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نبذة عن لوياك

 لويــاك مؤسســة غيــر ربحيــة لتمكيــن الشــباب، تعمــل مــن أجل 

التنميــة الشــاملة و المتكاملــة للشــباب. مــن خــال تطبيــق 

نمــوذج برامــج يجمــع مــا بيــن الخدمــة المجتمعيــة و التنميــة 

الذاتيــة و المهنيــة. ُصممــت برامــج لويــاك لتخــدم مختلــف 

ــام.  ــى ٣٠ ع ــن ٦ إل ــن س ــة م ــات العمري الفئ

ــاعدة  ــدة لمس ــرص الفري ــن الف ــد م ــر العدي ــاك توف ــج لوي برام

الشــباب حتــى تنمــو شــخصياتهم و مهاراتهــم. لويــاك تؤمــن 

بأهميــة بنــاء عاقــات مســتدامة بيــن مؤسســات المجتمــع 

ــة.  ــات الحكومي ــاص و الجه ــاع الخ ــي، القط المدن

About LOYAC
LOYAC is a non-profit organization working towards 

t he overall development of the youth. We design 

a nd develop numerous programs that facilitate the 

professional development and personal growth of the 

youth, ages 6 to 30.

Our programs aim to help youth develop themselves 

t hrough community outreach and personal and 

p rofessional development.  LOYAC is supported 

by organizations and businesses that believe in its 

mission & vision. At LOYAC, we believe in engaging 

a nd fostering partnerships between the private 

s ector, the civil society and the government.

Our Chapters آفرعنا
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B O O K
OUR VISION

رؤيتنا
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OUR MISSION
مهمتنا
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B O O K
Founder's Message

رسالة مؤسس المنظمة

Fareah Al Saqqaf

Chairperson
الرئيس التنفيذي

السقاف  فارعة 
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ماســة  حاجــة  فــي  الحالــي  الوقــت  فــي  العربــي  العالــم 

والتطــرف  العنــف  ظواهــر  مــن  شــبابنا  تنتشــل  لمؤسســة 

وتقــدم لهــم خيــارًا أخــر بعيــدا عــن المــوت مليئــً بالحيــاة 

واإلبــداع. واألمــل 

أناشــدكم بمزيــد مــن الدعــم والمشــاركة فبدعمكــم نحقــق 

رؤيتنــا مــن أجــل الســام والرخــاء فــي مجتمعاتنــا

The Arab world at this moment in time is in dire 

need of removing our children from the phenomena 

of violence and extremism, and instead offer them 

another option, a full life filled with hope and creativity.

I appeal to you for support and participation, with that 

we may achieve our vision for peace and prosperity 

in our societies.

Fareah Al Saqqaf

Chairperson
الرئيس التنفيذي

السقاف  فارعة 
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فارعة السقاف
Fareah Al Saqqaf

Fareah oversees the running of LOYAC and guides the Board in strategy formulation and fundraising. She is an 
Economics Graduate from Kuwait University and has worked in major corporations such as Kuwait Airways and 
National Investment Company.

بصفتهــا رئيــس مجلــس إدارة لويــاك تضــع الســقاف الخطــط االســتراتيجيه للمنظمــة، الخاصــة بجمــع التبرعــات. و هــي حاصلــة 
علــى بكالوريــوس إقتصــاد مــن جامعــة الكويــت.  عملــت فــي العديــد مــن الشــركات الكبــرى مثــل الخطــوط الجويــة الكويتيــة 

وشــركة اإلســتثمارات الوطنيــة.
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Boared Members
أعضاء مجلس اإلدارة

عبير العيسى
Abeer Al Essa 

عبيــر العيســى عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي و شــريك مؤســس  
ــاك  ــه للوي ــه واإلداري ــئون المالي ــم الش ــن إدارة قس ــئولة ع مس
فهــي حاصلــه علــى درجــة البكالوريــس فــي إدارة األعمــال 
واإلقتصــاد، عملــت فــي الكثيــر مــن المؤسســات الكبــرى مثــل 

بنــك الكويــت الصناعــي.
As Co-founder and Treasurer, Abeer heads the 
Finance and Administration team in LOYAC. She 
holds a Bachelor degree in Economics and Business 
Administration and has worked in major organizations 
such as the Industrial Bank of Kuwait.

فتوح الداللي
Fetouh Al Dalali

فتــوح الداللــي عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي و شــريك مؤســس  
مســئولة عــن إدارة العديــد مــن النشــاطات التــي تنظمهــا 
لويــاك، فهــي حاصلــة علــى درجــة بكالوريــوس فــي األداب 
ــم،  ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــعه ف ــرة واس ــا خب ــم، لديه والتعلي
باإلضافــه إلــى أنهــا مدربــة معتمــدة لبرنامــج العــادات الســبع 

ــة.  ــر فاعلي ــخاص األكث لألش

As Co-founder and Executive Board Member, Fetouh 
handles the activities, exhibition and events of LOYAC. 
She is a graduate in Literature and Education and has 
several years of experience as the Technical Inspection 
Manager in the Ministry of Education. Fetouh is also a 
certified facilitator of 7 Habits workshop.

الرا دردريان
Lara Dardarian

شــريك  و  تنفيــذي  إدارة  مجلــس  عضــو  دردريــان  الرا  تديــر 
ــات  ــا المعلوم ــم تكنولوجي ــن إدارة قس ــئولة ع ــس  مس مؤس
و  البكالوريــوس   درجــه  علــى  حاصلــة  وهــي  لويــاك،  فــي 
ــا  ــي ولديه ــة ميام ــن جامع ــال م ــي إدارة األعم ــتير ف الماجس
العديــد مــن الخبــرات حيــث عملــت فــي بنــك الكويــت الوطني.

As Co-founder and Executive Board Member, Lara 
heads the Information Technology team of LOYAC. She 
has a BA in political science and economics and an 
MBA both from the University of Miami, Florida. and 
has several years of experience in the National Bank 
of Kuwait.

ناديه المرزوق
Nadia Al Marzooq

ناديــة المــرزوق عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي و شــريك مؤســس     
هندســة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصلــه  فهــي   ،

ــت. ــة الكوي ــي جامع ــدة ف ــنوات ع ــت لس ــر، وعمل الكمبيوت

Is a Co-founder and Executive Board Member, Nadia 
holds a Bachelor degree in Computer Engineering and 
has many years of experience in Kuwait University

منى الكالوتي
Mona Al Kalouti

منــى الكالوتــي عضــو مجلــس إدارة تنفيذي و شــريك مؤســس  
الدوليــة و أكاديميــة إي  البرامــج  إدارة وحــدة  مســئولة عــن 
ســي ميــان لكــرة القــدم التابعــة للويــاك، فهــي حاصلــة علــى 
ــه  ــويق، باإلضاف ــال والتس ــي إدارة األعم ــوس ف ــة البكالوري درج
ــبع  ــادات الس ــج الع ــب برنام ــدة  لتدري ــة معتم ــا مدرب ــي أنه إل
لألشــخاص األكثــر فاعليــة، عملــت الكالوتــي فــي العديــد مــن 
الشــركات المهمــه مثــل بنــك الكويــت الوطنــي.

As Co-founder and Executive Board Member, Mona is 
in charge of the international programs and the LOYAC 
AC Milan soccor school. She graduated in Business 
Administration and Marketing and is a certified facilitator 
of 7 Habits workshop. Mona has worked in major 
corporations such as the National Bank of Kuwait.

فادية المرزوق
Fadia Al Marzooq

فاديــة المــرزوق عضــو مجلــس إدارة تنفيذي و شــريك مؤســس  
مســئولة عــن إدارة وحــدة البرامــج المحليــة فــي لويــاك، وهــي 
البكالوريــوس فــي اإلحصــاء و علــوم  حاصلــة علــى درجــة 
الحاســوب، وحاصلــة علــى رخصــة تدريــب لبرنامــج العــادات 
الســبع لألشــخاص األكثــر فاعليــة لفئــة المراهقيــن، عملــت 
المــرزوق فــي العديــد مــن المنظمــات المهمــه مثــل الصنــدوق 
الكويتــي للتنميــه اإلقتصاديــه، أيضــً هــي عضــو فــي جمعيــة 

ــة األســرية. ــان للرعاي كي

As Co-founder and Executive Board Member, Fadia 
heads the Local Progams team in LOYAC. She holds 
a Bachelor degree in Computer Science and Statistics 
and is a certified facilitator of 7 Habits of Highly Effective 
Teens/College workshops. Fadia has worked in major 
organizations such as the Kuwait Fund for Economic 
Development.
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LOYAC STAFF

فريق لوياك
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قيمنا
OUR VALUES

 
الحب
LOVE

السام
PEACE

التمكين
EMPOWERMENT

المساهمة
CONTRIBUTION

اإلبداع
CREATIVITY

 اإللتزام
COMMITMENT

التوعية
AWARENESS

OUR VALUES
قينما
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حصلــت لويــاك منــذ تأسيســها فــي عــام 2002 علــى العديــد 

المحافــل  مــن  العديــد  فــي  تكريمهــا  وتــم  الجوائــز  مــن 

ــي: ــا يل ــا م ــن أبرزه ــة م الدولي

LOYAC’s efforts in youth empowerment has been 
recognized by many international awards since its 
inception in 2002:

UN-HABITAT 2010
Recipient of the Dubai International Award for Best 
Practices, presented by the Dubai Municipality and
UN-Habitat, in 2010.

King Abdullah II Award
Presented with the King Abdullah II Award for Innovation 
for the best youth projects in the Arab world, in 2008.

جائزة دبي الدولية واألمم المتحدة
ــة  ــروف المعيش ــين ظ ــال تحس ــي مج ــات ف ــل الممارس ألفض

ــي.  ــتوى العالم ــى المس ــام ٢٠١٠ عل ع

جائزة الملك عبداهلل الثاني لإلبداع  
ألفضــل عشــرة مشــاريع شــبابية فــي العالــم العربــي بــاألردن 

عــام ٢٠٠٨.

LOYAC Awards
جوائز لوياك
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Chaillot Recognition 2015
Delegation of the European Union in Riyadh awarded 
LOYAC the Chaillot Special Mention on the 21st of 
January 2015 for the promotion of human rights.

First Class Medal of Excellence
The First Class Medal of Excellence from H.H. Sheikh 
Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah in the field of youth 
development in the Arab region, in 2014.

Featured in Qatar Foundation’s 2012
Featured in an issue of Qatar Foundation’s Learning 
a Living publication in 2012, recognizing LOYAC as a 
best practice in the filed of youth empowerment.

تقدير شايو لتعزيز حقوق اإلنسان ٢٠١٥
منــح مــن قبــل وفــد اإلتحــاد األوروبــي فــي ٢٠١٥ تقديــرًا لجهــود 
لويــاك لتعزيــز حقــوق اإلنســان  فــي دول  مجلــس التعــاون 

ــي. الخليج

وسام اإلمتياز من الدرجة األولى
ــاح  ــر  الصب ــد الجاب ــاح األحم ــيخ / صب ــاد الش ــر الب ــمو أمي ــن س م
ضمــن المميزيــن فــي مجــال تنميــة الشــباب فــي دول الخليــج 

ــام  ٢٠١4. ع

ــم  ــي العال ــة ف ــة ناجح ــن  ١٥ مؤسس ــاك ضم ــف لوي ــم تصني ت

ــل  ــم لتأهي ــي التعلي ــداع  ف ــال اإلب ــى  مج ــة ف ــل ممارس ألفض

 Learning a Living ــاب ــى كت ــت  ف ــى أدرج ــل والت ــوى العم ق

ــر  ٢٠١٢. ــة  قط ــن مؤسس ــادر ع الص

LOYAC Awards
جوائز لوياك
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Our Partners
شركاؤنا التعليميونشركاؤنا

شركاؤنا ا�عالميون

شركاؤنا عبر وسائل التواصل ا�جتماعي

رعاتنا

Educational Partners

Media Partners

Sponsors

KUWAIT

Social Media Collaborators
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Supporters
الداعمون

Our Partners
شركاؤنا التعليميونشركاؤنا

شركاؤنا ا�عالميون

شركاؤنا عبر وسائل التواصل ا�جتماعي

رعاتنا

Educational Partners

Media Partners

Sponsors

KUWAIT

Social Media Collaborators
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تنميالشباب

LOYAC Model  
نموذج لوياك
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Age25 - 29

%12.69

Age 30 - 34

%12.69

Age 10 - 14

%7.2

%5.84 %5.11

Age 19 - 15 Age 20 - 24

%6.88

Targeted
Segment

الفئة
المستهدفة

Age 5 - 9
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22,000+

Beneficiaries in Kuwait To date
المستفيدين في الكويت حتى ا�ن 

59,000+

Beneficiaries from our Chapters To Date
مجموع المستفيدين في افرعنا حتى ا�ن 

Beneficiaries from our Programs Annually
مجموع المستفيدين من برامجنا سنوي�

2,500

برامج لوياك
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LOYAC Summer Program WYSE

IACCOCA

IFAD

ADC

DLA PIPER

GOOGLE

Professional & Personal 
Development Programs 

Community
Outreach

Internship Program

The 7 habits

The Youth Initiative

Bridge Program

Little Loyacers

K4K Service is my joy

We Build India

Homes (Regional) LOYAC Ushers

Homes

التنمية الذاتية و المهنية البرامج التطوعية

وايزالكويت من أجل كينياالتطوع سعادتي

ايفاد

ايكوكا

مبادرات الشبابجوجل

العادات السبع بايبر  دبي ، دولة ا�مارات العربية المتحدة

برنامج لوياك الصيفي

دورة بريدج التدريبية

برنامج لوياك التدريبي

صغار لوياك

نحن نبني الهندهومز

هومز (أردن،لبنان)  مرشديي لوياك

LOYAC Programs

LOYAC Summer ProgramWYSE

IACCOCA

IFAD

ADC

DLA PIPER

GOOGLE

Professional & Personal 
Development Programs 

Community
Outreach

Internship Program

The 7 habits

The Youth Initiative

Bridge Program

Little Loyacers

K4KService is my joy

We Build India

Homes (Regional)LOYAC Ushers

Homes

البرامج التطوعيةالتنمية الذاتية و المهنية

التطوع سعادتي الكويت من أجل كينيا وايز

ايفاد

ايكوكا

جوجل مبادرات الشباب

بايبر  دبي ، دولة ا�مارات العربية المتحدةالعادات السبع

برنامج لوياك الصيفي

دورة بريدج التدريبية

برنامج لوياك التدريبي

صغار لوياك

هومز نحن نبني الهند

مرشديي لوياكهومز (أردن،لبنان) 
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LOYAC Summer Program WYSE

IACCOCA

IFAD

ADC

DLA PIPER

GOOGLE

Professional & Personal 
Development Programs 

Community
Outreach

Internship Program

The 7 habits

The Youth Initiative

Bridge Program

Little Loyacers

K4K Service is my joy

We Build India

Homes (Regional) LOYAC Ushers

Homes

التنمية الذاتية و المهنية البرامج التطوعية

وايزالكويت من أجل كينياالتطوع سعادتي

ايفاد

ايكوكا

مبادرات الشبابجوجل

العادات السبع بايبر  دبي ، دولة ا�مارات العربية المتحدة

برنامج لوياك الصيفي

دورة بريدج التدريبية

برنامج لوياك التدريبي

صغار لوياك

نحن نبني الهندهومز

هومز (أردن،لبنان)  مرشديي لوياك

LOYAC Programs
برامج لوياك
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التنمية الذاتية
و المهنية
)محليًا(

PERSONAL AND PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT

(LOCAL)
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التنمية الذاتية
و المهنية
)محليًا(
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المساهمين

Volunteering: 650+

HealthTourismRecycling

Awareness Committees

Jobsite: 850+

ا�حمدي

الكبيرمبارك

The Program ResultsSummer Program Expantion
توسع البرنامجنتائج البرنامج
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The Program Results
نتائج البرنامج

الشركاء

The Summer Program
البرنامج الصيفي

البرنامــج الصيفــي هــو فرصــة لــكل شــاب طمــوح يرغــب فــي تطويــر 
تخصصــه  ربــط  و  المهنــي،  و  الشــخصي  الصعيــد  علــى  نفســه 
الفرصــة  البرنامــج  يتيــح هــذا  العمليــة، حيــث  بالخبــرة  االكاديمــي 
لــكل شــاب فــي اكتشــاف قدراتــه عــن طريــق اســتثمار فتــرة االجــازة 
ــه  ــه و تجعل ــع مدارك ــه و توس ــن وعي ــد م ــة تزي ــرة قيم ــة بخب الصيفي
قــادر علــى اتخــاذ القــرارات لبنــاء حيــاة أفضــل. يقــوم  البرنامــج  علــى 
ــد  ــال العدي ــن خ ــا م ــا وتطوعي ــة مهني ــب الطلب ــج و تدري ــاس دم أس
مــن الشــركات والمؤسســات المشــاركة مــع لويــاك مــن أجــل إمــداد 
الفئــة الشــبابية مــن عمــر 16 إلــى 30 ســنة بالمهــارات الازمــة لحياتهــم 

المهنيــة والمســتقبلية وللتنميــة الذاتيــة.

The Summer Program provides Youth between the ages 

of 16 to 30 with unique opportunities that enable them to 

acquire professional working experience related to their 

field of study. all applicants receive mandatory training 

prior to starting at the jobsite. Applicants who complete 

their wok and volunteering hours receive a certifcate of 

complition and financial reward thus enriching their cvs 

and ensuring that they stand out when applying for full 

time jobs after graduation.

Job sites
مواقع العمل

Institute for Private Training
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قصة نجاح

اســمي عبــداهلل عيســى الحملــي طالــب فــي جامعــة الكويــت 
لويــاك  برنامــج  علــى  قدمــت   ،  - االداريــه  العلــوم  كليــة   -
التمويــل  بيــت  فــي  تدريبــي  فرصــة  فكانــت   ،2015 الصيفــي 
الكويتــي – قســم المــوارد البشــرية – و مــن ثــم تــم تحويلــي 
ــي  ــدم تقبل ــن ع ــم م ــى الرغ ــر، وعل ــع المباش ــم البي ــى قس إل
ــي  ــتمرار ف ــررت االس ــي ق ــئ إال انن ــر المفاج ــة للتغيي ــي البداي ف
هــذا القســم كنــوع مــن التحــدي، و بعــد التدريــب تــم تســليمنا 
ــع  ــك م ــة للبن ــات تابع ــع منتج ــي بي ــك و ه ــام البن ــدى مه إح
األيــام  وضــع عــدد معيــن كهــدف لتحقيقــه، ومــع مــرور 
ــول  ــة، وتح ــة و الثالث ــا الثاني ــي وتلته ــع ل ــة بي ــت أول عملي أتمم
البرنامــج كنــت  إلــى حــب، ومــع نهايــة  للمبيعــات  بغضــي 
بفضــل اهلل حققــت جميــع األهــداف المرجــوة بــل أعلــى منهــا 
بنجــاح، وبنــاءًا علــى هــذا النجــاح عــرض البنــك فرصــة عمــل 

ــة. ــن الجامع ــي م ــور تخرج ــل ف ــدوام كام ب

عبداهلل عيسى الحملي
بيت التمويل

My name is Abdullah Essa AlHmily and I’m a Student in 
Kuwait University, College of Business Administration, 
and I applied for LOYAC’s Summer Program 2015, 
where I got accepted in Kuwait Finance House in the 
Human Resources department. After some time, they 
transferred me to the Direct Sales department. Despite 
my inner resistance to the unexpected decision, I 
decided to continue in this department, and considered 
it as a challenge. After completing our training we were 
assigned to do a task, and it was selling banking products 
with a target to reach. As days were passing by I did 
more than what was expected from me. Surprisingly, 
my reservations towards direct sales transformed into 
passion. At the end of the program I exceeded the target, 
and as a result, I was offered to work as an employee 
right after graduation

Abdullah Essa AlHmily
Kuwait Finance House
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PROGRAM

برنامج لوياك
التدريبي
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LOYAC Internship Program
برنامج لوياك التدريبي

يهيــئ برنامــج لويــاك التدريبــي طلبــة الجامعــات والمعاهــد و حديثي 
ــدل  ــة  بمع ــات مختلف ــن قطاع ــل م ــات عم ــي جه ــل ف ــرج للعم التخ
ــتغال  ــة إلس ــده للطلب ــه جي ــل فرص ــج يمث ــل، فالبرنام ــاعة عم 120 س
أن  إذ  أوقــات فراغهــم إلكتســاب خبــرة مهنيــة قبــل تخرجهــم، 
الطالــب بعــد أن يكمــل عــدد ســاعات العمــل المطلوبــة يحصــل علــى 
شــهادة خبــرة مــن جهــة العمــل التــي تــدرب فيهــا وشــهادة أخــرى 

مقدمــة مــن لويــاك وفقــً ألدائــه.

LOYAC’s Internship program encourages students of 
universities, institutes and graduates to work in the private 
sector and in the different job sites in Kuwait for 120 working 
hours, for a duration of 2 months; Catering to the age group 
age of 18 to 30 years. Our Educational partners The American 
University of Kuwait and the Gulf University for Science 
and Technology include the number of hours from LOYAC’s 
internship program as credit hours.

Job sites
مواقع العمل
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قصة نجاح

كانــت تجربــة مميــزة أتاحــت لــي الفرصــة إلكتســاب الكثيــر من 
المهــارات كالعمــل تحــت الضغــط و العمــل مــع طاقــم مــن 
مختلــف الجنســيات و االديــان و اعتبارهــم كجــزء مــن عائلتــي 
، هــذه التجربــة جعلتنــي واثقــً بنفســي ، وعــززت لــدي مهــارات 
التواصــل مــع الغيــر ، وتعلمــت مــن خــال هــذه الوظيفــة 
و  المســؤولية  وتحمــل  الغضــب  علــى  الســيطرة  كيفيــة 
بالختــام اود ان اشــكر لويــاك علــى هــذه التجربــة المميــزة 

ــرى. ــرة أخ ــرر م ــى أن تتك ــي أتمن والت

 
محمد الحكيم

شركة كوت الغذائية
برجر كنج- االفنيوز

It was a great experience that allows me to deal with 
different people, different nationalities and different 
cultures, it helped me to improve my communication 
skills and learn how to deal with customers, it made me 
more responsible and confidant, taught me how to work 
with a team whom I consider now as part of my family, 
at the end I’d like to say thanks LOYAC for this great 
experience.    

Mohammad Al-Hakeem
KFG Kout Food Group
Burger King (Avenues Mall)

YOUTH
INITIATIVES
PROGRAM
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Youth Initiatives Program

برنامج مبادرات الشباب

Since its establishment, the program seeks to 
help open doors for the participants by training 
them on entrepreneurial skills. In cooperation with 
Ashoka-Arab World, the main focus in 2015 was 
social entrepreneurship, where interns participated 
in the program to examine and propose solutions 
for contemporary social problems with the help of 
experienced mentors from Kuwait.

Achievements: 

The “Vision of Tomorrow” team won first place - they 
devised a solution to provide education for stateless 
children and youth by empowering their parents 
professionally. The team had the chance to present 
their project at the SIGEF 2015 Conference - Social 
Innovation and Global Ethics Forum in Switzerland.
 
The team that came second creatively designed a 
wheelchair with equipment to enable special needs 
individuals to be independent and make it easier for 
them to shop. 

The third team formulated a (program/project) to help 
workers with limited income to generate more income 
by marketing their products on the internet.

من ضمن البرامج التدريبية التي تقدمها لوياك.
ــى  ــه إل ــذ تأسيس ــعى  من ــذي يس ــباب  ال ــادرات الش ــج مب برنام
ــاب المســتقبل للمشــاركين مــن خــال تمرينهــم علــى  فتــح ب
ــادة األعمــال. وقــد ركــز البرنامــج هــذا العــام علــى  مهــارات ري
ــة  ــع منظم ــاون م ــة بالتع ــال االجتماعي ــادة األعم ــوم ري مفه

أشوكا - العالم العربي.

اإلنجازات:

ليدرســوا  الشــباب  برنامــج مبــادرات  شــارك  ١٢٣ متدربــً فــي 
ويطرحــوا حلــواًل لمشــاكل اجتماعيــة معاصــرة فــي الكويــت 
مثــل تعليــم البــدون ودمــج ذوي االحتياجــات الخاصــة وتعزيــز 
التواصــل الثقافــي بيــن فئــات المجتمــع الكويتــي. وســاعدهم 
البرنامــج مشــرفون و مرشــدون فــي  فــي رحلتهــم خــال 
ــرة  ــم خب ــن لديه ــة مم ــة االجتماعي ــال والخدم ــي األعم مجال
فــي تطويــر وقيــادة المشــروعات الصغيــرة. وقــد تســابق ١٨ 
فريقــً فــي إيجــاد الحلــول وُقيمــت هــذه المشــاريع مــن قبــل 

ــعة. ــرة واس ــة وذات خب ــم مختص ــة تحكي لجن

الغــد( حــًا  )رؤيــة  المركــز األول  الحائــز علــى  الفريــق  وجــد 
لتعليــم األطفــال والشــباب البــدون مــن خــال تأهيــل وتمكيــن 
ــروعه  ــرض مش ــة ع ــى فرص ــل عل ــد حص ــً، وق ــم مهني والديه
االجتماعــي  االبتــكار  منتــدى   -٢٠١٥ ســيجيف  مؤتمــر  فــي 
ــدع بابتــكار كرســيً  واألخــاق العالميــة. أمــا الفريــق الثانــي فأب
متحــركً مــزودًا بــأدوات تســهل علــى ذوي االحتياجــات الخاصة 
أســلوبً  الثالــث  طــور  والفريــق  األســواق.  فــي  حركتهــم 
لمســاعدة العمــال مــن ذوي الدخــل المحــدود علــى زيــادة 
الخاصــة عبــر  مدخولهــم مــن خــال تســويق منتجاتهــم 

اإلنترنــت.
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أماكــن  فــي  بحثــت  قــد  و  ذاتــي  عــن  أبحــث  دائمــً  كنــت 
ــة  ــي نهاي ــي ف ــل ولكن ــاوالت عم ــدة مح ــي ع ــت ل ــرة.  كان كثي
األمــر  كنــت أتــرك تلــك المحــاوالت ألننــي لــم أكــن أجــد نفســي 
فيهــا .كان انضمامــي للويــاك أول خطــوة للتقــرب لنفســي، 

ــون.   ــاذا أود أن أك ــن وم ــة م ــي معرف ــاعدني ف ــد س فق
أن  أردت  ألننــي   ٢٠١٥ عــام  الصيفــي  البرنامــج  الــى  انضممــت 
اســتثمر عطلــة الصيــف بشــكل مفيــد. بــدأت العمــل فــي 
بــدوام  فيــه  وظيفــة  علــي  ُعرضــت  األهلــي،  ولقــد  البنــك 
كامــل. و باإلضافــة الــى العمــل تطوعــت فــي برنامــج مبــادارت 
ــة. ــال االجتماعي ــادة األعم ــن ري ــه ع ــت في ــذي تعلم ــباب ال الش
ــر  ــال الغي ــاة األطف ــش معان ــي نناق ــت وفريق ــوع كن ــي التط ف
فــرص  إتاحــة  وكيفيــة  الكويــت  فــي  الجنســية  محــددي 
ــا  ــة وفزن ــي المنافس ــا ف ــد نجحن ــم. لق ــمي له ــم الرس التعلي
بالمركــز االول كأفضــل فكــرة عمليــة وفعالــة لحل المشــكلة.
أدركــت بعدهــا أن فكــرة واحــدة جديــرة بــأن تأخذنــي الــى 
أماكــن لــم أكــن ألتخيلهــا. فقــد فاجأتنــا لويــاك بجائــزة المركز 
األول وهــي الســفر للمشــاركة فــي مؤتمــر ســيجيف ٢٠١٥- 
منتــدى االبتــكار االجتماعــي واألخــاق العالميــة فــي سويســرا. 
لقــد تحضــرت جيــدا مــع زميلتــي فــي الفريــق للمؤتمــر، ورغــم 
أن الوقــت المتــاح  كان ضيقــً إال أننــا لــم نــأل جهــدًا فــي العمــل 
ــن  ــور م ــام جمه ــا أم ــا لعرضه ــرة وتطويره ــى الفك ــر عل أكث
كل أنحــاء العالــم. كانــت مشــاركتنا فرصــة رائعــة الكتســاب 

الخبــرات وتبــادل التجــارب، وللمــرح أيضــً!
ــت  ــى الكوي ــدت ال ــا ع ــوة وإالرادة عندم ــل الق ــا بكام ــررت وأن ق
أن أبــدأ مشــروعي الخــاص، و بالفعــل بدأتــه بمــا توافــر لــدي 
مــن إمكانيــات محــدودة.  ومــن هنــا بــدأ الســحر، فخــال أربعــة 
أشــهر شــاركت فــي عــدة معــارض  كنــت أبيــع فيهــا منتجاتــي 

ومازلــت أفعــل ذلــك حتــى اآلن.  
إذا ســألتني مــاذا تعلمــت مــن انضمامــي للويــاك،  وخاصــة 
برنامــج مبــادرات الشــباب، ســأقول تعلمــت أن أقتنــص الفــرص 
فــرق  مــع  بانفتــاح  أتواصــل  وأن  أصبــر  وأن  بنفســي  وأؤمــن 
أخــرى ذات خلفيــات وآراء مختلفــة بــكل ود و إيجابيــة. لقــد 
تعلمــت  أنــه كلمــا أعطيــت لنفســي فرصــً ســيعطيني الكــون 

ــرص.  ــن الف ــد م المزي

سارة الفهد
برنامج مبادرات الشباب 

Joining LOYAC, was the first step, that got me a step 
closer to finding myself, and helped me decide how 
and what i want to do with my life. 

I joined the summer program, mainly because I 
wanted to invest my summer in doing something 
useful so I started working in Al Ahli Bank, And I was 
offered a full time job I was also volunteering with the 
Youth Initiatives, a social entrepreneurship program. 
My team and I were discussing how we can help 
stateless kids in Kuwait access basic education. and 
guess what? We won the first place.

I thought to myself “wow! One idea, just one idea can 
take us to places we never imagined”. We presented 
our idea in Switzerland, Geneva, in a Social Global 
Forum. Full of power and energy, I came back home, 
and decided, I too want to be an Entrepreneur! I 
started with what I already have, with the first salary I 
received, I travelled, partnered with other businesses 
and in just 4 months I contributed in 7 events and 
sold my products, and I continue to do that today.

If you ask me what have I learned from joining 
LOYAC, especially with the Youth Initiatives, I would 
say, taking chances, believing in myself, building 
confidence, practicing patience, communicating with 
teams from different backgrounds/opinions, how to 
accept criticism positively, and most importantly, the 
more you give yourself, the more the universe will 
give you.

Sarah Al Fahad
Youth Initiatives Program
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BRIDGE TRAINING
WORKSHOPS

دورة بريدج
التدريبية
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Satisfaction: 92% 

Trained Students: 911

Trainers: 13

The Program
Results

نتائج
البرنامج
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Bridge Training Workshops
دورة »بريدج« التدريبية:

خضــع  المشــاركون لــورش تدريبيــة وهــي  فتــرة تأهيليــة قبــل 
بريــدج،  باســم   التدريبــي  البرنامــج  الصيفــي والبرنامــج  بــدء 
مهنيــا  المشــاركين  لتأهيــل  الــورش  هــذه  هدفــت  حيــث 
ونفســيا مــن خــال تدريبهــم علــى مهــارات أساســية فــي 
تحديــد القيــم الشــخصية والشــغف ورســالتهم فــي  الحيــاة. 
كمــا تعلــم الشــباب فــي هــذه الــورش مهــارات مهنيــة مهمــة 
مثــل خدمــة العمــاء و التواصــل الفعــال و أخاقيــات بيئــة 

ــل. العم

              

Bridge workshop is mandatory course taken before 
the internship and/or summer program and are aimed 
at preparing the participants professionally and 
psychologically by equipping them with the necessary 
skills to determine their personal values, passion, and 
mission in life. Also, the trainees learn key professional 
skills such as customer service communication and 
successful professional conduct.
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Little Loyacers: 300

4 Times a year

The Program
Results

نتائج
البرنامج
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يهــدف برنامــج صغــار لويــاك  إلــى تنميــة العاقــات االجتماعيــة 
ــذا  ــم ه ــم تنظي ــة،  ويت ــم العقلي ــيع مداركه ــال وتوس لألطف
البرنامــج أربــع مــرات كل عــام،  و مــع نهايــة كل موســم يتــم 

تنظيــم حفــل ختامــي لإلحتفــاء باألطفــال و أوليــاء أمورهــم.

اإلنجازات:

• حــرص البرنامــج هــذا العــام علــى غــرس الكثيــر مــن القيــم 
األخاقيــة واالجتماعيــة إضافــة إلــى نشــر روح العمــل التعاونــي 
ــذه  ــع ه ــب م ــي يتناس ــج ترويح ــار برنام ــي إط ــال ف ــن األطف بي

الفئــه العمريــه، و غــرس المبــادئ اإلنســانية التــى تتبناهــا لوياك.

ــن  ــراغ ع ــات الف ــتثمار أوق ــتغال واس ــى اس ــال عل ــث األطف • ح
طريــق األنشــطة التعليميــة والثقافيــة كقــراءة القصــص و 
اليدويــة  الكتابــة وأنشــطة فنيــه كالرســم واألشــغال  فــن 
واألنشــطة الرياضيــة مثــل كــرة القــدم والكاراتيــه والزومبــا 
واليوغــا وأنشــطة  أخــرى تطوعيــة كزيــارة دار المســنين ومراكز 

ــة. ــات الخاص الفئ

• تــم تنظيــم حفــل ختامي في شــهر فبرايــر برعاية »شــيراتون 
الكويــت« بإعتباره شــريك إســتراتيجي لـــ »لوياك«،وداعم رئيســي 

منــذ عــام ٢٠٠٢ وحتى اآلن.

This is a program aimed towards developing a sense 
of personal growth by engaging kids with a uniquely 
holistic programme that combines community outreach 
with fun activities. Little Loyacers aids its participants 
towards developing a foundation that associates the 
willingness to achieve with giving and helping others. 

Achievements: 

• Instilled moral and social values   in addition to spreading 
the spirit of cooperative work among children through 
the recreational program. 

• Educational and cultural activities that targeted health 
and creativity and volunteer work where the kids visited 
nursing home centers and helped those in need. 

• The closing ceremony was organized in February at 
Sheraton Kuwait, a LOYAC partner since 2002.

Little Loyacers
صغار لوياك
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قصة نجاح

ــاك  ــار لوي ــج صغ ــي برنام ــتركت ف ــطي إش ــعود الش ــمي س إس
ــي  ــر عل ــج  م ــذا البرنام ــتراكي به ــام اش ــن اي ــوم م ــي كل ي » ف
بفائــده ومتعــه أكبــر ، حيــث كانــت تجربــة مميــزه لــي اعتمــدت 
فيهــا علــى نفســي ألول مــرة والجميــع كان مهتمــا ومتعاونــا 

واكتســبت خبــرة كبيــرة ومعلومــات كثيــرة بفتــرة قصيــرة .
بإلضافــة اآلــى إنــي اســتمتعت كثيــرا وتعلمــت صفــة التعــاون 
جديــدة  بشــخصية  وعــدت  واحــد  فريــق  نكــون  وكيــف 
ــلوب  ــة كأس ــى اإليجابي ــد عل ــوف وتعتم ــل خ ــر وأق ــة  أكث جريئ
حيــاة. أشــكر لويــاك وأتمنــى المشــاركه مــرة أخــرى فــي هــذا 

البرنامــج.

سعود الشطي
برنامج صغار لوياك

My name is Saud al Shatti, I joined Little Loyacers 
Program and Since joining, my participation in 
this program has made me grow. It was a special 
experience because I depended on myself for 
the first time in my life. Everyone was caring and 
cooperative which led me to gain great experiences 
and knowledge in a short span of time. I especially 
enjoyed being a team player, and understanding 
the importance of being in a team, which led me to 
have a stronger, and bolder personality. I learned that 
positivity is a way of life. I would like to thank LOYAC 
and hope to be included in future program. 

Saud al Shaiti
Little Loyacers Program

PERSONAL
AND PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT
(GLOBAL)
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التنمية الذاتية
و المهنية 
)عالميًا(

PERSONAL
AND PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT
(GLOBAL)
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DLA PIPER, United Arab Emirates

 DLA PIPER، دولة اإلمارات العربية المتحدة  

يقــدم لويــاك للطــاب الدارســين للقانــون فــي ســنتهم الثالثة 
والرابعــة فرصــة للعمــل فــي مجــاالت القانــون التــي يفضلــون 
تطويــر مهاراتهــم فيهــا، إذ أن هــذه الفرصــة تتيــح للطلبــة 
التعــرف علــى مجــاالت القانــون مــن أجــل اختيــار أي تخصــص 
معيــن مرتبــط بدراســتهم لتطوير مهاراتهــم القانونيــة، وفي 
هــذا العــام تــم إبتعــاث كل مــن عبدالعزيــز المســلم و فضــه 
الخالــد إلــي دي إل إيــه بيبــر فــي دبــي مــن أجــل إكتســاب خبــره 

فــي مجــال القانــون
و مــن جهتهــا قالــت فضــه الخالــد” إبتعاثــي إلــي برنامــج دي إل 
إيــه بايبــر فــي دبــي أكســبني خبــرة أحتــاج إليهــا قبــل أن أتخــرج 
مــن كليــة القانــون، إذ أن هــذه الفرصــة ســمحت لــي بتطويــر 
ــون  ــتي للقان ــم دراس ــبتها بحك ــي إكتس ــة الت ــي القانوني خبرت
وتطبيقهــا عمليــا وبالتالــي أدي ذلــك إلــي تطويــر الفهــم لــدي 

بكيفيــة عمــل النظــام القانونــي فــي الشــرق األوســط.

This year both Abdulaziz Al-Musalam and Fudhah 
Al-Khaled were sent to DLA in Dubai. Fudhah AL-
Khaled stated, “My participation in Dubai helped 
me get the experience I needed before graduating 
from law school, this opportunity made me evolve 
and take what I have learned and apply it practically, 
increasing my understanding of how the law system 
functions in the Middle East.”
 
At the internship, Law students in their third and 
fourth year have the opportunity to work in different 
practices within the legal environment, helping 
students decide which areas of law they wish to 
pursue.
 

 (IFAD/Italy) International Fund for Agricultural Development
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 (IFAD/Italy) International Fund for Agricultural Development
) IFAD( الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - إيطاليا

ــاريع  ــل مش ــة لتموي ــة الزراعي ــي للتنمي ــدوق الدول ــئ الصن أنش
التنميــة الزراعيــة فــي المقــام األول إلنتــاج األغذيــة فــي البلــدان 
الناميــة. ويتــم ترشــيح الطلبــة لهــذا البرنامــج مــن التخصصــات 

التاليــة : االقتصــاد والتمويــل وطــاب المحاســبة.

وفــي هــذا الصيــف إبتعثــت لويــاك المتــدرب بــدر الناصــر للعمــل 
ــث أن  ــا، حي ــي روم ــة ف ــة الزراعي ــي  للتنمي ــدوق الدول ــي الصن ف
ــج  ــن البرام ــزء م ــون ج ــً ليك ــً قوي ــه دافع ــة أعطت ــذه التجرب ه
التــي تقــدم فــي مجــال التنميــة المســتدامة مــن أجــل خلــق 
فــي  يعيشــون  الذيــن  لألشــخاص  أفضــل  معيشــية  بيئــة  

ــة ــق الريفي المناط

The International fund for agricultural development 
was primarily established for funding projects in 
agricultural development in developing countries. 
Intern for this program are chosen among students 
of economics, Finance, and Accounting.
 
This summer, LOYAC supported Bader AlNasser in 
his professional development experience at the IFAD.  
His internship acted as a substantial stepping stone 
to a strong career in economic development.  Mr. 
AlNasser is now a researcher at the Kuwait Fund for 
Arab Economic Development.
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Pennsylvania School for Global Entrepreneurship (PSGE)

برنامج جامعة بنسيلفينيا للقيادة المبتكرة

يقــدم PSGE  فــي جامعــة ليهــاي برنامــج للقيــادة المبتكــرة، 
ــات  ــن الثقاف ــا بي ــع   م ــل تجم ــة عم ــال بيئ ــن خ ــا م وتطبيقه

المختلفــة لطــاب المــدارس الثانويــة
الهــدف الرئيســي مــن هــذا البرنامــج هــو ريــادة األعمــال، وذلــك  
ــج  ــذا البرنام ــق ه ــن طري ــاب ع ــابيع،  فالط ــرة  4 أس ــال فت خ
تصبــح لديهــم القــدرة علــى  تطويــر أعمالهــم  والتعــرف 
علــى بيئــة إدارة األعمــال ولــه تأثيــر إيجابــي فــي توضيــح التنــوع 

ــات. ــى المؤسس ــا عل ــات وأثره ــاف الثقاف ــي إلخت اإليجاب
ــن، و  ــو الجبي ــل أب ــن فيص ــال كل م ــم إرس ــام ت ــذا الع ــي ه وف
فهــد الغانــم، و رنــا وائــل إلــي معهــد أيــا كــوكا فــي جامعــه 
تطويــر  أجــل  مــن  األمريكيــه  المتحــده  بالواليــات  ليهــاي 

القياديــه مهاراتهــم 
ومن جهته قال فيصل أبو الجبين أن فوزي بجائزة

“hctip xedi” مــع صديقــي فهــد الغانــم كان مــن أعظــم 
اإلنجــازات التــي حققتهــا فــي حياتــي، ففكــرة فوزنــا بالمركــز 
هــذه  فــي  تركيزنــا  و  والشــاق  الجــاد  عملنــا  نتيجــة  األول 
حدودنــا  هــي  الســماء  أن  نــدرك  جعلتنــا  رائعــة  المســابقة 
وأن جميــع األحــام مــن الممكــن تحقيقهــا إذا أردت ذلــك  

بالفعــل.

PSGE Entrepreneurship program provides innovative 
leadership, applied management and cross-culture 
learning experiences for high school students. The 
main focus is to enhance their business and industry 
knowledge that will help them demonstrate a positive 
impact in their own culture.
 
Faisal Abueljubain, Fahad AlGhanim, and Rana 
Wael were among the lucky ones who attended this 
prestigious program this year.
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(WYSE) International Leadership Programme / Italy
برنامج وايز لتنمية المهارات القيادية / إيطاليا

برنامــج يمتــد لفتــرة ١٢ يومــً يهــدف لتنميــة المهــارات القياديــة 
لــدى الشــباب المشــاركين فيــه، حيــث يركــز برنامــج وايــز علــى 
بالقضايــا  للتفكيــر  المشــاركين  إلهــام  و  القيــادة  روح  زرع 
ــرة  ــق نظ ــة لخل ــم فرص ــة. وإعطائه ــورة مختلف ــة بص العالمي
توحيــد  خــال  مــن  فيــه،  يعيشــون  الــذي  للعالــم  جديــدة 
المبــادئ المشــتركة وخلــق أرضيــة واحــدة بيــن شــباب العالــم. 
وقــد شــاركت لويــاك هــذا العــام فــي برنامــج وايــز إلعــداد 
القــادة بأربــع مشــاركين مــن كل مــن لويــاك الكويــت و لبنــان و 
األردن. وفــي هــذا البرنامــج أعطــي المشــاركون غديــر وســاندرا 
وحســن وصفــاء الفرصــة واألدوات لكــي يســاهموا فــي خلــق 
عالــم أفضــل. ومــن جهتهــا قالــت الطالبــة صفــاء العوضــي 
لقــد تــم إختيــاري مــن ضمــن الطلبــة الذيــن شــاركوا فــي 
ــا، وهنــاك تعرفــت علــى الكثيــر مــن  ــز” فــي إيطالي برنامــج “واي
األشــخاص الشــغوفين والراغبيــن فــي تغييــر العالــم وجعلــه 

ــل . ــً أفض مكان
وأضافــت و أكثــر مــا ألهمنــي فــي هــذه الرحلــة هــو أننــي 
شــعرت بأننــي وجــدت أرضيــة مشــتركة مــا بيــن جميــع ســكان 

ــر. ــكل كبي ــابه بش ــا نتش األرض وأنن

This 12-day program aims to develop leadership skills 
among participating youth, giving them a different 
outlook on the world they live in, through activities 
that promote awareness and open mindedness.
 
This year LOYAC participated in WYSE with 4 
participants from LOYAC Kuwait, Lebanon and 
Jordan. Safaa Al-Awadhi stated that: “I was chosen 
to be one of the four participants in WYSE and there 
I got to know so many passionate people who are 
willing to make a change in the world and make it 
better. The most inspiring aspect of this trip was that 
I felt like I found a common ground between every 
single person on earth, we are very much alike.”
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B O O K Youth Enrichment Camp / Sri Lanka
برنامج التنمية الذاتية في / سريالنكا

تحــت قيــادة وإشــراف ٥ مرشــدين تــم دمــج المشــاركين فــي 
مــع  بالتعــاون  لويــاك  نظمتــه  والــذي  ســيريانكا  معســكر 
المخيــم   برنامــج  وكان  الرحــات”،  لتنظيــم  رحالــه  “شــركة 
ــاعدة  ــي مس ــك ف ــاهم ذل ــرات و س ــن المغام ــر م ــه الكثي في
ــز  المشــاركين فــي التعــرف علــى قيمهــم الشــخصيه، وتعزي
يمكــن  والتــي  البرنامــج  خــال  لديهــم  القيــادة  مهــارات 

تطبيقهــا فــي الحيــاة العمليــة والمهنيــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن األنشــطة شــملت مشــاهدة معالــم 
وركــوب  األساســيه،  الطبــخ  مهــارات  وتعلــم  المدينــه، 

الســفاري. رحــات  و  الجبــال،  وتســلق  الدراجــات، 
ــن  ــت م ــد تعلم ــد لق ــعل أحم ــب مش ــال الطال ــه ق ــن جهت م
هــذه الرحلــة العطــاء بــدون أي توقعــات وبــدون أي مــردود، 
باإلضافــة إلــي أن المــال ال يمكنــه أن يشــتري الســعادة، وأن 
ــعر  ــى تش ــب حت ــو الح ــاة ه ــذه الحي ــي ه ــه ف ــا تحتاج كل م

بالســعادة.
 

كمــا اضــاف الطالــب كريــم المطــوع أن هــذه التجربــة بــا 
ــة أخوضهــا حتــى األن، و أتطلــع األن  شــك كانــت أفضــل تجرب

ــاك. ــع لوي ــة م ــي القادم ــى تجربت إل
 

The participants of the Sri Lanka youth Enrichment 
Camp, which was organized by LOYAC in collaboration 
with Rahhalah, helped the participants discover their 
personal values, improve their leadership skills and 
emphasized in applying this to their educational and 
professional lives.

When asked about lessons learned, Mishal Ahmad 
said “I learned to give without any expectations, and 
that money doesn’t bring happiness, rather, love 
brings happiness.”

Another student, Kareem AlMutawa said “this 
experience without a doubt has been the best 
experience of my life” and that he looks forward to 
future experiences with LOYAC.
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COMMUNITY 
OUTREACH 

(LOCAL)

البرامج 
التطوعية
)محلياً(
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B O O K

The Program Results
نتائج البرنامج

Beneficiaries: 80+

Team: 46

Home: 9
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The Program Results

Homes Program
برنامج هومز 

فريــق تطوعــى بــدأ ترميــم وتجديــد المنــازل  لألســر المحتاجــة 
والمتعففــة داخــل وخــارج دولة الكويــت بهدف رســم الفرحة 
علــى وجــوه افــراد االســرة وتوفيــر حيــاة افضــل لهــم ثــم ركــز 
ــم  ــم ترمي ــة ٢٠٠٧  ت ــذ بداي ــه. و من ــي العام ــم المبان ــى ترمي عل
عــدة منــازل فــي مختلــف مناطــق الكويــت و بعدهــا امتــد إلــى 
ترميــم منــارل و مراكــز ذوي اإلحتياجــات الخاصــة فــي كل مــن  
لبنــان و االردن اتســاقً مــع اهــداف  لويــاك  . و اســتطاع برنامــج 
هومــز هــذا العــام الوصــول الــى بعــض الشــركات لرعايــة 

برنامجــه  مثــل شــركة ابيــات والشــركة األهليــة للتأميــن.

انجازات البرنامج:

•   وصل عدد المنازل التي تم ترميمها إلي ٩ منازل داخل  
       الكويت وهو رقم قياسي تحقق هذا العام.

•  زيادة  عدد المتطوعين فى البرنامج  ليصبح اجمالى 
      عددهم 4٦ متطوع ومتطوعة .

•  االستعانة بمهندسين لتقديم المشوره
• عقد ورشة عمل بعنوان تشطيبات بيت العمر قدمها 

     مشكورًا لنا المهندس / عبد الرحمن الشمرى
•  التعاون مع شركة داو كيميكال فى توزيع كسوة 

      العيد والعيدية  على أطفال االسر المحتاجه فى عيد 
      االضحى  .

•  التعاون مع مركز اسنان تاور قى توزيع كسوة العيد   
     على االسر المحتاجة قى شهر رمضان لعيد الفطر 

      المبارك .
•  توزيع مواد تمونينة لاسر المحتاجة التى سبق ان تم 

      تجديد منازلهم  
• التعاون مع جمعية المهندسين فى مساعدتهم 

     لتوزيع المواد التمونية لألسر المحتاجة في شهر رمضان.

The volunteering team begun with renovating and 
renewing housing for families in need; in and out 
of Kuwait. Our goal was to simply see a smile on 
family members faces and to improve their standard 
of living. After that, we concentrated on renovating 
public buildings. Since its inception in 2007, the 
program succeeded in renewing numerous houses 
and public space in different locations all over Kuwait, 
and in Lebanon and Jordan. 

Achievements:

• Loyac has created a record of renovating 9 houses in   
  Kuwait in 2015 only.
• Increasing the number volunteers up to 46 volunteers 
  of both men and women.
• Hosted workshops titled ”Building your Dream Home“ 
  thanks to the Engineer Abdul Ramadan Al Shamiri.
• Providing Eid Clothing and Eid related gifts to families 
  in need in Eid Al Ath’ha with the support of Dow  
  Chemical.
• Providing Eid Clothing and Eid related gifts to families  
  in need in the Holy Month of Ramadan, and Eid al Fitir  
  in collaboration with Asnan Tower
• Distributing food and items to families in need that 
   had renewed housing.
• Collaboration with the Kuwait Engineering Society in 
  helping with distributing food and items to families in 
  need in the holy month of Ramadan.
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B O O K  Success Story
قصة نجاح  

قالــت المتطوعــة فجــر أســد فــى عــام ٢٠٠٧ بــدأت العمــل بــدوام 
ــات  ــع االعان ــت أتاب ــاك ، وكن ــج لوي ــد برام ــي أح ــت ف ــي و تطوع جزئ
للعمــل بــدوام جزئــي واألعمــال التطوعيــة المتوافــرة بموقــع لويــاك  
ولفــت انتباهــي اعــان عــن لجنــة هومــز ورغبتهــم بمتطوعيــن مــن 
كا الجنســين فقمــت باالستفســار عــن طبيعــة عمــل هومــز و راقــت 
لــي الفكــرة وقــررت أن أشــارك معهــم فــي أول منــزل والكائــن  فــي 
منطقــة صبــاح الســالم و باألخــص لســكن المطلقــات واألرامــل، و من 
ثــم بــدأت مســيرتي مــع هومــز منــذ ذاك العــام وقمــت بالعمــل فــي 

عــدة منــازل فــي مناطــق متفرقــة مــن البــاد وخارجهــا.
وأنضــم  فتــاة  كونــي  صعبــة  الفكــرة  أن  شــعرت  البدايــة  فــي  و 
ــراري  ــن باص ــا، لك ــام به ــواعد للقي ــال ذوي س ــب رج ــل يتطل ــى عم ال
وعزيمتــي تخطيــت هــذا العائــق ورأيــت أنــه مــن الممتــع كســب 
فــي  تفيدنــي  قــد  جديــدة  أشــياء  وتعلــم  مختلفــة  مهــارات 
المســتقبل عنــد تكويــن أســرتي وبنــاء منزلــي ان شــاء اهلل، وأيضــا 
اجتهــدت فــي اقنــاع أســرتي التــي رفضــت فكــرة إنضمامــي كونــي 
فتــاة واعمــل عمــل الرجــال وكيــف لــي أن أدخــل وأخــرج مــن المنــزل 
بلبــس “البلســوت” و أنــا مليئــة باألصبــاغ واألتربــة. ولكــن بعــد عــدة 
محــاوالت مــن االقنــاع قــررت أســرتي الموافقــة مــع توقعاتهــم 
ــع  ــأضعف وأتراج ــي س ــيرتي وأنن ــتكمال مس ــتطيع اس ــن أس ــي ل بأنن
ــراري  ــن اص ــا زاد م ــادرة، ومم ــي ق ــع أنن ــت للجمي ــة ، فأثب ــد التجرب بع
أننــي بعــد عملــي فــي المنــزل االول أصبــت بمــرض الســكر والــذي 
أرقدنــي فــي المستشــفى، وتطلــب رعايــة وإعــادة تنظيــم نمــط 
حياتــي وتنظيــم وجباتــي الغذائيــة مــع التنســيق بجرعات األنســولين، 
ولكــن وهلل الحمــد اســتطعت أن أزاول عملــي و أن اكمــل طريقــي 
فــي التطــوع بــل وزاد شــغفي للتطــوع ومســاعدة الغيــر وزيــادة 
االيجابيــة فــي حياتــي كونــي أرى األســر المتعففــة والصعوبــات التــي 
يعيشــونها واألمــراض المســتعصية التــي نراهــا فــي أبنائهــم وال نــرى 

منهــم اال الشــكر هلل ســبحانه وتعالــى.
وبعــد وقوفــي واصــراري لهــذا العمــل خاصــة،  رأى أبــي حبــي لعمــل 
الخيــر وبعدهــا كان الدافــع لــي وال أنســى أنــه زرع بــي حــب الخيــر 
ودائمــا يــردد علــى مســامعي:))الحمدهلل اهلل ماقصــر معــاي ليــش 
أقصــر مــع النــاس((، وهــذه الجملــة رأيتهــا بــأم عينــي فقــد مــن 
اهلل علينــا بالنعــم والعطايــا وكل ذلــك بســبب تقديــم الخيــر وبــذل 
النفــس لمســاعدة المحتاجيــن وال أنســى فضــل أمــي فــي عــدم 
وتشــجيعها  هومــز  لجنــة  مــع  التطــوع  فــي  لقــراري  معارضتهــا 

ــي . ــم ل الدائ

“I used to follow advertisements for part time jobs and 
volunteering opportunities through LOYAC’s website and 
an advertisement about Homes caught my attention. I loved 
the idea, and decided to participate with them on their first 
home which was located in Sabah Al Salem; specifically 
houses of the divorcees and widowers. This was the start 
of my participation with Homes Program since 2007. 
Since then I have worked on many houses in different 
areas across the country and abroad. At first, I felt like it 
was difficult being a female and doing work that requires 
physical strength, but with my determination I was able to 
overcome this obstacle. I realized it was enjoyable to learn 
different skills and learn new things that will benefit me in 
the future when I decide to build my own family. On top of 
that, I was able to convince my family who initially rejected 
the idea of me joining this program and going in and out 
of my house dressed in an overall drenched with paint 
and such. However, after many attempts of persuading 
my family they agreed to let me participate. Although they 
expected me to back out, I have proved to everybody that 
I am capable which has strengthened my determination. 
After working on my first home I was diagnosed with 
diabetes which hospitalized me and required me to change 
my lifestyle and diet to accommodate my insulin doses. 
Thankfully I was able to continue my work and pursue 
volunteering with a higher degree of passion to help 
others and become more positive in my life from seeing 
the difficulties that some of the families go through and 
the illnesses that we see in their children and despite that, 
all I saw was their gratefulness to God.  My stance and 
determination to this job made my father see my love for 
volunteering, and after that he became very supportive and 
kept on repeating to me that God has blessed us with so 
much, therefore we need to give back to people. This is all 
in the forefront of my mind, because we are truly blessed 
and I attribute all of that to doing good, and selfless acts of 
kindness to help others.” - Fajer Asad
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Service is my joy 
برنامج التطوع سعادتي

عاونــت لويــاك مــع مراكــز ومؤسســات إجتماعيــة  لتوفيــر فــرص 
تطوعيــة للطلبــة مــن ســن ١٣-٢٧، وينقســم البرنامــج إلــي قســمين، 
القســم األول يتعلــق بالتعــاون مع المراكــز والمؤسســات اإلجتماعية 
القائمــه، أمــا القســم الثانــي فهــو عبــاره عــن لجــان تطوعيــه أنشــأت 

خصيصــا إلســتيعاب العــدد الكبيــر مــن الطلبــه المتطوعيــن.

انجازات البرنامج:

ــز  ــن المراك ــد م ــع العدي ــاون م ــام التع ــذا الع ــج ه ــتطاع البرنام • إس
والمؤسســات اإلجتماعيــة وهــي  مركــز الخرافــى ألنشــطة االطفــال 
المعاقيــن، فريــق عبيــر٢ التطوعــي  لــذوى االعاقــة الذهنيــة،  جمعيــة 
الهــال االحمــر الكويتــى، معهــد البرادايــس للتدريــب االهلــى، دار 
المســنين ) نســاء – رجــال (، الجمعيــة الكويتيــة لرعايــة المعاقيــن، 
الكويتــى  النــادى   ،HCCAK الــدوان،  لمتازمــة  الكويتيــة  الجمعيــة 

ــن . ــى  للمعاقي الرياض
•  إســتطاع البرنامــج هــذا العــام  االتفــاق مــع مراكــز التطــوع  علــى 
ــهيل  ــك لتس ــنه، وذل ــن ١٩ س ــدال م ــن ١٥ ب ــن س ــن م ــول المتطوعي قب
عمليــة تســجيل اكبــر عــدد مــن الشــباب فــى المراكــز، وقــد تــم 
التــى تخــدم  توفيــر اكثــر مــن ٧٠٠  مقعــد للطــاب فــى المراكــز 

الفئــات الخاصــة
•  أنشيءالبرنامج هذا العام ثاثه لجان تطوعية وهي:

أوال لجنة إعادة تدوير النفايات اإللكترونية:
  والتــي تهــدف الــى تجميــع االجهــزة االلكترونيــة  ومــن ثــم تصنيفها، 
و محاولــة إعــادة إصــاح مــا يمكــن  صيانتــه مــن هــذه االجهــزة  للتبــرع  
بهــا الــى  مــن يســتحق مــن المعوزيــن مــن  االســر المتعففــة واللجــان 

الخيرية وقد تم التبرع بأكثر من ٥٠    
 جهــاز لألســر المحتاجــة بعــد إعــادة تدويرها.أمــا مــا تبقــي مــن هــذه 
فنيــة ولوحــات  تحــف  تصميــم  فــي  إســتخدمت  فقــد  القطــع 

ثانيا:  اللجنة السياحية:
إلــي أهميــه تعريــف الشــباب بمعالــم الســياحية فــى     هدفــت 
الكويــت لزيــادة وعــى الشــباب بعــادات وتقاليــد االبــاء واالجــداد و 
بجمــال الوطــن ومــا يحتــوى  مــن اماكــن  تســتحق  الزيــارة والمعرفــة 
بهــا، فإهتمــت بتوعيــة الجمهــور باألماكــن الســياحية الموجــودة 

ــا. ــف وغيره ــل المتاح ــت مث ــي الكوي ف

ثالثا: اللجنة الصحية
  هدفــت إلــي توعيــة المجتمــع باهميــة الغــذاء الســليم لإلنســان 
والطفــل لمــا نــراه فــى الوقــت الحاضــر مــن انشــار الســمنة المفرطــة 
ــدى  ــة بم ــى التوعي ــزت عل ــا،  فرك ــة ابنائن ــى صح ــلبية عل ــا الس واثاره

ــليمة. ــة الس ــة التغذي أهمي

Students between the ages of 13-27 get the the 
opportunity to help those less fortunate by taking 
part in volunteering committees and lending a helping 
hand at Kuwait’s many volunteering centers.

Achievements:

• LOYAC sent volunteers to the following centers: Al 
Kharafi Center for Special Needs, Abeer Two, Kuwait 
Red Crescent Society, Paradise Rehabilitation 
Institute, Elderly Home, Kuwait Handicapped Society, 
Kuwait Society for Disabled Athletes, and KACCH.
•  The program provided 700 volunteers at centers.
•  The Awareness Committees:

Recycling committee
This committee collected and donated electronic 
devices to families in need and charitable 
organizations, what was left was used as art pieces. 
More than 50 devices were given to families in need 
after being recycled. 

The touristic Committee
This committee educated the youth about the many 
touristic sites in Kuwait, in order to increase their 
knowledge about our customs, traditions and the 
beauty of our country

The Health Committee
Due to the wide spread of obesity in kuwait, this 

committee increased the society’s awareness on the 

importance of health and nutrition and the impact it 

has on adults and children alike.
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قصة نجاح  

قصة نجاح:

ــاك  ــة لوي ــي مؤسس ــواري ف ــة مش ــت بداي ــدر “ كان ــل الحوي وائ
فــي التطــوع و كانــت هــذه البدايــه االتــي جعلتنــي أتعــرف 
الناحيــه  مــن  الصحيــح  بشــكلها  التطوعــي  العمــل  علــى 
التنظميــة والمســؤولية وتدرجــت كمشــرف فــي الجمعيــه 
ــه اشــراف  الكويتيــه لرعايــة المعاقيــن، والتــي كانــت اول تجرب
المســؤولين  بمتابعــة  وتمثلــت   لويــاك  مؤسســة  فــي  لــي 
علــى الطلبــة المتطوعيــن، حيــث إســتطعت بعــد ذلــك تجــاوز 
المرحلــه االشــرافيه االولــى بنجــاح واكتســبت خالهــا  مهــارات 
ــي  ــؤول ف ــوع كمس ــع المتط ــل م ــا التعام ــن ابرزه ــده م عدي
ــاوز  ــديه تتج ــات جس ــع اعاق ــل م ــا نتعام ــة انن ــوع ، خاص التط
٠٩ بالمئــه و كانــت عاقتــي كمشــرف مــع المتطوعيــن مليئــه 

بالمحبــه واالحتــرام .

الثانيــه  الفتــره  الــى  انتقلــت بعــد ذلــك  الحويــدر”و  وأضــاف 
ــم   ــر2  ث ــز عبي ــا مرك ــه وبعده ــس الجمعي ــي نف ــراف عل باالش
مشــاركتي  تمــت  ذلــك  بعــد  مــن  و  الخرافــي  مركــز  إلــي  
ــاك وكانــت  ــه جديــده فــي االشــراف مــع صغــار لوي فــي تجرب
المســتوى  علــى  لــي  بالنســبه  نوعيــه  نقلــه  التجربــه  هــذه 
مؤسســة  فــي  تجربتــي  ان  فيــه  الشــك  وممــا  الشــخصي، 
ــم  ــارات  التنظي ــق بمه ــا يتعل ــر فيم ــي الكثي ــت ل ــاك اضاف لوي
فــي الجانــب االداري و الميدانــي، باإلضافــة إلــي أننــي تعلمــت 
مــن  المســؤلين و العامليــن فــي مؤسســة لويــاك روح العمــل 

بالعطــاء واالجتهــاد شــكرا لويــاك.

Success Story

“My story with LOYAC started with volunteering 

and this has helped me learn about organization 

and responsibility. I was a supervisor in the Kuwaiti 

Handicap society, and this was my first supervisory 

role in LOYAC; which entailed following up with the 

student volunteers. My relationship as an advisor 

with my volunteers was filled with love and respect. 

After that I was able to surpass this role and gain a lot 

of experience from dealing with individuals that are 

90% physically disabled, later on I moved to another 

center called Abeer Two, then to Al-Khorafi Centre. It 

is without a doubt that my experience in LOYAC has 

added a great value to my civil, social, and managerial 

skills. In addition to that I have learned a lot from the 

people in LOYAC and their giving nature and hard 

work, thank you LOYAC.”- Wael Al-Howader
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البرامج
التطوعية
)عالميًا(

COMMUNITY 
OUTREACH 

(GLOBAL)
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B O O K Homes | Jordan and Lebanon
هومز | األردن و لبنان

يهــدف  المشــروع إلــي ترميــم منــازل  والمبانــي العامــة  لألســر 

ــية  ــروف معيش ــم بظ ــان واألردن لتزويده ــي لبن ــه ف المتعفف

صحيــة وآمنــه. فــي هــدا البرنامــج ينضــم شــباب مــن الكويــت  

ــان واألردن لخدمــة المجتمــع،  إلــى فريــق مــن كال البلديــن لبن

والتعــرف علــى بعضهــم البعــض واستكشــاف ثقافاتهــم 

ــل  ــي ورش عم ــباب ف ــاركة الش ــى مش ــة إل ــة باإلضاف المختلف

مختلفــة تهــدف لبنــاء روح الفريــق الواحــد وتعزيــز المهــارات

 ٢٢ مــن  إســتمرت  رحلــه  فــي  هومــز  فريــق  إنطلــق  وقــد 

ــر إلــى المملكــه األردنيــه الهاشــميه فــي  ســبتمبر إلــى ١ اكتوب

ــاه،  ــاء،  دورات مي ــارب م ــم مش ــل ترمي ــن أج ــا، م ــه مأدب منطق

تركيــب مقاعــد، وصيانــه كاملــه  لمدرســة فــي حــي فقيــر 

فــي األردن،حيــث شــارك ٤ متطوعــون مــن لويــاك الكويــت 

ــل . ــذا العم ــي ه ف

This project aims to renovate houses and public 

buildings for underprivileged families in Lebanon 

and Jordan, providing them with a healthy and safe 

living environment. In this program a group of Kuwaiti 

youth join teams in both Lebanon and Jordan for the 

purpose of community service.

The Homes team has embarked on a journey from the 

22nd of September to the 1st of October to Madaba 

in Jordan, where they renovated a local school and 

water well.
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Centre for Civil Society and Community Service
مركز المجتمع المدني والخدمة المجتمعية

نظمــت لويــاك ورشــة عمــل فــي لبنــان بالتعــاون مــع مركــز 
المجتمــع المدنــي والخدمــة المجتمعيــة لمــدة أربعــة أيــام 
فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت، وصمــم هــذا البرنامــج 
للشــباب العــرب لتزويدهــم بالمهــارات الالزمــه لتنميتهــم 

الذاتيــة و المهنيــة، وقــد أرســلت لويــاك هــذا العــام :

• شيرين حجي

• حمد العتيبي

• محمد فؤاد

•  ساره كنان

• براك الجسار 

إلى لبنان ليمثلوا لوياك الكويت .

LOYAC Lebanon has developed the 4-day workshop 
in Lebanon in cooperation with the Centre for 
civil Society in the American University of Beirut. 
This program is tailored by Arab youth in order to 
provide them the necessary skills for self and career 
development. This year LOYAC sponsored:

• Shireen Haji

•  . Hamad Al-Otaibi

• Mohammad Fouad

• Sara Kanan

• Barrak Al-Jassar

Attended from LOYAC Kuwait.
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Beneficiaries: 10,000+ 

Volunteers: 15

The Program Results
نتائج البرنامج
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The Program Results

Kuwait 4 Kenya  (K4K)
برنامج الكويت من أجل كينيا

المجتمعــات  مــع  وثيــق  بشــكل  للعمــل  البرنامــج  يهــدف 
الفقيــرة  إلقامــة المشــاريع المســتدامة التــي تســهم فــي 
التخفيــف مــن حــدة الفقــر وتزويــد النــاس بالســبل الالزمــة 
لتحســين مســتواهم المعيشــي. إذ يوفــر هــذا البرنامــج فرصة 
القضايــا  المناقشــات حــول  الثقافــات، وتبــادل  بيــن  للحــوار 
المتعلقــة بالشــباب، واالنخــراط فــي أنشــطة مكثفــة  مثــل 
ــة  ــا  كفيل ــة كيني ــت رحل ــام كان ــذا الع ــي ه ــة ف ــاء والزراع البن
بتنويــر عقــول و اثــراء أرواح شــباب لويــاك العربــي، حيــث  شــهد 
المجتمعــات  فــي  المؤســفة  الظــروف  علــى  المتطوعــون 
الريفيــة فــي كينيــا. العطــش، الجــوع، المــرض، و عــدم القــدرة 
علــى إرســال أطفالهــم الــى المــدارس للحصــول علــى أبســط 
حقوقهــم فــي التعليــم الــالزم لتحريرهــم مــن حياتهــم 
التــي تعانــي مــن كل أوجــه الفقــر. حيــث عايشــوا حيــاة صعبــة 
و شــاقة فــي هــذه البقعــة مــن االرض المليئــة باالمــراض، و 
أدركــوا حينمــا أمضــوا الســاعات فــي الحفــر و تجريــف  المجرى 
أنهــم لديهــم قــدرة هائلــة و وســائل تمكنهــم مــن معالجــة 
هــذا المجتمــع و مــد يــد العــون لــه. فــي نهايــة البرنامــج، نجــح 
متطوعــوا لويــاك والــذي بلــغ عددهــم ١٥ متطــوع  فــي إنشــاء 
ــدد  ــد ع ــى تزوي ــدرة عل ــه الق ــف و لدي ــرب نظي ــاه ش ــام مي نظ
هائــل يصــل الــى ١٠،٠٠٠ رجــل و امــرأة و طفــل فــي إحــدى القــرى 

ــف. ــرب النظي ــاء الش ــة بم الكيني
و قــال الطالــب طــارق حــرزاهلل فــي كينيــا تعلمت أنني شــخص 
ــدى  ــة ن ــا الطالب ــتحيل، أم ــق المس ــي تحقي ــتقل و بإمكان مس
ــتقبل  ــي المس ــد ف ــكل تأكي ــع ب ــي أتطل ــت أنن ــلم فقال المس
ــة،  ــج التطوعي ــذه البرام ــل ه ــي مث ــرف ف ــون ط ــترك وأك أن أش
ــل  ــذا العم ــن ه ــه م ــعادة المتحقق ــدى الس ــعرت بم ــد ش فق
ــها  ــي يعيش ــيطة الت ــاة البس ــر الحي ــة تقدي ــي، وأهمي التطوع

ــاك. ــراد هن ــم األف معظ

The K4K Program provides an opportunity for 
the youth to work closely with disadvantaged 
communities to establish sustainable projects that 
contribute to alleviating poverty and assisting with 
access to basic life necessities such as health, 
and shelter. This year’s trip to Kenya exposed the 
volunteers to the rural aspects of Kenya and their 
hardships. The primary goal of this year’s trip was 
to create a system that provides a clean supply for 
10,000 villagers in Utange, Kenya. Tareq Hirzalla in 
Kenya stated, “I have learned in Kenya that I am 
an independent individual and I can achieve the 
impossible” Nada Al Musallam said, “I look forward 
to the future and I hope to be part of such a program 
once again. I was overwhelmed with happiness from 
this experience and I understand the value of a simple 
life that most people here live”
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AFFILIATES المؤسسات التابعة
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برنامج الرقص االستعراضي
تمنــح )البــا( الفرصــة للشــباب الستكشــاف الرقــص كفــن للتعبيــر عــن 
الــذات و التــي تــرى األكاديميــة أنــه أقــوى بأضعــاف مــن الكلمــات. 
ــات  ــالل الفعالي ــن خ ــباب م ــة للش ــة المطلوب ــا( التغطي ــر )الب ــذا توف ل

ــم. ــة مواهبه ــم و تنمي ــيلة لدعمه كوس
نقــدم صفوفــً فــي رقــص الهيــب هــوب و الباليــه والرقــص المعاصــر 

و رقــص البوليــوود لــكاًل مــن الصغــار والكبــار.

المسرح
ُتوّفــر )البــا( صفوفــً مســرحيًة و ورش عمــل لبنــاء أســس التمثيــل 
ــة  ــغفهم وتنمي ــاد ش ــل إيج ــن أج ــنة م ــدار الس ــى م ــن عل للموهوبي
خــالل  مــن  الثقافــي  ومفهومهــم  قدراتهــم  وإثــراء  مواهبهــم 

الدرامــا.

ــً  ــا( العــام الماضــي  مــا يقــارب مــن  ٧٤ طالب إســتفاد مــن برامــج  )الب
مــن خــالل العديــد مــن ورش العمــل والعــروض موزعــة كمــا يلــي:

مجــال الرقــص: ٢٨ مــن الراقصيــن )الهيــب هــوب و الرقــص 
المعاصــر و البريــك دانــس و الباليــه(؛

مجال المسرح: ٣٢ ممثل؛
مجال اإلخراج المسرحي : 2 مخرج مسرحي؛

مجال الموسيقى: ١٢ عازف و مطرب.
 

إنجازات ٢٠١٥:

مارس
-مسرحية ’من هوى األندلس‘ برعاية و حضور سمو رئيس 

    مجلس الوزراء.

ابريل
-  حفل ’أصوات شابة‘ الموسيقي 

      في دار اآلثار اإلسالمية.
- حفل موسيقي راقص بالتعاون مع فرقة الرقص 

     اإليطالية: النوته ديال تارانتا )ليلة العنكبوت( 
-  ورشة عمل الموشحات األندلسية.

مايو
-حفل موسيقي للفنان زيد ديراني في مسرح السالمية.

يونيو
-  ورشة عمل الدراما اإلبداعية - فاطمة القدفان؛ 

- عرض مسرحية   “من هوى األندلس”  ضمن المهرجان الدولي 
    للمسرح الجامعي -  الجامعة اللبنانية األمريكية في لبنان

أغسطس
-   ورشة عمل لينا أبيض؛

- ورشة  عمل الهيب هوب والرقص المعاصر استعدادًا لفعالية  
   “أصوات 3”.

سبتمبر
  -مشــاركة فرقة لوياك الموســيقية في معرض إكســبو ميالنو 

     بإيطاليــا.

Dance Program 
LAPA offers youth a chance to explore dance as an 
art of self-expression that is believed to be twice as 
powerful as words. Thus, LAPA provides the needed 
exposure through events as a way of supporting 
youth’s development. We offer classes at the 
introductory and intermediate levels in hip hop, ballet, 
contemporary, and Bollywood dancing. Classes are 
offered for both children and adults.
  
Theatre Program 
LAPA provides theatre classes and workshops 
necessary to build the foundation for acting and 
directing youth and enrich their cultural repertoire 
in the field of drama. Classes offered are for 
introductory, intermediate, and advanced levels in 
the field of theatre to direct and lead the youth to 
hone their talents and enrich their abilities.

The academy helped develop the talents of nearly 
74 young promising artists through a number of 
workshops and events on the local and international 
levels, distributed as follows:

Dance program: 28 (hip hop, contemporary, 
breakdance, and ballet);
Theatre program: 32 actors;
Theatre direction program: 2 stage directors;
Music program: 12 musicians and singers.
 

2015 Achievements:
March
.Passion in Andalusia’ (Min Hawa Al-Andalus) 
– a play Under the patronage and the attendance of 
His Highness the Prime Minister.

 

April

-Young voices concert at Dar al-Athar al-Islamiyyah 

(DAI);·‘La Notte della Taranta’ (The Night of the 

Spider) – a musical, in cooperation with the Italian 

dance troupe;

·Muwashahat Andalusia (Andalusian performed 

poetry) Workshop.

 

May

Piano recital by Zade Dirani (Salmiya theatre)

 

(young voices)
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Lebanon
Established

in 2009

لبنان
تأسست سنة
٢٠٠٩ 

Kuwait
Established

in 2002

الكويت
تأسست سنة
٢٠٠٢ 

Yemen
Established

in 2015

اليمن
تأسست سنة
٢٠١٥ 

Jordan
Established

in 2008

ا�ردن
تأسست سنة
٢٠٠٨ 

LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA)
اكاديمية لوياك للفنون األدائية )البا(

تعتبــر )البــا( أول أكاديميــة غيــر ربحيــة للفنــون األدائيــة و التــي 
الكويــت. تقــدم األكاديميــة  تــم تأسيســها عــام 0102 فــي 
برامــج تعليميــة و ورش عمــل فــي مجــاالت الفنــون المختلفــة 
الغنــاء.  و  الموســيقى  و  االســتعراضي  الرقــص  و  كالمســرح 
كمــا و نؤمــن بــأن الفنــون األدائيــة هــي أداة هامــة لتطويــر 
علــى  مســاعدته  و  العربــي  و  الكويتــي  الشــباب  تمكيــن  و 
تنميــة قــدرات التواصــل و التعبيــر عــن أنفســهم، باإلضافــة 
ــال و  ــة الخي ــز ملك ــدية و تعزي ــم الجس ــاء بقدراته ــى االرتق إل
ــي  ــا ينم ــاعر، م ــم المش ــز و فه ــى التركي ــدرة عل ــين الق تحس

لديهــم روح الفريــق و المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات.

الرؤية 
تطويــر  و  الموهوبيــن  الشــباب  تمكيــن  إلــى  )البــا(  تســعى 
مهاراتهــم فــي مجــاالت المســرح و الرقــص و الموســيقى 
للفنــون  العالجيــة  بالخــواص  العميــق  إليمانهــا  الغنــاء  و 
المواهــب  تقديــم  علــى  تحــرص  لذلــك  و  أنواعهــا،  بشــتى 
فــي الفعاليــات و األمســيات الخاصــة باألكاديميــة و العــروض 

الســنوية. األدائيــة  و  المســرحية 

برنامج الموسيقى
مــن  و  الموســيقى  لهــواة  خاصــة  صفوفــً  )البــا(  تقــدم 
ــم  ــن أفكاره ــر ع ــم و التعبي ــر مهاراته ــى تطوي ــون إل يتطّلع
ــى اآلالت  ــزف عل ــالل الع ــن خ ــة م ــرق متنوع ــم بط وعواطفه

المتنوعــة. الموســيقية 
 

فــي  العــزف  و  الغنــاء  فرصــة  علــى  الموهوبــون  يحصــل 
ــات  ــى الفئ ــمل عل ــام وتش ــدار الع ــى م ــة عل ــات العام الفعالي

التاليــة:
آالت العــود و الجيتــار و البيانــو و الكمــان و آلــة القانــون و النــاي 

و الساكســفون و اآلالت اإليقاعيــة.

   LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA) is an 
academy that empowers the talented youth of Kuwait 
to develop their skills and nurture their passion 
through programs in the fields of theatre, dance, and 
music. LAPA was founded in 2010 out of our deep 
belief in the therapeutic qualities of art in all its forms.
 
LAPA is the first academy in Kuwait that caters to 
all aspects of the performing arts through classes, 
intensive workshops, and performances. We believe 
that performance in particular is a major tool that 
transforms talent and creates highly effective 
performing artists; therefore, we showcase our 
talented youths at major events and annual theatrical 
productions.
 
Performing arts develop the youth’s potential for 
self-expression and communication and helps 
them understand and appreciate life. In addition 
to elevating their verbal and physical abilities, 
performing arts contribute to enriching imagination, 
improving concentration, and better understanding 
of emotions. They also enhance teamwork and 
collaborative decision making. 

Music Program 
LAPA offers private classes to individuals that are 
passionate about music, performers get the chance 
to participate in public events year-round. Instruments 
taught include: oud, guitar, piano, violin, zither, flute, 
saxophone and percussion. This is offered to both 
children and adults.
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أكتوبر
-  الحفل الموسيقي لفرقة إسكندريال؛

- بدء ورش عمل الدراما المسرحية  ’الخيال والتشكيل‘.

    نوفمبر
- الحفل الموسيقي لفرقة حبايبنا بالتعاون مع حديقة  

    الشهيد؛
-فعالية ’أصوات 3‘؛

ــة ورش  ــة و نهاي ــة األكاديمي ــة لطلب ــرحية التجريبي ــروض المس -الع
ــري. ــص التعبي ــل الرق عم

ديسمبر  
لولــوة  العالميــة  الكويتيــة  البيانــو  لعازفــة  الموســيقي  الحفــل 

. الشــمالن 

شركائنا والجهات الداعمة لألكاديمية:

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

شركة داو للكيماويات

إيكيا

شركة زين لإلتصاالت

الشركة الدولية لأللكترونيات

المعهد الفرنسي 

السفارة الفرنسية بالكويت

        

June

·Creative Drama Workshop by Fatima Al-Qadfan;

· Performance of ‘Passion in Andalusia’ (Min Hawa 

Al-Andalus) as part of the International University 

Theatre Festival at the Lebanese American University 

(LAU) – Lebanon.

 

August

· Workshop by Lina Abyadh;

· Hip hop and contemporary dance workshop in  
  preparation for ‘Aswat 3’.

 

September

Participation of the LOYAC dance troupe in Expo 
exhibition in Milano, Italy.

 

October

· Eskenderella (band) concert;

· Commencing the workshops for the drama ‘Fantasy  
   and Formation’ (Al-Khayal wa Al-Tashkeel) – a play.

 

November

· Habayebna (band) concert in cooperation with Al-
  Shaheed Park;

· ‘Aswat 3’ event;

· Experimental Theatre performances by LAPA 
   students, and the conclusion of the dance  
  workshops.

 

December 

The piano recital for the internationally-acclaimed   
  Kuwaiti pianist Lulwah Al-Shamlan.

Our Partner

 
 
Sponsors
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• The under 17 team have finished third efficiently 
and eligibility at the International Verona Peace 
tournament where the number of participating teams 
was a total of 25 European teams.

•  We would like to emphasize our gratitude for the 
Academy’s distinguished sponsors:
.  DOW Chemical Company
.  KOUT Food Group
. Kuwait Financial Centre (Al Markaz)
.  The support of the American School of Kuwait 
which provided us with fields for training the 
female participants.

•  المشاركة في دوري األكاديميات )KAFA( كان له دور  
      مهم في تقدم المشاركين الالعبين وكذلك احتكاكهم 

      وتبادلهم الخبرة مع العبين آخرين لنفس النشاط ولنفس      
      الفئة العمرية المسموح لها بالمشاركة في الدوري.

      وتم حصول فرقنا وبمختلف فئاته العمرية على 
      مراكز متقدمة وكان ذلك بسبب مجهود وإصرار الالعبين 

       وتدريبهم المتواصل وكذلك جهد وإخالص المدربين 
       بتقديم خبرتهم ألقصى مدى.

•  مشاركة الشباب في بطوالت خارج البالد واحتكاكهم 
      مع أكاديميات عالمية أخرى أدى إلى اكتسابهم مزيد 

      من الخبرة تضاف إلى خبرتهم المحلية وارتفاع روح 
      التحدي لديهم للعب الجماعي. وقد حصل الشباب على 

      المركز الثالث عن الفئة العمرية ما بين١٥-١٧ بكفاءة 
      وجداره في بطولة السالم في )فيرونا( ايطاليا  حيث بلغ 

       عدد الفرق المشاركة 52 فريق أوروبي.

•  تم افتتاح أكاديمية لوياك آي سي ميالن للفتيات في 
      فبراير ٢٠١٥ لموسمها األول وكان االقبال ناجحً وتم تدريب 

       المشاركات وإعدادهم إعدادًا كاماًل ومن ثم 
       مشاركتهم في بطولة السالم التي أقيمت في 

       )فلورنس – ايطاليا( خارج البالد.
      وقد حصل الفريق على المركز الثاني بجدارة نتيجة عزم    

      وإصرار من قبل المشاركات بالتدريب من جهة وعزم وإصرار 
      المدربين من جهة أخرى لثالث شهور متصلة دون انقطاع.

•  ال ننسى ذكر رعاة األكاديمية األفاضل متمثل في:
·   شركة داو للكيماويات

.    مجموعة الكوت الغذائية.
.     المركز المالي الكويتي.

.    دعم المدرسة األمريكية التي زودتنا بالمالعب لتدريب 
     المشاركات  من الفتيات.
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برئاســة الســيد ســلمان الرشــود، تعتبــر مدرســة اي ســي ميــالن 
التابعــة للويــاك واحــدة مــن مــدارس تعليــم كــرة القــدم 
ــة  ــذه المدرس ــن له ــن المنضمي ــم ، فاالعبي ــي العال ــدة ف الرائ
لديهــم فرصــة كبيــرة للتــدرب بكفــاءة مــن قبــل مدربيــن 
لهــم  توفــر  أنهــا  إلــي  باالضافــة  عالميــا،  تآهيــال  مؤهليــن 

الفرصــة لمنافســة آكاديميــات كــرة القــدم المحليــة.
أن  ميــالن  ســي  أي  مدرســة  اســتطاعت  الســنين  مــر  علــى 
يمثــل  أن  اســتطاع  منهــم  والكثيــر  الالعبيــن،  مئــات  تــدرب 
هــذه المدرســة فــي العديــد مــن البطــوالت الدوليــة، اذ تجــدر 
ــاز فاخــر باعتبارهــا  االشــارة الــى ان هــذه االكاديميــة هــي امتي
ــة  ــالم الدولي ــة الس ــي بطول ــارك ف ــي يش ــق عرب ــا اول فري انه

ــا. ــا ايطالي ــي فيرون ف

ــى  ــً عل ــرا وملحوظ ــً كبي ــالن تقدم ــي مي ــاك آي س ــق لوي حق
جميــع المســتويات واألصعــدة مــن حيــث:

• عدد المشاركين عن الفئة العمرية التي تبدأ من 4 
     أعوام إلى ١٧ عام فقد بلغ هذا الموسم ٤٥٠ مشارك. 

اإلدارة  بوعــي  تبــدأ  التــي  لألكاديميــة  الطيبــة  الســمعة   •
وتفهمهــا لمــدى أهميــة الرياضــة فــي بنــاء شــخصية الشــباب 
ــن  ــار الوط ــي وازده ــو ورق ــم عل ــن ث ــية وم ــم النفس وصحته

ــم. به

•   المســئولين فــي األكاديميــة ومســاعدتهم لتذليــل جميــع 
الصعوبــات وحــل جميــع المشــاكل التــي تطــرأ فــي حينهــا.

•  التعاقــد مــع مدربيــن أكفــاء علــى مســتوى وخبــرة عالميــة 
مــع إخالصهــم فــي تدريــب  المشــاركين علــى أعلى مســتوى.

The LOYAC AC Milan Soccer Academy has achieved 
a major and remarkable progress in all levels in terms 
of:

•  The number of participants for all age groups starting 
from 4 - 17 years, as the number of participants for 
this season has reached 450 participants.
AC milan′s success is attributed to the following 
reasons:

• The Academy’s good reputation proceeding from 
the management’s awareness and understanding 
to the importance of sports in building the youth’s 
personalities and their psychological health and 
therefore the nation’s progress and prosperity by 
them.

• Contracting with qualified coaches holding 
international experience and and dedication to train 
at the highest level.

• Participating in the Kuwait Academies Football 
Association (KAFA) league had a significant role in 
the progress of the participating players that led to 
an advancement in their position in the team.

• The youth participation in tournaments abroad with 
other international academies led to gaining more 
experience to be added to their local experience and 
the rise of the challenging spirit for the players.

LOYAC Academy of Performing Arts
آي سي ميالن/ رياضة
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قصة نجاح  

قصة نجاح:

هــذه ســنتي الرابعــة فــي أكاديميــة إي ســي ميــالن لكــرة 
القــدم، حيــث إكتســبت خبــرة كبيــرة فــي مجــال كــرة القــدم 
ســواء باللعــب فــي خــط الوســط، مهاجــم أو فــي الجنــاح، 
هــذه  فــي  إســتمراري  وراء  كانــت  كثيــرة  أســباب  فهنــاك 
التــي حققهــا  المســتمرة  النجاحــات  األكاديميــة وهــي  أن 
الدائمــة  لحصــد  الرغبــة  فــي  رئيســيا  ســببا  كانــت  الفريــق 
المزيــد مــن الجوائــز، باإلضافــة إلــي مالحظتــي لمــدى تحســن 
ــك  ــدم، ناهي ــرة الق ــب ك ــي لع ــتواي ف ــور مس ــي و تط مهارات
ــدد  ــاء ج ــى أصدق ــرف عل ــي التع ــل ف ــرح المتمث ــو الم ــن الج ع
ــي  ــل ف ــدي المتمث ــذي ل ــغف ال ــس الش ــم نف ــن لديه ومدربي

ــدم. ــرة الق ــب ك ح
فــي  فقــط  ليــس  الكثيــر  األكاديميــة  هــذه  علمتنــي  لقــد 
القياديــة  المهــارات  مجــال  فــي  أيضــا  بــل  الرياضــة  مجــال 
حيــث تعلمــت كيفيــة إحتــرام وتقديــر زمالئــي ومدربينــي 
خــارج وداخــل الملعــب، باإلضافــة إلــي أننــي تعلمــت أشــياء 
مختلفــة وكثيــرة مــن كل مــدرب، فالمــدرب آشــرف ســاعدني 
فــي تطويــر مســتواي البدنــي، والمــدرب ســامر ســاعدني كثيــرا 
فــي تطويــر لياقتــي البدنيــة، أمــا المــدرب باتريســيو فعلمنــي 
أتمنــى  بالنهايــة  مهاراتــي،  وتطويــر  اللعبــة  قــراءة  كيفيــة 
بالفعــل تطويــر نفســي حتــي أصــل للمســتوى اإلحترافــي 

فهــذا مــا أتمنــى فعــال أن أحققــه فــي حياتــي”

Success Story

“This is now my 4th year at AC Milan, The positions I 
play are either a striker, winger or midfielder.
The success of the team made me carry on to win 
more trophies. As I saw major improvement in my 
football techniques I chose to continue. I also found 
out that it’s a fun environment meeting new friends and 
coaches. AC Milan gave me a sense of leadership to 
become a role model in front of other players. This is 
done by showing respect to other players or coaches 
on and off the pitch. Each coach taught me different 
things; Coach Ash helped improve our physicality, 
coach Sammer helped improve our fitness, and Head 
Coach Patrizio taught us how to read the game and 
improve our skills. I really hope to carry on to play 
professionally. I will hope to take any opportunity I get 
to carry on playing professionally. This is something 
I have always wanted to do.”

 Yousef Al-Qasabi
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الرســوم  الشــباب  لتعليــم  عمــل  ورش  لويــاك  تقــدم  
المتحركــة، وتصميــم الكتــب الهزليــه وتطبيقــات الهواتــف 
الذكيــة و غيرهــا، حيــث أن مختبــرات الــوان الب تســعى الخــراج 
المســجلين فــي الــورش خــارج حــدود الخيــال الخاصــه بهــم، 
ــه. ــاس المعرف ــو أس ــال ه ــر أن الخي ــكل كبي ــن و بش ــا نؤم النن
فالبرنامــج تــم تصميمــه مــن قبــل مجموعــة مــن الموهوبيــن 
مــن أجــل إظهــار قدراتهــم فــي هــذا المجــال وفتــح المجــال 
لــكل مــن يرغــب فــي تعلــم كيفيــة صناعــة أفــالم الرســوم 

المتحركــة.

LOYAC’s L1Labs is a creative hub that empower 
young creative talents through education and 
exploration through workshops, courses, and 
seminars L1labs  teachs the youth about the digital 
world, where they learn all about design، animation 
and development. L1Lab workshops seek to push 
eager participants outside the boundaries of their 
own imagination in the world of technology, opened 
it to those who wish to learn how to produce 
animated films and develop digital platforms.

L1Labs
ألوان الب 
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Al- Shaheed Park
حديقة الشهيد

ــإدارة حديقــة الشــهيد، هــذه  ــاك ب كلــف الديــوان االميــري لوي
الحديقــة لديهــا أوجــه متعــدده تتمثــل فــي القــدرة علــى 
دمــج جميــع الفئــات العمريــة، أنهــا مــكان الــذي يمكــن فيــه 
ــردي او  ــو ف ــي ج ــك ف ــواء كان ذل ــه، س ــرد وقت ــتثمر الف ان يس

ــه. ــع العائل م
 أن حديقــة الشــهيد لديهــا الكثيــر مــن المواقــع التاريخيــة 
باإلضافــة  وخارجيــا،  داخليــا  أنشــطة  وتحــوي  والمعماريــة، 
إلــى أنشــطة ثقافيــة وترفيهيــة، وتعتبــر هــذه الخطــوة هــي 
األولــى مــن نوعهــا بــأن يقــوم الديــوان األميــري وهــو مــن 
أهــم  رمــوز الســيادة فــي دولــة الكويــت، بالمبــادرة إلعــادة 
إحيــاء حدائــق الحــزام األخضــر و هــي مجموعــة مــن الحدائــق 
ــث،  ــعها الحدي ــة وتوس ــت القديم ــة الكوي ــن مدين ــدة بي الممت
ــه  ــري ذات رؤي ــوان األمي ــادرة الدي ــر مب ــك تعتب ــى ذل ــالوة عل وع
ــباب  ــل للش ــة بالكام ــلمت إدارة الحديق ــث س ــتراتيجيه حي إس
الكويتــي مــن أجــل صقــل وتغذيــة فــن وتاريــخ وثقافــة البــالد 

ــات. ــن الفعالي ــل م ــنوي متكام ــم س ــق تقوي ــن طري ع

وتتمثــل رؤيــة إدارة الحديقــة )لويــاك( فــي مســاعدة الــزوار 
وتاريخهــا  للحديقــة  الطبيعيــة  المناظــر  علــى  للتعــرف 
وثقافتهــا، وذلــك عــن طريــق تنظيــم نشــاطات وفعاليــات 
ثقافيــة وتعليميــة تمكــن مــن خلــق منصــة تســتقطب جميــع 
المنصــة،  هــذه  تشــكيل  إلــي  باإلضافــة  المجتمــع،  أفــراد 
تتشــعب مهــام لويــاك لتشــمل إدارة مرافــق حديقــة الشــهيد 
بالكامــل واإلشــراف علــى صيانــة ونظافــة الحديقــة، كمــا 
وضمــان أمــن وســالمة جميــع زوار الحديقــة ولجعلهــا مــكان 

ترفيهــي ثقافــي فــي آن واحــد.

The Diwan Al- Amiri commissioned LOYAC as the Al- 
Shaheed park  Facility management. This park has 
multiple aspects where it engages all age groups in 
Kuwait,  It is the place where an individual can invest 
his or her time, individually or in a familial atmosphere. 
Al- Shaheed Park has a lot of historical and 
architectural sites, it contains areas of cultural and 
recreational activities , and is considered as the first 
of its kind. The Diwan Al - Amiri, one of the most 
important symbols of sovereignty in the State of 
Kuwait, created the initiative to revive the gardens of 
the Green Belt and is a collection of gardens between 
that bring old and the modern Kuwait city together. 
Moreover The Diwan’s initiative was not without a 
strategic vision, where the management of the park 
consisted of Kuwaiti youth to  refine and nurture the 
art, history and culture of the country through an 
integrated annual calendar of events. 

The vision of the park’s management ( LOYAC ) 
is to help visitors to get to know the landscape of 
the park and importantly its history and culture, by 
organizing activities and events that contain the 
essence of cultural and are as well educational, the 
teams managed to create a platform that is attracting 
all members of society. The team contribute to the 
park’s facilities management but the also supervise 
the maintenance and cleanliness of the park, and 
ensure the security in the park to emphasize safety 
to all visitors.
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LOYAC Production Suite
قسم إنتاج لوياك

إنجازات قسم اإلنتاج: 
• مخيم األفالم

 قــام طاقــم لويــاك لإلنتــاج بتنظيــم أول مخيــم أفالم ســنوي 
فــي لويــاك. كانــت مدتــه ثمانيــة أســابيع تضمنــت ورش عمــل 
تفاعليــة لعــدة مواضيــع منهــا كتابــة النصــوص و اإلنتــاج و 
المونتــاج. كمــا حصلــت إحــدى طلبتنــا المتألقيــن، مريــم عّبــاد، 
ــذي  ــر ال ــم القصي ــر الفيل ــباب نظي ــن وزارة الش ــة م ــى منح عل
صنعتــه فــي مخيــم لويــاك لألفــالم. ترقبــوا فيلمهــا القصيــر 

قريبــً.
 

• الفن لنشر السالم
إحــدى األعمــال المفضلــة لطاقــم اإلنتــاج هــذا العــام هــو 
’الفــن لنشــر الســالم‘ و الــذي  الفيديــو المصاحــب لحملــة 
ــد  ــت. و ق ــي الكوي ــكيب ف ــاالت سيِنس ــع ص ــي جمي ــرض ف ُع
كان ذلــك نتيجــًة لتعــاون طاقــم اإلنتــاج مــع أبــرز الفنانيــن 
فــي الكويــت لتســليط الضــوء علــى مبــادرة لويــاك اإلنســانية 

و الترويــج لمــزاد بيــع براميــل النفــط.
 

• فيلم  الموهوبة لولوة الشمالن
ــوة  ــو لول ــة البيان ــا عازف ــة الب ــويقي ألعجوب ــو التش  كان الفيدي
ــاًل   ــاج، عم ــاك لإلنت ــم لوي ــداده طاق ــام بإع ــذي ق ــمالن، وال الش
فريــدًا و متميــزًا. فقــد قّدمــوا مــن خاللــه لقطــات جويــة 
لحديقــة الشــهيد لــم ُتــرى مــن قبــل، حيــث يظهــر بيانــو كبيــر 
أمــام تمثــال الدســتور و أنامــل لولــوة الســحرية و هــي تعــزف 
ــع  ــو الرائ ــذا الفيدي ــاهدوا ه ــاذة. ش ــيقية أّخ ــة موس مقطوع

ــا. ــة بن ــوب الخاص ــاة اليوتي ــى قن عل
 

•  حسن المعاملة
أعــد طاقــم اإلنتــاج  فيلمــً قصيــرًا لتحفيــز الشــباب على حســن 
معاملــة اآلخريــن، و ســرعان مــا نــال الفيديــو شــعبيًة و أحــدث 
الفيديــو علــي ضــرورة  إرتكــزت فكــرة  صــدًا واســعً، حيــث 
التعامــل مــع األخريــن بإحســان بغــض النظــر عــن إنتمائاتهــم 

ــم. وهويته

LOYAC Production Suite achievements:

• Film Camp
The LOYAC Production Suite organised its first annual 
LOYAC Film Camp which lasted 8 weeks. It consisted 
of interactive workshops on various topics including 
scriptwriting, production and post-production. One of 
our star students, Maryam Abbad, went on to receive 
a grant from the Ministry of Youth for the short film 
she made at LOYAC Film Camp.

•  Peace of Art
One of the Production Suite’s favourite works this 
year is the Peace of Art campaign video which was 
featured at all Cinescape theaters in Kuwait. It was 
the result of the Production Suite’s collaboration with 
Kuwait’s most prominent artists that shed light on 
LOYAC’s beautiful initiative to promote the Oil Barrel 
auction.

•  Lulwah Al Shamlan a piano prodigy
A very unique and exceptional production by the 
LOYAC Production Suite was the teaser video for 
LAPA’s piano prodigy Lulwah Al Shamlan. It featured 
never-before-seen aerial shots of Al Shaheed Park 
with a grand piano positioned in front of the statue 
of the constitution and Lulwah’s magical fingertips 
playing a captivating piece of classical music. Check 
out the video on LOYAC’s YouTube channel.

        •  Do Unto Others
The LOYAC Production Suite produced a short film 
that encouraged youth to treat others decently. The 
video gained quick popularity and created much 
buzz, making the Production Suite team very proud 
of their achievement.
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Lebanon
Established

in 2009

لبنان
تأسست سنة
٢٠٠٩ 

Kuwait
Established

in 2002

الكويت
تأسست سنة
٢٠٠٢ 

Yemen
Established

in 2015

اليمن
تأسست سنة
٢٠١٥ 

Jordan
Established

in 2008

ا�ردن
تأسست سنة
٢٠٠٨ 

Our Chapters
فروعنا بالخارج
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رســالة لويــاك مســتمرة عبــر الحــدود واألقاليــم، لــذا تــم 
إفتتــاح أفــرع للويــاك فــي كل مــن األردن و لبنــان و اليمــن 

ومــن خاللهــا تــم تطبيــق هــذا النمــودج.

لوياك االردن
انشــئ فــي عــام ٢٠٠٨، تماشــيا مــع رســالة لويــاك التــي تســعى 
لنشــرها، اذ أن لويــاك االردن يقــدم العديــد مــن البرامــج مثــل 
درب وورش عمــل تدريبيــة عديــدة تســعى الــي تنميــة الجوانــب 

الشــخصية والمهنيــة للشــباب فــي االردن.
ان فــرع لويــاك فــي االردن نجــح فــي نشــر االيجابيــة والســالم 
بيــن الشــباب فــي االردن، ائ اســتطاع و بنجــاح اســتقطاب اكثــر 

مــن ٣٥٠٠ شــاب وشــابه.

لوياك لبنان
تآســس لويــاك لبنــان فــي عــام ٢٠٠٩، ويركــز بشــكل كبيــر علــي 
ــدم  ــان ويق ــاك لبن ــي، اذ ان لوي ــباب اللبنان ــن الش ــة و تمكي تنمي

العديــد مــن البرامــج والــورش التدريبيــه والتطوعيــة.
باالضافــة الــى ذلــك فــان لويــاك لبنــان يســعى لتوفيــر العديــد 
مــن البرامــج االخــرى التــي تتعلــق بتنميــة الشــخصية والمهنيــة 

لبنــاء جيــل قــادر علــى صنــع التغييــر ونشــر الســالم.

لوياك عدن
ــدف  ــر ٢٠١٥، به ــي يناي ــن ف ــي اليم ــا ف ــرع له ــاك ف ــت لوي إفتتح
ــم  ــاء مجتمعه ــى بن ــي عل ــباب اليمن ــاعد الش ــج تس ــق برام خل

ــالم. ــة والس ــر االيجابي ونش
ــال  ــاك إلنتش ــا هن ــرع له ــاح ف ــالل إفتت ــن خ ــاك م ــدف لوي وته
الشــباب اليمنــي ممــا يعانــون منه،وزيــادة الوعــي لديهــم 

بقدرتهــم علــى خلــق التغييــر فــي مجتمعهــم.

LOYAC continues to spread its message across 
borders, where several branches have been 
carrying LOYAC’s mission in Jordan, Lebanon, 
and Yemen. 

LOYAC Jordan 
Established in 2008, LOYAC Jordan continues to 
spread LOYAC’s message and vision. LOYAC Jordan 
offers many programs , such as “Darb” and numerous 
training workshops that seek to develop personal 
and professional aspects of the youth in Jordan.
The LOYAC branch in Jordan managed to spread 
positivity and peace among the youth in Jordan, and 
successfully managed to benefit more than 3,500 
young men and women alike.

LOYAC Lebanon
LOYAC’s branch in Lebanon was created in 2009, 
and focuses heavily on the development and 
empowerment of the lebanese youth. LOYAC 
Lebanon offers many programs through training 
workshops and volunteering.
In addition, LOYAC Lebanon offers many other 
programs that cater to personal and professional 
development to build a generation capable of making 
the change and spreading peace .

LOYAC Aden
LOYAC’s Aden branch in Yemen was founded in 2015, 
All the programs they have created aim at helping 
the Yemeni youth create a positive and peaceful 
community in their region. The main goal of LOYAC 
from opening a branch in that region is to reach l 
the Yemeni youth that suffer from it the unfortunate 
environment they are surrounded by, and to increase 
their awareness of their ability to create change in 
their community.

LOYAC Chapters
فروع لوياك



90

B O O K
LOYAC Jordan 

لوياك االردن

برامــج  بمســتفيدي  يلتقــي  تشــارلز  األميــر 
الشــباب مــن  األردن  لويــاك  مؤسســة 

مســتفيدي  مــع  تشــارلز   األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  التقــى 
برامــج مؤسســة لويــاك مــن الشــباب خــالل إحتفــال  أقامتــه الســفارة 
ــالل  ــن  خ ــم م ــوان “التعل ــت عن ــان تح ــة عم ــي العاصم ــة ف البريطاني
ــباب  ــن الش ــابة م ــابا و ش ــن  70 ش ــر م ــه أكث ــارك في ــذي ش ــة” وال تجرب
األردنييــن الموهوبيــن  العطائهــم فرصــة لقــاء مجموعــة مــن أهــم 
الرؤســاء التنفيذييــن، و مديــري “المــوارد البشــرية” مــن كبــرى الشــركات 
وتنظيــم  القيــادة،  فــي  الشــباب  هــؤالء  مهــارات  الختبــار  المحليــة 
ــي  ــات الت ــدث التقني ــرة بأح ــى الخب ــم عل ــم حصوله ــاريع وتقيي المش

ــال. ــادة األعم ــح لقي ــق الصحي ــكل الطري تش
Prince’s Trust  و  إلــى جنــب مــع مؤسســة   لويــاك األردن جنبــا 
ــة  ــال، و مؤسس ــر األعم ــز تطوي ــة ومرك ــك البريطاني ــة موزايي مؤسس
Oasis 500،  وشــركة زيــن لإلتصــاالت ومؤسســة إنجــاز ومختبــر األلعــاب 
إتفاقيــة  بتوقيــع  قامــوا  للتنميــة  عبــدهلل  الملــك  لصنــدوق  التابــع 
الملكــي األميــر تشــارلز  تعــاون مشــترك بحضــور  صاحــب الســمو 
لتدريــب الطــالب و إعدادهــم  لدخــول ســوق العمــل مــن خــالل ثــالث 

مذكــرات تفاهــم لتنفيــذ البرامــج المختلفــة. 

Prince Cahrles met with LOYAC Jordan 
beneferies

Prince Cahrles met with LOYAC Jordan beneferies in 
“Learning from Experience” event based on the theme 
of „Giving the Next Generation A Hand into Work′. This 
oneoff event brought together 70 talented jordanian and 
gave them the chance to meet CEOs, practice interviews 
with Human Resource managers, test their leadership and 
entrepreneurship skills and get experience with the latest 
technology which is shaping the way business is done and 
the skills that applicants need.  
LOYAC Jordan along with The Prince′s Trust International, 
Mosaic, Business Development Centre, OASIS 500, 
Zain, Injaz, and Gaming Lab are providing the youth with 
customized training to better prepare them to enter the job 
market   At the event, King Abdullah Fund for Development, 
KAFD , in the presence of His Royal Highness Prince 
Charles has signed three memorandums of understanding 
to implement different programs in Jordan.  
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مخيم  اإلبداع واإلبتكار
التعــاون  مشــروع  مــع  بالشــراكة  االردن  لويــاك  مؤسســة  قامــت 
ــداع  ــم اإلب ــالق  “مخي ــارك   DJUCO بإط ــن االردن والدنم ــي بي الجامع
و اإلبتــكار “ فــي نســخته األولــى تحــت عنــوان “ حلــول اقتصاديــة”  
إنطالقــا مــن رؤيــة واهــداف المؤسســة علــى تأهيــل الشــباب وزرع 
النظــام  مخرجــات  بيــن  الفجــوة  وســد  لديهــم  واالبتــكار  االبــداع 
التعليمــي ومتطلبــات ســوق العمل،حيــث  جــاءت هــذة الشــراكة بيــن 
ــة  ــة خالق ــول اقتصادي ــكار حل ــى ابت ــالب عل ــب الط ــتين لتدري المؤسس
وجديــدة لقضايــا ومشــاكل واقعيــة للشــركات المحليــة كمختبــرات 
بيــوالب الطبيــة و التــي تعتبــر شــركة رائــدة فــي مجــال العمــل الطبــي 
ــداع  ــال اإلب ــي مج ــن ف ــن ومختصي ــاعدة مدربي ــك بمس ــي، وذل المحل
ــة  ــرش األردني ــة ج ــي محافظ ــم ف ــة المخي ــم إقام ــث ت ــكار. حي االبت
بمشــاركة 30 طالــب و طالبــة مــن مختلــف الجامعــات االردنيــة ، حيــث 
وكيفيــة  مبتكــرة،  بطريقــة  التفكيــر  كيفيــة  علــى  تدريبهــم  تــم 
ــة  ــل لمواجه ــوق العم ــي س ــا ف ــدة يحتاجونه ــارات جدي ــالك مه امت
التحديــات المختلفــة بأســاليب مبتكــرة وخالقــة ومبنيــة علــى روح 

ــس.  ــق متجان ــن فري ــل ضم العم
برنامــج  فعاليــات  االردن   لويــاك  مؤسســة  أختتمــت  صعيــد  علــى 
مخيــم اإلبــداع واالبتــكار فــي مرحلتــه الثانيــة وذلــك خــالل حفــل 
ــاركة  ــرق المش ــت الف ــث تنافس ــبة بحي ــذه المناس ــم له ــي اقي ختام
خــالل  اقيمــت   نهائيــة  تصفيــات  بمســابقة  فــرق  ســتة  وعددهــا 
االحتفــال بمشــاريع ابداعيــة ورياديــة رائعــة ، حيــث اســتحق فريــق 
ــات  ــة الجامع ــة طلب ــكار لخدم ــر لالبت ــم مختب ــذي صم ــو وال جوردوين

األول. بالمركــز  الفــوز  الصغــار  والمبدعيــن 

تــم تدريبيهــم و تطبيقهــم   يذكــر ان 129 طالــب و طالبــة 
ــداع و اإلبتــكار فــي جميــع مراحلــه خــالل  مفاهيــم مخيــم اإلب

عــام 2015.

Innovation camp
Loyac Jordan with a strategic partnership with DJUCO, 
Danish Jordanian University Cooperation, has launched the 
Innovation Camp, the 1st of its kind in Jordan which was 
designed to bridge the gap between the outcomes of the 
local educational system and the needs of the local labor 
market. The camp was held in Jerash, with participation of 
30 students from different universities. 
During the 3-day camp, students were trained by qualified 
trainers on how to apply new methods of innovative and 
creative thinking and problem-solving on real-world business 
cases presented by some local honorable companies, such 
as BioLab , medical laboratories,  as being a leader in local 
medical field.
After working in teams to come up with creative solutions, 
the students had the opportunity to meet with the executive 
management team of biolab to present their innovative 
ideas in their premises in Amman.
On another note, LOYAC Jordan also concluded the 
Innovation Camp program through holding a final 
competition contest ceremony for the participated teams. 
Six teams competed to highlight their projects in front of the 
judges. Jorduno team who designed an innovation Lab for 
University students and young innovators was selected as 
a first place winner

Worth Mentioning that 129 Students were trained and 
participated in the Innovation Camp Program in all its 
phases in 2015. 
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بيوالند  اليوم التعليمي المفتوح 

أقــام مختبــر بيــوالب الطبــي فــي األردن نشــاط “بيوالنــد” فــي 
بأســلوب  صحيــً  األطفــال  تثقيــف  بهــدف  األطفــال  متحــف 
للتعــاون  كثمــرة  النشــاط  هــذا  جــاء  حيــث  مبــدع،  ترفيهــي 

لويــاك  ومؤسســة  بيــوالب  مختبــر  بيــن  اإلســتراتيجي 
ــكار ,  ــداع واالبت ــم االب ــة لمخي ــة نهائي ــاء كمرحل ــاط ج ــذا النش ه
حيــث ان الطــالب المشــاركون جــاءوا باألفــكار واتمــوا الدراســات 

الالزمــة للقيــام بالنشــاط.

BioLand Open Educational Day

Biolab, the leading diagnostic laboratories in the Kingdom, 
held the Bioland educational day for children at the Children 
Museum. This activity day aimed at raising the children’s 
medical awareness in a creative and fun atmosphere. 
This activity came as a result of the strategic partnership 
between Biolab and LOYAC
This event was the result of the Innovation Camp that was 
held earlier on 2015, where LOYAC students came with the 
idea and made the feasibility study to achieve it. 
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برنامج درب

اختتمــت مؤسســة لويــاك فعاليــات برنامــج “درب”  لســنة 2015 بعــد 
اتمــام الطــالب الشــاركين  6 اســابيع مــن التدريــب العملــي داخــل 
ــق  ــج يطب ــذا البرنام ــر ان ه ــر بالذك ــن الجدي ــاركة .. وم ــركات المش الش
بالشــراكة مــع صنــدوق الملــك عبــداهلل الثانــي للتنميــة و بتمويــل مــن 

USAID لدعــم  المنحة المقدمة من برنامج 

إنهائهــم  و  تدريبيهــم  تــم  طالبــة  و  طالــب   6205 ان  يذكــر 
متطلبــات برنامــج درب لعــام 2015  منهــم 3483 قــد حصلــوا 
بمختلــف  المحليــة  الشــركات  فــي  تدريبيــة   فــرص  علــى 
حقيقيــة.  وظائــف  علــى  حصلــوا  قــد   285 و   التخصصــات 

Darb Program

Loyac completed drab program for the year  2015 after 
completion students alsharkin 6 weeks of practical training 
within the participating companies. Worth mentioning that 
darb program is implemented by LOYAC with strategic 
partnership with King Abdulla Fund for Development and 
funded by USAID and 360FHI.

Worth Mentioning that 6205 Students have finished 

darb Program training were 3483 have finished their 

internship program and 285 have got employed.
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هومز

تحقيقــا الهــداف برنامــج هومــز الســنوي والــذي يعقــد بمشــاركة 
ــق  ــان. انطل ــت و لبن ــن األردن، الكوي ــباب م ــن ش ــن متطوعي ــعة م واس
برنامــج هومــز 2015 لهــذا العــام فــي األردن، محافظــة مادبــا - قضــاء 
ــن  ــباب م ــن الش ــل المتطوعي ــن افض ــة م ــاركة مجموع ــن بمش ماعي
العــام.  الفريــق لهــذا  الــى  لبنــان و انضمــت عــدن  الكويــت،  االردن، 
البرنامــج  هــدف  لتحقيــق   لديهــم  مــا  افضــل  قدمــوا  الطــالب 
ــى  ــة عل ــة مجتمعي ــات  تطوعي ــال وخدم ــم اعم ــي تقدي ــل ف والمتمث
مســتوى عــال مــن المهنيــة واالتقــان فــي مجتمعــات اقــل حظــا.
هــذا العــام، اختيــرت مدرســة ماعيــن الثانويــة للبنــات كهــدف لتنفيــذ 

خطــة البرنامــج الترميميــة والتأهيليــة .

HOMES
 
LOYAC launched HOMES 2015 with participation of  26 

young volunteers from Jordan, Kuwait, Lebanon and Aden. 

The volunteers met in Madaba-Jordan and worked abuzz to 

achieve the objective of the program concludes in helping 

refurbish homes and schools of low income communities 

where Mai‘n School for girls was set as a target for this year.
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الملكــة رانيــا العبــدهلل تحضــر جانبــا مــن تدريب 
التعليــم  مبــادرة  مــع  شــراكة  ضمــن  لويــاك 

ــة االردني

حضــرت جاللــة الملكــة رانيــا العبــدهلل جــزءا مــن تدريــب حيــوي تنفــذه 
ــا  ــذات ل 155 طالب ــاف ال ــارات اكتش ــول مه ــاك األردن ح ــة لوي مؤسس
وطالبــة  و ذلــك خــالل زيــارة جاللتها جانبــا مــن الفعاليــات التدربية التي 
تنفذهــا مبــادرة التعليــم االردنيــة “ احــدى مبــادرات جاللــة الملكــة رانيــا 
العبــدهلل” ضمــن المرحلــة االولــى للفــوج الثالــث مــن برنامــج “ فرصتــي 
للتميــز” الــذي تطبقــه المبــادرة بالشــراكة مــع عــدة مؤسســات محليــة  

ومنهــا مؤسســة لويــاك.

Her Majesty Queen Rania Al Abdulla 
attended LOYAC training session 

Her Majesty Queen Rania Al Abdulla attended part of a 

workshop about self-discovery skills managed by LOYAC 

for 155 participants of  Fursati Litamayouz program which 

is implemented by The Jordan Education Initiative “ One of 

Her Majesty’s Queen Rania Initiatives” with partnership with 

LOYAC and some local honorable associations.

LOYAC Jordan 

لوياك االردن
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المتطــوع  “يــوم  ب  تحتفــل  لويــاك  مؤسســة 
العالمــي”

ــادف  ــذي يص ــي وال ــوع العالم ــوم المتط ــاك بي ــة لوي ــت مؤسس احتفل
فــي الخامــس مــن شــهر كانــون اول مــن كل عــام ، وذلــك باحتفــال 
شــبابي اقيــم فــي موقــع جبــل القلعــة االثــري بمشــاركة أكثــر مــن  40 

متطــوع و متطوعــة مــن كافــة محافظــات المملكــة.
واشــتمل الحفــل علــى نشــاط يتمثــل باطــالق البالونــات الخضــراء فــي 
ســماء العاصمــة عمــان و ذلــك كرســالة واضحــة مــن الشــباب علــى ان 
ــز اذا كان  ــده اي حواج ــدود و ال يح ــع وال مح ــاء واس ــو فض ــوع ه التط

عــن ايمــان و تفانــي.

LOYAC celebrates International Volunteer 
Day 

LoYAC  Foundation celebrated International Volunteer 

Day which falls on the fifth of December of each year. The 

ceremony which held at the Citadel archaeological site in 

Amman with participation of more than 40 youth volunteers 

from all local governorates.

The participants released green balloons in the sky of the 

Amman, sending a clear message that volunteerism is not 

limited and is not bounded by anything.
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متطوعــي لويــاك يشــاركون بتنظيــم احتفاالت 
محلية 

حفــل  بتنظيــم  األردن  لويــاك   متطوعــي  مــن  مجموعــة  شــارك 
العشــاء التكريمــي الــذي إقامتــه جمعيــة أهالــي وأصدقــاء األشــخاص 
للجمعيــة  الداعمــة  والشــخصيات  الشــركات  لتكريــم  المعوقيــن 
تحــت رعايــة ســمو االميــرة منــى الحســين وبحضــةر ســمو االميــر رعــد 

ــخصيات. ــار الش ــد وكب ــن زي ــد ب ــن رع ــد ب ــر مرع ــمو االمي ــد وس ــن زي ب

LOYAC volunteers participated in 
organizing local events

A distinguished group of LOYAC volunteers helped in 
organizing the Gala dinner  hosted by “the Association of 
Parents and Friends of Persons with Disabilities” to honor 
the persons and companies that support the Association.
The event was held in Amman, under the patronage of HRH 
Princess Muna Al-Hussein at the presence of HRH Prince 
Raad bin Zeid and HRH Prince Mired bin Raad Ben Zeid 
and several notable guests.

LOYAC Jordan 

لوياك االردن
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اســتطاعت جمعيــة لويــاك مــن الدخــول الــى 13 جامعــة فــي بيــروت 
وضواحيهــا،و تعــّرف الطــاب علــى الجمعّيــة بمســاعدة المتطوعيــن، 
وتقــدم طــاب جــدد باالنتســاب الــى برنامــج التطويــر الشــخصي و 

ــي. المهن

الجامعــة اللبنانية,الجامعــة اللبنانيــة األلمانيــة, الجامعــة اللبنانيــة 
الدوليــة, جامعــة الحكمة, الجامعــة األميركية للعلــوم والتكنولوجيا 
الــى  أدى  لوياك,ممــا  إليهــا  وصــل  التــي  الجامعــات  بعــض  هــي 
منتســب  و410  المهنــي  التطويــر  برنامــج  فــي  طالــب   210 مشــاركة 
ــر  ــات غي ــارض لمنظم ــي 6مع ــا ف ــاك أيض ــاركت لوي ــة. ش ــي الجمعّي ف
حكوميــة ومعــارض العمــل فــي الجامعــات التاليــة: الجامعــة اللبنانية 
اللبنانيــة،  الجامعــة  بيــروت،  فــي  األميركيــة  الجامعــة  األميركيــة، 
جامعــة بيــروت العربيــة، جامعــة ســيدة اللويــزة وجامعــة هايكازيــان.

During 2015, LOYAC Lebanon reached 13 universities in 

Beirut and its suburbs, conducting 10 presentations with 

the help of its volunteers, to introduce new students to 

the Personal and Professional Development program and 

receive new applications.

Some of these universities are:

the Lebanese University, the Lebanese German University, 

the Lebanese International University, La Sagesse University. 

LOYAC Lebanon also participated in 6 NGO and job fairs in 

different universities
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ــي،  ــن الذات ــذات و التمكي ــول إدارة ال ــات ح ــاك جلس ــدت لوي عق
خــال هــذه الجلســات تعلــم الطــاب كيفيــة ادارة االجتماعــات 

ومهــارات إدارة الصــراع، و تحديــد وتنفيــذ اســتراتيجيات 
ــة أو  ــي الجامع ــواء ف ــة، س ــا وإنتاجي ــر توازن ــرق أكث ــل بط للعم

ــل. ــي العم ف

LOYAC Lebanon hosted sessions on Self-management/

empowerment during which LOYACers got the chance 

to examine their time-management, stress management, 

meeting management, and conflict management skills and 

helped them identify and implement strategies for working in 

more balanced and productive ways, whether at university 

or at work.
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ــا  ــل نظمته ــة عم ــاك 64 ورش ــن لوي ــا م ــر 261 طالب ــام 2015، حض ــي ع ف
المهنيــة  بالمهــارات  متعلــق  موضــوع   45 حــول  تــدور  الجمعيــة 
ــي  ــورش ه ــك ال ــض تل ــرف. و بع ــدرب محت ــا 36 م ــخصية، قدمه والش
المقابــات، اإلدارة  الذاتيــة وإجــراء  الســيرة  الذاتــي، كتابــة  التمكيــن 
الذاتيــة، مهــارات التواصــل, حــل النزاعــات، الــذكاء العاطفــي والــذكاء 

اإليجابــي، وضــع الميزانيــات والتمويــل، وتقنيــة الخطابــة.

In 2015, 261 students attended 64 workshops organized 
by LOYAC Lebanon, workshops tackled 45 varied topics 
related to personal and professional skills, given by 36 
professional trainers.
Some of those workshops were self-empowerment, CV 
writing and interviewing, self-management, communication 
skills, conflict resolution, emotional intelligence, positive 
intelligence, budgeting and financing a startup and public 
speaking.
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 قدمــت لويــاك ورشــة عمــل بعنــوان “تقنّيــة الفيســبوك لألعمــال”.ا 
شــملت لــدورة: فهــم معنــى فيســبوك، وخلــق قيــود التقويــم فــي 
الفيســبوك وأفضــل التكتيــكات، إنشــاء مواضيــع الفيســبوك وتبــادل 
ــف  ــبوك, تعري ــى الفيس ــات عل ــات، إنشــاء وإطــاق حم أفــكار الحم

ــه . ــان علي ــات االع ــتغرام و حم ــن االنس ــر ع اكث

A workshop titled “Facebook for Business” was hosted 
at LOYAC Lebanon. The session covered the following: 
understanding Facebook Terminology, creating Facebook 
calendar restrictions and best tactics, setting up Facebook 
themes and brainstorming campaign ideas, setting up and 
launching Facebook ads campaign.
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ــات  ــل النزاع ــول ح ــل ح ــة عم ــال ورش ــاك خ ــة لوي ــتضافت جمعّي  اس
. خــال الــدورة ، تعّلــم الطــاب طــرق تحويــل الصــراع إلــى فــرص , 
وســلوكهم  الصــراع  فــي  أســلوبهم  تحديــد  علــى  ســاعدتهم  و 
باإلضافــة إلــى وســائل الحــل للعمــل عليهــا وتنفيذهــا ســواء فــي 

الجامعــة أو فــي العمــل .

LOYAC Lebanon hosted trainers for Conflict Resolution 
workshops, which empathized on the importance of conflict 
as an opportunity. The sessions helped students identify 
their conflict style and behavior as well as provided them 
with the means to work on each to optimize every situation 
of conflict.
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ــت  ــارات, قدم ــب واالستش ــروز للتدري ــون كي ــركة ج ــع ش ــراكة م بالش
اســتضافتها  التســويق  مهــارات  فــي  متقّدمــة  دورات   3 لويــاك 
مؤسســة مورغــان انترناشــيونال. الجلســات الثــاث شــملت: المســتوى 
1 )للمبتدئيــن(: التســويق الجديــد  - مســتوى الثاني)متوســط(: ســلوك 
ضــوء  تحــت  التســويق  الثالث)متقــدم(:  المســتوى   - المســتهلك 

العلــم العصبــي.

Additionally, LOYAC Lebanon partnered with JOHN 
KAIROUZ Coaching & Consulting to deliver 3 sessions on 
Marketing Skills, hosted at Morgan International. The 3 
sessions covered: Level 1 (Beginners): Marketing Reborn 
Level 2 (Intermediate): Consumer Behavior Decoded Level 
3 (Advanced): Neuromarketing the Science.
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شــاركت لويــاك فــي تقديــم ورش بنــاء  خــال األســبوع العالمــي 
لريــادة األعمــال ل ســنة 2015 فــي لبنــان، وعملــت علــى تقديــم ورشــتّي 

ــا: ــل مجان عم
 

تمويــل  و وضــع ميزانيــة لشــركة جديــدة -  وقــد ســاعدت هــذه 
نفقاتهــم،  تكــون  قــد  مــا  عــن  المزيــد  لمعرفــة  الطلبــة  الورشــة 
عائداتهــم وكيفيــة إدارتهــا. أكثــر مــن 25 طالــب اســتفادوا مــن هــذه 

الــدورة.

دورة عــن تقنيــات العــرض , غطــت وســائل التواصــل: اختيــار الكلمــات، 
 PowerPoint ــر الوجــه، اســتخدام تقنيــات برنامــج لغــة الجســد، تعابي

ب طريقــة فعالــة.

LOYAC Lebanon took part in the 2015 Global 
Entrepreneurship Week in Lebanon, offering two free of 
charge sessions to the public:

Financing and Budgeting a Startup: tackling finances and 
budgets of startups, funding institutions, and business plan 
models.
 
Presentation Skills full-day training: 20 students attended 
the advanced presentation skills workshop which covered: 
Communication Modes, Building Rapport, and Persuasive 
Presentations. The attendees had the chance to know 
the important techniques on how to give a presentation, 
evaluation their performance, and how to improve their 
weaknesses.
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ــع  ــي المجتم ــاريع ف ــن المش ــدد م ــي ع ــان ف ــاك لبن ــّلاب لوي ــّوع ط تط
المدنــي فــي لبنــان، و تــّم ذلــك خــال شــراكات متعــّددة مــع جمعيات 

و مؤسســات محليــة و دوليــة.

LOYAC Lebanon volunteers were engaged in several 
community service projects through collaborations with 
other NGOs in the Lebanese society.
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نهــار  مطــر  رونــي   العصبيــة  اللغويــة  البرمجــة  مــدرب  يخصــص 
كل شــهر لمســاعدة شــباب لويــاك فــي تحســين عمليــة التواصــل 
ــج  ــى النتائ ــول ال ــاعدتهم للوص ــم، و مس ــة عنده ــة والخارجي الداخلي
التــي يريدونهــا. حتــى اآلن 75 طالبــا اســتفادوا مــن دورات التدريــب 

المجانيــة هــذه.

Furthermore, once per month NLP Coach Roni Matar was 
available to help LOYAC youth improve their internal and 
external communication and set themselves up to get the 
results they want. So far 75 students benefited from these 
free of charge private coaching sessions.
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ــوع  ــي للتط ــوم العالم ــوا بالي ــاك احتفل ــة لوي ــن جمعي ــن م 7متطوعي

إلعــاب تعليميــة  sos  حيــث قدمــوا  خــال نشــاط مــع مؤسســة  

وترفيهيــة ألطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن ال5 و ال14 ســنة.

Volunteers from LOYAC celebrated the international 

volunteering day at SOS Children Village where they 

organized non-formal educational games and entertaining 

activities for refugee kids aged from 5 to 14 years.
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جمعيــة  مــع  شــربل  القديــس  ميتــم  فــي  لويــاك  اعضــاء  تطــوع 
ــدم  ــال، و ق ــع االطف ــي م ــي وترفيه ــاط تعليم ــال نش ــك خ ــدا بيت هي
علــى  تحتــوي  ظهــر  حقائــب  تضمنــت  التــي  الهدايــا  المتطوعــون 

اقــام  و وجبــات خفيفــة لــاوالد.

LOYACers volunteered with Hayda Baytak NGO at St. 
Charbel orphanage during their backpacks donation 
campaign. They visited the orphanage, spent a day with 
the kids, performed a little show for them and distributed 
backpacks, pen cases and snacks.
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نّظمــت جمعيــة لويــاك إفطــار لاطفــال فــي مؤسســة عامــل إذ 
ــن  ــاعدة م ــا بمس ــام ل150 طف ــم الطع ــداد وتقدي ــاء بإع ــام االعض ق
جمعيــة بنــك الطعــام اللبنانــي. كمــا اعــّد االعضــاء األلعاب واألنشــطة 

ــال. ــة لألطف الترفيهي

LOYAC organized a Ramadan Iftar at Amel association 
where the volunteers prepared and served food for 150 
children. The food was provided by the Lebanese food bank. 
LOYAC volunteers also prepared games and implemented 
entertainment activities and games for the kids.
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قضــى متطوعــون مــن لويــاك  نهــار كامــل مــع 60 طفــل مــن مختلــف 
ــة  ــاطات ترفيهي ــوا بنش ــروت، اذ اقام ــرش بي ــي ح ــة ف ــق اللبناني المناط

مــن رقــص، الــى نشــاطات تعــّزز العمــل الجماعــي و االبداعــي.

LOYAC volunteers spent a day with 60 unprivileged kids 
from different regions at Horsh Beirut where they organized 
entertaining and surprising activities. The kids enjoyed their 
time with activities such as dancing, team building games, 
recreational activities and much more.
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تطــوع اعضــاء لويــاك فــي تنفيــذ حملــة Lawenha Bethoun ، و هــي 
عبــارة عــن  مهرجــان للفــن العــروض الموســيقية وعــروض الرســم 
وأنشــطة  لاكسســوارات،  ســوق  المخبــوزات،  بيــع   ، الجــدران  علــى 

لألطفــال.

LOYAC Lebanon volunteers helped during the execution of 
Lawenha Bethoun Campaign - a fun and entertaining art 
street festival that included many musical performances, 
graffiti shows, Painting, bake sale, accessories market, 
activities for kids
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ســاعد متطوعــوا لويــاك جمعيــة “نحــن” خــال حملــة إعــادة فتــح 
حــرش بيــروت، إذ ســاعدوا فــي االشــراف علــى المــكان ومســاعدة 

الــزوار واإلجابــة علــى أســئلتهم.

LOYAC volunteers helped Nahnoo ngo during the re-opening 
campaign of Horsh Beirut, they also helped monitoring the 
place, helping visitors through answering their questions.
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 تعــاون 7 متطوعيــن مــن لبنــان، 4 متطوعيــن مــن الكويــت، 13 متطوعا 
مــن األردن ومتطــوع مــن عــدن للمســاعدة فــي اعــادة تأهيــل مدرســة 
بيــن 7-5 ســاعات يوميــا فــي مدرســة  الطــاب  فــي االردن. عمــل 
ــطة  ــف األنش ــي مختل ــك ف ــد ذل ــاركوا بع ــات، ش ــمية للبن ــن الرس معي
جميــع  بيــن  الثقافــي  والتبــادل  التفاعــل  تعزيــز  إلــى  تهــدف  التــي 

المشــاركين.

Homes 2015 in Jordan: The program organized by LOYAC 
Jordan brought together 7 volunteers from Lebanon, 4 
volunteers from Kuwait, 13 volunteers from Jordan and a 
volunteer from Aden to help in the rehabilitation of a school 
in Jordan. Students worked between 5 to 7 hours a day in 
Ma’een Public School for Girls, after which they engaged 
in various activities aimed at enhancing the interaction and 
cultural exchange between all participants
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ــون  ــي ماراث ــي ف ــل التطوع ــة العم ــي تجرب ــاك ف ــاء لوي ــتمتع اعض اس
المتســابقين  الميــاه علــى  توزيــع  بيــروت 2015، حيــث ســاعدوا فــي 
العمــل  فــي  قدراتهــم  لتحســين  التجربــة  هــذه  مــن  اســتفادوا  و 

الــذات. الفريقــي، و تعزيــز القيــم اإليجابيــة لتحقيــق 

LOYAC Lebanon volunteers were also present during 
the 2015 Beirut Marathon, they helped distribute water 
to the runners and got to benefit from this team-building 
experience, all whilst promoting the positive values of self-
fulfillment.
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فترات التدريب

أّمنــت جمعيــة لويــاك 60 فرصــة تدريــب فــي 24 شــركة مختلفة 
للطــّاب لمســاعدتهم  و منظمــة غيــر حكوميــة مختلفــة 
علــى تطويــر مهاراتهــم الشــخصية والمهنيــة. الشــركات التــي 
 American Voices ، ArabNet :اســتقبلت طــاب لويــاك هــي
 Bee Creative، ،بنــك المــوارد ، بنــك عــودة ،AUST مختبــرات،
 Doummar،Marketing Eastline ،  Ebco ،شــديد كابيتــال ،BMC
 by Sheraton Four Points ، Himayah، Hosri،البيطــار، فتــال
Impactbbdo,، جمعيــة إنســان، معهــد باســل فليحــان المالــي، 
 JUBAILI  Bros، Leadership للهجــرة،  الدوليــة  المنظمــة 
 Management International، Matta، Mindfield، Morgan
 ،Sakkera التعليميــه،  للخدمــات    International، SABIS

syscom technologies، Right to play ســوليدير، 

الفرص الدولّية
ــج  ــور برام ــرص لحض ــى ف ــاك عل ــي لوي ــاب ف ــل 4 ط حص

ــة؛ دولي

-»برنامجWYSE 2015  للريادة« في إيطاليا،
-برنامج Google Immersion 2015 التدريبي في دبلن-أيرلندا

-برنامج Balance We Are التدريبي في األردن
ســاعدت هــذه البرامــج الطاب على تحســين وتطويــر مهاراتهم 

المهنية والشــخصية واكتســاب المزيد مــن الخبرات.

بناء القدرات
»المــدرب اســتعمل اســلوب تفاعلــي مــع التاميــذ عبــر االجابــة 
عــن أســئلتهم. كانــت أحــد اكثــر ورش العمــل التــي لهــا قيمــة, 
بعــد  الطــاب  أحــد  مفيــد.«راي  و  بالمعلومــات  ملــيء  كان 
حضــور ورشــة عمــل »تمويــل و وضــع ميزانيــة لشــركة جديــدة«

تتحــدث  عندمــا  للغايــة,  لاهتمــام  مثيــرة  كانــت  »الجلســة 
الــى شــخص غريــب لكــن خبيــر فــي التدريــب تخبــره جميــع 
ــي  ــاط ضعف ــر نق ــن أكب ــي ع ــرت رون ــردد. أخب ــاكلك دون ت مش
لكننــي  حــا  أو  جوابــا  يعطنــي  لــم  انــه  مــع   . مخاوفــي  و 
اكتشــفت مصــدر هــذه المشــاكل.  أنصــح الجميــع بحضــور 
هــذه الجلســات.«راي أحــد الطــاب بعــد حضــور« جلســة تدريــب 

شــخصية« مــع المــدرب رونــي مطــر.

Internships secured by LOYAC Lebanon

LOYAC Lebanon secured 60 internship spots to 
students, in 24 different company and NGO - such 
as: American Voices, Arab Net, AUST Labs, Bank 
Al Mawarid, Bank Audi, Bee Creative, BMC, Chedid 
Capital, Doummar, Eastline Marketing, Ebco Bitar, 
Fattal, Four Points by Sheraton, Himayah, Holdal 
Group, Hosri, Impactbbdo, Insan, Jubaili Bros, Matta, 
Mindfield, Morgan, Sabis Educational Services, 
Sakkera, Serum Products, Solidere, Syscom, Right to 
play, Born Interactive,

International Opportunities

4 committed members from LOYAC Lebanon were 
given the chance to participate in the following 
international training programs:

-“WYSE 12-days Leadership Program” in Italy
-Google’s BOLD Immersion 2015 Internship Program 
in Dublin, Ireland
-“Balance We Are” 7-days Leadership Training in 
Jordan

Capacity Building
“The trainer used an interactive approach taking 
questions and interacting with the audience. One of 
the most valuable workshops. Really informative and 
beneficial.”Feedback from an attending student of 
“Budgeting and Financing a Startup”

“The session was very interesting and eye opening, 
when you talk to someone who is a stranger yet a 
coaching expert you tell all your problems without 
any hesitation. I told Roni my biggest weaknesses 
and worries and though he did not give me answers, I 
figured out the source of my problems. I’d recommend 
all to attend these sessions.”
Feedback from an attending student of Personal 
Coaching Sessions with Coach Roni Matar
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“ شــاركت فــي تنظيــم هــذا الحــدث و ســاعدت فــي االعــداد و 
التحضيــر كمــا ذهبــت الــى القريــة لتنفيذ النشــاط مــع األطفال. 
لقــد كانــت تجربــة جديــدة و رائعــة بالنســبة لــي. تابعــوا هكــذا”

ــة  ــي مؤسس ــي ف ــاط التطوع ــد النش ــن بع ــد المتطوعي راي أح
.  SOS

ــي ممتنــة جــدا لهــذه الفرصــة الرائعــة التــي منحتنــي اياهــا  إّن
ــاك. فقدغيــرت حياتــي. لقــد تعرفــت علــى عالــم  جمعيــة لوي
األشــخاص  مــن  مجموعــة  قابلــت  و  غوغــل,  فــي  مختلــف 
الذيــن جعلونــي أشــعر ألول مــرة فــي حياتــي اننــي انتمــي 
ــي  ــاك وجهتن ــة لوي ــذه الفرص ــال ه ــن خ ــا. م ــكان م ــا لم فع
الــى المســار الــذي أرغــب أن أســلكه فــي المســتقبل ,غّيــرت لــي 
ــي  ــات ال تكف ــواب ! الكلم ــي االف االب ــح امام ــي و فت مخططات

ــكرا! ــد، ش ــى االب ــاكرة ال ــأبقى ش ــي! س ــن امتنان ــر ع للتعبي
برنامــج  فــي  لويــاك  مــن  مشــاركة   - شــحيتلي  ســرى 

. دبلــن  فــي    Google BOLD Immersion

“I participated in the organization of the event, helped 
with the preparation process and went to the Village 
for the execution of the activity with the kids. This was 
a wonderful new experience for me. Keep it up!”
Feedback from a volunteer after the SOS Children 
Village volunteering activity

«I'm so grateful for this extraordinary opportunity that 

LOYAC gave me. It has changed my life. I have seen 

a whole different world at Google, and met a bunch 

of people, that made me, for the first time in my life, 

feel like I actually belong! Through this opportunity, 

LOYAC gave me guidance to the path I want to take 

in my life in the future, changed and shaped my plans, 

and opened for me a thousand doors! Words are not 

enough to thank! I'll be forever grateful! Thank you.”

Sura Chehaitli, participant from LOYAC in Google 

BOLD Immersion Programme in in
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اإلجتماع السنوي الخاص باإلدارة في لبنان 

فــي خطــوة جديــدة لتطويــر أليــه عمــل مؤسســة لويــاك تــم 

عقــد اإلجتمــاع الســنوي الخــاص بــاإلدارة فــي لبنــان بهــدف 

وضــع خطــوات جديــدة اتطويــر أليــه عمــل المنظمــة، إذ خــال 

ــل  ــي تتمث ــاك والت ــة لوي ــر رؤي ــى تغيي ــاق عل ــم اإلتف ــاع ت اإلجتم

فــي خلــق شــباب مســتنير مــن أجــل الســام والرخــاء، باإلضافــة 

إلــى أنــه تــم تغييــر المهمــة الخاصــة بالمؤسســة وهــي تمكيــن 

الشــباب مــن خــال فــرص فريــدة ليصبــح مواطــن انســاني 

ــا  ــي  حاضرن ــل ف ــد المتمث ــعارنا الجدي ــت ش ــك تح ــل، وذل فاع

ســام،  حــب،  وهــي  األساســية  قيمنــا  خــال  مــن  بإيدينــا، 

ــداع. ــي، اب ــن، وع ــزام، تمكي ــاهمة، الت مس

Strategy Meeting

In new attempts to strengthen LOYAC’ structure 

and organization and foundation, an annual strategy 

meeting with Loyac’s international counterparts has 

been initiated in Lebanon in order to develop new 

steps to ensure a better, more secure tomorrow for 

Loyac. During the meeting it was agreed that the 

vision of LOYAC be modified to “Enlightened Youth 

For Peace & Prosperity”. As well as the mission 

of Loyac; “Empower The Youth Through Unique 

Opportunities To Evolve Into Highly Effective Humane 

Global Citizens”. All under the new motto: Today Is 

In Our Hands, through our core values   which is love , 

peace , contribution , commitment , empowerment , 

awareness , creativity .

January
يناير
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تقدير “شايلو”

ــوق  ــز حق ــايلو” لتعزي ــر “ش ــى تقدي ــاك عل ــول لوي ــبة حص بمناس

اإلنســان فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي،  تــم تنظيــم 

إحتفاليــة بهــذه المناســبة وذلــك تحــت رعايــة معالــي وزيــر 

ــاح  ــلمان صب ــيخ س ــباب الش ــؤون الش ــة لش ــر الدول ــام ووزي اإلع

ــاح. ــود الصب ــالم الحم س

 فمــن الجديــر بالذكــر أن هــذا التقديــر تــم منحــه مــن قبــل 

األوروبــي  اإلتحــاد  رئيــس وفــد  أن  إذ  األوروبــي،  اإلتحــاد  وفــد 

فــي الريــاض ســعادة الســفير أدم كــوالش هــو مــن ســلم 

لويــاك هــذه الجائــزة التقديريــة، وذلــك بحضــور ســفراء اإلتحــاد 

األوروبــي.

Chaillot Recognition

Granted by the European Union by the head of the 

EU delegation in Riyadh, Ambassador Adam Kulach 

awarded LOYAC with the Chaillot Award for LOYAC’s 

unwavering stance in human rights in the Gulf 

Cooperation Council (GCC). Being an organization that 

always advocates Human Rights and Upon receiving 

this prestigious award LOYAC has organized an event 

on this festive occasion to celebrate this recognition 

in the presence of EU ambassadors, and under the 

patronage of his Excellency the Minister of Information 

and Minister of State for Youth Affairs Sheikh Salman 

Sabah Al-Salem Al-Homoud Al-Sabah.

January
يناير
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حملة داو للتبرع بالدم
ــدم  ــك ال ــع بن ــاون م ــر بالتع ــن يناي ــي ال31 م ــاك ف ــت  لوي نظم
والنــادي الكويتــي لدراجــات بــي ام دبليــو والنــادي الكويتــي 
لدراجــات دوكاتــي ونــادي الســيدات للدراجــات اآلليــة حملــة داو 
ــرض  ــدم وبغ ــر ال ــى فق ــة مرض ــك لمصلح ــدم، و ذل ــرع بال للتب
التوعيــة أيضــا للوقايــة مــن مــرض الســكري برعايــة الــداوو 

للكيماويــات.
و تنبــع هــذه الفعاليــة إيمانــا مــن أن لويــاك تهتــم بــكل مــا 
ــه  ــر أن اإلحتفالي ــر بالذك ــن الجدي ــة، فم ــة الصحي ــص التوعي يخ
بــدأت بتجمــع راكبــي الدراجــات المشــاركين مــن جميــع نــوادي 
ــاك الرئيســي فــي  الكويــت وعددهــم مــا يقــارب 500 بمقــر لوي
ــج  ــارع الخلي ــر ش ــك عب ــد ذل ــوا بع ــم توجه ــة، ث ــة القبلي المدرس
ــاك  ــدم هن ــرع بال ــام بالتب ــكري للقي ــمان للس ــد دس ــى معه إل
حيــث حملــوا شــعار »تبــرع لتنقــذ «، و تــم اجــراء الفحوصــات 
الازمــة للمتبرعيــن والتأكــد مــن ســامتهم ثــم بــدأت عمليــة 
التبــرع وكانــت حصيلتهــا 85 كيــس دم ذهبــت إلــي بنــك الــدم .
ــوم  ــل ي ــات مث ــن الفعالي ــد م ــه العدي ــت  اإلحتفالي ــا تضمن كم
مفتــوح ملــيء بأســواق محليــة تقــدم أطعمــة صحيــة و برنامج 

ترفيهــي قدمتــه “البــا”.

DOW Blood Drive
We’ve come to our 6th year of LOYAC’s annual Blood 
Drive alongside DOW and TRISTAR to yet again carry 
out our Health Awareness Campaign. With Kuwait 
Healthy Living on board this year to further facilitate 
our message and raise more awareness than ever 
before.
The need to initiate action stems from LOYAC’s 
underlying need to heed Human Health. With the help 
of our riders from various clubs, our message was 
carried with them throughout the streets of Kuwait all 
the way to Dasman Diabetes Clinic for our donors to 
start saving lives.

January
يناير
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ورشة عمل “ هومز”

بيــت  عنــوان”  ترميــم  تحــت  عمــل  ورشــة  لويــاك  نظمــت 
العمــر”   بهــدف تعريــف طلبــة برنامــج هومــز  لترميــم البيــوت، 
ــر أن  ــر بالذك ــن الجدي ــازل  فم ــم المن ــة لترمي ــاغ المائم وباألصب
برنامــج هومــز هــو برنامــج تنظمــة لويــاك يهــدف لتعزيــز الحس 
االنســاني لــدى الشــباب ومــد جســور التعــارف والتعــاون بينهــم 
عــن طريــق دمــج الشــباب والشــابات الكويتيــات مــع الطبقــات 
المتمثلــة  األخــرى  والمجتمعــات  المجتمــع  فــي  المتعففــة 
فــي لبنــان واألردن  و جعلهــم يشــاركون فــي ترميــم بيوتهــم 

ــم. ــا بأيديه ــادة بناءه وإع

Homes Workshop

LOYAC organized a workshop where restoration of 

old houses took place. The goal being to acquaint 

students with the LOYAC Homes program that 

focuses on helping families in need and starting 

with the essentials of shelter. Using tools and paint 

to complete each project fully, Homes program also 

aims to enhance the sense of humanity as well as 

humility among young people and build bridges of 

understanding and cooperation. 

January
يناير
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شربكة:
لاحتفــال  التراثــي  للفــن  شــعبية  لويــاك  امســية  نظمــت 
بعيــدي الوطنــي والتحريــر تحــت اســم “شــربكة”، وذلــك ضمــن 
ــات،  ــركة داو للكيماوي ــة ش ــي” برعاي ــوم داو الوطن ــات” ي فعالي
حضــر  وقــد  لويــاك،  بمقــر  اليمنيــة  الفرقــة  أحيتهــا  ،والتــي 
الوطنــي  العيــد  الراغبيــن فــي اإلحتفــال فــي  جمهــور مــن 

والتحريــر مــع لويــاك.
و بهــذه المناســبة هنــأت رئيــس مجلــس ادارة لويــاك فارعــة 
الســقاف الكويــت بعيدهــا الوطنــي والتحريــر، مبينــه أن لويــاك 
إعتــادت المشــاركة فــي إحتفــاالت الكويــت الوطنيــة، خصوصــا 

عيــدي الوطنــي والتحريــر مــن كل عــام.
وأضافــت أن لويــاك تحــرص دائمــا  علــى تنظيــم إحتفــاالت 
تراثيــة إلحيــاء التــراث القديــم واالصيــل، والــذي يحظي بشــعبية 

ــض. ــور عري ــره وجمه كبي

Sharbika

LOYAC organized its annual event “Sharbika” 
sponsored by Dow Chemical Company. An evening 
of cultural art in celebration of Kuwait’s National and 
Liberation Day. The “Sharbika” included a traditional 
Yemeni band at LOYAC headquarters in Al-Qibliya 
School, with the presence of LOYAC’s chairperson 
Fareah Al- Saqqaf where she celebrated her country 
with many more who joined in on the festivities of 
the nation with LOYAC. “Shabrika” is among the 
numerous cultural events that LOYAC makes sure 
they celebrate, filled with heritage and success among 
audience

February
فبراير
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زيارة الوفد البرلماني النمساوي:
زار وفــد نمســاوي   برئاســة الســفير النمســاوي أولريــغ فرانــك و 
٦ أعضــاء مــن البرلمــان النمســاوي المدرســة القبليــة مقــر لوياك 
بغــرض التعــرف علــى أنشــطة لويــاك، حيــث جــاءت الزيــارة 
ــفارة  ــاك والس ــن لوي ــاون بي ــدة للتع ــوات جدي ــق قن ــدف خل به
النمســاوية بالكويــت بمــا يمكــن أن يخــدم المجتمــع و شــبابه 

ــه. و تنميت

The visit of the Austrian Parliament:

Austrian delegation led by the Austrian Ambassador 

Oulrig Frank and 6 members of the Austrian 

Parliament visited LOYAC  headquarters, The Al- 

Qibliya School,  for the purpose of learning more 

about LOYAC activities. The visit occured in order 

to create new channels of cooperation between the 

Austrian Embassy in Kuwait and LOYAC, where they 

would be able to assist in the overall development of 

the community and the youth.

February
فبراير
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افتتاح لوياك في اليمن

ــي  ــم، الت ــي العال ــاك ف ــالة لوي ــر رس ــدة لنش ــوة جدي ــي خط ف
تســعى لنشــر الســام والحــد مــن مظاهــر العنــف وتنميــة 
ــا  ــاك فرعه ــة لوي ــت منظم ــات، إفتتح ــي المجتمع ــباب ف الش
فــي اليمــن، والــذي أعلــن عــن بــدء نشــاطاته، وكانــت أولــى هذه 
النشــاطات هــي مبــادرة” غــدا أفضــل” لنشــر المحبــة والســام 

ــاس . ــن الن ــي بي والوع

LOYAC Chapter In Yemen

In a new step to spread the message of LOYAC into the 
world; which seeks to promote peace and reduce the 
manifestations of violence As well as the development 
of young people in the communities LOYAC opened a 
branch in Yemen. Yemen have already announced the 
start Of their activities, and the first of these activities 
was the “ better tomorrow “ to spread love, peace and 
awareness among people.
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شــراكتها  جــددت  الغذائيــة”  “كــوت  مجموعــة 
لويــاك مــع  اإلســتراتيجية 

اإلســتراتيجية  شــراكتها  الغذائيــة  كــوت  مجموعــة  جــددت 

لدعــم برامــج “لويــاك” وخاصــة برامــج لويــاك الدوليــة، مضاعفــة 

بذلــك رعايتهــا الســنوية، وتأتــي هــذه المبــادرة ضمــن إطــار 

تعزيــز المســؤولية اإلجتماعيــة للمجموعــة والتــي تســعى مــن 

خالهــا إلــي تطويــر المجتمعــات التــي تخدمهــا وإيمانــا منهــا 

ــالتها. ــا ورس ــة منظمتن برؤي

Kout Food Group Renews Partnership Agreement 
with LOYAC

Kout Food Group committing to their relationship 

with LOYAC have decided to double their annual 

sponsorship, the initiative comes within the framework 

of strengthening the social responsibility of the group 

that seeks to develop the communities they serve 

by believing and supporting LOYAC’s mission and 

overall vision.
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أنشطة لوياك

مختلــف  فــي  البرامــج  مــن  العديــد  فــي  لويــاك  شــاركت 
نظــم  معــرض  فــي  شــاركت  إذ  الكويــت،  فــي  الجامعــات 
معــرض  و  الكويــت،  بجامعــة  اإلداريــة  العلــوم  كليــة  فــي 
علــى هامــش ملتقــى المــرأة الــذي نظمتــه كليــة العلــوم 
اإلجتماعيــة فــي  نفــس الجامعة،باإلضافــة إلــى المشــاركة 

األمريكيــة. بالجامعــة  التوظيــف  معــرض  فــي 

LOYAC Activities

LOYAC participated in many programs at various 
universities in Kuwait to the youth , it participated in 
the exhibition organized at the College of Business 
Administration at Kuwait University. LOYAC also 
participating at Women Empowerment conference, 
organized by the Faculty of Social Sciences at 
Kuwait University. In addition LOYAC participated in 
numerous career fairs at the American University of 
Kuwait, American University of The Middle East, Gulf 
University for Science and Technology, and lastly 
participating at an exhibition at The Public Authority 
for Applied Education and Training.

April
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حملة” معا لجنوب اليمن”

أطلقــت لويــاك حملــة تبرعــات تحــت عنــوان “معــا لجنــوب 
ــال  ــة اله ــع جمعي ــاون م ــة تع ــت إتفاقي ــد أن وقع ــن”، بع اليم
ــتركة و  ــات مش ــة فعالي ــة إقام ــت الحمل ــث  تضمن ــر، حي األحم
أمســيات موســيقية ومعــارض فنيــة وأنشــطة وغيرهــا إلغاثــة 
ودعــم جنــوب اليمــن. ودعــت إتفاقيــة الهــال و لويــاك شــركات 
للتضامــن  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الخــاص  القطــاع 

ــة. ــذه الحمل ــي  ه ــا ف معهم

ــة  ولــم  تقتصــر الحملــة علــى جمــع التبرعــات مــن أجــل اإلغاث
والشــباب  الكويتــي  الشــباب  إشــراك  شــملت  ايضــا  ولكــن 
اليمنــي فــي مشــاريع إنســانية مشــتركة مــن أجــل ترميــم 

. وإعــادة تأهيــل المناطــق العامــه المدمــرة والمنكوبــه 
ــدن و  ــي ع ــا ف ــا له ــت فرع ــد افتتح ــت ق ــاك كان ــر أن لوي  يذك
باشــرت أعمالهــا مــن  المشــــاريع منهــا ترميـــــم وتجميـــــل 
مدرســتين ، وحملــة توعويـــــة ضــــد زواج القاصــــرات تحــــت 
ــوان” عرائــس المــوت “. إال أن هــذه الحملــة توقفــت مؤقتــا  عنــ

نظــرا لتعــرض مكتــب لويــاك للقصــف.

 “ Together For The South of Yemen” Campaign

LOYAC launched a fundraising campaign called 
“Together For the South of Yemen” with the cooperation 
and agreement of Kuwait’s Red Crescent, a musical 
concert will  be conducted to raise awareness and 
funds to help South Yemen.

The campaign will not be limited to collecting donations 
for relief but will also include the involvement of 
young Kuwaiti and Yemeni youth in joint humanitarian 
projects for the restoration and rehabilitation of public 
areas devastated and stricken, as LOYAC has a 
chapter in Yemen, Aden that opened this year and has 
been affected by the devastating activity taking place.

May
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ــت”  ــو كويس ــاك “إيك ــابقة لوي ــي مس ــن ف ــم الفائزي تكري
للمــدارس برعايــة داو للكيماويــات

بعــد النجــاح الــذي حققته مســابقة “إيكــو كويســت” للمدارس، 
للكيماويــات،  داو  شــركة  برعايــة  لويــاك  نظمتهــا  والتــي 
بمشــاركة 10 فــرق ممثليــن عــن العديــد مــن المــدارس الخاصــة 
والعامــة للمــرة الثالثــة علــى التوالــي، نظمــت لويــاك مســابقة 
“البحــث عــن الكنــز” فــي الحديقــة الشــهيد، حيــث رشــحت 
ــة  ــذه البطول ــي ه ــاركة ف ــاب للمش ــاركة 11 ط ــدارس المش الم
التــي تهــدف لتعريــف الطلبــة وتوعيتهــم بمــدى أهميــة البيئــة 
والمحافظــه عليهــا وســط أجــواء تنافســية عاليــه، حيــث تؤمــن 
الــذي يقــع  التعليمــي والتربــوي واإلجتماعــي  بالــدور  لويــاك 
علــى عاتــق المنظمــة، فهــذا النــوع مــن المســابقات ذو توجــه 

ــت. ــس الوق ــي نف ــي ف ــي وترفيه تعليم
ولقــد نظمــت لويــاك الحفــل الختامــي للفائزيــن فــي هــذه 
المســابقة لتكريمهــم  برعايــة وحضــور وزيــر الدولــة للتربيــة 

والتعليــم العالــي د. بــدر العيســى.

Dow Eco Quest Award Ceremony

After the successful competition of LOYAC’s “Dow 
Eco Quest” for high schools sponsored by Dow 
Chemical Company, LOYAC organized “Dow Eco 
Quest Ceremony” to award the winning teams and 
honor the winners of this competition under the 
patronage of the Minister of State for Education and 
Higher Education d. Bader Al-Essa.
Where 11 schools take part in this activity, half 
being private school and half being government 
schools. LOYAC showcased the importance of Social 
responsibility and environmental awareness through 
a simple activity.

May
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مجموعــة التمديــن تجــدد شــراكتها مــع لويــاك كشــريك 
باتيني.

جــددت مجموعــة التمديــن شــراكتها الســنوية مــع لويــاك، 
مضاعفــة بذلــك رعايتهــا الســنوية للمؤسســة لتصبــح  شــريكا 
ــن  ــا م ــة إيمان ــذه الرعاي ــي ه ــها، إذ تأت ــذ تأسيس ــا من ــيا له رئيس
الشــركة بمســؤوليتها اإلجتماعيــة اتجــاه المجتمــع، لتؤكــد 
بذلــك تعاونهــا المثمــر مــع األنشــطة التــي تقدمهــا لويــاك 

ــاس. ــباب باألس ــة الش ــى تنمي ــدف إل ــي ته والت
ومــن ناحيتــه قــال رئيــس مجموعــة التمديــن محمــد جاســم 
ــي  ــر إيجاب ــق تأثي ــاس بخل ــم باألس ــة تهت ــرزوق أن المجموع الم
فــي المجتمــع وهــو مــا يدفعهــا بإســتمرار لدعــم أنشــطة 
الشــباب  بإمــداد  تهتــم  مؤسســة  بإعتبارهــا  وذلــك  لويــاك، 
ــجاما  ــم، فإنس ــرق له ــتقبل مش ــق مس ــة لخل ــاألدوات الازم ب
مــع هــذا الهــدف ال تتوانــى الشــركة بتقديــم الدعــم المــادي 
والمعنــوي للمشــاريع التــي تســعى لتحقيــق طموحــات للجيــل 

ــد. الصاع

Tamdeen Group Double their Partnership with 

LOYAC.
Tamdeen Group renewed their annual partnership 
with LOYAC, being a major partner with LOYAC since 
inception Tamdeen have doubled their partnership 
and support to LOYAC because of their belief of 
the company’s social direction in the society,and 
to continue LOYAC’s message through their fruitful 
cooperation with the activities provided by LOYAC and 
aimed at youth development primarily. Mohammed 
Jassim Al-Marzouq stated that the group is interested 
in creating a positive impact in the community, which 
through support of LOYAC activities, and that as an 
institution concerned with supplying young people 
with the necessary tools to create a bright future for 
them. With this goal the company does not hesitate 
to provide material and moral support for projects 
that seek to achieve the aspirations of the younger 
generation.
Expressing her gratitude of Tamdeen support, Mrs. 
Al- Saqqaf added that, “Tamdeen is a key partner 
group that has been supportive of LOYAC Since its 
existence, Tamdeen has translated its belief in our 
vision and given moral support in various ways.”
She concluded her speech by thanking Tamdeen for 
their unwavering support of LOYAC.

May
مايو

131



B O O K

الشــركة األهليــة للتأميــن جــددت شــراكتها مــع لويــاك 
كشــريك ذهبــي

الســنوية مــع  للتأميــن شــراكتها  األهليــة  الشــركة  جــددت 
“لويــاك”، مضاعفــة بذلــك رعايتهــا الســنوية للمؤسســة لتصبــح 
ــنوية  ــراكة الس ــادة للش ــذه الزي ــاءت ه ــا، وج ــا له ــريكا ذهبي ش
إيمانــا منهــا بالمســؤولية المجتمعيــة وبضــرورة دعــم مؤسســة 

مثــل لويــاك 
ــي  ــرة ف ــادة الكبي ــأن الزي ــي ب ــليمان الدالل ــيد س ــرح الس ــد ص وق
مبلــغ الدعــم للويــاك تأتــي مــن فلســفة الشــركة فــي تأميــن 

ــاة أفضــل للشــباب. حي

Al Ahleia Insurance renews its partnership with 
LOYAC

Al Ahleia Insurance Company has shown it support 
to LOYAC by doubling their annual sponsorship and 
becoming a Gold partner due to their belief in social 
responsibility and the need to support an institution 
like LOYAC.
Mr. Solomon stated that this support to LOYAC comes 
from the philosophy of the company that care about 
the importance of securing a better life for young 
people .

June
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حملة معا لجنوب اليمن 

نظمــت لويــاك حفــل غنائــي خيــري أحيــاه الفنــان عبــود خواجه، 
وذلــك تزامنــا مــع  حملــة التبرعــات تحــت عنــوان “معــا لجنــوب 
ــال  ــة اله ــع جمعي ــاون م ــة تع ــت إتفاقي ــد أن وقع ــن” بع لليم
ــتركة و  ــات مش ــة فعالي ــة إقام ــت  الحمل ــث  تضم ــر، حي األحم
أمســيات موســيقية ومعــارض فنيــة وأنشــطة وغيرهــا إلغاثــة 

ودعــم جنــوب اليمــن.
ــة  ــل اإلغاث ــن أج ــات م ــع التبرع ــى جم ــة عل ــر الحمل ــم تقتص ول
والشــباب  الكويتــي  الشــباب  إشــراك  ايضــا  شــملت  ولكــن 
اليمنــي فــي مشــاريع إنســانية مشــتركة مــن أجــل ترميــم 

والمنكوبــه. المدمــرة  العامــه  المناطــق  تأهيــل  وإعــادة 

“Together for the south of Yemen” Campaign

LOYAC organized a fundraising event in collaboration 
with Red Crescent to collect donations for the 
unfortunate activity in Yemen. With the support of 
Yemeni Artist Aboud Khawaja, among other music 
groups and artists; LOYAC created a night of music 
and art, sending the message of peace through the 
arts. The campaign is not over yet, efforts continue to 
raise funds to continue to help the South of Yemen.
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لوياك تؤكد على التاحم ووحدة الصف 

المتمثــل فــي  المؤلــم  الحــادث  إلــي  الكويــت  عنــد تعــرض 
اإلعتــداء علــى مســجد الصــادق، تفاعلــت لويــاك مــع هــذا 

الحــدث بــأن كونــت ثــاث فــرق.
تولــت الفرقــة األولــى عمليــة التبــرع بالــدم، كمــا قامــت الفرقــة 
الحــادث فــي  جميــع مستشــفيات  بزيــارات جرحــى  الثانيــة 
فــي  تضامنيــه  وقفــه  الثالثــة  الفرقــة  نظمــت  و  الكويــت، 
حديقــة الشــهيد تحــت عنــوان ,الكويــت ـ واحــدة صفـــ ـ واحــد” 
تضامنــا مــع ضحايــا الحــادث اإلليــم والغــرض مــن تنظيــم 
وتأكيــد  للتكاتــف  المجتمــع  دعــوة  كانــت  الوقفــه  هــذه 
ــز  ــق هوم ــم فري ــد نظ ــك فق ــه لذل ــة, باإلضاف ــدة الوطني الوح
ــادث  ــرض للح ــذي تع ــجد ال ــم المس ــي ترمي ــل ف ــادرة تتمث مب

اإلرهابــي. 

LOYAC emphasize the cohesion and unity through 
solidarity and stance

LOYAC organized a gathering at Al Shaheed Park 

under the title “#KuwaitIsUnited” in solidarity with the 

victims of the tragic incident which targeted the Imam 

al-Sadiq mosque, The purpose of organizing this vigil 

was to invite civil society to come together hand in 

hand.

July
يوليو

134



July
يوليو

ــة  ــع إتفاقي ــة  توق ــاعدة الطلب ــة لمس ــة الكويتي الجمعي
تعــاون مــع لويــاك

الكويتيــة  الجمعيــة  مــع  تعــاون  إتفافيــة  لويــاك  وقعــت 
ــال  ــي مج ــاون ف ــدة للتع ــا جدي ــح أفاق ــة لتفت ــاعدة الطلب لمس
ــادي  ــم الم ــة والدع ــم الرعاي ــدف تقدي ــم، به ــة والتعلي الثقاف
شــكلت  الذيــن  العلــم  لطالبــي  مباشــر  الغيــر  و  المباشــر 
أمــام إكمــال تعليمهــم. الماديــة عائقــا لهــم  ظروفهــم 

مجلــس  عضــو  الداللــي  فتــوح  صرحــت  الصــدد  هــذا  وفــي 
ــة  ــع الجمعي ــاون م ــوات التع ــى خط ــذه أول ــأن  ه ــاك ب إدارة لوي
الكويتيــة لمســاعدة الطلبــة التــى ســخرت إمكانياتهــا للشــباب، 
تكنولوجــى  مختبــر  ببتجهيــز  وذلــك  ثانيــة  خطــوة  تلتهــا 
ألنشــطة لويــاك باإلضافــة إلــى تقديمهــا لمنح دراســية للشــباب 
وخطــط طويلــة األمــد تتفــق مــع أهــداف لويــاك فــى “تمكيــن 
الشــباب مــن خــال فــرص فريــدة ليصبــح مواطــن انســاني 

ــم. ــى مجتمعاته ــاء ف ــام والرخ ــل الس ــن أج ــل” ، م فاع

Kuwait Society to help students anticipate a 
cooperation agreement with LOYAC

LOYAC’s newest agreement with The Kuwait Society 

that aims at helping students with new prospects 

for cooperation in the field of culture and education. 

Consistent with LOYAC’s objective of empowering 

the youth through unique opportunities to become 

humane global citizens, this collaboration will provide 

scholarships for the youth and assist those with the 

desire and potential in order to spread peace and 

prosperity their communities.
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حملــة توزيــع الســال الرمضانيــة لألســر اليمنيــة  النازحــة 
فــي محافظــات الجنــوب.

إســتكماال للحملــة التــي أطلقتهــا لويــاك “معــا لجنــوب اليمــن” 
فــي مايــو الماضــي فــي الكويــت، والتــي تضمنــت فعاليــة 
ــاك  ــرع لوي ــن ف ــه، دش ــود خواج ــان عب ــا الفن ــيقية أحياه موس
ــؤن  ــع م ــي توزي ــت ف ــي تمثل ــانية والت ــه االنس ــدن حملت ــي ع ف
غذائيــة علــى مئــة أســرة فــي الجنــوب، إذ عمــل شــباب لويــاك 
عــدن بــكل محبــة وعطــاء إليصــال الســات الغذائيــة لألســر 

ــا. ــي يواجهونه ــة الت ــروف الصعب ــن الظ ــا ع ــة رغم النازح

LOYAC Yemen distribute food baskets to displaced 
families in the southern governorates of Yemen 
campaign.
 
Following the launch of LOYAC’s “Together for the 
South of Yemen” Campaign, efforts throughout Yemen’s 
southern governorates kicked off through the distribution 
of food supplies to a hundred displaced families with 
the help of the funds collected. Members of the LOYAC 
Aden team were able to successfully deliver these food 
baskets, despite the uneasy conditions of the war-torn 
region. 

July
يوليو
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August
أغسطس

الشراكة بين لوياك والجامعة العربية المفتوحة

ــم  ــة تفاه ــاك إتفاقي ــت لوي ــة، وقع ــات ناجح ــدة تعاون ــد ع بع
ــريك  ــة كش ــدًا للعاق ــة توطي ــة المفتوح ــة العربي ــع الجامع م
أكاديمــي. حيــث تتطلــع لويــاك ألن تكــون هــذه االتفاقيــة 
الواعــد  المســتقبل  يفيــد  ممــا  الناجــح  للتعــاون  اســتمرارًا 

لشــبابنا.

Educational Partnership with AOU

Following several successful collaborations with the 

Arab Open University (AOU), LOYAC has finalized 

an official agreement to cement our relationship as 

Educational Partners. This pact marks the beginning 

of a hopefully perpetual partnership between LOYAC 

and AOU, to benefit the promising futures of our 

youth.
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لوياك و البنك الوطني

تبنيــه  خــال  مــن  بلويــاك  شــراكته  الوطنــي  البنــك  جــدد 
برنامجيــن  وهمــا   ، بريــدج  و  كويســت  اإليكــو  لبرنامجيــن 
هدفهــم إشــراك الشــباب فــي مشــاريع تحثهــم علــي التفكير 

المســتقبل فــي 

LOYAC & NBK

The National Bank of Kuwait renewed its partnership 
with LOYAC by funding and assisting in two major 
LOYAC event and program; The ECO Quest and 
Bridge workshop. Where both two programs aim 
to involve young people in social entrepreneurship, 
urging them to think about a more sustainable future 
in Kuwait, socially and environmentally. 

August
أغسطس
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September
سبتمبر

لوياك توزع “كسوة العيد” على ١٠٠ أسره محتاجة

ــاك  ــة لوي ــت منظم ــارك نظم ــي المب ــد األضح ــول عي ــل حل قبي
حملــة بالتعــاون مــع شــركة داو للكيماويــات بحضــور مديرهــا 
ــرض  ــد”، فالغ ــوة العي ــم “كس ــت إس ــه تح ــد دعال ــام أحم الع
ــي  ــة عل ــد والعيدي ــوة العي ــع كس ــو توزي ــة ه ــذه الحمل ــن ه م

ــه. ــه محتاج ــل و طفل ــف طف ــن أل ــر م أكث

LOYAC distributes Eid Gifts to 100 families

LOYAC organized a campaign in collaboration with the 

Dow Chemical Company under the name “Eid Gifts”. 

The purpose of this campaign is the distribution of Eid 

clothes , “eidia” to more than one thousand children 

and child in need through a course of time and project 

within LOYAC.
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ورشة عمل “ فرسان الصناعة” 

لويــاك  مــع  بالتعــاون  الكويتيــة  الصناعــات  إتحــاد  نظــم 
ــداد  ــدف إع ــة”، به ــان الصناع ــوان “فرس ــت عن ــل تح ــة عم ورش
جيــل مــن صناعيــي المســتقبل، باإلضافــة إلــي نشــر الوعــي 
الثقافــي  الصناعــي  لــدى الشــباب  مــن عمــر 1٤ إلــى 1٨ عــام، 
وتســليط الضــوء علــى أهميــة هــذا القطــاع فــي تحقيــق األمــن 
اإلجتماعــي و توفيــر فــرص العمــل وتطويــر مصــادر جديــدة 
للدخــل القومــي، حيــث شــارك فــي هــذه الورشــة 20 طالــب 

ــاك. ــن لوي م

“Knights of Industry” Workshop

Kuwaiti Industries Union in collaboration with LOYAC, 
organized a workshop called “Knights of Industry”, in 
order to prepare and educate the new generation of 
potential Industrialists the future. In addition to raising 
awareness among young people 14 to 18 years of 
age by highlighting the importance of this sector in 
achieving social security and the provision of job 
creation as well as the development of new resources 
for national income.

September
سبتمبر
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 October
أكتوبر

المركز المالي يجدد شراكته مع “لوياك”

جــدد شــركة المركــز المالــي الكويتــي شــراكته الســنويه مــع 
“لويــاك”، إنطاقــا مــن إيمانــه بأهميــة تنميــة مهــارات وقــدرات 

األفــراد لتطويــر مســتقبل الكويــت المســتدام،.

Markaz renew its partnership with “ LOYAC “

Markaz renewed its annual partnership with 
“ LOYAC “. Based on the belief in the importance of 
developing the skills and capabilities of the youth  to 
help develop the future of  Kuwait, sustainably.
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مذكرة تفاهم مع رحاله

ــم  ــة لتنظي ــركة رحال ــع ش ــم م ــرة تفاه ــاك مذك ــت لوي وقع
رحــات خــارج الكويــت فــي مختلــف أرجــاء العالــم، بهــدف 
خــال  مــن  اإلبداعيــه  قدراتهــم  تمكيــن  و  الشــباب  تمكيــن 

واإلستكشــاف. المغامــرات 
وقــد وقــع هــذه المذكــره كل مــن رئيــس مجلــس إدارة لويــاك 
فارعــه الســقاف و الســيد زيــد الرفاعــي مــن شــركة رحالــه، 
معلنيــن بذلــك أن أول رحلــه تنظمهــا الشــركتين هــي رحلــه 
مــن  الشــباب  لــدى  القيــاده  روح  تعزيــز  و  لتنميــة  ســيريانكا 
المرحلــه الثانويــه، حيــث تــم تنظيــم هــذه الرحلــه فــي 2٦ مــن 

ــر. ــهر يناي ــن ش ــى االول م ــمبر حت ديس

LOYAC and Rahhalah explorers sign an MOU

LOYAC and Rahhalah explorers sign an MOU for 
2015/2016 to organize adventure trips for youth
Our chairperson Mrs. Fareah Alsaqqaf and zed Alrefai 
a partner in Rahhalah and the first arab to summit 
Everest and the 7 summits sign the new agreement, 
and the first trip that will be organized by LOYAC and 
rahhalah to Sirlanka, the activities will include but are 
not limited to raft building, safari, biking, hiking and 
sightseeing. 

 October
أكتوبر
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November
نوفمبر

حمله الفن للسام

ــن  ــاك الف ــا لوي ــي أطلقته ــام الت ــن للس ــه الف ــتكماال لحمل إس
للســام فــي حــوش المدرســه القبليــه الفــن للســام، عرضــت 
ــه  ــات التجاري ــن المجمع ــدد م ــي ع ــه ف ــا الفني ــاك براميله لوي
المارينــا  االفنيــوز،  الرايــه،  الصالحيــه،   ، الحمــرا  مجمــع  وهــي 
ثــم ٣٦0 مــول ليتمكــن مــن يرغــب  مــول، المركــز العلمــي، 
لويــاك  موقــع  فــي  اإللكترونيــه  بالمزايــده  فــي  المشــاركة 
العــرب  األطفــال  إلنقــاذ  ريعهــا  خصــص  حيــث  االلكترونــي، 

الذيــن أنهكتهــم الحــروب.

Peace of Art Campaign

As the campaign continues, LOYAC peace of art barrels 

continue to circle the various malls of Kuwait with the 

support of Salhiya Complex, Al Raya, The Avenues, 

Marina Mall, The Scientific Center, Kuwait complex, 

and 360 Mall. All the barrels are put up for auction, 

available for bidding on the LOYAC website,and the 

proceeds will be allocated to save the Arab children 

who have been exhausted by the wars .
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November

نوفمبر

المؤتمر اإلقليمي العربي الثالث للرابطه     
الدوليه للجهود التطوعيه

شــاركت لويــاك ممثلــه فــي رئيــس مجلــس إدارتهــا فارعــه 
الثالــث  للرابطــه  العربــي  اإلقليمــي  المؤتمــر  فــي  الســقاف 
الدوليــه   للجهــود التطوعيــه  فــي 12 و 1٤ مــن نوفمبــر 2015 فــي 
ــاك  ــود لوي ــه جه ــن أهمي ــقاف ع ــت الس ــث تحدث ــن، حي البحري
فــي العمــل التطوعــي فــي الكويــت، و كيــف أنهــا إســتطاعت 

ــي. ــباب الكويت ــن الش ــر م ــاه الكثي ــر حي تغيي

Iave conference

Chairperson Fareah Al- Saqqaf participated as a 
LOYAC representative in the Third Arab Regional 
Conference of the International Association for 
Volunteer Effort on the 12th and 14th of November 
in Bahrain, where she spoke about the importance 
of voluntary work in Kuwait , and how she managed 
to change the lives of many young Kuwaiti people by 
creating awareness in this category.
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December
ديسمبر

اليوم العالمي للتطوع

تضامنــً مــع اليــوم العالمــي للتطــوع وتحــت شــعار »الفــن 
للســام«، نظمــت لويــاك يومــً مفتوحــً بمقرهــا فــي المدرســة 
القبليــة وحديقــة الشــهيد، برعايــة مؤسســة البتــرول الكويتيــة، 
المعوقيــن،  لرعايــة  الكويتيــة  الجمعيــة  طلبــة  ومشــاركة 
وتلويــن  برســم  قامــوا  الذيــن  الكويــت،  فنانــي  مــن  وعــدد 
موســيقية  لفــرق  الموســيقى  أنغــام  مــع  الســام  براميــل 

شــبابية محليــة.

International Volunteer Day

In solidarity with International Volunteer Day and 
LOYAC’s Peace of Art Campaign, LOYAC organized 
an open day at its headquarters at Al- Qibliya School, 
sponsored by the Kuwait Petroleum Corporation. With 
the participation of Kuwait Society for the Welfare of 
the Disabled, LOYAC provided barrels for the kids to 
paint with the assistance of artists as they enjoyed 
their day with Live entertainment from talented youth 
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حفل إفتتاح إستاد جابر   

شــاركت لويــاك ممثلــة ب520 مــن أصــل  720 متطــوع و متطوعــة 
فــي حفــل إفتتــاح إســتاد جابــر الدولــي، حيــث أن المتطوعيــن 
والترحيــب  إســتقبال  مــن  الفعاليــة  تنظيــم  فــي  ســاهموا 
التــي إصطفــت بطوابيــر طويلــة خــارج  الكويتيــة  بالجماهيــر 
اإلســتاد.حيث حــرص متطوعيــن لويــاك علــى تنظيــم هــذه 
إخضاعهــم  وبعــد  البوابــات  عبــر  مرورهــم  بعــد  الجماهيــر 

األمنيــة لإلجــراءات 

Jaber Stadium Opening Ceremony

LOYAC Participated with the Jaber Stadium Opening 
ceremony, where they provided over 500 volunteers 
to assist in the overall event.

December
ديسمبر
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