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اخلشتي: أعلى قيمة جوائز لالعبني واجلماهير بتاريخ 
الدوري تشجيعًا للتميز وإضافة احلماس واملتعة

املطيري: احتاد الكرة رفع قيمة جائزة بطل «دوري 
زين» إلى ١٠٠ ألف دينار كأعلى جائزة في تاريخه 

وليد اخلشتي متحدثا خالل احلفل

حلظة اإلعالن عن أول لعبة «فانتسي» في تاريخ الدوري الكويتي

ألف دينار جوائز «زين» لألفضل 
في الدوري لهذا املوسم

عبدالعزيز جاسم

نظمت شــركة زيــن املزود 
الرائــد للخدمــات الرقمية في 
الكويت حفــال خاصا لإلعالن 
عن شراكتها مع االحتاد الكويتي 
لكرة القدم، والذي استعرضت 
خاللــه رؤيتها املشــتركة مع 
االحتاد ألخذ الرياضة الكويتية 
إلى بعــد جديد خالل تواجدها 
كــراع رســمي خالل املواســم 

األربعة املقبلة.
واستضافت «زين» احلفل 
اخلاص في القاعة الرئيســية 
بفنــدق غراند حيــاة بحضور 
الرئيــس التنفيــذي للعالقات 
والشؤون املؤسسية بشركة زين 
ـ الكويت وليد اخلشتي، ونائب 
رئيس االحتــاد الكويتي لكرة 
القدم هايف املطيري، باإلضافة 
إلى مسؤولي الشركة واالحتاد 
الرياضية  وممثلي الصحافــة 
ووسائل اإلعالم وعدد من جنوم 

الكرة الكويتية.
وخالل احلفل، قال الرئيس 
التنفيذي للعالقات والشؤون 
املؤسسية بشركة زينـ  الكويت 
وليــد اخلشــتي: «فخــورون 
بالتواجد معكم اليوم، وسعداء 
باســتضافتكم جميعا في هذا 
احلفل اخلاص إلعالن الشراكة 
بني زين واالحتاد الكويتي لكرة 
القدم، لنستعرض لكم رؤيتنا 
املشــتركة لألخــذ بالرياضــة 

الكويتية إلى بعد جديد».
وأضــاف اخلشــتي: «زين 
ليست حديثة العهد مبثل هذه 
الشراكات، إذ حرصت الشركة 
علــى مــدار العقــود املاضيــة 
علــى دعم وتشــجيع مختلف 
األنشطة الرياضية في الدولة 
بهدف املساهمة في رفع مكانة 
الرياضة الكويتية وتطويرها».

دور حيوي 

وتابــع اخلشــتي بقولــه: 
«نؤمن أن لدى مؤسسات القطاع 
اخلاص دورا مهمه وحيويا في 
تنمية قطاعي الشباب والرياضة 
في الكويت، ونحن نقوم بنقل 
هذا املفهوم إلى أرض الواقع من 
خالل رعايتنا ودعمنا للعديد من 
الفعاليــات الرياضية الكبرى، 
وهذه الشراكة ألكبر حدث كروي 
محلــي تأتي لتعــزز من الدور 
الريادي الــذي تلعبه زين في 
القطاع الرياضي الكويتي، وهي 
تأتي متاشيا مع استراتيجيتنا 
االجتماعيــة لدعــم الرياضــة 

والشباب».
وبــني اخلشــتي قائال: زين 
هي الراعي الرســمي ألنشــطة 
االحتاد الكويتي لكرة القدم خالل 
املواسم األربعة املقبلة (٢٠٢٢-
٢٠٢٦) وهــي الدوري الكويتي 
املمتاز الذي يعرف اآلن باســم 
«دوري زين»، ودوري الدرجة 
األولى، باإلضافة إلى دعمنا لـ 
«أغلى الكؤوس» كأس سمو أمير 
البالد وكأس سمو ولي العهد، 
وكأس االحتــاد الكويتي لكرة 

القدم «كأس زين».
وأوضح بقوله: «ســيرتكز 
دور زين حول ٣ محاور رئيسية 
هي الدعم املادي الذي سنقدمه 
لالعبني والرياضيني، وتواجدنا 
على الســاحة خالل املباريات 
وتفاعلنا مع اجلماهير، باإلضافة 
إلى مفاجأة جديدة كليا للمرة 
األولــى في الكويــت وهي أول 
لعبــة «فانتســي» فــي تاريخ 

أيضا مع اجلماهير والتميز في 
ذلك، ولهذا سيكون لنا بإذن اهللا 
تفاعل مستمر مع اجلمهور في 
املالعب، ومقابلة اجلماهير من 
جميع األعمار واالستماع آلرائهم 
وإتاحة الفرصة لهم لتوصيل 
رســائلهم لفرقهــم والعبيهــم 

املفضلني».
وأضاف بقوله: «كما سنقوم 
بتنظيــم العديد من األنشــطة 
االجتماعية واستضافة العديد 
مــن املطاعم واملقاهــي املميزة 
وخاصة املشــاريع الشــبابية 
لتقــدم خدماتهــا  الكويتيــة 
للجماهير وتقدمي أجواء مميزة 
لهــم، خاصة خــالل املباريات 
الكبيرة مثل الديربي والكالسيكو 
والنهائيات، وتنظيم املسابقات 
املميزة وتقدمي اجلوائز القيمة 
علــى املدرجات، ولــن تقتصر 
مشــاركاتنا علــى التواجد في 
الســاحة فحســب، بل سنقوم 
أيضــا بتنظيــم العديــد مــن 
اجلوائز على وسائل التواصل 

االجتماعي».
ريادة «زين» 

من جانبه، قال نائب رئيس 
االحتــاد الكويتي لكــرة القدم 
هايــف املطيري خــالل احلفل: 
«زين دائما سباقة بدعم الرياضة 
الكويتية، واليوم نحن سعداء 
بهذه الشراكة التي ستسهم في 
حتقيق رؤية االحتاد اجلديدة 
لألخــذ بالكــرة الكويتيــة إلى 
مســتويات جديدة، ونحن في 
االحتاد سعداء برفع قيمة جائزة 
بطل دوري زيــن إلى ١٠٠ ألف 
دينــار، باإلضافة إلــى جائزة 
الوصيف ٦٠ ألف دينار وجائزة 
املركز الثالث ٤٠ ألف دينار، وهو 
نتاج وثمرة الشراكة اجلديدة 

بني االحتاد وزين».
وأضــاف املطيــري بقوله: 
«نحث مؤسسات القطاع اخلاص 
املختلفة أن حتــذوا حذو زين 
في مثل هذه اإلسهامات الكبيرة 
التي مــن شــأنها أن ترفع من 
مســتوى الرياضــة الكويتية، 
فللقطــاع اخلــاص دور كبير 
ومهم في التعــاون مع القطاع 
العام للنهوض مبختلف قطاعات 
الدولة احليويــة ومنها قطاعا 

الشباب والرياضة».
دعم مختلف األنشطة 

وحتــرص «زيــن» علــى 
تشــجيع مختلــف األنشــطة 
فــي  الرســمية  الرياضيــة 
الدولــة بهــدف املســاهمة في 
رفع اســم الرياضــة الكويتية 
وتطويرهــا، حيــث تؤمــن أن 
لدى مؤسسات القطاع اخلاص 
دورا مهمــا وحيويا في تنمية 
قطاعي الشباب والرياضة في 
الكويــت، وهي تقوم بنقل هذا 
املفهــوم إلــى أرض الواقع من 
خالل رعايــة ودعم العديد من 
الفعاليات الرياضية الكبرى على 
الكويت. وأكدت زين  مستوى 
أن رعايتها للــدوري الكويتي 
جاءت متاشيا مع استراتيجيتها 
االجتماعية التي تنتهجها جتاه 
قطاع الرياضة والشباب، فهي 
تفخــر أيضــا برعايــة ودعــم 
مجموعة كبيرة من الرياضيني 
الكويتيني الذين ميثلون الكويت 
في احملافل احمللية واإلقليمية 
والعامليــة من خالل إجنازاتهم 
التي تفخر الشركة بها، والعديد 

منهم في رياضة الفروسية.

املوسم، و٢٠٠٠ دينار جائزة أفضل 
جنم صاعد في املوسم.

وبني اخلشــتي أنه مت تشكيل 
جلنة تضم العبني دوليني سابقني 
من أصحاب اخلبرة لوضع املعايير 
واألســس التــي ســيتم اختيــار 
الفائزين باجلوائز التشجيعية بناء 
عليها، وذلك بالتنسيق مع االحتاد 
الكويتي لكرة القدم، وهم: ســعد 
احلوطي رئيسا للجنة، وعضوية 
كل من وائل سليمان، أسامة حسني 

ومحمد بنيان.
وعن دور زين اجتاه اجلماهير، 
قال اخلشتي: «ال نريد أن تقتصر 
مشــاركتنا في الــدوري على دعم 
الالعبــني فقط، بل نود أن نتفاعل 

زيــن  جوائــز  وســتكون 
التشجيعية على النحو التالي: ١٠
آالف دينار جائزة أفضل العب في 
املوسم، و٥٠٠ دينار جائزة أفضل 

العب فــي اجلولة، و٥ آالف دينار 
جائزة هداف املوسم، و٥ آالف دينار 
جائزة أفضل حارس في املوسم، و٣

آالف دينار جائزة أفضل مدرب في 

الفنية سيســهم في تألق الدوري 
وإضافة احلماس واملتعة، وستقوم 
الشركة بتقدمي اجلوائز ابتداء من 

اجلولة التاسعة لهذا املوسم.

الدوري الكويتي، وهي األنشــطة 
التي تتماشــى مع رؤيــة االحتاد 
لتطويــر الكــرة الكويتية والرفع 
من شــأنها كونها الرياضة األكثر 

شعبية في الدولة».
جوائز كبيرة

وأعلن اخلشتي أن «زين» ستقدم 
جوائز نقدية وعينية تصل قيمتها 
إلى ٥٠ ألف دينار في املوسم الواحد، 
وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ 
الدوري الكويتي، بحيث ســتقدم 
الشــركة جوائز نقدية تشجيعية 
لالعبني والرياضيني تشجيعا لهم 
للسعي وراء التميز في األداء، فهي 
تؤمن بأن دعم الالعبني واألجهزة 

وليد اخلشتي متوسطا هايف املطيري وعبدالعزيز السمحان وماضي اخلميس وصالح القناعي       وليد اخلشتي متحدثا خالل احلفل

جانب من احلضور الكبير في املؤمتر الصحافي

الشركة أعلنت رعايتها الرسمية ألنشطة احتاد الكرة.. وكشفت عن مفاجآت عديدة للجماهير الكويتية

١٠ آالف دينار ألفضل العب في املوسم
٥٠٠ دينار جائزة أفضل العب في كل اجلولة

٥ آالف دينار جائزة هداف املوسم
٥ آالف دينار جائزة أفضل حارس في املوسم
٣ آالف دينار جائزة أفضل مدرب في املوسم

٢٠٠٠ دينار جائزة أفضل جنم صاعد في املوسم

١٠٠ ألف دينار لبطل دوري زين 
٦٠ ألف دينار للوصيف 

٤٠ ألف دينار للمركز الثالث

٥ آالف دينار للمركز األول
٣٫٥ اآلف دينار للمركز الثاني
١٫٥ ألف دينار للمركز الثالث

جوائز «زين» التشجيعية 

جوائز «دوري زين للفانتسي»جوائز بطل «دوري زين» 

«فانتسي» الكويت بنكهة محلية ١٠٠٪
كشــف اخلشــتي عن مفاجأة زين اجلديدة 
للجماهير الكويتية: «لدينا مفاجأة للجماهير ومحبي 
الكرة الكويتية، وهي تقام للمرة األولى في الكويت، 
وهي مسابقة «فانتسي» دوري زين - أول موقع 
إلكتروني وتطبيق للهواتف الذكية لكرة قدم الفانتسي 
للدوري الكويتي املمتاز، التي نطمح من خاللها نقل 
املنافسات الرياضية الكويتية إلى الساحة الرقمية».

وأشار اخلشتي إلى أن لعبة «الفانتسي» تعتبر 
من أكثر األلعاب اإللكترونية املنتشرة في الدوريات 
األوروبيــة، وقد أرادت زيــن أن تقدم للجماهير 
الكويتية نفس التجربــة لكن بنكهة محلية ١٠٠٪، 
وستنطلق هذه املنصة رســميا مع بداية القسم 

الثاني من املوسم احلالي.
وسيقدم دوري زين للفانتسي جتربة ممتعة 
للمشــاركني متكنهم من اختيار فريقهم اخلاص 
والتنافس مع العبني آخرين وحتقيق الفوز بالبطوالت 

فيما بينهم، بحيث يختار املشارك ١٥ العبا ليشكل 
فريقه، وتتفاوت أسعار الالعبني حسب أدائهم الفعلي 
في الدوري الكويتي املمتاز، ويتم إعطاء كل مشارك 
ميزانية قدرها ١٠٠ مليون دينار لشــراء العبيه، 
ويعتمد تسجيل كل مشارك للنقاط في اللعبة على 
أحداث املباريات احلقيقية، وميكن اللعب عن طريق 
املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية عبر 

App Store وPlay Store قريبا.
وكبادرة منها لتحمس اجلميع على املشــاركة 
والتنافس فيما بينهــم ومتابعة الدوري الكويتي 
بشغف، ستقدم زين جوائز نقدية للفائزين بدوري 
زين للفانتسي بإجمالي ١٠ آالف دينار، وهي للفائزين 
باملراكز الثالثة األولى أصحاب النقاط األعلى بني 
جميع الالعبني في نهاية املوســم كالتالي: جائزة 
املركز األول ٥ آالف دينار، وجائزة املركز الثاني 
٣٫٥ اآلف دينار وجائزة املركز الثالث ١٫٥ الف دينار.

املطيري مع جنم الكرة الكويتية سعد احلوطي وممثلي احتاد الكرةاملطيري مع جنم الكرة الكويتية سعد احلوطي وممثلي احتاد الكرة

ملشاهدة الڤيديو

وليد اخلشتي وليد اخلشتي 
وهايف املطيري خالل احلفل وهايف املطيري خالل احلفل 
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