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شركاؤنا، رعاتنا، أصدقاؤنا،

تــزداد التحديــات وتتســارع وتتنــوع بمــرور الســنوات فهــي لــم 
ــم  ــة  واأله ــة  واجتماعي ــا  أمني ــب وإنم ــة فحس ــد اقتصادي تع
بــل  أســاس كل هــذه التحديــات وهــو التحــدي األكبــر األخــاق 
والثقافــة العربيــة  فباإلضافــة إلــى أن األوضــاع عالميــًا ليســت 
وتلقــي  اشــتعااًل  تــزداد  المنطقــة  فــإن  أحوالهــا  بأفضــل 
بظالهــا علينــا، ومــع ذلــك تصمــد لويــاك بــل تتســع دائــرة 
ــالتها  ــا ورس ــا ورؤيته ــوم أن قيمه ــد ي ــًا بع ــت يوم ــا وتثب تأثيره
واضحــة  البوصلــة  أوطاننــا.   إليــه  تحتــاج  مــا  هــو  ونهجهــا 
ــيدات  ــن الس ــا إن كان م ــا،  وفريقن ــي فريقن ــرد ف ــكل ف ــدًا ل ج
المؤسســات أو مــن  المتطوعــات والمتطوعيــن أو مــن اإلداريين 
أو مــن المســتفيدين مــن الشــباب )مــن الجنســين( أو حتــى مــن 

ــوم.  ــد ي ــًا بع ــزداد يوم ــاء  ي ــاة واألصدق ــركاء والرع الش

ــل ١4  ــه قب ــت علي ــا كان ــر مم ــر بكثي ــت أكب ــرة بات ــرة الصغي  األس
عامــًا وأصبحــت تضــم أجيــااًل فــي الكويــت واألردن ولبنــان 
واليمــن. كلهــم آمنــوا بأهميــة الرؤيــة وتمســكوا بنهــج لويــاك 
الواضــح القائــم علــى قيــم هــي فــي األصــل مبــادئ حقيقيــة 
اإلنســان  حــاول  وإن  تدميرهــا  يصعــب  الجاذبيــة  كحقيقــة 
تدميرهــا فإنــه يكــون قــد دمــر نفســه . إنهــا األخــاق إن تدمرت  
ضاعــت وتاشــت األمــم والشــعوب. قيــم اعتمدناهــا أساســًا 

Our partners, sponsors, and friends

Over the years, various challenges have rapidly 
increased; not only in terms of the economy, but also 
security and society. More importantly, the major 
challenge and the basis of all these challenges is 
morality and the Arab culture. In addition to the global 
conditions evidently being unfavourable, the region 
is ablaze and that impacts all of us; yet, LOYAC 
perseveres and expands its circle of influence to 
prove day after day that its values, vision, message, 
and approach are what our nations need. The path 
is very clear for each member of our team, and that 
team is growing day by day to include not only the 
founding members, volunteers, administrators, and 
youth beneficiaries, but also our partners, sponsors, 
and friends.

The small family is now bigger than it was 14 years 
ago, encompassing generations in Kuwait, Jordan, 
Lebanon, and Yemen. They all believed in the 
importance of the vision and have adhered to LOYAC's 
clear approach based on values which are essentially 
principles as real as the concept of gravity itself and 
difficult to destroy; if one were to try and destroy them, 
one would consequently destroy oneself, for without 
morals nations would perish. These values are the 

Fareah Al SaqqafChairperson
الرئيس التنفيذي السقاف  فارعة 
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Founder's Message
رسالة مؤسس المنظمة

basis of LOYAC's sound approach that is founded 
on love, collaboration, peace, and celebrating others 
(not merely accepting them but celebrating them) - 
an approach that respects the minds of youth, unveils 
their creativity, and empowers them to have a future, 
fulfil their dreams, as well as foster their humanity and 
their commitment to serving their society.

2016 was abundant in achievements for LOYAC 
Kuwait and all its affiliates, each of which will have its 
own separate annual book, like LOYAC Academy of 
Performing Arts (LAPA) and LOYAC's Soccer School 
(in collaboration with AC Milan). It is noteworthy that 
the programs offered by LOYAC continue to be 
developed and diversified, enriching their content 
- all due to the management's efforts to monitor the 
impact of these programs on the youth and examine 
different ways for further development. Our newest 
program for 2016 is Social Entrepreneurship for the 
age group of 16-12 years, which was prepared by 
LOYAC's management in collaboration with Babson 
College in the US.

LOYAC also launched the 'Peace of Art' project 
which aims at empowering young artists and focuses 
on the importance of their role in spreading peace, 
recycling, and protecting the environment. The 
proceeds of the art pieces that were created from 
the recycled oil barrels went towards supporting 
the Syrian refugee children in Antakya, by building 
and equipping an arts centre for them, with over 200 
beneficiaries.

Lastly, the achievements of LOYAC's chapters in 
Lebanon, Jordan, and Yemen are certainly equally 
important and a source of pride as the challenges 
they faced were manifold, propelling us to persevere 
even more.

I invite you to have a look at the pages of this book 
which include our detailed achievements and 
success in 2016.

What we do here at LOYAC is not mere luxury, but a 
worthwhile necessity for our survival as people and 
as nations. We develop people to sustain the nation, 
for the very essence of a nation lies within its people.

I beseech you - our partners, sponsors, and friends 
- to continue your support and encouragement 
because together we will make a difference. 

والمشــاركة  المحبــة  علــى  القائــم  الصحيــح  لويــاك  لنهــج 
والســام واإلحتفــاء بالمختلــف ) ال القبــول بــه بــل اإلحتفــاء 
إبداعاتهــم  عــن  ويكشــف  الشــباب  عقــول  يحتــرم  نهــج   )
ويمكنهــم مــن مســتقبلهم وأحامهــم ويعــزز  إنســانيتهم 

مجتمعاتهــم.   بخدمــة  والتزامهــم 

عــام ٢٠١٦ كان عامــًا زاخــرًا باإلنجــازات للويــاك الكويــت وكل 
مؤسســاتها التابعــة التــى ســتصدر لهــا كتبــًا ســنوية مســتقلة 
مثــل أكاديميــة لويــاك للفنــون األدائيــة ومدرســة لويــاك لكــرة 
القــدم )بالتعــاون مــع آســي ميــان(. مــن المهــم أن نذكــر 
ــراًء  ــزداد ث ــوع وت ــور وتتن ــاك تتط ــا لوي ــي قدمته ــج الت أن البرام
ــذه  ــر ه ــة تأثي ــي متابع ــد اإلدارة ف ــبب جه ــون بس ــي المضم ف
البرامــج علــى الشــباب ودراســة ســبل تطويرهــا. والجديــد فــي 
عــام ٢٠١٦ هــو برنامــج الريــادة االجتماعيــة الــذي أعــدت منهجــه 
إدارة لويــاك بالتعــاون مــع كليــة بابســون األمريكيــة للفئــة 

ــًا.  ــن ١٢-١٦عام ــة م العمري

كمــا دشــنت لويــاك مشــروع الفــن للســام الــذي يهــدف إلــى 
تمكيــن الفنانيــن الشــباب وإلقــاء الضــوء علــى أهميــة دورهــم 
ــة  ــر وحماي ــة التدوي ــس أهمي ــام وتكري ــالة الس ــر رس ــي نش ف
الناجمــة عــن  الفنيــة  األعمــال  البيئــة واســتخدمت عائــدات 
ــوريين  ــال الس ــم األطف ــي  دع ــط ف ــل النف ــر برامي ــادة تدوي إع
الاجئيــن فــي أنطاكيــا ببنــاء وتجهيــز مركــز للفنــون لهــم 
هنــاك ويســتفيد مــن هــذا المركــز أكثــر مــن مئتــي طفــل 

ــاك.    هن

ــن  ــي كل م ــاك ف ــازات لوي ــأن إنج ــد ب ــي أن أؤك ــرًا، ال يفوتن أخي
األردن ولبنــان واليمــن ال تقــل أهميــة بــل تدعــو للفخــر والتباهي 
ــن  ــد م ــًا لمزي ــا جميع ــة وتدفعن ــم المضاعف ــبب تحدياته بس

اإلصــرار علــى بــذل مزيــد مــن الجهــد واإلصــرار.

ــات  ــازات ونجاح ــل إنج ــن تفاصي ــاب تتضم ــذا الكت ــات ه صفح
ــه.  ــاع علي ــم لإلط ــام ٢٠١٦ أدعوك ع

أعزائــي، مــا تقــوم بــه لويــاك ليــس ترفــًا بــل هــو حاجــة ضروريــة 
جــدًا ومســتحقة اْلَيــْوَم أكثــر مــن أي يــوم مضــى كــي نحافــظ 
ــل  ــن أج ــانًا م ــي إنس ــن نبن ــم.  نح ــعوب وأم ــا كش ــى بقائن عل

بقــاء الوطــن،  فاألوطــان تبــدأ وتنتهــي باإلنســان. 

 أناشــدكم شــركائنا ، رعاتنــا وأصدقائنــا أن تســتمروا بدعمكــم 
وتشــجيعكم فمعــًا ســنتمكن مــن  التغييــر. 

فارعة السقاف .
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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  
وهــي مســئولة عــن إدارة قســم الشــئون الماليــه واإلداريــه 
للويــاك فهــي حاصلــه علــى درجــة البكالوريــس فــي إدارة 
المؤسســات  مــن  الكثيــر  فــي  عملــت  واإلقتصــاد،  األعمــال 

ــي. ــت الصناع ــك الكوي ــل بن ــرى مث الكب
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  
التــي  النشــاطات  مــن  العديــد  إدارة  عــن  مســئولة  وهــي 
بكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصلــة  فهــي  لويــاك،  تنظمهــا 
فــي األداب والتعليــم، لديهــا خبــرة واســعه فــي وزارة التربيــة 
لبرنامــج  معتمــدة  مدربــة  أنهــا  إلــى  باإلضافــه  والتعليــم، 

العــادات الســبع لألشــخاص األكثــر فاعليــة. 

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

الرا دردريــان عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي و شــريك مؤســس  
وهــي مســئولة عــن إدارة قســم تكنولوجيــا المعلومــات فــي 
لويــاك، وهــي حاصلــة علــى درجــه البكالوريــوس  و الماجســتير 
ــن  ــد م ــا العدي ــي ولديه ــة ميام ــن جامع ــال م ــي إدارة األعم ف

الخبــرات حيــث عملــت فــي بنــك الكويــت الوطنــي.

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 
الكويــت. الكمبيوتــر، وعملــت لســنوات عــدة فــي جامعــة 

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 
و هــي  مســئولة عــن إدارة وحــدة البرامــج الدوليــة و أكاديميــة 
ــة  ــي حاصل ــاك، فه ــة للوي ــدم التابع ــرة الق ــان لك ــي مي إي س
والتســويق،  األعمــال  إدارة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى 
باإلضافــه إلــي أنهــا مدربــة معتمــدة  لتدريــب برنامــج العــادات 
فــي  الكالوتــي  عملــت  فاعليــة،  األكثــر  لألشــخاص  الســبع 
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 نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة و شــريك مؤســس  
وهــي مســئولة عــن إدارة وحــدة البرامــج المحليــة فــي لويــاك، 
وهــي حاصلــة علــى درجــة البكالوريوس فــي اإلحصــاء و علوم 
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، أيضــًا هــي عضــو فــي جمعيــة 

كيــان للرعايــة األســرية.

As Co-founder and Vice Chairman, Fadia heads the 
Personal and Professional Development  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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نبذة عن لوياك

 لويــاك مؤسســة غيــر ربحيــة لتمكيــن الشــباب، تعمــل مــن أجل 

التنميــة الشــاملة و المتكاملــة للشــباب. مــن خــال تطبيــق 

نمــوذج برنامــج يجمــع مــا بيــن الخدمــة المجتمعيــة و التنميــة 

الذاتيــة و المهنيــة. ُصممــت برامــج لويــاك لتخــدم مختلــف 

الفئــات العمريــة مــن ســن ٦ إلــى ٣٠ عــام. 

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.
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MISSION
EM POWER THE YOUTH THROUGH UNIQUE 
OP PORTUNITIES TO EVOLVE INTO HIGHLY 
EF FECTIVE HUMANE CITIZENS.

VISION
ENLIGHTENED YOUTH FOR PEACE AND 
PROSPERITY

OUR VALUES
LOVE
PEACE
EMPOWERMENT
CONTRIBUTION
CREATIVITY
COMMITMENT
AWARENESS

مهمتنا
فريــدة   فــرص  خــال  مــن  الشــباب  كيــن  تم

فعــال.  إنســاني  مواطــن  صبــح  لي

رؤيتنا
شباب مستنير من أجل السام و الرخاء.

قيمنا
الحب

السام
التمكين

المساهمة
اإلبداع

اإللتزام
التوعية
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 البرامج
• هومز

• التطوع سعادتي
• لجان توعوية

• الكويت من أجل كينيا
• برنامج هومز الدولي

• أعمال تطوعية دولية

Programs
• Homes
• Service is My Joy
• Awareness Committees
• Kuwait 4 Kenya
• Homes: Global Edition
• Global volunteer work

 البرامج
• البرنامج التدريبي

و ورش عمل

• برنامج مبادرات الشباب
   لريادة ا�عمال المجتمعية

• صغار لوياك

Programs
• Internship Program 
Workshops

• Youth Initiatives:
   Social Entrepreneurship
• Little Loyacers



15

 البرامج
• هومز

• التطوع سعادتي
• لجان توعوية

• الكويت من أجل كينيا
• برنامج هومز الدولي

• أعمال تطوعية دولية

Programs
• Homes
• Service is My Joy
• Awareness Committees
• Kuwait 4 Kenya
• Homes: Global Edition
• Global volunteer work

 البرامج
• البرنامج التدريبي

و ورش عمل

• برنامج مبادرات الشباب
   لريادة ا�عمال المجتمعية

• صغار لوياك

Programs
• Internship Program 
Workshops

• Youth Initiatives:
   Social Entrepreneurship
• Little Loyacers



16

Our Chapters
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أفرعنا
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حصلــت لويــاك منــذ تأسيســها فــي عــام 2002 علــى 

العديــد مــن الجوائــز وتــم تكريمهــا فــي العديــد مــن 

المحافــل الدوليــة مــن أبرزهــا مــا يلــي:

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`s 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 field 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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SUPPORTERS
الداعمون
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Supporters
الداعمون

SPONSORSالــــــــــــــــــــرعــــــاة

PARTNERS

EDUCATIONAL PARTNERSشركاؤنا في التعليم

MEDIA PARTNERSشركاؤنا في ا
عالم

KUWAIT
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HIGHLIGHTS
2016
لمحات من عام
٢٠١٦



23

HIGHLIGHTS
2016
لمحات من عام
٢٠١٦
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68,000+

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

أفرع

5 LOYAC PROGRAMS
THROUGH CONTINENTS

برامج لوياك عبر القارات

مستفيد
BENEFICIARIES
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برامج لوياك

4 Chapters
أفرع

Programs: 1815 Porgram
برنامج
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LOYAC Programs

KUWAIT
الكويت
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LOYAC Programs
برامج لوياك
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التدريبــي  LOYAC Internship Programبرنامــج لويــاك 
LOYAC Internship Program seeks to find 
special internship opportunities for the youth 
from 16 to 27 years to help them develop their 
personalities, determine their future career 
and to qualify them professionally before 
their graduation. It gives them a chance to 
explore their capabilities to become highly 
effective leaders. The program is run in 
several 5 phases throughout the year, rather 
than just the summer phase as it was in the 
past. This program aims to make the youth 
more productive by offering a valuable way 
to spend their free time allowing them to 
gain experience that will help them grow 
as individuals, both professionally and 
personally.

Jobsite: 154+Interns: 1,068+

PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT
(LOCAL)

التنمية الذاتية و المهنية )محليًا(

عمــل  فــرص  التدريبــي  لويــاك  برنامــج  يقــدم 
القطاعــات  مختلــف  فــي  للشــباب  تدريبيــة 
علــى  لمســاعدتهم  و  شــخصياتهم  لتطويــر 
للكشــف  و  الوظيفــي  مســتقبلهم  تحديــد 
لبرنامــج  ا هــذا  لويــاك  قدراتهــم.  تقــدم  عــن 
الســنة  طــوال  متعــددة  فتــرات  خمــس  علــى 
الفتــرة  علــى  ســابقًا  اقتصــاره  مــن  بــداًل 
ــي  ــة ف المؤسس ــزز دور  ــا ع ــط، مم ــة فق الصيفي
الشــباب  فئــة  لــدى  الفــراغ  أوقــات  اســتثمار 
تزيــد مــن  ٢7 عــام( بخبــرة قيمــة  -١٦ )األعمــار 
تجعلهــم  و  مداركهــم  وتوســع  وعيهــم 
الصحيحــة  القــرارات  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

أفضــل. ومســتقبل  حاضــر  لبنــاء 
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PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT
(LOCAL)

The
Program
Statistics

إحصائيات
البرنامج

Participants: 23

Trainers: 14

Projects: 6

LOYAC Social Entrepreneurship Program in collaboration with Babson college
برنامج ريادة األعمال االجتماعية بالتعاون مع كلية بابسون االمريكية
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LOYAC Social Entrepreneurship Program 
in collaboration with Babson college is 
the first of its kind in the Gulf, was build in 
collaboration with the Babson College, one 
of the most prestigious entrepreneurship 
colleges. This program targets 12 to 16 year 
olds to learn about social entrepreneurship 
from qualified trainers from Babson College 
to turn their ideas into actions by solving 
technological, environmental, or health 
issues through their business development. 

ألول  االجتماعيــة  األعمــال  ريــادة  برنامــج  انطلــق 
كليــة  مــع  بالتعــاون  العربــي  الخليــج  فــي  مــرة 
لريــادة  الكليــات  أعــرق  مــن  تعــد  التــي  بابســون 
بالمخرجــات  لإلرتقــاء  جــادة  كخطــوة  األعمــال 
مبــادرات  دمــج  طريــق  عــن  الوطنيــة  الشــابة 
ــا المجتمــع.  ــة لقضاي الشــباب لتقديــم حلــوال فعال
يســتهدف البرنامــج الشــباب مــن أعمــار ١٢ إلــى ١٦ 
ســنة، حيــث قامــوا بالتعــرف علــى مبــادئ ريــادة 
األعمــال المجتمعيــة علــى أيــدي مدربيــن معتمديــن 
ثــم تقديــم مشــاريع  بابســون  ومــن  مــن كليــة 
تهــدف إلــى حــل مشــاكل مجتمعيــة فــي مجــاالت 

والتكنولوجيــة.  والصحيــة  البيئيــة  منهــا  عــدة 
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Bridgeبريدج
LOYAC established a Training Committee 
that includes training specialists aimed to 
develop training curriculums and programs. 
This committee was created to offer more 
opportunities to the youth in hopes of 
developing their personal and professional 
skills through joining our programs locally and 
globally.  Our youth are trained by certified 
and passionate volunteer trainers that want 
to make a difference in the community. 
NBK sponsored one of the main training 
programs offered to all LOYAC interns, The 
Bridge training program. This consists of 
training workshops that deliver professional 
skills and customer service to equip them 
with the tools they need for a successful 
internship experience. In addition to that, we 
offered workshops in leadership and stress 
management, as well as, communication 
skills and teamwork to all LOYAC ushers 
and Al Shaheed Park tour guides. A number 
of applicants were also trained on First Aid 
and this was in collaboration with Dasman 
Diabetes Institute. 

انشــأت لويــاك لجنــه تدريــب مختصــة فــي خلــق 
ــة و  ــدف تهيئ ــة به ــة مختلف ــة و تأهيلي ــج تدريبي برام
صقــل شــخصية الشــباب المنتســبين لبرامــج لويــاك 
ــى  ــًا عل ــًا و مهني ــت ذاتي ــارج الكوي ــل او خ ــواء داخ س
أيــدي مدربيــن متخصصيــن و معتمديــن. مــن أهــم 
هــذه البرامــج هــو برنامــج "بريــدج" التدريبــي، الــذي 
يقــدم برعايــة بنــك الكويــت الوطنــي ، حيــث تنــاول 
البرنامــج مواضيــع عــدة تشــمل مهــارات التواصــل و 
خدمــة العمــاء. كمــا قامــت اللجنــة بتنظيــم عــدد 
مــن الــورش التدريبيــه لمرشــدي حديقــه الشــهيد و 
ــى  ــباب عل ــب الش ــم تدري ــث ت ــاك حي ــي لوي متطوع
القيــادة، مهــارات التواصــل و العمــل الجماعــي، و 
ــل.  ــاه و العم ــات الحي ــع ضغوط ــل م ــة التعام كيفي
هــذا باالضافــة الــى االســعافات االوليــة بالتعــاون 

ــكري. ــمان للس ــد دس ــع معه م
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برنامج القيادات الشابة

المتحــدة  األمــم  برنامــج  مــع  لويــاك  تعاونــت 
ــابة "  ــادات الش ــج القي ــاح "برنام ــي UNDP إلنج اإلنمائ
و الــذي يهــدف إلــى تقديــم ابتــكار يحقــق األهــداف 
الضــوء علــى دور  المســتدامة، و يســلط  اإلنمائيــة 
مشــاريع  تصميــم  فــي  الكبيــر  العربــي  الشــباب 
تثــري المجتمــع المحلــي مــع إمكانيــة تنفيذهــا، 
إلــى جانــب التعــرف علــى أدوات االبتــكار المجتمعــي 
التــي يمكــن اســتغالها لمواجهــة التحديــات التــي 
البرنامــج  هــذا  فــي  لويــاك  ســاهمت  تهمهــم. 
الضخــم حيــث كان لها دور بــارز في جميــع المراحل 
خطــة  تنظيــم  لجنــة  فــي  المشــاركة  مــن  بــدءا 
البرنامــج ككل ، وتوفيــر كوكبة مــن المختصين في 
إدارة األعمــال و المشــاريع الصغيــرة و المتوســطة 
ــة  ــل المقدم ــم ورش العم ــي تنظي ــاركة ف ، و المش
ــات  ــي و الفعالي ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــن برنام م
ــي  ــباب العرب ــوح للش ــوم مفت ــم ي ــة، و تنظي الاحق
لتأكيــد اللحمــة واالنســجام بينهــم و تعريفهــم 
ــة الكويــت واســتضافتهم  علــى أهــم معالــم دول
فــي مقــر لويــاك، هــذا باإلضافــة إلــى المشــاركة 
ــن  ــة م ــت مجموع ــي قيم ــم الت ــة التحكي ــي لجن ف
المشــاريع المقدمــة مــن جميــع البلــدان المشــاركة 
ــدوره  ــاهم ب ــذي س ــددة، و ال ــر مح ــى معايي ــاء عل بن

في اختيار المشاريع الفائزة .

Youth Leadership Program

LOYAC collaborated with the UNDP on the 
Youth Leadership Program, giving the youth 
an opportunity to create innovative solutions 
to world issues. LOYAC played a crucial 
role  in the overall success of this program, 
from mentoring the youth, to helping out 
in pitching event, followed by a tour - day 
organised to take the youth on an exploration 
of the cultures in Kuwait. 
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برنامج »فرسان الصناعة«

تــم  الكويتيــة،  الصناعــات  اتحــاد  مــع  بالتعــاون 
ــة  ــرض تنمي ــة" بغ ــان الصناع ــج  "فرس ــم  برنام تنظي
ــباب  ــة الش ــت و توعي ــي الكوي ــي ف ــاع الصناع القط
ــة  ــدى أهمي ــة بم ــة الثانوي ــن المرحل ــرج م ــل التخ قب
تنميــة  فــي  كبيــر  دور  لــه  الــذي  القطــاع  هــذا 
االقتصــاد المحلــي، و ذلــك عــن طريــق تنظيــم ورش 

عمــل وزيــارات ميدانيــة.

Forsan Al Sena’a Program

Forsan Al Sena’a Program in cooperation 
with the Kuwait Industries Union, and in the 
purpose of educating the new generations 
on the importance of developing Kuwait’s 
industrial sector and its major role in the 
local economy, students attended valuable 
workshops and field trips through a 
structured program.
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Training Committeeلجنة التدريب

Interns: 1788
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These Statistics Include All
Workshops And Qualifying 
Programs

Trainers: 10

هذه االرقام تضم كل ورش العمل و 
البرامج التأهيلية المذكورة.
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Little Loyacers: 137

4 Times a year

The
Program

Statistics

إحصائيات
البرنامج
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برنامج صغار لوياك
برنامــج صغــار لويــاك لألطفــال مــن عمــر  أنشــئ 
مهاراتهــم  تنميــة  بهــدف  وذلــك  12ســنة  إلــى   5
ــن  ــي م ــل الجماع ــة العم ــز أهمي ــم وتعزي وقدراته
خــال أنشــطة ترفيهيــة وتعليميــة منهــا الفنــون 

التطوعيــة. واألعمــال  والرياضــة 

Little Loyacers
The Little Loyacers is an intensive personal development 
program that targets young boys and girls between the 
ages of 5 to 12.  The aim of the program is to serve 
as a foundation for young leadership.  Through various 
activities, young children are made aware of their 
values and learn about the importance of teamwork, 
commitment, discipline, community service and 
independence.  

Little Loyacers
صغار لوياك
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التنمية الذاتية
و المهنية 
)دوليًا(

PERSONAL
AND PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT
(GLOBAL)
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التنمية الذاتية
و المهنية 
)دوليًا(

ابتعثــت لويــاك مجموعــة مــن الشــباب المتميز 
لبرامــج معتمــدة دوليــًا وعالميــًا تهــدف إلــى 
والتنميــة  القيــادة  مهــارات  و  خبــرات  تعزيــز 
ــا:  ــاركين، أهمه ــدى المش ــة ل ــة والمهني الذاتي

 

• برنامج PSGE في جامعة ليهاي األمريكية
• برنامج WYSE في إيطاليا

مجموعــة  )برعايــة  إيطاليــا  فــي   IFAD برنامــج   •
الغذائيــة( كــوت 

• رحلــة تمكيــن الشــباب إلــى ســريانكا )برعايــة بنــك 
الكويــت الوطنــي(

• رحلة رمال ١ إلى األردن
 • رحلــة رمــال 2 إلــى األردن )برعايــة بنــك الكويــت 

الوطنــي(
• برنامج فيتنام

• برنامج بلغاريا با حدود

 

*تشمل األرقام عدد المستفيدين من األعمال 
التطوعية التي تقدمها بعض البرامج

LOYAC offers multiple development 
opportunities globally, in partnership 
with well-renowned international firms 
and organizations. These programs aim 
to enhance the participant’s’ personal 
development and leadership skills. 2016 
saw the development of interns in the 
following programs:

• PSGE at Lehigh University in the USA
• WYSE Leadership Program in Italy
• IFAD Internship in Italy (sponsored by Kout   
  Food Group)
•        Youth Enrichment Camp (sponsored by 
  NBK)
•  REMAL I Jordan
•  REMAL  II Jordan (sponsored by NBK)
• Transformative Vietnam
• Unbound Bulgaria 

*including number of community service 
recipients as part of some programs

Beneficiaries: 197 Programs: 8
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COMMUNITY 
SERVICE
(LOCAL)

البرامج 
التطوعية
)محلياً(
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البرامج التطوعية

ــن و  ــن ملتزمي ــتقطاب متطوعي ــاك الس ــعى لوي تس
متحمســين للمشــاركة فــى مجموعــة واســعة مــن 
األنشــطة مثــل المشــاركة فــى تنظيــم الفعاليــات 
وتنظيــف  الرياضيــة  واألحــداث  والمؤتمــرات 
ــة  ــل دول ــة داخ ــطة الثقافي ــواطئ وإدارة األنش الش
التــي  المراكــز  األخريــن فــى  الكويــت ومســاعدة 
تخــدم الفئــات الخاصــة بتقديــم األنشــطة والبرامج 
الترفيهيــة التــي تســاهم فــى إســعادهم، وترميــم 
والمتعففــة  المحتاجــة  األســر  منــازل  وتجديــد 
ــى  ــاك ف ــج لوي ــاهمت برام ــت. س ــة الكوي ــل دول داخ
بالنفــس،  الثقــة  الذاتــي،  الوعــي  مســتوى  زيــادة 
المســؤولية االجتماعيــة واكتســاب خبــرة عمليــة 

ــت. ــس الوق ــى نف ف

Community Service

LOYAC’s committed and enthusiastic 
volunteers actively participate in the overall 
development of our society. We believe that 
every single person has the power to be 
part of the development of his or her local 
community, as well as the global society.  
Through our various programs, young adults 
were equipped with the skills and empowered 
with the tools to make improvements in the 
quality of life of people living in unfavorable 
conditions.  Volunteers as young as 5 years 
old have supported the staff of multiple special 
needs centers as their community service 
activity, and we have other volunteers who 
travelled as far as Kenya to build classrooms 
in remote villages where the opportunity for 
education has been limited.  Community 
service is beneficial to the self as much as it 
is beneficial to the community.  It has been 
proven that throughout our programs, youth 
have developed an increased level of self-
awareness, compassion for others, social 
responsibility and active citizenship.
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Community Centers: 55+

Volunteers: 261

Volunteering Hours: 4,080

Service is My Joy
التطوع سعادتي

The
Program

Statistics

إحصائيات
البرنامج
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Service is My Joy Homes Kuwait
هومز الكويت

Volunteers: 55

Volunteering Hours: 1,575 

Houses: 24+ 

The
Program
Statistics

إحصائيات
البرنامج
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Projects: 11+ 

Volunteers: 18

Volunteering Hours: 396+

   AUK Volunteers
متطوعي الجامعة االمريكية

The
Program

Statistics

إحصائيات
البرنامج
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   AUK Volunteers Home | Agility House
هومز

Volunteers: 30

Volunteering Hours: 96

Houses: 1

The
Program
Statistics

إحصائيات
البرنامج
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COMMUNITY 
SERVICE

(GLOBAL)

البرامج 
التطوعية
)عالميًا(
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البرامج 
التطوعية
)عالميًا(
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Beneficiaries: 10,000+ 

Volunteers: 8

Volunteering hours: 344

Kuwait 4 Kenya
الكويت من أجل كينيا

The
Program

Statistics

إحصائيات
البرنامج
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Homes in Antakya
هومز في أنطاكيا

Volunteers: 11

Volunteering Hours: 792 

Beneficiaries: 400+ 

The
Program
Statistics

إحصائيات
البرنامج



50

FINANCAL 
REPORT

التقرير
المالي
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EVENTS فعاليات
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Peace of Art Closing Ceremony
حفل ختام حملة »الفن للسالم«

ــم  ــذي ت ــام ال ــن للس ــروع الف ــاك مش ــت لوي اختتم
تنفيــذه بالتعــاون مــع البــا )أكاديميــة لويــاك للفنــون 
ــى  ــوء عل ــليط الض ــى تس ــدف إل ــذي يه ــة( وال األدائي
أهميــة ودور الفنــون والفنانيــن فــي دعــم ونشــر 
رســالة الســام وإبــراز إبداعــات الفنانيــن وتمكينهم، 
حيــث تــم إشــراك ١٦ فنــان مــن الكويــت فــي الفئــة 
رســم  فــي  ســنة   4٠ إلــى  ســنة   ١٢ مــن  العمريــة 
وتلويــن ٢٠ برميــل  تــم تحويلهــا الــى مقاعــد وبيعــت 
ــاء  ــى بن ــة إل ــع الحمل ــب ري ــي. ذه ــزاد إلكترون ــي م ف
وتجهيــز مركــز لفنــون لألطفــال الاجئيــن الســوريين 
فــي أنطاكيــا، تركيــا. عقــد ختــام الحفــل برعايــة 
وحضــور الســيد مــرزوق الغانــم وحضــور عــدد مــن 
والشــركات  الفنانيــن  تكريــم  تــم  حيــث  الــوزراء، 

والمؤسســات الداعمــة للمشــروع.  

In partnership with LAPA (LOYAC Academy 
for Performing Arts), LOYAC concluded 
the Peace of Art campaign, a project that 
aims to highlight the important role played 
by art and artists in promoting peace and 
tolerance. Collaborating with Kuwaiti artists, 
ages 12-40, LOYAC upcycled a total of 20 
oil barrels into seats, that were then drawn 
on and painted by 16 volunteer artists. The 
barrels were sold in an online auction, and 
proceeds went to building and equipping an 
art center for the Syrian refugees in Antakya, 
Turkey. In celebration of the campaign, 
a closing ceremony was held under the 
patronage and attendance of Mr. Marzouq 
Al Ghanim and the attendance of a number 
of ministers, where the artists and sponsors 
were recognized. 
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EcoQuest
إيكو كويست

تهــدف مســابقة إيكــو كويســت إلــى نشــر الوعــي 
المرحلــة  فــي  المــدارس  طلبــة  علــى  البيئــي 
مــن  مدرســة   02 شــاركت  والثانويــة.  المتوســطة 
القطــاع الحكومــي والخــاص فــي مســابقة البحــث 
عــن الكنــز حيــث قــام المشــاركين فــي البحــث عــن 
أدلــة فــي حديقــة الشــهيد تتيــح لهــم الفرصــة 
للتوصــل إلــى تقديــم مشــروع يهــدف إلــى حــل 

قضايــا بيئيــة. 

EcoQuest is an environmental awareness 
competition targeting the youth in private 
and public schools. 20 schools took part 
in the competition, a treasure hunt, which 
took place at Alshaheed Park. Through the 
treasure hunt, participants were challenged 
to collect fun and educational clues which 
eventually allowed them to come up with and 
present an environmental initiative that aims 
to solve a local environmental issue. 

Sponsored by the National Bank of Kuwait (NBK)
برعاية بنك الكويت الوطني
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LOYAC BLOOD DRIVE 
حملة لوياك للتبرع بالدم

أطلقــت لويــاك للســنة الثالثــة علــى التوالــي حملــة 
النجــم  مؤسســة  مــع  بالتعــاون  بالــدم  التبــرع 
نشــر  بهــدف  وذلــك  الهوائيــة  للدراجــات  الثاثــي 
الوعــي عــن أهميــة التبــرع بالــدم. بــدأت الحملــة 
الناريــة  الدراجــات  موكــب  و  المتطوعيــن  بتجمــع 
ــة  ــة القبلي ــي المدرس ــي ف ــاك الرئيس ــر لوي ــي مق ف
إلــى معهــد دســمان للســكري حيــث  وانطلقــوا 
تــم التبــرع بالــدم و قــد تــم جمــع مــا يزيــد عــن ١٢٠ 

كيــس دم اودع فــي بنــك الــدم المركــزي.  

LOYAC hosted its 3rd annual blood drive, in 
collaboration with TriStar and local riders to 
spread awareness on the importance of blood 
donations. The event commenced with a 
bike motorcade from LOYAC’s headquarters 
at Al Qibliya school, and ended at Dasman 
Diabetes Institute where the donations 
took place more than 120 blood bag were 
collected and depsited in the central blood 
bank . 

Sponsored by Al Ahli Bank of Kuwait (ABK) 
تحت رعاية البنك األهلي الكويتي
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THE SHARJAH CHILDREN’S ARAB FORUM 
ملتقى الشارقة لألطفال العرب 

شــارك صغــار لويــاك بملتقــى الشــارقة لألطفــال 
شــعار)  تحــت  عشــر  الثانيــة  الــدورة  فــى  العــرب 

.) المســتقبل  نحــن  اســمعونا 

The little Loyacers participated in the 12th 
edition of the Sharjah Children’s Arab Forum 
(SCAF) under the motto ‹Hear us we Are the 
Future

ʽʽ BY PLAYING WE LEARN ˮ FORUM
ʽʽ بلعب نتعلم الحياة ˮ ملتقى

شــارك صغــار لويــاك بملتقــى الربيــع الســادس الــذي 
شــعار  تحــت  الطيبــة   الكلمــة  جمعيــة  نظمتــه 

“باللعــب نتعلــم الحيــاة” فــي مملكــة البحريــن. 

The Little Loyacers participated in the 6th 
Spring Forum in the Kingdom of Bahrain 
under the motto ‘By playing, we learn life’
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H.H. THE AMIR SOCCER CHAMPIONSHIP
نهائي كأس األمير

شــارك فريــق صغــار لويــاك فــى تنظيــم نهائــى 
كأس األميــر لكــرة القــدم و نهائــي ولــي العهــد 
ونهائــي الــدوري الكويتــي لكــرة القــدم فــى اســتاد 

ــر.    ــيخ جاب الش

The Little Loyacer Team participated in the 
H.H. The Amir soccer championship, This 
H.H. The Crown Prince soccer championship 
as well as the kuwait league soccer 
championship were all held at Sheikh jaber 
stadum 

Ramadan Community Service
برنامج رمضان التطوعي

القرقيعــان  ليالــي  لويــاك  متطوعــي  مشــاركة 
الخاصــة  والفئــات  المحتاجــة  األســر  أطفــال  مــع 
ــق  ــام الفري ــا ق ــعادهم.  كم ــدف إس ــنين به والمس
باصطحــاب األطفــال األيتــام لشــراء مابــس جديــدة 

وذلــك لمشــاركة األطفــال بفرحــة العيــد. 

LOYAC Volunteers served members of 
marginalized communities during the month 
of Ramadan by celebrating Girgai’an with 
the children and providing them with new Eid 
clothes.   

Sponsored by Al Ahli United Bank (AUB) and 
Little Harvard Nursery
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Studies: 2

applicants surveyed: 3,000+

ــوم  ــي تق ــم الت ــد والتقيي ــاك إدارة الرص ــت لوي أسس
بمتابعــة أداء البرامــج باســتمرار باإلضافــة إلــى تقييم 
التأثيــر المجتمعــي للبرامــج، كمــا يقــوم القســم 
التحليليــة  والتقاريــر  اإلحصائيــات  توفيــر  علــى 
المســتفيدين  و  البرامــج  علــى  القائميــن  لجميــع 
ــر البرامــج و الرعــاة و  منهــا )مــن األقســام التــي تدي
الشــركات التــي تقــدم التدريــب و المشــاركين فــي 
البرامج..الــخ(، عــاوة علــى ذلــك فــإن قســم الرصــد 
المجتمــع  احتياجــات  بدراســة  يقــوم  والتقييــم 
خــال  مــن  الشــباب  لفئــة  التنميــة  مجــاالت  فــي 
للعمــل  اجتماعيــة  قضايــا  حــول  بحــوث  تقديــم 
ــوث  ــا بح ــة، منه ــة فعال ــج تنموي ــة برام ــى صياغ عل
و دراســات شــملت اســتبيانات أجــاب عليهــا مــا يزيــد 
علــى 0003 مشــارك مثــل دراســة ظاهــرة العنــف و 

دراســة الوعــي المالــي لــدى الشــباب.

LOYAC established its Monitoring and 
Evaluation Department which is responsible 
for the continuous assessment of program 
performance and the objective evaluation of 
program impact. The department provides 
data, analyses and reports for all program 
stakeholders i.e. the department conducting 
the programs, sponsors, companies, and 
program participants, etc. Moreover the M&E 
department researches societal needs in the 
areas of youth development to guide other 
departments in designing effective youth 
development projects. Studies conducted 
by the department have covered topics such 
as youth violence, and financial literacy 
by surveying more than 3000 program 
participants.

MONITORING & EVALUATION (M&E)
الرصد والتقييم

The
Program

Statistics

إحصائيات
البرنامج

JORDAN



69

JORDAN األردن
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بالتعــاون مــع أكثــر مــن 530 شــركة  تمكنــت لويــاك 
األردن مــن تأميــن 774 فرصة للتدريــب العملي حيث 
تــم تدريــب أكثــر مــن 1300 طالــب ضمــن برنامــج “درب” 
وذلــك مــن خــال أكثــر مــن 50 ورشــة تدريبيــة ضمــت 
50 مدربــا محترفــا باإلضافــة إلــى فريــق دعــم تجــاوز 
عددهــم 83 شــخصا فــي 8 محافظــات وتمثلــت 
مهمتــه فــي تنظيــم وتســهيل عمــل المدربيــن تــم 
تنفيــذ أكثــر مــن 51 مبــادرة تطوعيــة وتنظيــم أكثــر 
مــن 38 فعاليــة بمشــاركة 716 طالــب ضمــن برنامــج 
الخدمــة المجتمعيــة حيــث تجــاوز عــدد ســاعات 

الخدمــة التطوعيــة  10 آالف ســاعة

With more than 350 companies contacted, 
LOYAC Jordan was able to secure 774 
opportunities in Amman. The organization 
trained more than 1,300 students as part of its 
DARB program, offering over 50 workshops 
delivered by 50 trainers in 8 of Jordan’s 12 
governorates.
The community service department 
established more than 15 initiatives and 
organized over 38 events, where 716 
students collectively contributed 10,000 
volunteering hours.
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Internship Program 
البرنامج التدريبي

Governorates: 8

Jobsite: 350

Interns: 774

The
Program
Statistics

إحصائيات
البرنامج
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Attendees: 1300+

Trainers: 50

Workshops: 50+

Workshops
ورش العمل

The
Program

Statistics

إحصائيات
البرنامج
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Workshops Community Service
البرامج التطوعية

initiatives: 53+

Volunteering Hours: 10,000+

Volunteers: 716

The
Program
Statistics

إحصائيات
البرنامج
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LEBANON لبنان
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لبنان

Internship Program 
البرنامج التدريبي

Jobsite: 80

Interns: 130+

The
Program
Statistics

إحصائيات
البرنامج
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Attendees: 1,103

Trainers: 50

Workshops: 53+

Workshops
ورش العمل

The
Program

Statistics

إحصائيات
البرنامج
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Workshops Community Service
البرامج التطوعية

initiatives: 33+

Volunteering Hours: 2,709

Volunteers: 258

The
Program
Statistics

إحصائيات
البرنامج
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YEMEN اليمن
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اليمن

يقــرؤون  ال  والســارقون  يســرقون  ال  القــراء 
هــو مشــروع يهــدف إلــى إنشــاء مكتبــات عامــة 
الفرصــة  لهــم  تتــاح  حيــث  للشــباب،  مفتوحــة 
ــب  ــض و الكت ــم البع ــن بعضه ــب م ــتعارة الكت باس
ــي  ــة ف ــيس أول مكتب ــم تأس ــث ت ــا، حي ــرع به المتب

عــدن.  فــي  المستشــفيات  إحــدى 

Readers Don’t Steal Thieves Don’t Read 
is a project that aims to create public libraries 
to allow intellectuals and students to share 
and borrow books from one another. The 
first library for this initiative has successfully 
been set up in a hospital in Aden. 

 ســأكون بخيــر هــو برنامــج يهــدف إلــى توفيــر عاج 
ــرهم  ــن وأس ــال والمراهقي ــي لألطف ــي جماع نفس

مــن آثــار الحــرب فــي اليمــن.  

I Will Be Fine is a group therapy program 
that offers sessions to parents and children 
to help them heal from the traumatizing 
impacts of war. 
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 مســاحات آمنــة مشــروع يهــدف إلــى توعيــة أكبــر 
المــدارس عــن مخاطــر  عــدد مــن األطفــال فــي 

األماكــن الملغمــة، وتعريــف المســاحات اآلمنــة.   

Safe Areas is A program designed to 
educate the community on unsafe areas 
affected by landmines to reduce casualties. 
The program helps guide and teach children 
The danger of landmines mines in order to 
avoid them.



81

ــج  ــروع ممنه ــو مش ــة ه ــة الصحي ــج التوعي برنام
واألمــراض  بالمشــاكل  التعريــف  إلــى  يهــدف 

بســيطة.  طــرق  عبــر  تجنبهــا  وكيفيــة 

Health Awareness Programs (HAP) aims to 
educate the community on local issues and 
diseases and how to prevent them through 
simple practices. 
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LAPA
LOYAC ACADEMY

FOR PERFORMING ARTS
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LAPA
LOYAC ACADEMY

FOR PERFORMING ARTS
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البا
أكاديمية لوياك
للفنون األدائية

البــا هــي أول أكاديميــة عربيــة خاصــة للفنــون 
األدائيــة فــي الكويــت بــدأت أعمالهــا فــي عــام 
2003 واشــتهرت رســميًا كأكاديميــة عــام 0102 
تقــّدم ورشــًا فنيــة للشــباب فــي شــتى مجاالت 
و  والغنــاء  الموســيقى  و  كالتمثيــل  الفنــون 

الرقــص

ربحيــة  غيــر  أكاديميــة  أول  هــي  البــا  أكاديميــة 
ــدم  ــة تق ــرحية واألدائي ــون المس ــت للفن ــي الكوي ف
خدمــات فــي مجــال الفنــون بأنواعهــا، فأكاديميــة 
عــام  فــي  تأسســت  األدائية(البــا)  للفنــون  لويــاك 
2010 فــي الكويــت، وتقــدم برامــج تعليميــة وورش 
تشــمل  المختلفــة  الفنــون  مجــاالت  فــي  عمــل 
الموســيقى و  و  االســتعراضي  الرقــص  و  المســرح 
الغنــاء إذ أننــا نؤمــن أن الفــن األدائــي هــو أداة هامــة 
فــي تطويــر وتمكيــن الشــباب الكويتــي والعربــي 
ومســاعدته علــى تنميــة قــدرات التواصــل والتعبيــر 
ــم  ــاء بقدراته ــى االرتق ــة إل ــهم؛ باإلضاف ــن أنفس ع
ــدرة  ــين ق ــال و تحس ــة الخي ــز ملك ــدية وتعزي الجس
ــم روح  ــي لديه ــا ينم ــاعر مم ــم المش ــز وفه التركي

الفريــق والمشــاركة فــي 
اتخاذ القرارات

LAPA is the first private Arabic academy 
for performing arts in Kuwait. It started 
in 2003 and was officially established in 
2010 and offers the youth workshops in 
acting, music, singing, and dancing.

 

LAPA is the first non profit 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, empowers the talented 
youth of Kuwait, and develops their skills 
to nurture their passion through programs 
which are showcased at major events and 
annual theatrical productions.
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نيل اإلعتراف 

تعتبــر أكاديميــة البــا هــي أول أكاديميــة غيــر ربحيــة 
ــدم  ــة تق ــرحية واألدائي ــون المس ــت للفن ــي الكوي ف
خدمــات فــي مجــال الفنــون بأنواعهــا وتــم فــي 
مجــال  فــى  باألكاديميــة  اإلعتــراف   2016 عــام 
للرقــص  الدولــى  المجلــس  مــن  الدولــي  الرقــص 

CID

Accreditation

LAPA, Loyac Academy for Performing Arts, 
is the first nonprofit academy for theatrical 
and performing arts in Kuwait. Offering 
classes, workshops, and services, catering 
to a variety of art scopes, LAPA gained its 
accreditation by the International Dance 
Council - CID in 2016. 
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Our Mother Tongue Campaign 

Our Mother Tongue Campaign celebrates 
the Arabic Language through Arabic song, 
and The Green Journalist. Aiming to revive 
the beauty of the Arabic language, LAPA 
established the Arabic Choir and The Green 
Journalist program. Through a series of 
workshops, choir members will learn the 
language by being exposed to Classical and 
local dialect poetry, and the history of poetry. 
Catering to the youth, the Green Journalist 
is a series of workshops that cover the 
basics of journalism, including article writing, 
news coverage, and basic photography for 
journalism. 

*P.S. Detailed report is available.

حملة لغتنا األم

إلعــادة  الشــباب  تشــجيع  إلــى  الحملــة  تهــدف 
اســتخدام اللغــة العربيــة واالحتفــاء بهــا مــن خــال 
تأســيس كــورال التــراث العربــي  و برنامــج الصحافــة 
الخضــراء. يهــدف كــورال التــراث العربــي إلــى إحيــاء 
وتعزيــز اللغــة العربيــة مــن خــال قصائــد مغنــاة 
مــن الشــعر العباســي والشــعر األمــوي والشــعر 
الــورش،  هــذه  خــال  وعربــي(.  )كويتــي  الحديــث 
يتعلــم المشــاركين قواعــد اللغــة العربيــة، تاريــخ 
وتقنيــة  المقامــات،  الحــروف،  مخــارج  الشــعر، 
ــراء  ــة الخض ــج الصحاف ــدف برنام ــا يه ــس. كم التنف
ــة  ــن كتاب ــة م ــول الصحاف ــار أص ــم الصغ ــى تعلي إل
المقــال واألخبــار الصحفيــة وكيفيــة تغطيــة األخبــار 
وتنتهــي  للصحــف،  التصويــر  وتقنيــات  الصحفيــة 
ــف  ــدى الصح ــع إح ــوزع م ــدة ت ــدار جري ــورش بإص ال

اليوميــة فــي الكويــت

*مالحظة: هناك تقرير مفصل.
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AC MILAN
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LOYAC established AC Milan Soccer School 
in 2010 by a group of passionate LOYAC 
Alums whose love for football led them to 
collaborate with a leading Italian club to 
provide international professional expertise 
to the local market. 

AC Milan LOYAC soccer school is today a 
pioneer in technical & tactical football training 
offering youth aged +5 an opportunity to hone 
their skills and football fitness through highly 
functional and carefully designed training 
sessions. Bringing a diverse range of football 
experience from our highly qualified italian 
coaches to each member in each session. 

The girls soccer school was transformed 
from a plan to reality in 2014 Sending a 
team of their best female players to play in 
florence, italy. Taking part in the youth peace 
tournament in which they successfully came 
2nd overall. 

لكــرة  ميــان  ســي  أي  أكاديميــة  لويــاك  أسســت 
مــن  مجموعــة  قبــل  مــن   ٢٠١٠ عــام  فــي  القــدم 
ــان  ــي مي ــادي أي س ــع ن ــاون م ــة بالتع ــواة الرياض ه
اإليطالــي الرائــد لتوفيــر الخبــرة المهنيــة الدوليــة 

المحليــة. للســوق 

ــدة  ــدم رائ ــرة الق ــاك لك ــة لوي ــوم أكاديمي ــد الي تع
لكــرة  والتكتيكــي  التقنــي  التدريــب  مجــال  فــي 
القــدم للشــباب ابتــداءا مــن ســن الخامســة فرصــة 
ــدم  ــرة الق ــة لك ــة البدني ــم واللياق ــل مهاراته لصق
مــن خــال دورات تدريبيــة صممــت بعنايــة لتناســب 
ــب  ــم تدري ــه يت ــر أن ــر بالذك ــة، والجدي ــة عمري كل فئ
أيــدي مدربيــن إيطالييــن مؤهليــن  الشــباب علــى 

ــا. ــا عالي تأهي

ــة  ــن خط ــات م ــدم للفتي ــرة الق ــة ك ــت مدرس تحول
ــن  ــق م ــال فري ــم إرس ــام ٢٠١4 وت ــي ع ــع ف ــى واق إل
أفضــل العبــات األكاديميــة للمشــاركة فــي بطولــة 
ــق  ــال الفري ــث ن ــا حي ــا، إيطالي ــي فلورنس ــام ف الس

ــي. ــز الثان ــى المرك عل

ALSHAHEED PARK
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ALSHAHEED PARK حديقة الشهيد
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تتولــى لويــاك إدارة حديقــة الشــهيد،وهي مؤسســة 
غيــر ربحية مخصصة لتمكيــن وتنمية الشــباب. تتمثل 
رؤيــة إدارة الحديقــة برغبتهــا فــي مســاعدة الــزوار 
للتعــرف علــى المناظــر الطبيعية للحديقــة  وتاريخها 
نشــاطات  إقامــة  طريــق  عــن  وذلــك  وثقافتهــا 
خلــق  مــن  تمكــن  وتعليميــة  ثقافيــة  وفعاليــات 
منصــة تســتقطب جميــع أفــراد المجتمــع. باإلضافــة 
إلــى تشــكيل هــذه المنصــة، تتشــعب مهــام لويــاك 
بالكامــل  الشــهيد  حديقــة  مرافــق  إدارة  لتشــمل 
ــان  ــة، وضم ــة الحديق ــة ونظاف ــى صيان ــراف عل واإلش

ــة.  ــع زوار الحديق ــة لجمي ــامة العام ــن والس األم

*مالحظــة: هنــاك تقريــر ســنوي مفصــل 
لشــهيد ا يقة لحد

Managed by LOYAC, the Park Management’s 
vision is to help the visitors explore the Park’s 
landscapes, history, and culture, through a 
calendar of cultural and educational activities 
and events whilst creating a platform that 
engages the community. In addition to 
creating this platform, LOYAC’s duties 
extend into the overall property management 
of Al Shaheed Park’s facilities, overseeing 
the park’s maintenance and cleanliness as 
well as ensuring safety & security for all the 
visitors at the Park. 

*P.s. A detailed yearly report is available 
for Al Shaheed Park.

L1LABS &
The Production Suite
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L1LABS &
The Production Suite

مختبرات ألوان و
قسم اإلنتاج
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ومعاصــرة  التكنولوجــي  بالتطــور  اهتمامــا 
لإلعــالم الرقمــي، تتميــز لويــاك بقســم انتــاج 
تأسيســها  إلــى  اضافــة  بالمؤسســة،  خــاص 

ألــوان.  مختربــات  ألكادميــة 

Understanding the importance of 
technology and digital media, LOYAC 
features its very own Production Suite, 
and L1LABS Academy. 
 

الغريب: فيلم قصير 

الشــباب  وزارة  مــع  بالتعــاون  القســم  أنتــج 
فيلــم  العبــاد  مريــم  الشــابة  الموهبــة  وبإخــراج 
والــذي دمجــت قصتــه  “الغريــب”  بعنــوان  قصيــر 
ــة،  ــارة القايل ــل وحم ــعبيتين - طنط ــخصيتين  ش ش
وعــرض الفيلــم فــي عــدة مهرجانــات ســينمائية. 

Alghareeb: A Short Film 

Alghareeb is a short film directed by 
the talented Maryam Al-Abbad, and in 
collaboration with the Ministry of Youth. The 
film’s plot combines stories of two traditional 
characters of the local fables: Tantal and 
Humarat Al Qayla. The film was screened at 
a number of local film festivals. 
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الكويت وحدة
برعاية داو 

ردا علــى الحــدث اإلرهابــي الــذي وقــع علــى مســجد 
اإلمــام صــادق، قامــت لويــاك بإنتــاج وتصويــر أغنيــة 
“الكويــت وحــدة” التــي تنشــد للســام و تؤكــد علــى 

الوحــدة الوطنيــة. 

Alkuwait Wahda
Sponsored by DOW

In response to the terrorist attack on Imam 
Sadiq Mosque, LOYAC produced a video 
clip featuring an original song under the title 
“Alkuwait Wahda,” which translates into “One 
Kuwait” and affirms the triumph of peace and 
the nation’s unity.

ورشة عمل: األفالم الوثائقية 

ــة  ــفارة األمريكي ــع الس ــاون م ــاك بالتع ــت لوي أطلق
ورشــة عمــل مــع المصــور والمخــرج الشــهير بيــل 

ميجالــوس. 

Workshop: Documentary Storytelling

In collaboration with the American Embassy 
in Kuwait, LOYAC hosted a workshop 
presented by the well-renowned filmmaker 
and cinematographer, Bill Megalos.
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مختبرات ألوان

تقــدم مختبــرات ألــوان ورش عمــل لتعليــم الشــباب 
والتطويــر  التصميــم  مجــاالت  فــي  وتمكينهــم 
اإللكترونــي، منهــا وتصميــم الرســوم المتحركــة 
و بنــاء المواقــع اإللكترونيــة، إذ أن مختبــرات الــوان 
خــارج  الــورش  فــي  المســجلين  إلخــراج  تســعى 
ــا نؤمــن وبشــكل  ــال الخــاص بهــم، ألنن حــدود الخي
كبيــر أن الخيــال هــو أســاس المعرفــه. إضافــة إلــى 
ذلــك، تقــدم مختبــرات ألــوان خدمــات إعانيــة حيــث 
زيــن  لشــركة  اإلعانــات  مــن  عــدد  تصميــم  تــم 

لاتصــاالت وغيرهــا. 

L1LABS

L1LABS is a creative hub and holistic center 
for creative talents in the fields of design 
and development. The L1LABS model aims 
to educate as many interested participants 
and empower creativity through new and 
innovative educational methods. L1LABS 
also offers its services for commercial 
purposes, and has developed ads for Zain 
Telecom among others. 
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