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)أنور الكندري( منى الكالوتي متحدثة خالل احلفل  

الالعبون املتدربون في »لوياك« وحلظة تكرمي 

عبداهلل الراكان

في حف���ل جماهيري في 
مكتب���ة الكوي���ت الوطنية 
وبحضور ورعاية السكرتير 
األول في الس���فارة االيطالية 
في الكويت فاليريو جيوميني 
اختتمت اكادميية إي سي ميالن 
التابعة للوياك فعالياتها لهذا 

العام.
وقالت عضو مجلس إدارة 
لوياك منى الكالوتي خالل احلفل 
إن فريق الش���باب والشابات 
التابع للوياك استطاع متثيل 
الكويت في اخلارج على أحسن 
وجه، مضيفة أن هذا احلدث 
املهم ينظم للسنة اخلامسة 
على التوالي حيث تس���تمر 
أكادميية إي س���ي ميالن في 
تدريب أكبر عدد من الالعبني 
سنويا، والذي بلغ عددهم 450 

العبا هذا املوسم.
وأش���ارت إل���ى أن لوياك 
قامت بافتت���اح أكادميية إي 
سي ميالن للفتيات ألول مرة 
في فبراير املاضي، والذي نتج 
عنه حص���ول فريق الفتيات 
عل���ى املركز الثان���ي ضمن 
الفرق األوروبية املشاركة في 
بطولة السالم التي أقيمت في 
فلورنسا في إيطاليا، مشيرة 
إلى أن الفريق استطاع وبجدارة 
احلصول على هذا املركز املتقدم 
في أول مشاركة له في اخلارج، 
والذي جاء بعد تدريب الفتيات 
ملدة 3 أشهر تدريبا متواصال 
وه���ذا ي���دل عل���ى املجهود 
الكبير الذي بذلته األكادميية 
في سبيل تدريب الطالبات، 
واملجهود الذي بذلته الفتيات 
في االلت���زام واالنضباط في 
مواعيد حضورهن للتدريب.

أما فيما يتعل���ق بفريق 
الشباب، فقالت: » هذه ليست 
املرة األولى التي يحصد فيها 
هذه املراكز املتقدمة، بل إنها 
املرة اخلامس���ة التي يشارك 
فيها ه���ذا الفريق في بطولة 
إيطاليا للسالم في فيرونا، إذ 
تبارى ض���د 25 فريقا أوربيا 
مشاركا واستطاع حصد املركز 
الثالث، فهذا الفريق بعد جهد 
وعطاء كبيرين استطاع إثبات 

قدرته على املنافسة ضد الفرق 
األخرى وأننا نستطيع رفع 
اسم الكويت عامليا في احملافل 

الدولية.
فنح���ن الي���وم نش���عر 
بالسعادة الكبيرة من النتائج 
الت���ي حصل عليه���ا كل من 
الفريقني التابعني لألكادميية، 
إذ إنهم جنحوا في متثيل لوياك 
والكويت على أحسن وجه في 

هذه البطوالت.
وشكرت الكالوتي كل من 
دعم وساهم في هذا النجاح 
الذي حققته األكادميية، وأثنت 
كذلك على الشركات الراعية 
وهي: شركة داو للكيماويات، 
ومجموعة الك���وت الغذائية 
واملركز املالي الكويتي كونها 
أول م���ن دعم وس���اند هذه 
األكادميية سواء كان ذلك بالدعم 
املادي أو املعنوي، باإلضافة إلى 
املدرسة األميركية في الكويت 
التي زودتنا باملالعب لتدريب 
الطلبة، كذلك الشكر الكبير 

لشركائنا اإلعالميني املتواجدين 
معنا اليوم، كما ش���كرت كل 
املدربني وعلى رأسهم الكابنت 
باتريس���يو والفريق اإلداري 
سلمان الرشود وعبداللطيف 
النصف وفيصل الهارون وسامر 
أبودقة ومحمد عبداملجيد الذي 
حرص كل منهم أشد احلرص 
على وصول فرق األكادميية 
إلى هذا املستوى الرائع، والذي 
نتمنى أن يس���تمر لتحقيق 

أفضل النتائج.
من جهته، قال مدير عام 
شركة داو للكيماويات أحمد 
دعالة: يس���عدني أن أتواجد 
اليوم في هذا احلفل اخلتامي 
ألكادميية إي سي ميالن، فعند 
النظر لهذه املراكز الرائعة التي 
حصدها الفريق ال يسعني إال 
القول إنه من الرائع تقدمي الدعم 
والرعاية كجزء من مسؤوليتنا 

االجتماعية للوياك.
وأود أن أشير الى أن شركة 
داو للكيماويات ال تتواني في 
تقدمي الدعم املادي واملعنوي 
ملن يقف وراء تنمية الشباب 
وتوفير الفرص الرائعة لهم 
من أجل قضاء أوقات فراغهم 
فيما يفيد، ومتثيل الكويت في 

اخلارج على أكمل وجه.
وأوضح أن سبب اختيارنا 
للرعاية الدائمة للوياك ما هو 
إال بسبب التفاني في العمل 
واألهداف القيمة التي تسعى 
إل���ى حتقيقها مع الش���باب، 
باإلضافة إلى ما ملس���ناه من 
جناح في جميع برامجها التي 
تس���عى إلى تنمية الشباب 

باألساس.

خالل احلفل اخلتامي لألكادميية التابعة لـ »لوياك«

الكالوتي: »إي سي ميالن« دربت 450 العبًا هذا املوسم 
وفريق الفتيات أحرز املركز الثاني ببطولة السالم في إيطاليا

فريق الشباب 
والشابات التابع 
لـ»لوياك« مّثل 

الكويت في اخلارج 
على أحسن وجه

دعالة: تقدمي الدعم 
لـ»لوياك« جزء من 

مسؤوليتنا االجتماعية 
جتاه املجتمع


