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جناح كبير لبطولة «بيتك» للـ Padel األولى من نوعها على مستوى الكويت

أشــاد نائــب املديــر 
العــام للعالقات العامة 
واإلعالم للمجموعة في 
بيــت التمويل الكويتي 
«بيتك»، يوسف عبداهللا 
بالنجـــــاح  الرويــح، 
الكبير لبطولة «بيتك» 
للـــ Padel األولــى مــن 
نوعهــا على مســتوى 
الكويــت، والتي أقيمت 
فــي ملعــب خــاص في 
منتجع سيشل اجلليعة، 
مبشاركة شبابية واسعة 
شــهدت منافســة بــني 
٣٢ فريقــا حلصــد لقب 
التي استمرت  البطولة 
تصفياتهــا علــى مــدار 
يومني، والتي توج فريق 
RFA باملركز األول فيها.
الرويح في  وأضاف 
تصريــح صحافــي، ان 
تنظيم بطولة «بيتــك» 

للـ Padel، يندرج ضمن إطار املســؤولية االجتماعية 
للبنــك، واحلــرص علــى تلبيــة تطلعــات الشــباب 
واهتماماتهم، مبينا أن البطولة حظيت بإقبال كثيف، 
باإلضافة إلى إشادات عديدة ملا حققته من صدى واسع 
ومتابعة جماهيرية وتغطية إعالمية شاملة في الوسائل 

املختلفة وقنوات التواصل االجتماعي.
وأكــد الرويح أهمية بطولــة «بيتك» للـ Padel في 
تنويــع الفعاليــات الرياضة أمام اهتمامات الشــباب 
الكويتي، الســيما أنها رياضة جديدة باتت تكتســب 

زخما وانتشارا حول العالم.
وأوضــح أن «بيتك» يولي أهمية كبيرة للشــباب 
كونهــم الثروة احلقيقيــة للوطن، كمــا أنهم من أهم 
ركائز استراتيجية املسؤولية االجتماعية في «بيتك»، 
ولذلك كان سباقا في تصميم برامج ومبادرات شبابية 
ورياضية ترتقي لطموحاتهم وتلبي رغباتهم، مشيرا 
إلى أن أهمية بطولة Padel تكمن في إمكانية التمهيد 
إلبراز مواهب كويتية شابة من شأنها أن حتقق إجنازات 

متثل اسم الكويت.
ولفت الى ان «بيتك» يعتبر الداعم األكبر للشباب، 
وهــو أول بنك على مســتوى الكويــت يطلق منصة 
«أنتم فخرنــا» لتكرمي أصحاب اإلجنــارات مبختلف 
املجــاالت، الرياضية وغيرها. كمــا هو البنك الوحيد 
الــذي يضم فريق «مبادري بيتك» الذي يضم أســماء 
عديدة ســاهمت في رفع اسم الكويت عاليا مبختلف 
املجــاالت، الفتا إلى أن كل مــن يحقق إجنازات عاملية 
ينضــم إلى برنامج «أنتم فخرنا» ليكون من مبادري 

«بيتك»، حسب املعايير املعتمدة في البنك.
وأشــار إلى ان البطولة تعتبر إضافة جديدة على 
األنشطة الرياضية في الكويت، الفتا إلى أن املشاركة 
الواسعة التي شهدتها البطولة دليل واضح على القبول 

الشبابي الواسع لهذه الرياضة.
تنظيم نسخ أخرى

من جانبه، أشــار مســاعد مدير العالقــات العامة 

في «بيتك» فهد السعد، 
الى أن «بيتك» سيواصل 
اجلهود في تنظيم نسخ 
 KFH Padel أخرى مــن
Tour بشكل دوري، مبينا 
أن الهدف األساسي من 
البطولة هو خلق منصة 
جتمع محبــي الرياضة 
املجــال  لهــم  وتتيــح 
للتعرف على مستواهم 
الفني من خالل مباريات 
تنافسية بروح رياضية 
دعمــا  وذلــك  عاليــة، 
للشــباب واهتماماتهم، 
البطولــة  أن  مبينــا 
مســابقات  تضمنــت 
للجمهــور  وجوائــز 
والالعبــني، إلــى جانب 
احلرص على التعاون مع 
عدد من الشباب الكويتي 
املشــاريع  أصحــاب 
للتواجــد فــي الفعالية 
وتوزيــع القهوة والعصائر على اجلمهور والالعبني، 
وذلــك من منطلق حرص «بيتك» على دعم الشــباب 
الكويتــي أصحاب املشــاريع من جهــة، ومبا يضيف 

رونقا جميال للبطولة من جهة أخرى.
وقال ان بطولة «بيتك» للـ padel ساهمت في اكتشاف 
طاقات ومهارات الشباب الكويتي واهتماماتهم الرياضية.

رياضة لكل األعمار

بدوره، أعرب الالعب املميز في رياضة االسكواش 
والتنس وأستاذ االقتصاد في جامعة الكويت د.عماد 
 ،Padel دشتي، عن سعادته بتنظيم بطولة «بيتك» للـ
مشيرا الى أن «بيتك» أبدى اهتماما مسبقا وتقدم على 
اجلميــع من خالل تبني تنظيــم البطولة، مبينا انها 
فرصة مناسبة للشباب لتنويع اهتماماتهم الرياضية 
وإطــالق العنان لقدراتهم في هــذه الرياضة اجلديدة 

في الكويت.
ولفت إلى أن جناح البطولة واملنافسة التي شهدتها 
واألداء اجليد من قبل الالعبني، يعتبر مؤشرا واضحا 
ملستقبل واعد لهذه الرياضة في الكويت، مؤكدا وبال 
شــك، ان هذه البطولة والبطوالت القادمة للبادل من 
شأنها أن تســاهم في إطالق مشروع تصنيف العبي 
البادل حســب املســتوى الفني على مستوى الكويت 
واملساعدة في تشكيل نواة للمنتخبات الكويتية لرياضة 
البادل. وعليه، فمن املهم دعم «بيتك» ملواصلة تنظيم 
هذه البطولة التي من املؤكد انها ستكتسب أهمية أكبر 

في النسخة القادمة.
وقــال: «بطولــة Padel تربــط بــني لعبتني وهي 
االســكواش والتنس، إال أنها تختلــف في جوهرها 
من حيــث القواعد التي حتكمها، وأســلوب اللعب، 
حيث تتطلب ممارســتها مرونة بدنية واســتخدام 
مضــارب صلبة علــى أرض ملعب أصغر حجما من 
ملعب التنس العادي، وال تشترط فئة عمرية معينة. 
وباختصار فــإن رياضة البادل هي رياضة للجميع 

ولكل األعمار».

منصة جمعت محبي الرياضة وساهمت في اكتشاف طاقات ومهارات الشباب الكويتي.. واالستمرار في تنظيم نسخ أخرى بشكل دوري

الرويح: تلبية اهتمامات الشباب من أهم ركائز إستراتيجيتنا

دشتي: املنافسة واألداء اجليد مؤشران ملستقبل واعد للبطولة
السعد: البطولة تضمنت مسابقات وجوائز للجمهور والالعبني

يوسف الرويح


