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NagaWorld Kind Hearts’ Inaugural
Football Mini Tournament Draws 600 Youths
Kampong Speu, Cambodia, 11 February 2019 – Close to 600 youths from Kampong Speu
participated in the first U18 Football Mini Tournament organised by NagaWorld Kind Hearts. After
exhibiting 4 days of high-voltage football action, 6 winning teams were presented with trophies and
medals at an awards ceremony today attended by community leaders, sports officials and
NagaWorld management team.
The tournament forms part of the Football Development Programme in Kampong Speu, a 2-year
initiative of NagaWorld Kind Hearts in collaboration with the Football Federation of Cambodia (FFC),
the Ministry of Education, Youth and Sport and the Union of Youth Federations of Cambodia (UYFC)
to nurture budding footballers at the grassroots level. In November last year, 120 sports teachers
from 94 secondary and high schools in Kampong Speu were trained in professional football coaching
techniques by NagaWorld FC, the reigning Metfone C-League champions.
After 2 months of intensive coaching, a total of 28 teams, comprised of 19 boys and 9 girls teams,
took part in the U18 Football Mini Tournament held at Kampong Speu’s Department of Education
and Sports field from January 28th to 31st. In the boys category, Kampong Speu High School clinched
the title, Hun Sen Phnom Sroch High School came second and Vealpong High School third. Anlong
Chhrey High School took top honours in the girls competition, followed by Oral High School and
Vealpong High School in second and third place respectively.
NagaWorld managing director Mr Pern Chen said, “Sports development is one of the 4 main pillars
of NagaWorld Kind Hearts’ initiatives. We aim to develop sports programmes for the communities
and encourage youth participation in physical activities, helping to foster teamwork, friendship and
leadership skills among them. We also wish to develop the potential of aspiring footballers and
improve their abilities to give them more confidence to perform better both on and off the pitch.”
Kampong Speu Department of Education, Youth and Sport head Mr. Thorn Tharin said, “We offer
our full support of this NagaWorld Kind Hearts initiative, which is set to achieve some significant
goals in football development. Improving the quality of coaching at schools is really the most
effective way to enhance football skills among youngsters in the province.”

FFC Deputy General Secretary Mr. May Tola said, “This pioneering programme will help improve the
standard of coaching at schools across Kampong Speu, which will mean better training and nurturing
of talents for many seasons to come. We are excited to see the progress.”
Kampong Speu Governor H.E. Vei Samnang said, “We are delighted that NagaWorld and other
organisations are hosting this programme in our province, which stands to benefit approximately
18,500 male and female students between 14 to 18 years old.”
Chairman of the National Assembly’s Commission on Education, Youth, Sport, Cults, Religious
Affairs, Culture and Tourism, Member of the National Assembly representing Kampong Speu
constituency and UYFC President H.E. Hun Many, expressed his support for NagaWorld’s youth
programmes during his speech at the awards ceremony. “The government is committed to
developing local sporting talents and raising the standard of school coaching, which will in turn
generate the best players for domestic clubs as well as for the national team,” he said.
To support overall sports development in the Kingdom, NagaWorld has established a long-term
collaboration with the National Olympic Committee of Cambodia and continues to reward athletes’
success at major international events, such as the Asian Games and SEA Games.
###
About NagaWorld Kind Hearts
Since its establishment in 1995, NagaWorld has embraced kindness of heart, contributing positively
to the socioeconomic growth and development of Cambodia. NagaWorld Kind Hearts was formed
in March 2014 by employees with NagaWorld’s full support to promote volunteerism towards
Corporate Social Responsibility programmes focussing on 4 key pillars: Education Enhancement,
Community Engagement, Sports Development and Environmental Care. At present, over 160,000
Cambodians have benefitted through these programmes.
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ទីរម្
ួ ខេត្តកំពង់សឺ ព ថ្ងៃទី១១ ខេកម្ភៈ ឆ្ន២
ំ ០១៩ ៖ ានយវជនម្របាណ ៦០០ ន្ទក់ កងខេត្ត
ន
កំពង់ សឺ ព
បានចូ លរួម្កនងការម្របកួត្បាល់ទាត្់ ខ្ននត្ត្ួ ចអាយខម្រកាម្ ១៨ ឆ្នំខែលខរៀបចំ ខោយម្រកុម្ការងារ
សងគម្របស់ម្រកុម្ហនណាហ្គគខវ ើលែ៍ ឬខៅថា “ណាហ្គគខវ ើលែ៍ ខបុះែូងសបបរស”។ បន្ទាប់ ពីការ
ម្របកួ ត្ ៤ ថ្ងៃ ខយើងបានរកខ

ើញម្រកុម្ឈ្នុះចំនួន ៦ ម្រកុម្ខែលពួ កខេទទួ លបានពានរងាាន់ និង

ខម្ោយខៅកនងពិ ធីម្របេល់រងាាន់ ខៅថ្ងៃខនុះខែលានការចូ លរួម្ពី សំណាក់ម្ន្តនតីសហេម្ន៍ ម្ន្តនតី
កី ឡា េណៈម្រេប់ម្រេងរបស់ណាហ្គគខវ ើលែ៍ និ ងម្ន្តនតីពាក់ ព័នធជាខម្រចើនរូប។
ការម្របកួ ត្ខនុះ េឺ ជាខផ្សនកម្ួយថ្នកម្មវ ិធីអភិវឌ្ឍកី ឡាបាល់ទាត្់ កងខេត្ត
ន
កំពង់ សឺខព ែលជាេំនិត្ផ្សតួចខផ្សតើ
ម្រយៈខពល ២ ឆ្នំរបស់ណាហ្គគខវ ើលែ៍ ខបុះែូងសបបរសសហការជាម្ួ យសហព័ នក
ធ ី ឡាបាល់ទាត្់

កម្ពជា ម្រកសួងអប់ រ ំ យវជន និងកីឡា និងសហភាពសហព័ នធយវជនកម្ពជាខែើម្បីជួយបណតុះបណ្
តាលកី ឡាករ-កី ឡាការ ិនីបាល់ទាត្់ ជំន្ទន់ ខម្រកាយខៅតាម្សហេម្ន៍។ កនងខេវ ិចឆិកាកាលពី ឆ្នំម្ន
ម្រេូកីឡា ១២០ ន្ទក់ម្កពីអនវ ិទាល័យ និងវ ិទាល័យ ៩៤ កនងខេត្តកំពង់ សឺ ព បានទទួ លការបណតុះ
បណា
ត លបខចេកខទសបងាាត្់ កីឡាបាល់ទាត្់ អាជីពខែលផ្សតល់ខោយកលឹបបាល់ទាត្់ ណាហ្គគខវ ើលែ៍
ខែលជាខជើ ងឯកម្ិត្តហនខេម្បូ
ឌានលីេឆ្នំ ២០១៨។
ូា
បន្ទាប់ពីការហាឹកហ្គត្់រយៈខពល ២ ខេ ានម្រកុម្សរប ២៨ ម្រកុម្ (ម្រកុម្ការាាន ១៩ ម្រកុម្ និ ង
ការ ីាន ៩ ម្រកុម្) បានចូលរួម្កនងការម្របកួ ត្បាល់ទាត្់ ខ្ននត្ត្ូ ចអាយខម្រកាម្ ១៨ ឆ្នំខែលខធាើខ

ើង

ខៅទី លានថ្នម្នាីរអប់រ ំ យវជន និងកី ឡាខេត្តកំពង់សឺព
ព ី ថ្ងៃទី ២៨ ែល់ ៣១ ខេម្ករា។ កនងម្របខភទ
ការា ៖ ខជើ ងឯក បានខៅខលើវ ិទាល័យកំពង់ សឺ ព ខលេ ២ បានខៅខលើវ ិទាល័យហន ខសន
ភនំស្សួច និងខលេ ៣ បានខៅខលើវ ិទាល័យវាលពង់។ ចំខណកម្របខភទការ ី ៖ ខជើងឯក បានខៅ
ខលើវ ិទាល័យអនលង់ថ្ម្រជ ខលេ ២ បានខៅខលើវ ិទាល័យឱរា៉ា ល់ និងខលេ ៣ បានខៅខលើវ ិទាល័យ
វាលពង់ ។
ន្ទយកម្រេប់ ម្រេងណាហ្គគខវ ើលែ៍ ខលាក Pern Chen បានានម្របសាសន៍ ថា “ការអភិវឌ្ឍវ ិស័យកី ឡា
េឺ ជាេំនិត្ផ្សតួចខផ្សតើម្ម្ួ យកនងចំ ខណាម្េំ និត្ផ្សតួចខផ្សតើម្សំខ្នន់ ទាំង ៤ របស់ម្រកុម្ការងារសងគម្ណាហ្គគ
ខវ ើលែ៍ ខបុះែូ ងសបបរស។

ខយើងានខោលបំ ណងអភិវឌ្ឍកម្មវ ិធី កីឡាសម្រាប់ សហេម្ន៍

និ ង

ខលើកទឹកចិ ត្ឲ្
ត យយវជនចូលរួម្ខលងកីឡាខែើម្បីបខងកើនសាម្េគីភាពជាម្រកុម្ ម្ិ ត្ភា
ត ព និងភាពជាអនក

ែឹ កន្ទំ។ ខយើងក៏ ានខោលបំ ណងអភិ វឌ្ឍកីឡាករ-កី ឡាការ ិនី បាល់ទាត្់ែ៏ានសកាតនពល និ ង
ជួ យបខងកើនសម្ត្ថភាពពួកខេខែើ ម្បីឲ្យពួកខេានទំ នកចិ ត្តជាងម្នកនងការម្របកួត្កនងទី លាន

និ ង

ខម្រៅទី លានផ្សងខែរ”។
ខលាក ងន ថារ ិន ម្របធានម្នាីរអប់ រ ំ យវជន និ ងកីឡាខេត្តកំពង់ សឺ ព បានានម្របសាសន៍ ថា “ខយើង
ោំម្រទខពញទំ ហឹងែល់េំនិត្ផ្សតួចខផ្សតើម្របស់ណាហ្គគខវ ើលែ៍ ខបុះែូងសបបរសកនងការជួ យខធាើឲ្យកី ឡា

បាល់ទាត្់ ខៅកម្ពជាកាន់ខត្ខ្នលំង។ ការបខងកើនេណភាពថ្នការបងាាត្់ ខៅតាម្សាលាខរៀន េឺ ជាវ ិធី
ែ៏ ានម្របសិទធភាពកនងការបខងកើនជំ ន្ទញបាល់ទាត្់កងចំ
ន
ខណាម្កីឡាករវ ័យខកមងខៅតាម្ខេត្ត”។
អេគខលខ្នធិ ការរងថ្នសហព័ នក
ធ ី ឡាបាល់ទាត្់កម្ពជាខលាក ថ្ម្៉ា ត្លា បានានម្របសាសន៍ ថា “កម្ម
វ ិធី ខនុះ

នឹងជួ យបខងកើនសតង់ោរថ្នការបងាាត្់កីឡាខៅតាម្សាលាខរៀនទូ ទាំងខេត្តកំពង់ សឺ ព

និ ង

បខងកើត្ឲ្យានកី ឡាករ-កីឡាការ ិនី ខ្នើម្ជាខម្រចើ នកនងខពលអន្ទេត្ែ៏េី ខ្ន
ល ងម្េ។ ខយើងរ ីករាយខែល
ខ

ើញការអភិ វឌ្ឍខបបខនុះ”។

អភិ បាលថ្នេណៈអភិ បាលខេត្តកំពង់ សឺ ព ឯកឧត្តម្ វ ី សំណាង បានានម្របសាសន៍ ថា “ខយើងាន
ខសចកតីខសាម្នសសរ ីករាយខែលណាហ្គគខវ ើលែ៍

និងអងគភាពពាក់ព័នធខរៀបចំកម្មវ ិធី ែ៏លខអ នុះខ
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កនងខេត្តរបស់ខយើងខែលនឹងផ្សតល់ផ្សលម្របខោជន៍ែល់សិសានសិសសអាយ ១៤ ែល់ ១៨ ឆ្នំ
ម្របាណ ១៨.៥០០ ន្ទក់ ”។
ឯកឧត្តម្ ហន ា៉ា នី ម្របធានេណៈកម្មការជាត្ិអប់ រ ំយវជន និងកីឡា ធម្មការសាសន្ទ កិ ចេការវបប
ធម្៌ និ ងខទសចរណ៍ សាជិ ករែឋសភា ត្ំណាងរាស្រសតម្ណឌលកំ ពង់ សឺ ព និងជាម្របធានសហភាព
សហព័ នធយវជនកម្ពជា បានបងាាញការោំម្រទចំ ខពាុះកម្មវ ិធីអភិវឌ្ឍយវជនរបស់ណាហ្គគខវ ើលែ៍ ខៅ
កនងសនារកថាថ្នពិធីម្របេល់រងាាន់ ថា “រោឋភិ បាល ខបតជាាអភិ វឌ្ឍអត្តពលិក និងខលើកកម្ពស់សង
ត ់ ោរ
ថ្នការបងាាត្់កីឡាខៅតាម្សាលាខរៀនខែលវានឹងអាចផ្សលិត្កីឡាករខ្នើម្សម្រាប់ កឹប
ល កនងស្សុកក៏
ែូ ចជាម្រកុម្ជខម្រម្ើ សជាត្ិ ”។
េួ រែឹ ងផ្សងខែរថា ខែើម្បីជួយោំម្រទែល់ការអភិ វឌ្ឍកីឡាបាល់ទាត្់ កងម្រពុះរាជាណាចម្រកកម្ព
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金界爱心首届足球锦标赛
吸引 600 名青少年参赛
柬埔寨磅士卑省 2 月 11 日讯 - 来自磅士卑省的近 600 名青少年，参加了由金界爱心组织
的第一届 U18 足球迷你锦标赛。 为期 4 天的足球比赛，今日社区领袖，体育官员和金界管
理层出席颁奖典礼，并为 6 个胜出的团队颁发了奖杯和奖牌。
该锦标赛是磅士卑省足球发展计划的组成部分。这项由金界爱心组织的为期两年的足球训练
发展计划与柬埔寨足球协会（FFC），教育部，以及柬埔寨青年联合会（UYFC）合作，旨
在基层培养崭露头角的足球运动员。 去年 11 月，来自磅士卑省 94 所中学和高中的 120 名
体育教师接受了由 Metfone C 联赛冠军金界足球俱乐部训练的职业足球教练技术。
经过 2 个月的积极训练，这支 28 人的足球队（由 19 名男子和 9 名女子组成），参加了 1
月 28 日至 31 日在磅士卑省教育和体育部举办的 U18 足球迷你锦标赛。 在男生组中，磅士
卑省高中获得冠军，Hun Sen Phnom Sroch 高中排名第二，Vealpong 高中排名第三。
Anlong Chhrey 高中在女子比赛中获得最高荣誉，其次是 Oral 高中和 Vealpong 高中分别
获得第二和第三名。
金界董事总经理曾羽鹏先生表示：“体育发展是金界爱心计划的四大主要支柱之一。 我们
的目标是为社区制定体育计划，鼓励青少年参与体育活动，帮助他们培养团队合作，友谊和
领导能力。 我们也希望发展有抱负的足球运动员的潜力，并提高他们的团队能力，让他们
更有信心在球场内外表现更好。”
磅士卑省教育，青年和体育部负责人 Thorn Tharin 先生表示：“我们全力支持这项金界爱
心计划，该计划旨在实现足球发展的一些重要目标。 提高学校训练辅导质量是提高全省青
少年足球技能的最有效途径。”

FFC 副秘书长 May Tola 先生表示：“这项开创性的计划将有助于提高磅士卑省学校的教练
水平，这将意味着在未来能更好地训练和培养人才。 我们很高兴看到这一进步。”
磅士卑省州长 Vei Samnang 阁下表示：“我们很高兴金界和其他组织在我省举办这项计划，
该计划将惠及大约 18,500 名 14 至 18 岁的男女学生。”
国民议会教育，青年，体育，宗教，宗教事务，文化和旅游委员会主席，代表磅士卑省选区
的国民议会议员和 UYFC 主席洪玛尼阁下在颁奖典礼上的演讲中，表达了对金界青年计划的
支持。 他说：“政府致力于培养本地体育人才，提高学校辅导标准，从而为国内俱乐部和
国家队创造最佳球员。”
为了支持柬埔寨王国整体体育的发展，金界与柬埔寨国家奥林匹克委员会建立了长期合作关
系，并继续奖励运动员在亚运会和东南亚运动会等重大国际活动中取得的成功。
###
关于金界爱心
自 1995 年创立以来，金界爱心持续为柬埔寨的社会经济成长及发展作出贡献良多。在 2014
年 3 月，金界爱心由金界职员群体号召下设立，希望为柬埔寨社会作出回馈，而这项理念也
获得金界的鼎力支持。金界爱心的 4 大目标支柱为改善教育、社区互动、体育发展及环境保
护，如今，已有超过 160,000 的柬埔寨子民在此计划下受惠。
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