام في مجال مكافحة اإلرهاق الحراري
الذي يصيب الرياضيين خالل التدريب والمنافسة في األجواء الحارة

البقية ص 3

ﻣـﻘـــﺎﺑـﻠـــــﺔ

كبرى الفرق العالمية
تختار أسباير زون إلقامة
معسكراتها الشتوية

بعــد أن اكتســبت بطولــة الــكأس الدولية،

بشكل سريع ،سمعة عالمية بارزة بصفتها
تســتمر
الدوري الرائد لكرة قدم الناشــئين،
ّ

هــذه البطولــة فــي جــذب بعــض األنديــة

الكبرى من حول العالم إلى قطر

البقية ص 5-4

هذا ما أكده السيد /عيسى عبدالله الهتمي

شخصا
أكثر من  30ألف
ً
يشاركون في احتفال أسباير
باليوم الرياضي للدولة
تم حرق أكثر من مليون سعرة حرارية خالل
هذا اليوماليوم
استهلت مؤسسة أسباير زون احتفاالتها باليوم
الرياضــي للدولة من خالل فعالية إضاءة فندق
الشــعلة ،والتــي أقيمت عشــية اليــوم الرياضي
بمشــاركة نخبــة مــن أبــرز الشــخصيات الرياضيــة
وكبار المسؤولين بالدولة

ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ:

أكاديمية أسباير تستضيف
قمة تدريبية عالمية لحراس
المرمى الناشئين
اســتضافت أكاديميــة أســباير ،بالتعــاون مــع
مؤسســة إيكــر كاســياس ،معســكراً تدريبيــاً
ّ
مكثفــاً لحــراس المرمى الناشــئين ،وذلك في
الفترة ما بين  27و 29ديســمبر الماضي .وضم
المعســكر  20من أبرز حراس المرمى الناشئين
على مستوى العالم
البقية ص 7

البقية ص ٦

مقابلة:

السيد /عيسى عبدالله الهتمي

قصة العدد:

أبطال كرة السلة القدامى يبرهنون أن العمر لم يزدهم
إال شباباً

األخبار:

“سبيتار” يرافق المنتخب اإليفواري في مونديال البرازيل

الفعاليات:

 17مايو – نهائي كأس األمير

أول ماراثون طويل في قطر يجذب مئات المشاركين

مجددا على أنها واحدة
أكدت أســباير زون
ً
مــن أفضــل الوجهات العالمية الســتضافة
المعســكرات التدريبية الشتوية ألهم وأبرز
الفــرق الرياضيــة علــى مســتوى العالــم،
وذلــك عندمــا نجحــت فــي اســتضافة 9
معســكرات تدريبيــة مختلفــة شــتاء هــذا
العــام .ومــن أبــرز الفــرق التــي أقامــت
معسكراتها الشتوية هذا العام في أسباير
زون نــادي بايــرن ميونيــخ بطــل الــدوري
األلمانــي ونادي شــالكه األلماني والفريق
البريطاني للرماية بالقوس
البقية ص 3

ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
newsletter@aspirezone.qa
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تمكنت مؤسسة أسباير زون من أن تكون الوجهة المفضلة والقلب النابض للرياضة والرياضيين ،منذ استضافتها
لدورة األلعاب اآلسيوية في العام  ،2006حيث برهنت على قدرتها العالية على استضافة العديد من األنشطة
المتنوعة والبطوالت العالمية في ذات الوقت ،واستطاعت أسباير زون أن تكمل مسيرة التميز عن طريق إمداد
المنظمين المحليين واإلقليميين والدوليين باحتياجاتهم من مرافق وخدمات متكاملة ووسائل للراحة واالستجمام
على مدار العام ،وبما يجعل أسباير زون مركزاً عالمياً للتفوق يخدم مختلف القطاعات الرياضية.
ولقد استطاعت مؤسسة أسباير زون أن تؤكد على ريادتها في قطاع الرياضة بما تقدمه من خدمات وبرامج دراسية
ومبان عصرية ومختبرات رياضية متطورة ومدربين عالميين لمساعدة المواهب الرياضية الواعدة على أن
متكاملة
ٍ
يصبحوا رموزاً للتفوق في المستقبل ،وبتقديم خدمات الطب الرياضي وإعادة تأهيل الرياضيين المصابين للوصول
بنى تحتية تنافس المنشآت العالمية ،مما يساهم في إنعاش الحركة
بهم إلى مرحلة الشفاء التام ومن خالل تطوير ً
االقتصادية لدولة قطر في كثير من المجاالت ،وذلك عن طريق الخدمات التي تقدمها كل من أكاديمية أسباير
وسبيتار وأسباير لوجستيكس .ولقد توجت جهود المؤسسة بحصولها على لقب مشروع تنمية السياحة الرياضية
الرائد في العالم في سياق برنامج جوائز السفر العالمية للعام .2011

n businesses focusing

e Zone Foundation
nce.

Aspire Logistics
Sports Event Management
Sports Venues
Rehabilitation
& Venues Management
Support Services Operation
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يرجى استخدام الماسح الضوئي ()scan
في جهاز هاتفك لمتابعتنا على هذه الشبكات.
24/06/2013 14:22
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البروفيسور نيبو:

التأقلم مع الحرارة شرط المنافسة بقوة

بحوث “سبيتار” تمكن الرياضيين من المنافسة في األجواء الحارة
أعلــن “ســبيتار” عــن اكتشــاف علمــي هــام
فــي مجــال مكافحة اإلرهاق الحــراري الذي
يصيــب الرياضيين خالل التدريب والمنافســة
في األجواء الحارة.
تــم اإلعــان عن هــذا االكتشــاف المثير في
ســياق مؤتمــر “التدريــب والمنافســة فــي
األجــواء الحــارة” الــذي اســتضافته ســبيتار
يومــي  23و 24مــارس بمشــاركة نخبــة مــن

الباحثيــن والمدربيــن والرياضييــن العالمييــن.
واســتعرض المشــاركون أحــدث البحــوث
واالســتراتيجيات العمليــة للتدريــب فــي
اســتعدادا للمشــاركة فــي
األجــواء الحــارة
ً
األحداث الرياضيــة الكبرى مثل بطولة كأس
العالــم لكــرة القدم  2022في قطر.
وخــال المؤتمــر ،عــرض البروفيســور الرس
نيبــو ،األســتاذ المحاضــر بقســم التغذيــة

والعلــوم الرياضيــة فــي جامعــة كوبنهاجــن
بالدنمــارك ،النتائــج الخاصــة بأحــد األبحــاث
التــي أجراهــا فــي قطــر حــول األداء الكروي
فــي األجــواء الحــارة ،حيــث أوضــح أنــه علــى
الرغــم مــن اإلرهــاق الحــراري الــذي يصيــب
الرياضييــن خــال التدريــب فــي حــرارة تبلــغ
 40درجــة مئويــة ،فقد تبين قــدرة الرياضيين
على المنافســة بقوة في مثل هذه األجواء
أوال.
لكــن بشــرط التأقلم معها ً

كبرى الفرق العالمية تختار أسباير زون إلقامة معسكراتها الشتوية
المفضلة للرياضيين المحترفين وأهم األندية الرياضية العالمية
ّ
الوجهة
مجــددا علــى أنهــا واحــدة
أكــدت أســباير زون
ً
مــن أفضــل الوجهــات العالميــة الســتضافة
المعســكرات التدريبيــة الشــتوية ألهــم وأبــرز
الفــرق الرياضيــة على مســتوى العالم ،وذلك
عندمــا نجحــت فــي اســتضافة  9معســكرات
تدريبية مختلفة شتاء هذا العام.
ومــن أبــرز الفــرق التــي أقامــت معســكراتها

الشتوية هذا العام في أسباير زون نادي بايرن
ميونيخ بطل الدوري األلماني ونادي شــالكه
األلماني والفريق البريطاني للرماية بالقوس،
حيث حرصت هذه الفرق على االســتفادة من
اإلمكانيات والمنشآت المتطورة ألسباير إلى
جانــب الطقــس الرائع الذي تتميز به قطر في
فصل الشتاء.

وتعليقــا علــى أســباير زون ،قــال مــدرب نادي
ً
بايــرن ميونيــخ واألســطورة الكرويــة لمنتخب
إســبانيا والالعــب والمــدرب الســابق لفريــق
برشــلونة بيــب غوارديــوال“ :إنــه مــكان مذهل
للغايــة ،حيــث تجتمــع ســبل اإلقامــة الفخمة
والمنشــآت الرائعــة مــع الطقــس الجميــل
حقــا الوجهــة األمثل
فــي موضــع واحــد ،إنهــا ً
لمعسكرات التدريب”.
3
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أكد الســيد /عيســى عبدالله الهتمي ،رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الكأس الدولية  ،2014أن البطولة اســتطاعت
أن تجذب بعض األندية الكبرى في العالم إلى قطر ،مثل أندية ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان الذين شاركوا
في البطولة من قبل ،إلى جانب نادي إيه سي ميالن ومانشستر سيتي الذين شاركا في البطولة للمرة األولى.
وقــال فــي حــوار خــاص لـــنشرة  ،Aspire Zoneأن فريــق نــادي أســباير الدولــي أدهش المشــجعين بفوزه علــى العمالق
اإلســباني ريــال مدريــد بنتيجــة  ،2-3الفتــاً إلــى أن أداء أســباير الدولــي فــي بطولــة العــام الحالي ســيظهره على الســاحة
العالمية باعتباره قوة رئيسة في كرة القدم ال ُيستهان بها .وإليكم نص الحوار ...

بطولــة الــكأس الدوليــة تجمــع
الفرق الواعدة لالعبين الناشئين
مــن حــول العالــم للتنافــس فــي
دوري مــن دور واحد .فهل تخبرنا
عــن بعــض الفــرق التــي شــاركت
في البطولة هذا العام؟
بعــد أن اكتســبت بطولــة الــكأس
الدولية ،بشكل سريع ،سمعة عالمية
بارزة بصفتها الدوري الرائد لكرة قدم
تســتمر هــذه البطولــة في
الناشــئين،
ّ
جــذب بعــض األنديــة الكبرى من حــول العالم
إلــى قطــر ،فمــن بيــن األنديــة األوروبيــة التي
شــاركت فــي البطولــة ســابقاً  ،عــاد كل مــن
نادي ريال مدريد ونادي برشــلونة لكرة القدم
مــرة
ً
ونــادي باريــس ســان جيرمــان للمشــاركة
أخــرى فــي البطولة ،في حين شــارك ناديا إيه
ســي ميــان ومانشســتر ســيتي فيهــا للمــرة
األولــى .وفــي كل مبــاراة ،وبغــض النظــر عــن
تشــكيالت الفــرق ،تــم تســليط الضــوء علــى
4

بعــض نجوم كرة القدم الواعدين والمتألقين،
األول لنــادي “إيه ســي
ومــن بينهــم
الهــداف ّ
ّ
ميــان” باتريــك كوتــرون ،والمهاجــم الكــوري
الجنوبــي فــي نــادي برشــلونة ســونغ وو لــي،
والمهاجم الســويدي بنادي مانشســتر سيتي
زاكاريوس فاور ،ولكن حقيقة أعتبر أن الالعب
فعــا هــو العــب نــادي أســباير
الــذي تألّ ــق
ً
ســجل
الدولــي فونشــو بامبجبــوي ،الــذي
ّ
خمســة أهــداف فــي البطولــة ،مبرهنً ــا بذلك
أنّ ه العب صاحب موهبة فذة في كرة القدم.

ما هي بعض أبرز محطات بطولة
الكأس الدولية لهذا العام؟
هدفــا ،شــكّ لت هــذه
ً
مــع إحــراز 120
البطولة ،التي استمرت لمدة  10أيام،
عرضا مشــحونً ا باإلثارة والحركة ،وبث
ً
الحماس في المشجعين الذين مكثوا
مترقبين! فمنذ بــدء البطولة
فــي مقاعدهــم
ّ

التــي منيــت فيهــا فــرق بهزائــم ومفاجــآت ال
صــدق ،أدهــش فريــق نــادي أســباير الدولــي
تُ ّ
المشــجعين بفــوزه علــى العمــاق اإلســباني
ريــال مدريــد بفــارق 2-3؛ فــي حيــن اســتقبل
فريــق نــادي فلومينينســي البرازيلــي حامــل
لقــب البطولــة فــي العــام الماضــي هزيمــة
مفاجئــة بنتيجــة  1-2أمــام نــادي أوكســير
الفرنســي ،وفــي ذات الوقــت كانــت الهزيمة
الثقيلــة التــي تلقاهــا مانشســتر ســيتي أمــام
برشــلونة فــي اليوم قبــل األخير مــن البطولة
ً
عالقــا في األذهــان ،فقد
هامــا ســيظل ً
حدثــا ً
أمطــر أشــبال النــادي الكتالوني شــباك المان
ســيتي بستة أهداف مقابل أربعة ،وهو أعلى
معــدل تهديفي فــي مباراة واحــدة في تاريخ
البطولة.
ومــع ذلــك ،مــن يســتطيع أن ينســى المبــاراة
تفوقــه ميدانيــاً علــى ريــال
النهائيــة؟ فبعــد ّ
مدريد في معظم أوقات المباراة ،لم يتمكّ ن
أسباير الدولي من الحفاظ على هدف السبق
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الــذي أحرزه لتســتقبل شــباكه هــدف التعادل
للنــادي الملكي في الدقيقة األخيرة من عمر
المباراة ،ويحتكم الفريقان إلى ركالت الترجيح،
وخاللها ينبري العب ريال مدريد خافيير كاريرا
لركلــة الجــزاء الخامســة لفريقــه لكنــه يخفــق
فــي إحرازهــا ،لتســجل نهايــة حزينــة لالعبــي
الريــال ،وفرحــة عارمــة وعفويــة بيــن العبــي
أسباير الدولي ومشجعيه ،ويسدل الستار عن
البطولة بعد مباراة حاسمة ومثيرة.

مــا الــذي تعنيــه هــذه البطولــة
شراكة
ٍ
لدولة قطر ،بصفتها ثمرة
بيــن قنــاة الــكأس ومؤسســة
أســباير زون واالتحــاد القطــري
لكرة القدم؟
ُيــدرك األشــخاص الذيــن شــاركوا
فــي هــذه البطولــة منــذ بدايتهــا
أهميتهــا ،ليــس علــى المســتوى
أيضا على
اإلقليمي فحســب ،وإنّ مــا ً
الصعيــد العالمــي ككل ،وبعبــارات بســيطة،
مجــددا
يؤكــد نجــاح البطولــة هــذا العــام
ً
علــى قــدرة قطر علــى اســتضافة الفعاليات
الرياضيــة الدوليــة بنجــاح كبيــر ،وباإلضافــة
إلرث
ٍ
تقــدم ،فــإن البطولــة تؤســس
إلــى مــا
ّ
عريــق ســينتقل مــن جيــل إلــى آخــر ،ناهيــك
ٍ
القيمــة
عــن الذكريــات الرائعــة والصداقــات ّ
التــي يكتســبها هــؤالء الالعبــون الناشــئون
ويعــودوا بهــا إلــى وطنهــم بعــد انتهــاء
بطولــة الــكأس الدولية تحت  17ســنة ،حيث
ستســتحوذ قطــر علــى مســاحة عميقــة في
قلوبهــم وأذهانهــم إلى األبــد ،ومع نموهم
العمــري والرياضي ســيصبح هؤالء الالعبون
نجومــا فــي كــرة القــدم ،وربما يعــودوا مرة
ً
أخــرى إلــى قطــر للمشــاركة مــع منتخبــات
بالدهــم فــي نهائيــات كأس العالــم لكــرة
القــدم في عام .2022
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بعــد نجــاح بــث البطولــة لرقــم
قياســي من المشــاهدين ،أخبرنا
عن خلفيات تغطية قناة الدوري
والكأس الرياضية لبطولة الكأس
الدولية 2014؟
مــن خــال االســتعانة بمعلقيــن
ومقدمين متمرسين وماهرين لتحليل
ّ
المباريــات ،نذكــر مــن بينهــم نيكــي
قدمــت
ســوميربي ورودري ويليامــزّ ،
قناة الكأس للمشــاهدين في منطقة الخليج
ً
ً
كاملــة للبطولــة باللغتيــن العربيــة
تغطيــة
البــث مــن اســتديوهين
ّ
واإلنجليزيــة ،وجــرى
تابعيــن للقنــاة بالقرب من الملعب ،وشــملت
تغطيــة ً
ً
حية لجميــع المباريات إضافة
البرامــج
إلــى حفلــي االفتتــاح والختــام والتحليــل مــن
االستديو وأبرز لحظات المباريات .وإلى جانب
ذلــك ،كان البــث المباشــر هذا العــام للبطولة
متوفــرا علــى الموقــع اإللكترونــي
بأكملهــا
ً
الخــاص ببطولة الكأس الدولية للمرة األولى
فــي تاريخ البطولــة .ومتى أخذنــا هذه األمور
أن التغطية التي
جميعهــا بعيــن االعتبــار ،أرى ّ
قدمتهــا قنــاة الــدوري والــكأس الرياضيــة
ّ
قــد عــزّ زت موقعهــا بصفتهــا قناة رائــدة في
مجــال اإلعالم الرياضي في قطر وباقي دول
المنطقة.

ــوج أســباير الدولــي هــذا العام
تُ ّ
بطل بعد فــوزه على ريال مدريد
ً
فــي المبــاراة النهائيــة .مــا الذي
يعنيه هذا الفوز بالنسبة لبرنامج
أسباير الدولي الحالي؟
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جيدا
كرة القدم ،ونحن في أســباير زون ندرك ً
العمــل الــدؤوب الــذي يجــري وراء الكواليــس
لضمــان تطويــر الجوانب الشــخصية والرياضية
لالعبيــن الناشــئين فــي األكاديمية ســواء هنا
فــي الدوحة أو في الســنغال .ومع ذلك ،أرى
أن نجــاح أســباير الدولــي فــي الفــوز
شــخصيا ّ
ً
بالبطولــة على حســاب فــرق وأندية مثل ريال
مدريد وباريس ســان جيرمان وبرشــلونة يثبت
وتقدمه
للعالم كله ســرعة نمو هــذا البرنامج
ّ
سنة بعد أخرى.

مــع تصاعــد الســمعة الدوليــة
عام
لبطولة الــكأس الدولية من ٍ
إلــى آخر منــذ انطالقهــا في عام
2012؛ مــا هــو الشــكل المتوقع
لبطولة عام 2015؟
حقيقــة ،أرى أن نســخة هــذا العــام
نجاحا منذ
مــن البطولــة كانــت األكثــر
ً
انطالقتهــا ،فقــد تم تنظيمها بشــكل
رائــع ،مــا أتــاح الفرصــة أمــام جماهيــر الكــرة
داخــل قطــر وخارجهــا لالســتمتاع بــكل لحظة
مــن لحظاتهــا .ولهذا الســبب ،يجب أن يشــعر
كل شــخص مهتــم بهــذه الفعاليــة الفريــدة
بفخــر كبيــر .وبالتالــي ،ليــس هنــاك مــا يمنــع
مــن مواصلــة تطوير هــذه البطولــة لظهورها
بشــكل أفضــل في العــام المقبل .وهنا أشــير
إلــى أننــا قد تلقينــا اتصاالت من فــرق عديدة
من جميع أنحاء العالم للمشــاركة في بطولة
ثــم فإننــا علــى ثقــة تامــة بأننــا
 ،2015ومــن ّ
ســنجذب أســماء كبــرى فــي البطــوالت التي
سننظمها في المستقبل.

بفضل أداء أســباير الدولي في بطولة
الــكأس الدوليــة  ،2014أعتقــد أن هذا
الفريق سيظهر على الساحة العالمية
هــذا العــام كقوة رئيســة لها ثقلهــا في عالم
5
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اســتهلت مؤسســة أســباير زون احتفاالتهــا
باليــوم الرياضــي للدولــة مــن خــال فعاليــة
إضــاءة فنــدق التــورش ،والتي أقيمت عشــية
اليــوم الرياضــي بمشــاركة نخبــة مــن أبــرز
الشــخصيات الرياضيــة وكبــار المســؤولين
بالدولــة ،حيث قاموا بتدوير عجالت  50دراجة

Z o n e

ثابتــة من أجــل توليــد طاقة كهربائيــة إلضاءة
مصابيــح فنــدق التــورش .وقــد شــهدت هذه
حضورا بارزً ا لكل من ســعادة الدكتور
الفعالية
ً
حمــد بــن عبدالعزيــز الكــواري وزيــر الثقافــة
والفنــون والتــراث ،والمهنــدس عيســى بــن
هــال الكــواري رئيــس المؤسســة العامــة
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القطريــة للكهربــاء والمــاء (كهرماء) ،والســيد
خالــد عبداللــه الســليطين الرئيــس التنفيــذي
لمؤسسة أسباير زون.

وبدأت فعاليات اليوم الرياضي من خالل “سباق المرح” ،ومن ثم رحلة الخمسة آالف خطوة والتي شهدت مشاركة أكثر من  2500شخصاً
على مسار بطول  3.5كيلومتر أقيم خصيصاً الستضافة هذه الفعالية.
وقد اشــتملت فعاليات اليوم الرياضي أيضاً على أنشــطة أخرى مثل رياضة الدراجات الهوائية لألطفال ،وكرة الطائرة الشــاطئية ،ودورات
المصغرة ،وتمارين الزومبا ،والمخيم الرياضي العائلي.
ّ
كرة القدم
6
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“سبيتار” يستضيف أول مؤتمر لتعزيز النشاط البدني والصحة
اســتضاف مستشــفى ســبيتار أول مؤتمــر
وطنــي مــن نوعه حول ســبل تعزيز النشــاط
البدنــي والصحــة بمشــاركة مئــات الوفــود
والمتحدثيــن مــن الخبــراء والمتخصصيــن ،
وذلك بفندق التورش.
وخــال المؤتمر الذي اســتمر لمدة يومين،
قــام الدكتــور خليفــة الكــواري مديــر عــام

ســبيتار والدكتور محمد غيث الكواري مدير
برنامــج أنمــاط الحياة الصحيــة ،بعرض حلول
ســبيتار لمواجهــة مشــكلة عــدم االهتمــام
بممارسة النشاط البدني.
ورأت البروفســورة األسترالية فيونا بول أن
النشــاط البدني يعد جزءاً من مشــكلة باتت
كبيــرة ،حيــث قالــت“ :عــدم الحركــة وقلــة

النشاط البدني مشكلة عالمية .نحن نجلس
لفتــرات طويلــة ونتحــرك لفتــرات قصيــرة.
والحــل يكمن في تغييــر هذا الوضع القائم،
وهذه القمة التي تســتضيفها سبيتار تمثل
أول خطــوة مــن سلســلة إجــراءات يتعيــن
القيام بها ".

يتوقع أن يمثلوا بالدهم
بمونديال  2022في قطر
أكاديمية أسباير تستضيف قمة تدريبية عالمية لحراس المرمى الناشئين
اســتضافت أكاديميــة أســباير ،بالتعــاون مــع
مؤسســة إيكــر كاســياس ،معســكراً تدريبيــاً
ّ
مكثفــاً لحــراس المرمى الناشــئين ،وذلك في
الفترة ما بين  27و 29ديســمبر الماضي .وضم
المعســكر  20من أبرز حراس المرمى الناشئين
علــى مســتوى العالــم ،وذلــك بهــدف تطوير
وصقــل مهاراتهم واالســتفادة من إرشــادات
أســطورة حــارس المرمــى العالمــي إيكــر

كاســياس ،كابتن فريق ريال مدريد والمنتخب
تمثيال
اإلســباني لكرة القدم والالعب األكثر
ً
لمنتخب بالده.
وشمل المعسكر التدريبي الذي استمر لمدة
ثالثــة أيــام مجموعــة مــن الحصــص التدريبيــة
التي ركزت على اكتســاب مهارات معينة مثل
التقاط الكرات والتصدي للتســديدات القوية.

وقــد تم تتويج المعســكر التدريبي بمنافســة
بين جميع الحراس المشاركين.
وجــاءت هــذه القمــة التدريبيــة فــي ســياق
اتفاقيــة لوضــع برامــج لدعــم حــراس المرمــى
الواعديــن ،والذين يتوقــع أن يمثلوا منتخبات
بالدهــم فــي بطولــة كأس العالــم  2022فــي
قطر.
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“سبيتار” يرافق المنتخب
اإليفواري في مونديال
البرازيل
وقــع مستشــفى ســبيتار اتفاقيــة تعــاون
مــع اتحــاد كــوت ديفــوار لكــرة القــدم فــي
ينايــر الماضــي يتولــى بموجبهــا توفيــر الدعــم
والخدمــات الطبيــة للمنتخب اإليفــواري أثناء
فترة تحضيراته وخالل مشــاركته في نهائيات
كأس العالــم  2014التــي تســتضيفها البرازيــل
في شهر يونيو المقبل.

وجاء توقيــع االتفاقية على هامش زيارة قام
بهــا وفــد رفيــع المســتوى مــن اتحــاد كــوت
ديفوار لكرة القدم ضم رئيس االتحاد ســيدي
أوجســتين ديالو ومدرب المنتخــب اإليفواري
صبــري لموشــي والمديــر الطبــي للمنتخــب
وعضــو اللجنــة التنفيذية التحــاد كوت ديفوار
لكرة القدم سيريل داح.

ومــن المرتقــب أن يقــوم طاقــم طبــي
متخصــص من ســبيتار بمرافقة منتخب كوت
ديفوار خالل التحضيرات وأثناء المشــاركة في
نهائيــات مونديــال البرازيــل التــي تنطلــق فــي
الصيف.

وفد من األطباء الرياضيين الهولنديين يزور سبيتار لتبادل الخبرات والمعلومات
أطباء من أبرز األندية الكروية الهولندية في زيارة لسبيتار لتبادل الخبرات والمعلومات
قــام  15طبيبــاً يمثلــون أبرز األنديــة الهولندية
لكــرة القــدم ،مثــل أياكــس أمســتردام
وفينــورد وبــي إس فــي أيندهوفــن ،بزيــارة
لمستشــفى ســبيتار فــي يناير الماضــي التقوا
خاللهــا بمجموعــة مــن خبــراء الطــب الرياضي
بالمستشــفى بهــدف تبادل المعــارف واآلراء
في مجال الطب الرياضي.
كثيرا على هذا اللقاء ووصفوه
وأثنى الجانبان ً
بأنــه “مميــز ومفيد للغاية” ،وقــد تخلل اللقاء
8

تصريحــات لكبــار مســئولي مستشــفى الطب
الرياضي وجراحة العظام – ســبيتار ،كما حرص
األطبــاء مــن الجانبيــن علــى التعــارف وتبــادل
اآلراء والخبرات فيما بينهم.
وحضــر اللقــاء كذلــك خبــراء مــن مركــز التميــز
الطبــي بالفيفــا ،حيــث حرصــوا علــى مشــاركة
مــا لديهــم مــن معلومــات بخصــوص أحــدث
التقنيــات واألســاليب العالجيــة التــي تــم
التوصل إليها في مجال الطب الرياضي.

وعلّ ــق الدكتــور حكيــم شــلبي ،رئيــس األطباء
باإلنابــة والمديــر التنفيــذي للبرنامــج الوطني
للطب الرياضي بمستشــفى سبيتار ،على هذا
كثيــرا باســتضافة
قائــا“ :لقــد ســعدنا
اللقــاء
ً
ً
هــذه المجموعة المتميزة من األطباء وتبادل
الخبــرات والمعلومــات معهــم ،وأنــا علــى
ثقــة بــأن كال الجانبيــن يتطلعــان إلــى التعاون
المشترك في المستقبل القريب”.
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أول ماراثون طويل في قطر
يجذب مئات المشاركين

أسباير زون تستضيف نهائي الجائزة العالمية لسباق  50كيلومتر جري أكتوبر المقبل
شــارك أكثر من  200متســابق مــن الهواة
في “ســباق أســباير الدولي  ”6:50والذي
يعــد أول ســباق ماراثــون طويــل مــن
نوعــه يقــام فــي دولــة قطر .وقــد قامت
أســباير لوجســتيكس بتنظيم هذا الســباق
بالتعــاون مــع الجمعيــة العالميــة لعدائــي
الماراثــون الطويــل ،ودارت فعاليــات هذا
التحــدي الصعــب علــى مضمــار صمــم
خصيصــا الســتضافة الســباق فــي أســباير
ً
زون.

واســتطاع المتســابق اإلنجليــزي كريــس
دينيســون الفوز بالمركز األول في الســباق
بعدمــا قطــع مســافة  50كيلومتــراً فــي 4
ســاعات و 26دقيقة ،فيما حلّ ت في المركز
األول في فئة الســيدات المتسابقة رايمي
أولتهويس ،بعدما قطعت المســافة ذاتها
في  4ساعات و 31دقيقة.

 50كيلومتر جري في أســباير زون في شــهر
أكتوبــر المقبــل وهــي المــرة األولــى التــي
تستضيف فيها الدوحة هذه المنافسات.

جديــر بالذكــر أنــه تــم اإلعــان مؤخــراً عــن
تنظيــم نهائــي الجائــزة العالميــة لمســابقة

سبيتار شريكاً رئيسياً للمؤتمر الدولي الخامس
لجراحة الركبة
أكــد ســبيتار ،مستشــفى الطــب الرياضــي
وجراحــة العظام الرائد في الشــرق األوســط،
التزامه الراســخ ببلوغ الريــادة العالمية بحلول
عــام  ،2015وذلــك مــن خــال شــراكته مــع
المؤتمر الدولي الخامس لجراحة الركبة ،الذي
ُعقد في شهر فبراير في فال ديزار بفرنسا.
وقــد شــهد هــذا المؤتمــر توافــد ومشــاركة
العديــد مــن الخبــراء واألطبــاء البارزيــن مــن
مختلــف الجنســيات ،وتضمــن مجموعــة
متنوعــة مــن المحاضــرات وجلســات الفيديــو
المســتديرة
والطــاوالت
والدراســات
والمناقشــات التفاعليــة الهادفة الســتعراض
أحــدث المفاهيــم والتقنيات في مجال جراحة
وعالج إصابات الركبة.

وتعليقــاً علــى هذه الشــراكة ،صــرح مدير عام
ســبيتار الدكتــور خليفــة الكــواري“ :ســبيتار
يلعب دوراً ريادياً لتطوير بحوث وعلوم جراحة
الركبة”.
وشــارك فــي هــذا الحــدث عــدد مــن خبــراء
مستشــفى سبيتار ،من بينهم الدكتور نيبوسا
جــراح العظــام ،والدكتــور عمــاد
بوبوفيتــشّ ،
الموســى ،استشاري األشعة ،والدكتور خوان
فضال
مانويل الونزو ،أخصائي الطب الرياضي،
ً
عــن الدكتــور فيليــب النــدرو ،رئيــس قســم
الجراحــة بالمستشــفى ،والمديــر المســاعد
للمؤتمر.
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 350متسابق شاركوا
في السباق
سباق صعود ساللم فندق التورش يقام للعام الثالث على التوالي
نظمــت مؤسســة أســباير زون ،بالتعــاون
مــع فنــدق الشــعلة ،ســباق صعــود ســالم
الفنــدق ،يــوم الســبت الموافــق  29مــارس
 ،2014وذلــك للعــام الثالــث علــى التوالــي.
حضر الســباق كل من الســيد خالد السليطين
الرئيــس التنفيــذي للمؤسســة ،والمهنــدس
محمــد الميــر مديــر عام أســباير لوجســتيكس

باإلنابــة ،والدكتــور بســام قمبــر مستشــار
تسويق أول بالمؤسسة.
تميــزت نســخة هــذا العــام بإدمــاج الســباق
ضمــن الجائــزة الكبــرى لرابطــة صعــود الــدرج
العالميــة ،وبمشــاركة عدائيــن دوليين  ،وبلغ
عدد المشــاركين اإلجمالي نحو  350مشارك.

وفــي فئــة الجائــزة الكبــرى ،حقــق البولنــدي
بيوتــر لوبودزينســكي رقمــاً قياســياً جديــداً
لســباق صعــود فنــدق التــورش ،حيــن قطــع
الســباق فــي زمن قدره  6دقائــق و  14ثانية.
بينمــا حققــت األســترالية ســوزي وولشــام
المركز األول لفئة الســيدات ،وذلك في زمن
قــدره  7دقائق و 42ثانية.

هدفت مشاركة األكاديمية إلى المساهمة في تطوير المواهب الرياضية
أكثر من  20ألف زائر يتفقدون جناح أكاديمية أسباير في معرض التعليم بالرياض
هائال وصل
إقباال
شهد جناح أكاديمية أسباير
ً
ً
إلى أكثر من  20.000زائر خالل النسخة الرابعة
مــن المعــرض والمنتــدى الدولــي للتعليــم،
والذي أقيم في المملكة العربية السعودية
خــال شــهر فبرايــر الماضــي .وحملت نســخة
المعــرض لهــذا العــام شــعار “أســتطيع أن
10

أنافــس” ،وركــزت علــى موضــوع مســاعدة
األشــخاص الذيــن يواجهون صعوبــة بالتعلم.
وقــد حضــر طالبــان مــن طــاب األكاديميــة
خصيصــاً إلــى المعرض بهدف تســليط الضوء
علــى التجربــة الثقافيــة الغنيــة والتعليــم
النوعي الذي تقدمه أكاديمية أسباير .وعلّ ق

الطالــب حمــد المفتــاح عــن مشــاركته فــي
قائــا“ :فــي البداية ،كنــا متخوفين
المؤتمــر،
ً
بعــض الشــيء ،ولكــن األســاتذة نصحونــا بأن
نكون على طبيعتنا وأن نعرض للزوار نموذجاً
لحياتنــا اليوميــة فــي األكاديميــة .ولقــد كان
هذا رائعاً بالنســبة لنا”.

PARTICIPATION
IN COMMUNITY
SPORTS EVENTS
AT ASPIRE ZONE
SOAR

n e w s l e t t e r

Z o n e

A s p i r e

مايو | 2014

أرقام ومشاركات قياسية هذا
الشتاء
ارتفاع نسبة المشاركة في برامج
أسباير المجتمعية

THIS WINTER MARKS
A SEASON OF
RECORDS

ارتفعــت نســب المشــاركة فــي األنشــطة الرياضيــة التــي
نظمتها أســباير زون شــتاء هذا العام بشــكل كبير ،ما يشير
إلــى زيــادة شــعبية هــذه الفعاليــات بين أوســاط المجتمع
المحلي.

T

his winter, participation
soared for Aspire Zone’s
community-inspired
وتقوم مؤسســة أســباير زون طوال العام بتنظيم أنشطة
رياضية متنوعة تســتهدف مختلف أفراد المجتمع ،وذلك
activities, demonstrating the
وقد
وصحــي.
نشــط
حيــاة
نمــط
تبنــي
علــى
لمســاعدتهم
overwhelming popularity
of the
events among local
residents.
شــهد فصــل الشــتاء إقامــة فعاليــات مميزة ،منها ســباق
Throughout
the
year,
Aspire
Zone
organizes
fun
and
unique
community-inclusive
صعود ساللم فندق الشعلة ،وسلسلة سباقات أكواثون
sporting
initiatives
وبطولــةthat
are designed
مــن
الدوحــة ،وغيرهــا
ســام دنــك
 to facilitate and encourage active lifestylesالشــتوية،
among local
residents.
This
winter,
annual
activities
as Torch
Staircase
المنافسات the
األعداد المسجلة في السنوات الثالث الماضية.
فاقت
suchزيادة ضخمة
والهواة ،في
الرياضيين
Run,فيها مئات
التي شارك
Aquathon series, and Qatar’s premier street basketball tournament boasted hundreds
ماراثون
والمشاركة في أول
فبادروا للتسجيل
وقدراتهم الرياضية،
اختالف أعمارهم
المئات على
حماس
years.الرياضية
كما أثارت الفعاليات
of participants,
showcasing
a substantial
increase
in ﬁgures
over
الجديدةthe
last three
أسباير.
حديقة
في
التدريبية
التجديف
حصص
عن
فضال
التنافسية،
األسبوع
نهاية
ودورات
طويل في قطر،
ً
Additionally, Aspire Zone’s inaugural events saw local participants of all ages and
athletic abilities register to play. These included Qatar’s ﬁrst ultra-marathon, the
weekend sports leagues, and Aspire Park’s kayaking sessions.
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ّ
مكثف في سبيتار
الدولي المغربي مروان الشماخ يخضع لعالج
الشماخ اختار سبيتار لتفوق سمعتها وحداثة منشآتها
خضع الالعب الدولي المغربي مروان الشماخ
لبرنامج عالجي مكثف في مستشفى سبيتار
في شــهر مارس الماضي ،للتعافي من إصابة
لحقت به خالل مشــاركته مع ناديه كريســتال
باالس ضمن الدوري اإلنجليزي الممتاز .واختار
الشــماخ ســبيتار ليكــون الوجهــة المفضلــة

للتعافي من اإلصابة التي لحقت به والعودة
مجــدداً للمياديــن مــع ناديــه كريســتال باالس
الــذي يصارع من أجل البقاء في دوري الدرجة
وصرح الشــماخ“ :األجواء
الممتــازة اإلنجليزي.
ّ
هنــا رائعــة بالفعــل .لــم يســبق لــي المجــيء
إلــى قطــر ،لكنــي ســمعت الكثيــر عن ســبيتار.

فالمنشــآت مذهلــة ،وبمجــرد دخولــك إلــى
المستشــفى تشــعر باالرتيــاح لرحابــة المــكان
وحســن االســتقبال واألهــم مــن ذلــك الخبرة
الكبيرة التي يتمتع بها الطاقم الطبي”.

ترحب بنجم الكرة اإلنجليزي مايكل
سبيتار ّ
أوين والسياسي الفرنسي فرنسوا ماتي
الضيفان زارا سبيتار للمرة األولى وأشادا
بالمنشآت والتجهيزات الرائعة
قــام كل مــن نجــم كــرة القــدم
اإلنجليــزي الســابق مايــكل أويــن،
والطبيب والسياسي الفرنسي جان
فرنسوا ماتي ،بزيارة إلى مستشفى
ســبيتار خــال شــهر مــارس الماضي
اطلعــا خاللهــا علــى التجهيــزات
والمنشــآت الحديثــة التــي يضمهــا
المستشفى.
وخــال الزيــارة ،أعــرب مهاجــم ريــال
مدريــد الســابق عن إعجابه الشــديد
باإلمكانيات المتطورة التي تملكها
مشــيرا إلــى أنهــا واحدة من
ســبيتار
ً
أفضــل المستشــفيات التــي رآهــا
خــال مســيرته االحترافية في عالم
كــرة القــدم والتــي امتــدت إلــى 17
عامــا ،وأضاف أوين بأن ســبيتار يعد
ً
12

ورائعا يقدم مجموعة
فريدا
“مكانً ــا
ً
ً
متنوعــة من الخدمات تحت ســقف
واحد”.
كمــا أشــاد وزيــر الصحــة الفرنســي
الســابق والطبيــب المعــروف
جــان فرنســوا ماتــي بالمنشــآت
والتجهيــزات المتطــورة الموجــودة
داخل ســبيتار ،وذلك عقب اجتماعه
بالدكتور حكيم شلبي رئيس األطباء
باإلنابة .ووصف ماتي المستشــفى
بالمركــز الرائــد فــي مجــال الطــب
الرياضــي ،وأعــرب عــن أملــه فــي
إقامــة عالقــات تعــاون مســتقبلية
مــع ســبيتار فــي مجــاالت الطــب
الرياضي والتعليم.

n e w s l e t t e r

أعلن فندق التورش في شــهر فبراير الماضي
حصولــه علــى إحدى جوائــز “الدائــرة الذهبية”
لموقــع  Agoda.comلعــام  2013باعتبــاره
واحــداً مــن أفضل فنــادق الخمــس نجوم في
دولــة قطــر ،والــذي تــم اختيــاره بناء علــى آراء
النــزالء وتقييماتهــم علــى موقــع Agoda.
.com

Z o n e

A s p i r e

تقديرا لتميز فندق التورش
وتأتي هذه الجائزة
ً
فــي مجــال الضيافــة الفندقيــة ،كمــا أنهــا ال
تمنــح إال للمؤسســات التــي تحقــق درجــات
عالية ومتواصلة من األداء المتميز إلى جانب
االلتزام بمعايير الخدمة الراقية التي يتوقعها
جميع المسافرين حول العالم.
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وتعليقــا على الفوز بهذه الجائزة ،قال الســيد
ً
جيرهــارد فولتين ،مدير عــام الفندق“ :يواصل
فندق الشــعلة تلقــي ردود األفعال اإليجابية
والثنــاء مــن قنــوات الحجــز عبــر اإلنترنــت ،وال
شــك أن جائــزة موقــع  Agoda.comتعــد
بمثابة إعالن حقيقي إلنجازات فنادقنا”.

سبيتار تنظم ورشة
عمل للوقاية من
إصابات الفم واألسنان
في الرياضة

ورشة عمل تفاعلية
ضمت نخبة من خبراء طب
األسنان الرياضي
بمناســبة االحتفــال باليــوم العالمــي لصحــة
الفم واألســنان ،نظمت مستشــفى ســبيتار
لجراحــة العظــام والطب الرياضي في شــهر
مارس الماضي ورشــة عمل بعنوان“ :تجنب
إصابات الفم واألســنان فــي الرياضة” ،تحت
إشــراف الدكتــور محمــد الســاعي ،مديــر
طب األســنان الرياضي بمستشــفى ســبيتار،

والجــراح الزائــر الدكتــور بيتــر فايــن ،وذلــك
ّ
بهــدف التأكيــد علــى أهميــة ســبل الوقايــة
مــن إصابــات الفــم واألســنان أثناء ممارســة
الرياضــة .وتناولــت الورشــة التــي انعقــدت
عــددا مــن الموضوعــات
علــى مــدار يوميــن
ً
كالعالقــة بين صحة الفم واألســنان واألداء
العام للرياضيين .وفي ختام أعمال الورشــة،

صــرح الدكتــور محمــد الســاعي أنهــا تمثــل
باكــورة أنشــطة ســبيتار فــي هــذا المجــال،
وقــال“ :نأمــل في العــام المقبل اســتضافة
مناســبات أوســع نطاقــاً وتوجيــه الدعــوة
لعدد أكبر من الخبراء والزوار الدوليين”.
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اختتمت أسباير لوجستيكس سلسلة سباقات
األكواثــون الشــتوية الســنوية لهذا الموســم
في شهر مارس بنجاح كبير ،وذلك بعد انتهاء
الســباق األخير الذي شــهد مشــاركة قياســية
من جميع فئات المجتمع.
وتضــم هــذه السلســلة خمســة ســباقات يتم
تنظيمها خالل أشهر الشتاء ،حيث يشمل كل
منها السباحة في مسبح قبة أسباير ،والجري
حول حديقة أسباير.

Z o n e

والســباقات مفتوحــة للرجــال والســيدات
واألطفــال مــن ســن الثامنــة ومافــوق ،وقــد
حققت النسخة الثالثة من سباقات األكواثون
نجاحات قياسية.
وشــارك فــي المرحلــة األولــى مــن ســباقات
األكواثون  2014-2013نحو  350مشاركاً  ،فيما
تضاعــف العــدد إلــى نحــو  600مشــارك خالل
المرحلــة األخيــرة من الســباق التــي جرت يوم
 22مارس.

A s p i r e

وتعليقــاً علــى هذا النجــاح الكبير ،قال الســيد
حمــد الكبيســي ،مســؤول العالقــات العامــة
والفعاليــات بأســباير لوجســتيكس“ :شــهدت
النســخة األولــى لســباقات األكواثــون عــام
 2011مشــاركة  50شــخصاً فقــط ،ومــن هنــا
فــإن المشــاركة القياســية األخيــرة تشــير إلــى
نجــاح أســباير زون المذهــل في تشــجيع أفراد
المجتمــع علــى االنخــراط فــي األنشــطة
الرياضية المختلفة”.

تقع المبادرة ضمن برنامج
نمط الحياة الذي يشجع
أفراد المجتمع على
ممارسة الرياضة
أطلــق مستشــفى ســبيتار برنامجــاً صحيــاً
جديــداً تحــت مســمى “حركــة وصحــة”،
يستهدف األطفال الذين تقل أعمارهم عن
 12عامــاً .ويتضمن البرنامج عدة مراحل يتم
تنفيذهــا خالل أربعة أســابيع ،حيث تُ َخ َّصص
14

حصتــان أســبوعياً أيــام االثنيــن واألربعــاء
لممارســة أربــع رياضــات جماعيــة هــي كــرة
القــدم وكــرة اليــد والكــرة الطائــرة وكــرة
الســلة ،كما يتم تزويد األطفال المشــاركين
بكافــة النصائــح المتعلقــة بالحيــاة الصحيــة

والتربية البدنية .وقد بدأت المرحلة األولى
للبرنامــج مــن يــوم  24فبراير وحتــى يوم 19
طفال تم تدريبهم على
مارس ،بمشاركة 15
ً
المالعــب المجاورة الســتاد خليفــة الدولي
ومالعب قبة أسباير.

n e w s l e t t e r

Z o n e

A s p i r e
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“الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي” يقدم منحة بحثية
ألكاديمية أسباير
فــازت أكاديميــة أســباير بمنحــة ماليــة مــن
الصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث العلمــي
لتمويــل دراســة بحثيــة متطورة تهــدف إلى
تحليــل إصابات األوتــار واألربطة لدى العبي

كــرة القــدم ووضــع اســتراتيجيات جديــدة
للوقايــة مــن اإلصابة .وقد تــم إطالق هذه
الدراسة تحت عنوان “منهج متعدد القارات
لتطويــر أســاليب وتقنيات التمرينــات لترويج

األداء الصحــي والرياضــي العــام” فــي شــهر
فبرايــر الماضــي ،ومــن المتوقــع أن تكتمــل
خالل ثالث سنوات.

إجمالي الخطوات التي قطعتها جميع الجامعات  362مليون خطوة في  3أشهر
احتفلت مؤسسة أسباير زون في شهر مارس
بفوز كلية المجتمع في قطر بتحدي المشــي
فــي الجامعــات الــذي يأتــي فــي إطــار برنامج
“صحتــك فــي خطوتــك” .وقــد شــهد هــذا
جزءا من مبــادرة “صحتك
التحــدي ،الــذي يعد ً
في خطوتك” لكافة فئات المجتمع ،مشاركة
طــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي خمــس

جامعــات قطرية هي كلية المجتمع في قطر
(بنيــن وبنــات) وكليــة شــمال األطلنطــي في
قطــر وجامعــة قطــر وجامعــة كالجــاري فــي
قطر وجامعة ستندن في قطر.
واســتطاعت كليــة المجتمع في قطــر (بنين)
الفــوز بالمركــز األول بعــد أن قطعــت حوالــي

 292ألف خطوة خالل أشهر المسابقة الثالثة،
كما حصلت كلية شــمال األطلنطي في قطر
علــى المركــز الثانــي ،فــي حيــن حصلــت كليــة
المجتمع في قطر (بنات) على المركز الثالث.
أمــا إجمالــي عــدد الخطــوات التــي قطعتهــا
جميع الجامعات المشــاركة في التحدي فقد
وصل إلى أكثر من  362مليون خطوة.
15
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أنشطة رياضية بحديقة أسباير لتشجيع العائالت على تبني أنماط حياة صحية

أسباير لوجستيكس تنظم دورات رياضية لكافة أفراد المجتمع
نظمت أسباير لوجستيكس مجموعة متنوعة
مــن األنشــطة الرياضية المجانيــة خالل فصل
الشــتاء بهدف تشجيع العائالت وجميع أفراد
المجتمــع علــى تبنــي أنمــاط حيــاة صحيــة من
خــال المشــاركة فــي الفعاليــات الممتعــة.
وأقيمــت هذه األنشــطة خالل عطالت نهاية
حصصــا للتجديف قدمت
األســبوع وتضمنت
ً
كبيــرا من
إقباال
فــي بحيــرة أســباير وشــهدت
ً
ً

قبــل مرتادي الحديقة بشــكل عام والعائالت
بشكل خاص .ومن بين العائالت التي شاركت
فــي حصــص التجديــف الســيد جعفــر عبدالله
الــذي حــرص علــى المشــاركة بصحبــة ولديــه
وتعليقا على مشاركته ،قال
ً
عبدالله ومحمد.
جدا ،وأكثر
جعفر :رياضة التجديف رياضة رائعة ً
ما جذبني للمشــاركة هو اللعب بصحبة أفراد
سويا وسط
العائلة حيث استمتعنا بالتجديف
ً

هذه البحيرة المذهلة وتحت أشــعة الشمس
الدافئة” .وإلى جانب حصص التجديف ،حرصت
أســباير لوجســتيكس على تنظيــم العديد من
الــدورات التنافســية لجميــع أفــراد المجتمــع
خــال عطلة نهاية األســبوع ،وذلك في لعبة
كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم.

األنشطة الرياضية تحظى بشعبية كبيرة بين الموظفين
مشاركة الفتة لموظفي أسباير في الفعاليات الرياضية داخل قطر وخارجها
استطاع العديد من موظفي مؤسسة أسباير
زون المنافســة بشــكل بــارز فــي الفعاليــات
الرياضيــة المختلفــة التــي أقيمــت هــذا العام
مثــل ســباق أســباير الدولــي  6:50وســباق
صعــود فنــدق التــورش وسلســلة ســباقات
األكواثون الشتوية.
ففــي ســباق صعــود فنــدق التــورش ،تمكــن
المتســابق أنطونــي ديبانــت ،أحــد موظفــي
ســبيتار ،من الحصول على المركز الثاني للفئة
المجتمعيــة (رجــال) بعدمــا قطــع مســافة
الســباق فــي زمــن قــدره  8دقائــق و 44ثانية.
وفي السباق ذاته ،حصلت كالوديا كويروس،
مــن أســباير أكتيف ،علــى المركز الثانــي للفئة
المجتمعية (ســيدات) بعدما قطعت مسافة
السباق في زمن قدره  11دقيقة و 11ثانية.
وشــارك بول أســلي ،رئيس قســم معسكرات
تدريــب النخبــة في أســباير لوجســتيكس ،في
“ســباق أســباير الدولــي  ”6:50وتمكــن مــن
قطــع المســافة فــي زمــن قــدره  5ســاعات
و 40دقيقــة و 3ثــوان .يقــول أســلي“ :هــذه
أول مــرة أشــارك فيهــا فــي ماراثــون طويــل
قلقا بعض الشيء
بشــكل رســمي ،وقد كنت ً
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فــي البدايــة ألنني أعلم أن مثل هذا الســباق
معــا ،لكنــي
يتطلــب قــدرات بدنيــة وذهنيــة ً
قررت في النهاية أن أستمتع بالسباق”.
وخــارج قطر ،شــارك بيير دانييــل ،مدير الهوية
المؤسســية بأســباير ،فــي بطولــة أبوظبــي
الدوليــة للترايثلــون  2014وتمكــن مــن إكمــال
الســباق فــي زمن قــدره ســاعتان و 15دقيقة
و 14ثانيــة ،ممــا أهلــه للحصــول علــى المركــز
الرابــع فــي نفس فئتــه العمرية وعلــى المركز
الـــ 33فــي الترتيــب العــام للبطولة .وذكــر بيير
بــأن النتيجــة التــي حققهــا كانت نتيجــة حرصه
علــى المشــاركة فــي المنافســات الرياضيــة
المتنوعــة التــي تنظمهــا أســباير زون مثــل
بأن
سلســلة ســباقات األكواثون .جدير بالذكر ّ
بييــر عضــو فــي فريــق ســاند ســتورمرز ،الــذي
يســعى إلــى جمع األمــوال لصالح عمــل الخير
عن طريق الرياضة.
يشــار إلــى أن تعزيز أنمــاط الحيــاة الصحية من
أهم عناصر رســالة مؤسســة أســباير زون ،وال
شك أن حرص موظفي أسباير على المشاركة
فــي مثــل هــذه المنافســات يعكــس مــدى
االلتزام الراسخ بهذه الرسالة .
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أبطال كرة السلة القدامى يبرهنون أن العمر لم يزدهم إال شباباً
عادت منافسات سالم دنك الدوحة ،التي
تنظمها أســباير لوجستيكس للسنة الثالثة
على التوالي ،لتشــعل شوارع المدينة في
شهر فبراير .وقد نجح فريق الشقب ،الذي
يضــم نخبة مــن قدامى العبي كرة الســلة
فــي قطر ،والذي اعتاد العبوه على حصد
األلقــاب والبطــوالت علــى مــدار العقدين
الماضييــن ،فــي التغلــب علــى  16فريقــاً
واحتــال المركز الثالث للبطولة ،ليثبتوا أن
تقدمهم بالعمر إنما زادهم قوة واقتداراً.

وأيــد مــرزوق المهنــدي ،أحســن العــب
فــي الخليــج لعام  ،2003والمرشــح لجائزة
أفضــل العــب فــي آســيا عــام ،2001
قائال:
والملقب بجوردان آسيا ،آراء زميله،
ً
“لقــد تربينــا علــى يد مدربيــن عظماء ،كما
أننــا لــم نكــن نخرج مــن الملعــب إال لألكل
والصــاة” .وأضــاف المهنــدي“ :ال شــك
أن اللياقــة البدنيــة تلعــب دوراً كبيــراً فــي
المنافســات ،لكننــا اســتعضنا عنهــا أحيانــاً
بخبرتنــا الكبيرة كفريق”.

وتحــدث راشــد العبــد اللــه ،كابتــن فريــق
الشــقب ،والعــب نــادي الريــان الســابق
لمــدة  21عامــاً  ،والذي نجح في حصد أكثر
قائال“ :نحن
مــن  25لقبــاً محليــاً مع ناديــه،
ً
ســعداء بحلولنــا بالمركــز الثالــث فــي هذه
البطولــة ،كمــا أن عودتنــا إلــى المالعــب
تعنــي لنــا الكثيــر .لقــد كان لعامــل الخبــرة
الــدور الكبيــر فــي المباريــات ،لكــن قدراتنا
البدنيــة لــم تســعفنا دائمــاً  ،حيــث أن تتابع
المباريات قد أنهكنا”.

ومــن جهتــه ،علق الالعــب المخضرم خالد
سليمان ،الذي سبق له أن لعب مع نادي
الريــان الرياضي لمــدة  14عاماً متتالية من
 1995حتــى  ،2009علــى المنافســة قائــا:
“لقــد ســررت بالعــودة إلــى المالعــب من
جديــد ،خاصة مــع فريق يزخر بالنجوم .لقد
اعتدنــا أن نلعــب مــع بعضنــا البعض ،وقد
اســتحضرت فــي هــذه البطولــة ذكريــات
الماضي”.

وبعــد انتصارهــم األخير ،وفوزهــم بالمركز
الثالــث ،أشــاد مــرزوق المهنــدي بهــذه
قائــا“ :إنــه ألمــر رائــع تنظيــم
الفعاليــة،
ً
منافسات كهذه في قطر .تعتبر لعبة كرة
الســلة للهــواة حدثــاً جديداً هنا ،وال شــك
أن مجــرد مشــاركة  16فريقــاً وتنافســهم
وتقديمهم لمســتويات أداء عالية هو أمر
جــدا .وأتمنــى أن أرى مشــاركة أكبــر
رائــع ً
للفــرق القطرية في الدورات القادمة”.
وتحــرص أســباير لوجســتيكس علــى
تنظيــم بطولة “ســام دنــك الدوحة” كل
عــام ،إلــى جانــب مجموعــة متنوعــة مــن
األنشــطة الجديــدة والتفاعليــة بهــدف
تشــجيع جميــع أفــراد المجتمع علــى تبني
نمط حياة صحي.
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 17مايــو – نهائي كأس األمير
كانــت جماهيــر الكــرة القطريــة علــى موعــد
متجــدد مــع اإلثــارة مــن خــال نهائــي كأس
األميــر ،والــذي يعــد الحــدث الكــروي األكثر
جماهيرية .واســتضاف استاد خليفة الدولي
المبــاراة النهائيــة لــكأس األميــر والتــي
ينتظرها جميع عشــاق الســاحرة المســتديرة
فــي قطر يوم الســبت  17مايو .2014

مهرجــان رمضان الرياضي
بعــد الشــعبية الكبيــرة التــي حققهــا “مهرجــان رمضــان الرياضــي” منــذ انطالقتــه عــام  ،2011ســتنطلق نســخة هــذا العام بمشــاركة
ونظــر ا لإلقبــال الهائــل على أنشــطة المهرجــان في األعوام الســابقة ،سيشــهد المهرجان القــادم مجموعة
جميــع أفــراد المجتمــع.
ً
متنوعــة مــن األنشــطة والــدورات الرياضيــة التي تســتهدف جميع أفــراد المجتمع .تعتزم أســباير زون تنظيم مســابقات مختلفة في
 11لعبــة رياضيــة أثنــاء شــهر رمضــان المقبــل بهــدف تشــجيع أفــراد المجتمــع علــى تبني نمــط حياة صحي خــال الشــهر الكريم .ومن
بين هذه األلعاب التي يتضمنها المهرجان القادم ســباق الســيارات الالســلكية (رجال/ســيدات) ،وكرة الســلة (رجال/ســيدات) ،وكرة
القــدم ،والكــرة الطائــرة (رجال/ســيدات) وكرة القدم األمريكية ،وتنــس الطاولة (ذوي اإلحتياجات الخاصة) ،وكرة القدم للناشــئين،
وكــرة اليــد (رجال/ســيدات) .يتيــح المهرجــان للفــرق الرياضيــة واألشــخاص الذيــن ليــس لديهــم فريق فرصة المشــاركة فــي األلعاب
الرياضيــة المختلفــة عــن طريق التســجيل عبر اإلنترنت.
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بعــد فــوزه ببطولــة قطــر إكســون موبيــل المفتوحــة للتنــس،
قــام العــب التنــس اإلســباني رافاييــل نــادال ،المصنــف األول
عالميــا ،بزيــارة إلــى أكاديميــة أســباير فــي يناير الماضــي تحدث
ً
خاللهــا مع طــاب األكاديمية حــول كيفية تحقيــق البطوالت.
نــادال ،الــذي يعــد ثاني العــب في تاريــخ التنس يحقــق الجراند
قائــا “ :النصيحــة
ســام الذهبــي ،خاطــب طــاب األكاديميــة
ً
الوحيــدة التــي أقدمها للرياضيين الناشــئين هي االســتمرار في
المنافســة بــروح إيجابية حتــى اللحظة األخيرة”.

للعــام الثانــي علــى التوالــي ،اســتضافت قبــة أســباير مســابقة
أوال ”
“يــوم التحــدي” في إطار حملة التوعيــة الصحية “صحتك ً
التــي أطلقتهــا كليــة طــب وايــل كورنيــل فــي قطــر .وقــد جــاء
إطــاق هــذه الحملــة فــي شــهر يونيــو مــن عــام  2012بهــدف
تشــجيع جميــع أفــراد المجتمــع القطري على تبنــي أنماط حياة
صحية.

اســتضافت قبــة أســباير فــي ينايــر الماضــي ولمــدة أربعــة أيام
النســخة العاشــرة مــن بطولــة الجائــزة الكبــرى للمبــارزة 2014
رجــال وبطولــة كأس العالــم للســيدات فــي نفــس الســاح،
العبا من  50دولة.
وذلــك بمشــاركة 315
ً

ســبيتار يوفــر خدمــات الرعايــة الطبيــة لبطولــة قطــر توتــال
المفتوحة 2014

وصــل نجــم كــرة القــدم اإليفــواري ومدافــع نــادي طرابــزون
ســبور بالــدوري التركــي الممتــاز ســليمان بامبا إلى مستشــفى
ســبيتار لتلقــي العالج والتأهيل المناســب عقب تعرضه إلصابة
قائال:
بالكاحــل .وأشــاد بامبــا بالعنايــة الفائقة التي حظــي بها،
ً
“ســبيتار مــن أروع المؤسســات الطبيــة التي رأيتهــا في حياتي،
فهــو يحيــط الرياضييــن برعايــة ال مثيل لها ،ويعالــج إصاباتهم”.
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اســتقبلت أســباير زون أكثر من  600ســائق من ســائقي الدراجات
النارية من دول مجلس التعاون أتوا للمشاركة في عرض الدراجات
النارية الخيري الذي أقيم في السابع عشر من يناير الماضي ،وقد
قام المشاركون بتقديم عرض خيري واستمتعوا بمشاهدة أنواع
مختلفة من الدراجات النارية القديمة والحديثة.

قــام ســمو األميــر ســفري بلقيــة ،رئيــس اللجنــة األولمبيــة
الوطنيــة فــي ســلطنة برونــاي دار الســام ورئيــس اتحــاد كــرة
القــدم ،بزيــارة أكاديميــة أســباير في شــهر يناير .وقــد اصطحب
ســمو األميــر وفــداً رفيــع المســتوى لبحــث ســبل التعــاون
المشــترك فــي اجتمــاع مــع الســيد إيفــان برافــو ،المديــر العام
لألكاديمية.

اســتضاف نــادي الســيدات بأســباير زون بطولــة قطــر الدوليــة
المفتوحــة لكــرة الطاولــة  2014خــال شــهر فبرايــر الماضــي
العبــا والعبة من  39دولــة مختلفة.
بمشــاركة 235
ً

قــام دولــة رئيــس الــوزراء اإليطالــي ،الســيد إنريكــو ليتــا ،بزيارة
إلى أكاديمية أســباير خالل شــهر فبراير ،وذلك في ســياق زيارة
رســمية شــملت عدة دول فــي منطقة الخليج العربي .وأشــاد
رئيــس الــوزراء اإليطالــي برؤيــة ومفاهيــم األكاديميــة ،وذلــك
قبيل تســلمه لجائــزة تقديرية.

للمرة األولى في تاريخ قطر ،نظمت أســباير لوجســتيكس مســابقة «أقوى رجل في قطر» في شــهر يناير الماضي بمشــاركة ثمانية
العبيــن ووســط حضــور جماهيــري الفت .وقد خاض المتســابقون سلســلة من اختبارات القوة والتحمل الشــديدة للفوز بالمســابقة،
واســتطاع جوزيف إيرو إيكاديلي ،الملقب بجبل كينيا ،أن يحســم المســابقة لصالحه بعد أن تمكن من ســحب شــاحنة تزن  7000كجم
مترا فــي  32ثانية فقط.
لمســافة ً 25
20

