


جائزة الرئيس التنفيذي الثالثة للصحة والسالمة واألمن والبيئة
3rd Chief Executive Award for Health, Safety, Security and Environment

الكتيب التذاكري لجائزة الرئيس التنفيذي الثالثة
للصحة والسالمة واألمن والبيئة

3rd Souvnir Book Chief Executive Award
For Health, Safety, Security and Environment

2019/2020



جائزة الرئيس التنفيذي الثالثة للصحة والسالمة واألمن والبيئة
3rd Chief Executive Award for Health, Safety, Security and Environment

يســرني االحتفــاء بكوكبــة متميــزة مــن العامليــن فــي البتروليــة املتكاملــة واملقاوليــن وأبنــاء العامليــن الفائزيــن بجائــزة الرئيــس التنفيــذي للصحــة 

والســامة واألمن والبيئة في نســختها الثالثة لعام 2020/2019.  والذين أســهموا في االرتقاء بأداء الشــركة في مجاالت الصحة والســامة واألمن 

والبيئــة مــن خــال مشــاريعهم ومبادراتهــم التــي كان لهــا األثــر الكبيــر علــى أداء الشــركة والحفــاظ علــى مواردهــا وأصولهــا مــن املخاطــر املختلفــة 

وتعزيــز املســؤولية البيئيــة واملجتمعيــة بمــا يتناســب مــع تطلعــات الشــركة الحاليــة واملســتقبلية، وممــا يعــود بالنفــع أيضــا علــى الصناعــة النفطيــة 

والبيئــة الكويتيــة فضــا عــن تعزيــز ســامة العامليــن والعمليــات وأمــن املنشــآت. 

 النتشــار وبــاء كورونــا – كوفيــد 
ً
نحتفــل هــذا العــام فــي ظــل ظــروف اســتثنائية حالــت دون إقامــة الحفــل الســنوي لتكريــم العامليــن فــي موعــده نظــرا

19 وإجــراءات الســامة التــي يعيشــها العالــم كافــة، فنحــن ملتزمــون بمعاييــر الســامة للحفــاظ علــى صحــة العامليــن وأبنائهــم واملقاوليــن، وذلــك 

بمنــع إقامــة االحتفــاالت والتجمعــات للحــد مــن انتشــار الفيــروس. ورغــم تلــك الظــروف حرصنــا علــى اختتــام فعاليــة جائــزة الرئيــس التنفيــذي 

للصحــة والســامة واألمــن والبيئــة بنســختها الثالثــة بتكريــم الفائزيــن وفــق اإلجــراءات االحترازيــة حيــث يمكــن لعاملــي البتروليــة املتكاملــة التعــرف 

علــى الفائزيــن وتهنئتهــم عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالشــركة. 

أتطلــع العــــام املقبــــل إلــــى مشــــاركة فاعلــة أكبــــر مــــن قبــــل العامليــــن يســــودها التنافــــس اإليجابــــي والحمــــاس لتقديــــم أفضــــل املبــــادرات واملشــــاريع 

التــي ترفــع مــن مســتوى األداء فــي الشــركة وترســم بعنايــة خطــوات الشــركة نحــو تحقيــق االستدامة فــي كافــة املجــاالت خاصة مع بدء العمليات 

فــي مصفــاة الــزور واســتيراد الغــاز الطبيعــي املســال. كمــا ال يفوتنــي أن أتوجــه ببالــغ التقديــر والعرفــان ألعضــاء اللجنــة الدائمــة لجائــزة الرئيــس 

التنفيــذي واللجنــة الفنيــة الخاصــة بفئــة األطفــال والناشــئة باإلضافــة إلــى املشــاركين فــي اللجــان الفرعيــة علــى جهودهــم واســهاماتهم الكبيــرة فــي 

إنجــاح املســابقة.

I am pleased to celebrate the distinguished group of KIPIC staff members, contractors and children of staff 

members who won the CEO HSSE 3rd Annual Award. To those who contributed to the improvement of the 

company’s performance in the areas of health, safety, security and environment through their projects and 

initiatives that had a significant impact on the company’s performance, preservation of KIPICs integrity. 

Furthermore, promoting our environmental and societal responsibility in line with the company’s current 

and future aspirations and the benefit of the oil industry And the Kuwaiti environment is underlined in this 

competition, as well as enhancing the safety of workers, operations and facility security.

We celebrate this year under exceptional circumstances that prevented our annual ceremony to honor 

participants on time due to the spread of the Corona-Covid 19 epidemic, in line with the instructions of the 

Ministry of Health and the government to prevent the holding of celebrations and gatherings to limit the spread 

of the virus and to preserve the safety of workers and their children, but that will not stop us from highlighting 

and recognizing this years winners. 

In the coming year, I look forward to a greater active participation by the employees to present their best 

initiatives and projects that raise the level of performance in the company and carefully chart the company’s 

natural steps towards achieving a sustainable refinery.

حاتم إبراهيم العو�ضي
الرئيس التنفيذي بالوكالة

Hatem Ibrahim AL-Awadhi

Acting CEO 
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رسالتنا
تشــغيل مجمــع متكامــل لتصنيــع منتجــات نفطيــة بتروليــة وبتروكيماويــة وتوريــد 

الغــاز الطبيعــي املســال بطريقــة جديــرة بالثقــة وفعالــة وآمنــة ونظيفــة بيئيــا، مــع 

تحقيــق أكبــر قــدر مــن الربــح، وتطويــر قــوة عاملــة مهنيــة، وماهــرة وتمكيــن القطــاع 

الخــاص الكويتــي مــن املشــاركة فــي الصناعــة النفطيــة مــن املنبــع إلــى آخــر سلســلة 

اإلنتــاج.

 رؤيتنا
وعمليــات  والبتروكيماويــات  املتكاملــة  التكريــر  عمليــات  فــي  الريــادة  تحقيــق   

التميــز  املســاهمين وتحقــق  قيمــة حصــص  مــن  تزيــد  التــي  املســال  الطبيعــي  الغــاز 

الوطنــي. االقتصــاد  تنميــة  فــي  واملســاهمة  موظفينــا  بتطويــر  وااللتــزام  التشــغيلي، 

الصحة والسالمة واألمن والبيئة
واألمــن  والســامة  الصحــة  مجــال  فــي  عالمــي  أداء  مســتوى  إلــى  الوصــول 

والبيئــة مــن خــال تطبيــق املعاييــر واألنظمــة املشــددة املتعلقــة بهــذا املجــال 

التابعــة. وشــركاتها  املؤسســة  بهــا  تعمــل  التــي  املواقــع  كافــة  فــي 

غــرس ثقافــة مبنيــة علــى أســاس االلتــزام بالصحــة والســامة واألمــن والبيئــة 

فــي املؤسســة وشــركاتها التابعــة.

Mission
To manufacture refined petroleum and petrochemical products 

and supply LNG in a reliable, efficient, safe and environmentally 

responsible manner to meet Kuwait’s energy demand, maximise 

profit through integration, develop a professional and competent 

workforce, and enable the development of the local economy.
 

Vision
To be a leader in integrated refining and petrochemical operations 

and LNG supply that maximises shareholder value, achieves 

operational excellence, unlocks the potential of our people and 

cares for the community.

Health Safety Security Environment
Achieve world class HSSE performance by applying the most 

stringent HSSE standards and regulations wherever KPC 

operates.

Embed and enforce an HSSE driven culture in KPC & its 

Subsidiaries
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Dhari H. Y. Al Gharaballi
Chairman of CEO HSSE award Steering Committee

It gives me pleasure to thank all the Committee members of the 3rd HSSE CEO Award for the year 
2020/2019 for their efforts in organizing the competition, I also thank the supporting Committees 
that evaluated and supported employee children category, As well as all workers who continue to 
work in order to maintain the our commitment towards promoting health, safety, security, and the 
environment and highlighting KIPIC in the best light possible. Not to mention the most valuable 
participation within the competition being that of our children with their creative and artistic touch 
that witnesses a remarkable turnout every year. The goal of their participation in the competition 
since the inception of the award is to raise their level of awareness of the importance of adhering to 
health, safety and environment procedures, thus reflecting positively on their future performance 
towards themselves, society and the homeland. Those concepts are ingrained in an unprecedented 
way.
We were happy with all the participants and we are proud of the impressive engagement with the 
competition, which has increased over the years. I would like to take the opportunity to congratulate 
all the winners in various fields, who totaled 53 KIPIC employees, 4 contractors, our partners of 
success, and to the 65 winners in the children and youth category. I call on all employees to continue 
giving towards the areas of health, safety, security and the environment, and to continue to reflect 

awareness and their great responsibility towards the company and society as a whole.

Fellow winners,
This year, we did not have the opportunity to contact you directly due to the precautionary measures 
to limit the spread of the Coronavirus, but we hope that next year we will witness a breakthrough 
with the end of the outbreak of the epidemic crisis so that we may return to our normal life in the 
hopes of seeing you in a family celebration overcome with friendliness, team spirit and hospitality.
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يطيــب لــي أن أتوجــه بالشــكر لجميــع أعضــاء اللجنــة الدائمــة لجائــزة الرئيــس التنفيــذي للصحــة والســامة واألمــن والبيئــة 

تقييــم  علــى  القائمــة  الفنيــة  اللجنــة  إلــى  باإلضافــة  املســابقة،  تنظيــم  فــي  لجهودهــم   2020/2019 لعــام  الثالثــة  بنســختها 

التــزام  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  العمــل  يواصلــون  الذيــن  العامليــن  جميــع  أشــكر  كمــا  العامليــن.  ألبنــاء  الفنيــة  االعمــال 

البتروليــة املتكاملــة تجــاه تعزيــز الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة وإبــراز الصــورة املشــرقة لشــركتنا. كمــا أثمــن مشــاركات 

أبنائنــا بأعمالهــم الفنيــة فــي املســابقة التــي تشــهد إقبــاال ملحوظــا كل عــام، وإذ يأتــي الهــدف مــن اشــاركهم فــي املســابقة منــذ 

انطاقــة الجائــزة إلــى رفــع مســتوى الوعــي لديهــم بأهميــة االلتــزام بإجــراءات الصحــة والســامة والبيئــة، ملــا لذلــك مــن نتائــج 

إيجابيــة تنعكــس علــى أدائهــم مســتقبا تجــاه أنفســهم واملجتمــع والوطــن، وترســخ تلــك املفاهيــم علــى نحــو غيــر مســبوق.

ســعدنا بكافــة املشــاركات ســواء مــن حالفهــا الحــظ أو مــن لــم يحالفهــا، ونعتــز بالتفاعــل الباهــر مــع املســابقة الــذي يــزداد 

علــى مــر األعــوام. وأنتهــز الفرصــة ألبــارك للفائزيــن كافــة فــي مختلــف املجــاالت، الذيــن بلــغ عددهــم 53 عامــا فــي البتروليــة 

املتكاملــة و4 مقاوليــن مــن شــركاء النجــاح، وبالنســبة للفائزيــن عــن فئــة األطفــال والناشــئة وصــل عددهــم إلــى 65 فائــزا. 

الكافــي  الوعــي  يعكــس  بمــا  والبيئــة  واألمــن  والســامة  الصحــة  تجــاه مجــاالت  العطــاء  اســتمرار  إلــى  العامليــن  كافــة  وأدعــو 

الكبيــرة تجــاه الشــركة واملجتمــع ككل.  وتحليهــم باملســؤولية 

الزمــاء الفائزيــن 

لــم نحظــى هــذا العــام بفرصــة التواصــل املباشــر معكــم بســبب اإلجــراءات االحترازيــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا 

لكــن نرجــو أن يشــهد العــام املقبــل انفراجــة بانتهــاء أزمــة تف�شــي الوبــاء لنعــود إلــى حياتنــا الطبيعيــة علــى أمــل اللقــاء بكــم فــي 

احتفاليــة أســرية يســودها الــود وروح الفريــق الواحــد وحفــاوة االســتقبال.

ضاري حامد الغربللي
رئيس اللجنة الدائمة لجائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسالمة واألمن والبيئة
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ضاري حامد الغربللي
Dhari H. Y. Al Gharaballi

مدير مجموعة الصحة و السامة والبيئة
 Manager, Health, Safety & Environment

رئيس اللجنة
Chairman of the Committee

مشغل غازى الهندى
Meshal Ghazi Al-Hindi

مدير مجموعة األمن واإلطفاء
Manager Security & Fire Group

عضو
Member

أحمد املليفي
Ahmad A. Almulaifi

مدير مجموعة تقنية املعلومات
Manager, Information Technology

عضو
Member

هشام نوري الثويني
Hisham N. Al-Thuwaini

مدير مجموعة املشاريع الكبرى –إستيراد الغاز الطبيعي املسال
Manager, Major Projects, LNGI

عضو
Member

حنان بدر القناعي
Hannan Bader Alqanai

رئيس فريق البيئة و املسئولية املجتمعية
Team Leader, Env. &CSR

عضو و أمين سر اللجنة
Member & Secretary of the Committee

نبيل محمد البدر
Nabil Mohammad Al-Bader

مدير مجموعة العاقات العامة
Manager, Corporate Communication

عضو
Member

فايز املذكور
Fayez Ahmad Al-Mathkoor

مدير مجموعة الخدمات العامة
Manager, General Services 

نائب رئيس اللجنة
Deputy - Chairman of the Committee

أعضاء اللجنة الدائمة لجائزة الرئيس التنفيذي 

CEO HSSE Award Committee Members 

Introduction on CEO HSSE Award

مقدمة عن جائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسالمة واألمن والبيئة

فــي إطــار اهتمــام البتروليــة املتكاملــة بكوادرهــا الوطنيــة وايمانــا منهــا بدورهــم الحيــوي فــي عمليــة التطويــر 

واملقاوليــن  العامليــن  لــدى  املشــاركة  روح  لتعزيــز  التنفيــذي  الرئيــس  جائــزة  دشــنت  باملشــاريع،  والنهــوض 

مجــاالت  فــي  واملشــاريع  املبــادرات  أفضــل  لتقديــم  وتحفيزهــم  الشــركة  لــدى  العامليــن  أبنــاء  إلــى  باإلضافــة 

والبيئــة. واألمــن  والســامة  الصحــة 

In the context of the integrated petroleum interest in its national cadres and their belief in 

their vital role in the process of development and advancement of projects, the CEO’s Award 

was launched to enhance the spirit of participation of employees and contractors as well as 

Youth & Children of KIPIC employees and motivate them to provide the best initiatives and 

projects in the fields of health, safety, security and the environment.

11
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الفائزون بالمرتبة األولى

Supreme Winners



جائزة الرئيس التنفيذي الثالثة للصحة والسالمة واألمن والبيئة
3rd Chief Executive Award for Health, Safety, Security and Environment

الفائزون

 The winners 
متابعة وتطوير مستوى معيشة القوى العاملة لدى املقاول » االهتمام بالعنصر البشري «

MONITORING & IMPROVING WELLBEING OF EPC WORK FORCE

“CARING PEOPLE”

Project Member -فريق املشروع

15

Brief about project:
LNGI PMT has taken various efforts to improve the wellbeing of EPC manpower. 

There are approximately 12000 labors working in this project who are supporting the construction 

of LNGI Facility.

The KIPIC Project Management Team (PMT) has implemented various monitoring and controlling 

measures to verify the compliance of labor’s satisfactions.

• Food Quality Survey of 1000+ people has been conducted and presented to EPC/KIPIC 

management 

• Workers participate in 15 minutes morning exercise drill prior to the start of work 

• Monthly Labor Welfare Audit on Contractor & Subcontractors have been conducted

(more than 60% project manpower) by LNGI PMT task force to verify the compliance labor 

rights. 

• Bi-Annual Medical campaign by ‘Thai Embassy’ and Labor motivational programs led by the 

Thai Ambassador & supported by EPC / PMT “     

نبذة عن المشروع:
بــذل أعضــاء الفريــق جهــود متعــدده لتحســين وتطويــر مســتوى معيشــة 12,000 عامــل مــن القــوى العاملــة للمقــاول بمشــروع 

انشــاء مرافــق اســتيراد الغــاز الطبيعــي املســال وذلــك مــن منطلــق تطبيــق احــد القيــم الهامــه للشــركة وهــي االهتمــام بالعنصــر 

البشري.

وقــد وضــع الفريــق ونفــذ العديــد مــن طــرق املتابعــة والقيــاس للتاكــد مــن الوصــول الــى حالــة الر�شــى للقــوى العاملــة باملشــروع 

مــن ناحيــة الســكن والطعــام وغيرهــا مــن مســتلزمات الحيــاة اليوميــة. ومــن هــذه الطــرق التــي اتبعــت :

قياس مدى الر�شى على جودة ونوعية الطعام.  -

التدريب على عمليات االخاء بشكل يومي ملدة 15 دقيقة.  -

التدقيق الشهري لحقوق العاملين لدى عمال املقاول وعمال مقاولي الباطن.  -

عمل حملة توعوية طبية نص سنوية والتي بادرت بها السفارة التايلندية.  -

مساعد محمد العراده
رئيس فريق مراقبة املشروع وضمان الجودة

فريق مراقبة املشروع وضمان الجودة/ الغاز 
املسال

مظفر سلطان كازي
مهندس الصحة والسامة والبيئة 

فريق مراقبة املشروع وضمان الجودة/ الغاز 
املسال

أحمد عبدالرضا أكبر
مهندس أول املشاريع

فريق مراقبة املشروع وضمان الجودة/ الغاز 
املسال

هيثم مصطفى يوسف
مهندس البيئة

البيئة و املسئولية املجتمعية/ الصحة والسامة 
والبيئة 

راجيش أتالور بيرايارات
مهندس نظام إدارة الجودة

فريق مراقبة املشروع وضمان الجودة/ الغاز 
املسال

Musaed M. Al-Arada
Team Leader, Project Control & 
Quality Assurance.
PC&QA / Major Projects Group

Muzaffar Sultan Kazi
Engineer, Safety, LNGI
PC&QA / Major Projects Group

Ahmad Abdulredha Akbar
Sr. Engr. Projects
PC&QA / Major Projects Group

Haitham Mustafa Youssef
Environment Engineer
Env. & CSR / HSE

Rajesh Athaloor Pirayarath
Engineer, QMS
PC&QA / Major Projects Group
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السالمة

Safety

الســالمة - التغييــرات فــي الســلوك أو العمليات فــي البترولية 
المتاكملــة التي ترفــع معايير الســالمة.

Safety - Changes to behaviour, or operations in KIPIC 
that raise safety standards. 
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الفائزون

 The winners
مشروع إدارة املرور في مشروع الغاز املسال

Traffic Management at LNGI Project Site

Project Member -فريق املشروع

Brief about project:
The LNG Import Project construction activities are going on the reclaimed facility. The key concern is 

limited maneuvering space, insufficient capacity of road & parking, less storage space for temporary 

construction material and the traffic management. 

Therefore, with the mission of “ZERO” recordable Traffic & Construction incidents involving vehicle 

/ equipment, the LNGI PMT team sets road map for continuous monitoring on the Key Issues in 

dealing with traffic management on site.

Subsequently, due to PMT monitoring programs, recordable construction site vehicle incidents have 

been prevented on the LNGI Project till date and the awareness among EPC workforce has been 

improved and same journey will be in progress.
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سيباس ساتور
مهندس سامة

مجموعة املشاريع الكبرى )الغاز املسال(

فيصل هاشم الرفاعي
كبير مهند�شي التفتيش والتأكل

مجموعة املشاريع الكبرى )الغاز املسال(

محمود السيد
مشرف أول السامة 

مجموعة املشاريع الكبرى )الغاز املسال(

Subhas K. Sattur
Engineer- Safety

Major Projects, Al-Zour LNGI

Faisal Hashim Alrefai
Sr. Engineer I & C.

Major Projects, Al-Zour LNGI

Mahmoud Lotfy El-Sayed
Supervisor- Safety

Major Projects, Al-Zour LNGI
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الفائزون

 The winners
مشروع ممارسات العمل األمن ما قبل وبعد التشغيل في مصفاة الزور

ZOR  Refinery  Safe  Work  Practices for Pre-Comm and  Commissioning

Project Member -فريق املشروع

فهد املبيض 
رئيس قسم العمليات 

املنطقة الثالثة - عمليات الزور

أحمد العصيمي
رئيس قسم العمليات 

املنطقة الثالثة - عمليات الزور

سالم الهاجري 
رئيس فريق عمليات 

املنطقة الثالثة - عمليات الزور

شاندر ويجولد
مهندس أول العمليات  

املنطقة الثالثة - عمليات الزور

Fahad Al Mubayedh
Section Head-Ops

A-3, ZOR Operations 

Ahmad Al Osaimi
Section Head-Ops

A-3, ZOR Operations 

Salem Al-Hajeri
TL-Operations

A-3, ZOR Operations 

Chandrashekhar Waghulde
Sr. Engineer

A-3, ZOR Operations 
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األمن

Security

ــات  ــم أو العملي ــلوك أو التصمي ــي الس ــرات ف ــن- التغيي األم
فــي جميــع مناطــق عمــل البتروليــة المتاكملــة التــي ترفــع 

ــر األمــن. معايي

Security- Changes to behaviour, design or operations 

in all KIPIC that raise security standards.
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الفائزون

 The winners
  نظام إدارة برامج التحكم في القيادة

Establishment of LNGI Command Control Software Management System

Project Member -فريق املشروع

نبذة عن المشروع:
تطبيــق نظــام إدارة برامــج التحكــم فــي القيــادة )CCSMS( علــى أحــدث طــراز لدمــج أنظمــة األمــان املتباينــة التاليــة فــي نظــام 

تشــغيل مشــترك واحــد لتوفيــر الوعــى بالوضــع فــي الوقــت الحقيقــي، و إدارة املواقــف الديناميكيــة و إدارة الفيديــو:

1. أمن الدوائر التليفزيونية املغلقة.

.)ACS( 2. نظام السيطرة على الدخول

.)PIDS( 3. نظام كشف التسلل املحيط

4. نظام مراقبة الرادار األر�شي.

5. نظام التعرف على لوحة الرقم التلقائي.

6. نظام تتبع املركبات.

7. نظام إدارة مواقف السيارات.

8. نظام حائط الفيديو.

Brief about project:
Implementation of state-of-the-art CCSMS (Command Control Software Management System) to 

integrate the following disparate security systems into one common operating platform to provide 

real time situation awareness, dynamic situation management and video management:

1) Security CCTV

2) Access Control System (ACS)

3) Perimeter Intrusion Detection System (PIDS)

4) Ground Radar Surveillance System 

5) Automatic Number Plate Recognition System

6) Vessel Tracking System

7) Car Parking Management System

8) Video Wall System

فهد احمد بوزبر
رئيس فريق املشاريع الكبري - 5

LNGI- مجموعة املشاريع الكبرى

حمود سعود العبهول
مهندس اول مراقبة املشاريع

LNGI- مجموعة املشاريع الكبرى

Fahad A. Bouzobar
Team Leader  Major Projects - V 
(LNGI)
Major Projects Group (LNGI)

Hmoud S. Alabhool
Sr. Eng. Projects Control Major 
Projects   Al Zour (LNGI)
Major Projects Group (LNGI)

Suhaib Y. Al-Qoud 
Sr. Eng. Projects  Major Projects – V 
(LNGI)
Major Projects Group (LNGI)

Raju Winston Britto  
Sr. Eng. Inst. Design Major Projects - 
V (LNGI)
Major Projects Group (LNGI)

Rodaina M. Ramadan
Specialist TPL, Major Projects - V 
(LNGI)
Major Projects Group (LNGI)

ردينه محمد رمضان
أخصائي السلم الفني واملنهي

LNGI- مجموعة املشاريع الكبرى

صهيب يوسف القعود
مهندس اول تنسيق املشاريع

LNGI- مجموعة املشاريع الكبرى

راجو ونستن برتو
مهندس اول تصميم الصك

LNGI- مجموعة املشاريع الكبرى
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الفائزون

 The winners
  استخدام طائرات الدرون في مواقع كيبيك

MOI approval Drone utilization at KIPIC Premises

Project Member -فريق املشروع

نبذة عن المشروع:
يمنــع التصويــر منعــا باتــا داخــل املصافــي واملرافــق التابعــة للشــركة الكويتيــة للصناعــات البتروليــة املتكاملــة وبالرغــم مــن ذلــك 

قــد تتطلــب فــي بعــض األحيــان الحاجــة الســتخدام )كاميــرا الــدرون( لتصويــر بعــض املواقــع، ويقتصــر اســتخدام أي جهــاز 

تصويــر مثــل كاميــرا الــدرون وكاميــرا الفيديــو او الكاميــرا الفوتوغرافيــة وغيرهــا مــن وســائل التصويــر ألغــراض رســمية وبنــاء 

علــى مــا تقتضيــه الحاجــة فــي املصافــي وغيرهــا مــن املرافــق التابعــة لكيبيــك.

يتــم اســتخدام أجهــزة التصويــر تحــت اشــراف فريــق االمــن والســامة، ويتطلــب اســتخدام كاميــرا الــدرون وغيرهــا مــن أجهــزة 

التصويــر األخــرى الســتخراج تصريــح بذلــك لاعتبــارات التاليــة:

الدواعي األمنية الحالية في املنطقة.  -

إجراءات الحماية لألفراد وممتلكات الشركة البترولية املتكاملة.  -

لضمان اتباع االرشادات األمنية املتعلقة باستخدام أجهزة التصوير.  -

الهدف من هذا االجراء هو تسجيل ومراقبة كافة أجهزة التصوير.  -

تحقيق متطلبات املراقبة والتفتيش.  -

Brief about project:
Photography is strictly prohibited anywhere inside the refineries and at all other Kuwait Integrated 

Petroleum Industries Company (KIPIC) controlled facilities. However, for various purposes, use of 

photography devices (ex. Drone Camera) may be required at KIPIC sites.

Photography and use of any photo capturing devices (ex. Drone Camera, camera, video camera or 

any other means) inside the refineries / LNGI / PRIZe installations and other KIPIC controlled facilities 

is limited to official use and on a need-be basis. The use is strictly controlled by Security Team.

Gate Pass REQUEST FOR USE OF DRONE Camera PHOTO CAPTURING DEVICES is required for 

following reason: 

• The current security concerns in the region

• Safeguard KIPIC personal and Assets 

• Ensure compliance with Security Guidelines related to Use of Photo Capturing device

• The purpose of this procedure is to record and monitor all usage of Capturing Device (Drone 

Cameras)

• To accomplish audit requirements

علي حسن القطان
ضابط أمن أول

فريق األمن

محمد منة هللا 
مراقب املستندات

فريق األمن

Ali Hasan Al-Qattan
Snr. Security Officer
Security Team

Mohammed Minnatullah
Sr. Eng. Projects Control Major 
Document Controller
Security Team

Meshal Mansour Al-Enezi 
Snr. Security Officer
Security Team

Jassim M.  Al-Buhairi
Snr. Security Officer
Security Team

جاسم محمد البحيري
ضابط أمن أول

فريق األمن

مشعل منصور العنزي
ضابط أمن أول

فريق األمن
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البيئة

Environment

البيئــة - األنشــطة التــي تســاعد فــي حمايــة البيئــة والحفــاظ 
عليهــا وتقليــل تأثيــر أنشــطة البتروليــة المتاكملة.

Environment-Activities that help protect and conserve 
the environment and minimize the impact of KIPIC’s 
activities.
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الفائزون

 The winners 
الحملة التوعوية للتقليل من النفايات الباستيكية

Say No to Plastic

Project Member -فريق املشروع

Brief about project:

“No to Plastic” campaign was launched in the belief in Kuwait’s vision aimed at reducing plastic 
waste by raising awareness among company employees through many activities such as:

1. Beach Cleaning.
2. Awareness sessions.
3. Flash Messages. 

نبذة عن المشروع:
حملــة »ال للباســتيك« انطلقــت إيمانــا برؤيــة الكويــت الهادفــة لتقليــل النفايــات الباســتيكية و ذلــك عــن طريــق رفــع التوعيــة 

لــدى موظفــي الشــركة مــن خــال العديــد مــن األنشــطة مثــل:

حملة تنظيف الشواطئ.  .1

إقامة الدورات التعليمية.  .2

إرسال الرسائل التوعوية بمخاطر اإلستهاك املفرط للباستيك.  .3

31

في الدعيج
مراقب خدمات إدارة املكاتب

فريق خدمات إدارة املكاتب والصيانة / مجموعة 

الخدمات العامة

شيخة عبد هللا املذن
موظف إدارى

فريق خدمة العماء / مجموعة الخدمات العامة

زهرة السلمان
مراقب خدمات إدارة املكاتب

فريق خدمات إدارة املكاتب والصيانة / مجموعة 

الخدمات العامة

صالح حمود العازمى
بيئى

فريق البيئة و املسئولية املجتمعية / مجموعة 

الصحة و السامة و البيئة

لطيفة شمس الدين
مساعد تقنى أول

فريق خدمات إدارة املكاتب والصيانة / مجموعة 

الخدمات العامة
Fay Al-Duaij
Controller Office Admin
Office Admin & Maintenance / 
General Services Group

Shaikha A. Al Methen
Admin Officer 
Customer Services Team/General 
Services Group

Zahrah  Alsalman
Controller Office Admin
Office Admin & Maintenance / 
General Services Group

Saleh  Humoud Al Azmi
Environmentalist 
Env. & CSR Team/ HSE Group

Latifa Shams AlDeen
Senior Technical Assistant 
Office Admin & Maintenance / 
General Services Group



جائزة الرئيس التنفيذي الثالثة للصحة والسالمة واألمن والبيئة
3rd Chief Executive Award for Health, Safety, Security and Environment

الفائزون

 The winners 
 الجهود املبذولة في املجال البيئي لتطوير تصميم مشروع البتروكيماويات 

PRIZe Significant environmental effort in enhancing the project design

Project Member -فريق املشروع
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Brief about project:
• Implementation of renewable (solar) energy to generate and feed electrical power to PRIZe buildings.

• Recovery of vent gas stream to reduce chloride emissions and injection in the unit.

• Implementation of Stepless Capacity Control system for reciprocating compressors reducing the CO2 

emissions. 

Al- Zour Pier unit-185 -  Port Reception Facilities.

• KIPIC will implement a world scale shipping pier (Al-Zour Pier) that facilitates ships berthing and 

mooring. AL-Zour pier design will be compatible with innovated environmental solutions. Al-Zour Pier 

built with a state of art reception facilities that reduce impact on marine environment as following:

- Sewage reception facility, to treat sanitary water received from ships.

- Slop reception facility, to receive oil slops from ships to reprocess it in dedicated process units.

- Garbage reception facility, to collect garbage generated from a sea-going vessel.

- Vapor recovery unit, to eliminate harmful vapors with potentially toxic and explosive properties 

from getting released to the atmosphere.

- Quality control lab, to certify products shipped to customers through vessels.

This activity will enhance Kuwait Role in MARPOL world organization by complying with its regulations in 

pollution control and will encourage HSSE awareness in KIPIC employees by complying with international 

standards and regulations that is covering prevention of pollution of the marine environment.

نبذة عن المشروع:
• تطبيق توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة املتجددة  ) باستخدام الخايا الشمسية( واستغالها لتزويد مباني املشروع بالطاقة.

• إعادة توجية الغاز املنّفس لتقليل انبعاثات واستخدام الكلور في الوحدة.

• تطبيق نظام Stepless Capacity Control   للضواغط الترددية مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

مرافق االستقبال ميناء الشحن الزور وحدة 185 

• شــركة البتروليــة املتكاملــة كيبــك بصــدد تنفيــذ رصيــف شــحن عالمــي )Al-Zour Pier( الــذي يســهل مر�شــى الســفن و شــحن املنتجــات البتروليــة. 

 مــع الحلــول البيئيــة املبتكــرة. تــم بنــاء رصيــف الــزور مــع مرافــق االســتقبال الحديثــة ملراقبــة و مكافحــة 
ً
ســوف يكــون تصميــم رصيــف الــزور متوافقــا

التلــوث الصــادر مــن مرافــق الشــحن و الســفن علــى البيئــة البحريــة : 

-  مرافق استقبال مياه الصرف الصحي ، ملعالجة املياه الصحية الواردة من السفن.

- مرافق االستقبال املخلفات الزيتية ، الستام الزيت املنبعث من السفن إلعادة معالجته في وحدة معالجة مخصصة.

- مرافق استقبال النفايات )القمامة( ، لجمع النفايات املتولدة من السفن.

- وحدة استرداد االنبعاثات العضوية املتطايرة ، للقضاء على األبخرة الضارة ذات الخصائص السامة واملتفجرة من إطاقها في الجو.

- مختبر مراقبة الجودة ، للمصادقة على املنتجات و التاكد من مواصفاتها القياسية التي يتم شحنها للعماء من خال السفن.

ســيعمل هــذا النشــاط علــى تعزيــز دور الكويــت فــي منظمــة ماربــول العامليــة مــن خــال االمتثــال للوائحهــا فــي مكافحــة التلــوث, وزيــادة الوعــي البيئــي لــدى موظفــي 

البتروليــة املتكاملــة مــن خــال االمتثــال للمعاييــر واللوائــح الدوليــة ملكافحــة التلــوث فــي البيئــة البحريــة.

محمد سعد مبارك رشيد
مهندس اختصا�شي تصنيع 

مجموعة املشاريع الكبرى البتروكيماويات

راشد الدريعي 
مهندس تصنيع

مجموعة املشاريع الكبرى البتروكيماويات

سحر صالح الشمري
مهندس أول مشاريع 

مجموعة املشاريع الكبرى البتروكيماويات

عمر عبدالعزيز العبوه
مهندس تصميم

مجموعة املشاريع الكبرى البتروكيماويات

نواف عوض العازمي 
مهندس تصنيع

مجموعة املشاريع الكبرى البتروكيماويات

Mohammad Saad Ershaid
Specialist Process Engineer, Major 
Projects Al-Zour Petrochemicals
PRIZe – Process Engineering

Rashid Al-Duraiee
PRIZe Operation Engineer, Major 
Projects Al-Zour Petrochemicals

PRIZe – Process Engineering

Sahar Saleh Al-Shammari
Sr. Engineer Projects, Major Projects 
Al-Zour Petrochemicals 
PRIZe- Engineering

Omar Abdulaziz Alabouh
Design Engineer, Major Projects
Al-Zour Petrochemicals
PRIZe –  Engineering

Nawaf Awadh Al-Azmi
Process Engineer, Major Projects
Al -Zour Petrochemicals
PRIZe – Process Engineering
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الصحة

Health

ــادرات / البرامــج التــي تعــزز الصحــة. تحســينات  الصحــة - المب
فــي مــاكن العمــل أو المنــزل أو البيئــة المجتمعيــة التــي تعزز 

الصحــة واللياقــة والنظافــة.

Health - Initiatives/ programs that promotes and 
enhances the health. Improvements in the workplace, 
home or community environment of KIPIC that enhance 
health, fitness and hygiene. 
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الفائزون

 The winners 
لقاءات توعوية 

Six Campaigns conducted among KIPIC & Secondment Employees at various locations

Project Member -فريق املشروع

نبذة عن المشروع:
برامج توعوية صحية تعزز رفاهية موظفي شركة كيبك بعنوان:

 )CPR( االنعاش القلبي الرئوي  -

)القاتل الصامت( ارتفاع ضغط الدم.  -

خلي عمرك وردي – التوعية بسرطان الثدي.  -

التوعية بسرطان البروستاتا.  -

الكولسترول الضار والنافع.  -

دورة االسعافات األولية   -

Brief about project:
The following Health awareness programs focused to enhance the wellbeing of KIPIC employees.  

- Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

- Hypertension – A Silent Killer

- KIPIC Re- Energize Challenge

- Pink October – Breast Cancer Awareness

- Movember – Prostate Cancer Awareness

- Good and Bad Cholesterol Awareness

- Webmaster Announcements on various topics

- First Aid CPR & AED Training
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جمال السويلم 
أخصائي أول صحة صناعية

الصحة/مجموعة الصحة والسامة والبيئة

سوزان أنيس أحمد  
منسق إداري  

فريق البيئة واملسئولية االجتماعية

فاسوديفا مينون
مسؤول صحة صناعية 

الصحة/مجموعة الصحة والسامة والبيئة

أسماء سمير املهدي
إداري أول 

فريق العاقات العامة واملعلومات/ مجموعة 
الخدمات العامة

جورج ساجو ثاشيل
مشرف سامة 

الصحة/مجموعة الصحة والسامة والبيئة

Jamal Al – Suwailem
Chief Industrial Hygienist 
Health / HSE

Susan Anees Ahmad 
Supervisor. Coordination 
Env. & CSR HSE

Vasudeva Menon
Industrial Hygiene Officer
Health / HSE

Asmaa Samir Al Mahdi
Sr. Document Controller
Public Relations & Information 
Team/ General Services Group

George Saju Thachil
Safety Supervisor
Health / HSE
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التوعية بالصحة 
والسالمة واألمن والبيئة

HSSE Awareness

ــن  ــن والمقاولي ــز العاملي ــف وتحفي ــة لتثقي ــج مصمم برام
والطــالب والجمهــور فــي العمــل أو فــي المجتمــع أو فــي 

ــزل. المن

Programmes designed to educate & motivate 
employees, contractors, students and public at work or 
at community or at home. 
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الفائزون

 The winners 
تنظيم املنتدى األول للرئيس التنفيذي األول للصحة والسامة واألمن والبيئة  

1st CEO HSSE Forum KIPIC’s

Project Member -فريق املشروع

نبذة عن المشروع:
ملشــاركة التجــارب املتعــددة واملتنوعــة الخاصــة بالصحــة والســامة والبيئــة، ولرفــع مســتوى ثقافــة الصحــة والســامة والبيئــة 

فــي كيبيــك, ولتكــرار واثبــات االلتــزام بإشــتراطات الصحــة والســامة و البيئــة مــن قبــل موظفــي كيبيــك و املقاوليــن. تــم تنظيــم 

منتــدى الرئيــس التنفيــذي األول للصحــة والســامة واألمــن والبيئــة فــي 11 مــن فبرايــر 2020 فــي خيمــة ال KOC, وذلــك مــن 

خــال دعــوة جميــع الرؤســاء التنفيذييــن لشــركات االستشــارات واملقاوليــن.

Brief about project:
To share the multicultural and diverse HSSE experience, uplift HSSE Culture at KIPIC, re-iterate and 

demonstrate HSSE Commitment by KIPIC and Contractors involved, the 1st CEO HSSE Forum was 

organized on 11th Feb. 2020 at KOC Tent by inviting CEOs of all Consultants, EPC Contractor’s, Sub-

Contractors and Operation and Maintenance Contractors.
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هبة بدر أسد
مهندس أول الدعم الفني للصحة والسامة والبيئة

الصحة والسامة والبيئة/ الدعم الفني

عبداملحسن طارق الغريب
مهندس أول مشاريع

املشاريع الكبرى/ مشروع مصفاة الزور

Heba Bader Asad
Senior Engineer HSE Technical 
Support
HSE Technical Support / HSE

Abdulmuhsen T.  Alghareeb
Senior Engineer Projects
Major Projects (V) / Major Projects, 
Al-Zour Refinery

Ali Khajah 
Chief Industrial Hygienist
Health / HSE

Fay Al-Lougman  
Multimedia Officer
Local Relations / GS 

Manal Al-Rushaid
Senior Multimedia Officer
PR & I / GS 

منال الرشيد
مراقب أول عاقات عامة

الخدمات العامة/ العاقات العامة

علي خاجة
كبير اخصائي الصحة الصناعية

الصحة والسامة والبيئة/ الصحة

في اللقمان
مراقب عاقات عامة

الخدمات العامة/ العاقات العامة
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الطوارئ واإلطفاء

Emergency & Fire

الطــوارئ واإلطفــاء - المبــادرات / البرامــج التــي تعــزز االســتجابة 
ــل أو  ــاكن العم ــي م ــينات ف ــوارئ. تحس ــاالت الط ــق وح للحرائ
البيئــة المجتمعيــة التــي تعــزز الثقافــة واالســتجابة للحرائــق 

وحــاالت الطــوارئ.

Emergency & Fire - Initiatives/ programs that promotes 
and enhances the response to the fire and the 
emergency situations. Improvements in the workplace 
or community environment of KIPIC that enhances the 
culture and the response to the fire and the emergency 
situations. 
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الفائزون

 The winners 
فيلم توعوي قصير عن اإلستجابة لحاالت الطوارئ  

Awareness Video on Emergency Response

Project Member -فريق املشروع

نبذة عن المشروع:
ُيظهــر الفيديــو التوعــوي القصيــر الــذي أعــده مركــز إتصــاالت الطــوارئ )EDC 170( اإلجــراءات املتبعــة فــور تلقــي مكاملــة 

طــوارئ، وكيفيــة التعامــل مــع مثــل هــذه الحــاالت مــن خــال إرســال املســتجيبين املناســبين )ســيارة اإلســعاف فــي هــذه الحالــة( 

إلــى مــكان الحــادث لتقديــم اإلســعافات األوليــة وإنعــاش القلــب والرئتيــن. يهــدف هــذا الفيديــو إلــى توعيــة موظفــي الشــركة 

الكويتيــة للصناعــات البتروليــة املتكاملــة بوظائــف مركــز إتصــاالت الطــوارئ )EDC 170( وأدوارهــم أثنــاء االســتجابة لحــاالت 

الطــوارئ.

Brief about project:
The awareness video made by the Emergency Dispatch Centre (EDC 170) shows the sequence of 

events the moment an emergency call is received, and how the case is dealt with, such as an injury, 

by the EDC through dispatching the appropriate responders (ambulance in this case) to the scene to 

provide first aid and CPR. This video is with the aim of making KIPIC employees aware of the functions 

of EDC 170 and their roles during an emergency.

45

عبدهللا صالح الريس
مخطط طوارئ

فريق اإلطفاء / مجموعة األمن واإلطفاء

Abdullah Saleh Alrayes
Emergency Planner
Fire Team / S&F Group

حازم خالد رشيد مسامح
موجه إطفاء

فريق اإلطفاء / مجموعة األمن واإلطفاء

يزن عماد الزبن
مشغل مركز إرسال الطوارئ

فريق اإلطفاء / مجموعة األمن واإلطفاء

عبد اللطيف محمد التركيت
مخطط طوارئ

فريق اإلطفاء / مجموعة األمن واإلطفاء

أحمد محمد شحاته
مشرف مركز إرسال الطوارئ

فريق اإلطفاء / مجموعة األمن واإلطفاء

Hazem Khaled Musameh
Lead Fireman 
Fire Team / S&F Group

Yazan Emad Al-Zaben
EDC Operator
Fire Team / S&F Group

Abdullateef Al-Terkait
Emergency Planner 
Fire Team / S&F Group

Ahmad M. Shahatah
EDC Supervisor 
Fire Team / S&F Group
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المشاراكت المتميزة في 
مجال الصحة والسالمة 

واألمن والبيئة

Outstanding HSSE 

Winners

ُســمح لجميــع المديريــن فيمــا أعلــى بترشــيح عامــل لتكريمه 
ــالمة  ــة والس ــال الصح ــي مج ــزة ف ــوده المتمي ــرا لجه تقدي
واألمــن والبيئــة )العامليــن المباشــرين/ عاملــي عقــود اإلعارة 

/ مقــاول / مقــاول مــن الباطــن(.

Managers and above are all allowed to nominate 
an employee to be awarded for his outstanding 
HSSE Efforts )either KIPIC Employees / Secondment 
Employees / Contractor / Subcontractor(.
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الفائزون

 The winners 

الفائزون

 The winners 

دانة السني
مهندس تصميم

املشاريع الكبرى البيتروكيماويات 

عبدالرحمن الرشيدان
محلل نظم املعلومات

التطبيقات الشاملة \ تكنولوجيا املعلومات 

Dana Al-Senni
Design Engineer
Major Projects Petrochemicals

Abdulrahman Al-Rsheaydan
System Analyst
Corporate Applications / Information 
Technology

نبذة عن المشروع:
ومراجعــة  مناســبة  بيئــة  لتوفيــر  العامليــن  رفاهيــة  ورشــة  فــي  املشــاركة   •

املســودة الخاصــة فيهــا ليتــم تضمينهــا فــي دعــوة لتقديــم العطــاءات ملشــروع 

البيئــي  التوجيهــي  لإلجــراء  املقــاول  امتثــال  لضمــان  البتروكيماويــات 

واالجتماعــي.

مــن  والبيئــة  واألمــن  والســامة  الصحــة  إدارة  نظــام  بعناصــر  االلتــزام   •

البتروكيماويــات. ملشــروع  مســتندات    مــع  العناصــر  مطابقــة  خــال 

• تــم إنجــاز هــدف التدقيــق مــن خــال املتابعــة املكثفــة مــع مديــر وقــادة 

البتروكيماويــات. ملشــروع  الفريــق 

• تحقيــق هــدف التدريــب مــن خــال حــث املوظفيــن علــى االمتثــال ملقاييــس 

األداء الرئيســية.

• مســؤول عــن إدخــال بيانــات الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة والتقريــر 

الشــهري.

• اســتكمال بطاقــة أداء املتــوازن فيمــا يتعلــق بالصحــة والســامة واألمــن 

والبيئــة وضمــان تحقيــق األهــداف.
نبذة عن المشروع:

جميــع  قبــل  مــن  إليــه  الوصــول  يمكــن  اإلنترنــت  عبــر  تطبيــق 

موظفــي البتروليــة املتكاملــة ، حيــث يمكنهــم اإلبــاغ عــن حادثــة 

و  الصحــة  فريــق  إلــى  املوافقــات  مــن  سلســلة  عبــر  يمــر  وســوف 

السامة والبيئة املعني حتى يتم حله. تتوفر أيًضا لوحة القيادة 

والرســوم البيانيــة والتقاريــر ملســؤولي الصحــة و الســامة والبيئــة 

إللقــاء نظــرة عامــة علــى أداء الشــركة.

Brief about project:
• Participating in Worker Welfare workshop and thoroughly 

reviewing the draft document to be included in PRIZe 

Invitation to Bid (ITB) to ensure Contractor Compliance to 

the Environmental and Social Guidlined Procedure.

• Commitment to HSSE MS Elements by crosschecking the 

elements with PRIZe ITB.

• Accomplished CAE Audit target promptly by following up 

intensively with PRIZe Manager and Team Leaders.

• Accomplishing Training Target promptly by urging 

employees to comply to the KPM.

• Responsible of HSSE Data Entry and monthly report.

• Completing Balance Scorecard in regards of HSSE and 

ensuring targets are met on quarterly basis.

Brief about project:
• Online web application that’s accessible 

by all KIPIC employees , where they can report an 

HSSE incident & it will go through automated 

workflow to the concerned HSSE team until its 

resolved. dashboard , charts & reports are also 

available for HSSE admins to overview the company 

performance.
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الفائزون

 The winners 

الفائزون

 The winners 

عي�ضى القطان
مهندس اول تخطيط الصيانة

تخطيط الصيانة / الصيانة 

جابر الصباح
مراقب أول عاقات إعامية

مجموعة العاقات العامة واإلعام 

Essa Al-Qattan
Snr. Engineer Maint. Planning
Maintenance Planning / 
Maintenance

Jaber Al Sabah
Sr. Offcer Media Relation
Corporate Communication

وليد سكين
مراقب صيانة املباني

مجموعة الخدمات العامة 

الدكتور عاء املنصور
استشاري

مجموعة الصحة والسامة والبيئة 

Waleed Sakeen
Supervisor Building Maintenance
General Services Group

Dr. Alaa Abboud Al Mansour
Advisor (A) Medical, Health Team,
HSE Group

روبرت باص
مقاول - مشروع الزور

مشروع مصفاة الزور 

Robert Bass
PMC, Al.Zour Refinery Project
Al.Zour Refinery Project
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المقاولون

Contractor’s HSSE 

Performance

ــيرة  ــع مس ــر ودف ــة التطوي ــن عملي ــزأ م ــزءا ال يتج ــم ج ألنه
ــداول  ــا للج ــتراتيجية وفق ــاريعها االس ــاز مش ــا إلنج تقدمه
ــة  ــدث األنظم ــر وأح ــل المعايي ــة وألفض ــة الموضوع الزمني
الخاصــة بالصحــة والســامة والبيئــة بمــا يتناســب مــع تطلعات 
الشــركة. فقــد حرصــت الشــركة الكويتيــة للصناعــات البتروليــة 

ــابقة. ــام للمس ــن لالنضم ــوة المقاولي ــى دع ــة عل المتاكمل

As they are an essential part of the development process 
and push forward the progress of their strategic projects 
according to the timetables set in accordance with the 
best standards and the latest regulations for health, 
safety and environment in line with the aspirations of 
the company. Kuwait Integrated Petroleum Industries 
Company has been keen to invite contractors to join the 
competition.
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المقاولون الفائزون

 The winning KIPIC Contrcactors 

المقاولون الفائزون

 The winning KIPIC Contrcactors 
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HDKC

Contractors

HEISCO

Sub-Contractors

FDH JVALGHANIM
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األطفال والناشئة

Youth and Children

ال يمكــن إنــاكر كيــف ســيكون لألجيــال القادمــة فــي الكويــت 
تأثيــر كبيــر علــى العالــم. لذلــك تســلط البتروليــة المتاكملــة 
ــئة  ــال والناش ــي لألطف ــدور األساس ــى ال ــوء عل ــام الض لك ع
ــاالت  ــل مج ــابقة، إذ تمث ــي المس ــراكهم ف ــالل اش ــن خ م
ــع للنقــاش ممــا  ــة مواضي الصحــة والســالمة واألمــن والبيئ
يخلــق الوعــي واالنطبــاع المســتدام لــدى أجيــال المســتقبل.

Its undeniable how future generations of Kuwait will have 
a vast impact on the world. Therefore Every Year KIPIC 
highlights the integral role of the kids in the competition 
where Health, Safety, Security and the Environment are 
topics of discussion that we have can create awareness 
and an impression within our future generation that 
they can carry with them throughout their lives.  
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الطاف التركيت
Altaf Al-Tarkait  

عضو

Member

ماجدة العازمي
Majda Al-Azmi                                                                               

عضو

Member

فاطمة بو صخر
Fatemah Busakhar

رئيس اللجنة

Committee Head                                                                           

أعضاء لجنة التحكيم 

Arbitration Committee Members
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فّي اللقمان
Fay Al-Lougman                    

نائب رئيس اللجنة

Committee Committee Head



5- 9 سنوات

9-5 Years Old
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محمد ماهين أنور

Mohammad Mahin Anwar

 للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 
ً
1. لــو كنــت رئيســا

البيئــة؟

الرئيــس هــو شــخص قــوي، ويمكــن أن يؤثــر كونــه قائــًدا 

 ليــوم واحــد، سأشــجع 
ً
علــى الكثيريــن. إذا أصبحــت رئيســا

قطــع  لتقييــد  قانــون  ســن  خــال  مــن  التشــجير  علــى 

األخشــاب وســأركز علــى إنقــاذ الحيوانــات مــن خــال بــذل 

الجهــود لوقــف صيــد األنــواع املهــددة باالنقــراض.

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

حيواني املفضل كلب الفافي، وسوف أسميه ماكس.

3. ما وظيفة أحامك؟

صناعة السيارات السريعة.

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

A president is a powerful person, who being 

a leader can influence many. If I become 

president for a day, I would encourage 

afforestation by making a law for restriction 

for wood cutting and will focus on saving 

animals by making effort to stop hunting 

endangered species.

2. What is your favourite pet?

My favourite pet is a fluffy dog and his name 

would be Max.

3. What is your dream job?

My dream job is to create cars like fast cars.

عشيريا جادهاف

Aashirya Jadhav

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

كل  مــن  ســأطلب  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــت  لــو 

 
ً
يــوم لنجعــل العالــم مكانــا يــزرع شــجرة كل  شــخص أن 

للعيــش. أفضــل 

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

اكتســاب  فــي  تســاعدنا  ألنهــا  القطــة  األليــف  حيوانــي 

أصدقــاء.

3. ما وظيفة أحامٍك؟

أن أصبح طبيبة بيطرية.

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

If I was a World President for a day; I would 

want everyone to plant trees each day to 

make this World a better place to live.

2. What is your favourite pet?

My favourite pet is a cat because they 

help us have friends.

3. What is your dream job?

My dream job is to become a VET.

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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دانوين بريجش

Dhanvin Brijesh

 للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 
ً
1. لــو كنــت رئيســا

البيئــة؟

أزرع املزيــد مــن األشــجار، ألنهــا تســاعد فــي تنقيــة الهــواء 

مــن حولنــا، وتســاعد أيًضــا بمليــون طريقــة أخــرى، مــن 

بينهــا التحكــم فــي املنــاخ.

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

حيواني األليف القطة، شكلها جميل.

3. ما وظيفة أحامك؟

استخدام الِهبات الطبيعية لدينا لتغيير العالم.

1. If you are world president for a day, what 
would you do to save the environment?

Grow more trees. Trees not only help 

in purifying the air around us but also 

benefit in million other ways, one of 

which is climate control.

2. What is your favourite pet?

My favourite pet is cats, because they 

look so cute!

3. What is your dream job?

My dream job is by using our natural gifts 

to make a difference in the world.

سانفي بنداد

Sanvi Bondhade

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

 للعالــم ليــوم واحــد، فســأحاول القيــام 
ً
لــو كنــت رئيســة

بالعديــد مــن األشــياء الجيــدة قــدر اإلمــكان، مثــل وضــع 

ســلة املهمــات حــول منطقــة البحــر حتــى يتمكــن النــاس 

مــن إلقــاء كل نفاياتهــم فيهــا.

حظــر  باتــا،  منعــا  العامــة  األماكــن  فــي  التدخيــن  ومنــع 

وإقامــة  الباســتيكية،  امليــاه  وقنايــن  البوليثيــن  أكيــاس 

املــدارس. فــي  البيئــة  حــول  التوعويــة  الــورش 

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

األرنب األبيض

3. ما وظيفة أحامك؟

عارضة أزياء

1. If you are world president for a day, what 
would you do to save the environment?

If I am world president for a day, I would try to do 
many good things as I can, such as 
Keeping dustbin across the sea area so that 
people should throw all their garbage in the 
dustbin.
Smoking in public places will be strictly prohibited
Polythene bags and plastic water bottles will be 
banned
Awareness session will be conducted in the school 
on environment

2. What is your favourite pet?
White Rabbit

3. What is your dream job?
Model

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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شام محمد الصالحني

Sham Mohammed Al-Salhani

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

ســن قانونــا ينــص علــى إعــادة التدويــر، زرع الكثيــر مــن 

تمامــا. التدخيــن  النباتــات وحظــر 

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

القطط والجراء

3.ما وظيفة أحامٍك؟

طبيبة بشرية أو طبيبة أسنان

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Make law for recycling, plant a lot of 

plants and smoking would be strictly 

prohibited.

2. What is your favourite pet?

Cat & puppies

3. What is your dream job?

Doctor or Dentist

نيدهي فياكس جادهاف

Nidhi Vikas Jadhav 

 للعالم ليوم واحد، فماذا ستفعلين لحماية البيئة؟
ً
1. لو كنٍت رئيسة

يمكننــا انقــاذ البيئــة مًعــا عــن طريــق تقليــل اســتخدام الباســتيك، 

وتوفيــر الكهربــاء، واســتخدام الطاقــة الشمســية، وزرع املزيــد مــن 

األشــجار فــي محيطنــا.

ســيؤدي  بــل  فحســب،  البيئــة  إنقــاذ  إلــى  بذلــك  القيــام  يــؤدي  لــن 

الحيوانيــة  األنــواع  مــن  لــكل  الحيــاة  نوعيــة  تحســين  إلــى  أيًضــا 

االســتخدام  إعــادة  واعتمــاد  االنقــراض.  مــن  وإنقاذهــا  والنباتيــة 

وإعــادة التدويــر كمــا علينــا أن نقلــل مــا نرميــه وذلــك للحفــاظ علــى 

املــوارد الطبيعيــة. إلــى جانــب التطــوع لتنظيــف الشــواطئ وتثقيــف 

النــاس عــن أهميــة وقيمــة املــوارد الطبيعيــة والحفــاظ علــى امليــاه، 

فكلمــا قــل اســتخدام امليــاه قــل الجريــان الســطحي والصــرف التــي 

كلمــا قــل اســتخدام امليــاه، قــل الجريــان الســطحي وميــاه الصــرف 

التــي ينتهــي بهــا املطــاف فــي املحيــط. والتســوق بحكمــة مــن خــال 

تقليــل كميــة الباســتيك واســتخدام حقيبــة تســوق قابلــة إلعــادة 

االســتخدام.

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الببغاء

3. ما وظيفة أحامٍك؟

معلمة

1. If you are world president for a day, what 
would you do to save the environment?

We can together do so by reducing the plastic usage, 
saving electricity, using solar power, and planting 
more trees in our surroundings. Doing this will not 
only save environment but also improve the quality of 
life for both animal and plant species and save them 
from going extinct.
Reduce, reuse, and recycle.  Cut down on what you 
throw away. Follow the three “R’s” to conserve natural 
resources and landfill space
We can volunteer for clean-ups in our community.
Educate the people we can help others understand 
the importance and value of our natural resources.
Conserve water. The less water we use, the less runoff 
and wastewater that eventually end up in the ocean.
Shop wisely. Buy less plastic and bring a reusable 
shopping bag.
Use long-lasting light bulbs. Energy efficient light 
bulbs reduce greenhouse gas emissions. Also flip the 
light switch off when you leave the room.
Plant a tree. Trees provide food and oxygen. They help 
save energy, clean the air, and help combat climate 
change
Don’t send chemicals into our waterways. Choose 
non-toxic chemicals in the home and office

2. What is your favourite pet?
Parrot

3. What is your dream job?
Teacher

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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دانش خان

Danish Khan 

 للعالم ليوم واحد، فماذا ستفعل لحماية البيئة؟
ً
1. لو كنت رئيسا

فــرض الشــروط مــن خــال توعيــة جميــع املواطنيــن والــزوار مــن 

يلــي: بمــا  التلفزيــون والراديــو والشــبكة والهواتــف  خــال 

فــي  شــجرة  زرع  أو  صغيــرة  حديقــة  املنــازل  لجميــع  يكــون  أن  أ( 

مخصصــة  منطقــة  فــي  بشــجرة  االعتنــاء  املتاحــة،  املســاحة 

البريــة. الحيــاة  علــى  للحفــاظ  كغابــة  الســتخدامها 

عــدد  تقليــل  خــال  مــن  النقــي  الهــواء  استنشــاق  فــي  ســاهم  ب( 

وأقــل  واحــدة  ســيارة  علــى  الواحــدة  للعائلــة  اململوكــة  الســيارات 

ــا.
ً
تلوث

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

بطبيعتهــا  وهادئــة  ضخمــة  فهــي  حجمهــا،  بســبب  األفيــال  أحــب 

لكــن عندمــا يغضبــون يصبحــون عدوانيــن للغايــة. كمــا أحــب رؤيــة 

األفيــال أثنــاء اســتحمامهم وشــربهم امليــاه مــن خــال خرطومهــم.

3. ما وظيفة أحامك؟

خاصــة  أزيــاء  فلديــه  جــدا  مشــهور  ألنــه   ،
ً
خارقــا  

ً
بطــا أصبــح  أن 

وطائــرة نفاثــة وســيارات تفــوق ســرعة الصــوت تمكنهــم مــن القيــام 

بأشــياء كثيــرة ال يســتطيع البشــر العاديــون القيــام بهــا. كمــا يمكنهــم 

الرجــوع بالزمــن للــوراء أو الســفر للمســتقبل ملعرفــة مــا ســيحدث 

وإنقــاذ العالــم مــن الدمــار.

1. If you are world president for a day, what 
would you do to save the environment?

Impose conditions by educating all citizens and 
visitors through TV, radio, net, phones to do the 
following:
a) All homes to have a mini garden or plant a tree 
in available space. Sponsor a tree in a designated 
area which will be used as forest for wildlife 
preservation
b) Breathe clean air by limiting number of cars 
owned by individual family to one and the cars 
that pollute the least

2. What is your favourite pet?
I like elephants because of their size, they are 
huge majestic and calm in nature. But when they 
get angry, they become very aggressive. Also, I 
love to see the elephants when they take bath 
and drink water by using their trunk.

3. What is your dream job?
To be a superhero because they are so famous all 
over the world. They have special costumes and 
supersonic speed jets and cars with which they 
can do so many things with than normal humans 
can’t. They can travel back in time and in future 
to see what is going to happen they do so many 
good things to save the world from destruction.

سانفي النجيوار

Saanavi Lanjewar

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

زراعة الكثير من األشجار والورود.

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

القطة

3. ما وظيفة أحامٍك؟

فنانة

1.If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Plant more trees and flowers

2.What is your favourite pet?

Cat 

3. What is your dream job?

Artist 

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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موكثياك مانياكندان

Moukthika Manikandan

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

ســنضاعف  املنــاخ،  تغيــر  تحديــات  ضــد  أعمــل  ســوف 

توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن الشــمس والريــاح. ســتتعهد 

الحــراري  االحتبــاس  غــازات  انبعاثــات  بخفــض  إدارتــي 

فــي العالــم وتقليــل التلــوث الكربونــي. وســأفرض املعاييــر 

راعيــا  ســأكون  كمــا  الصناعــات.  جميــع  فــي  البيئيــة 

. للمســتقبل

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

الكلب

3. ما وظيفة أحامٍك؟

متخصص بيئي

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?
I will act against climate challenge. We 
will double electricity generation from 
sun and wind. My administration will 
pledge to reduce worlds greenhouse gas 
emission and reduce carbon pollution. 
I will enforce environmental standards 
at all industries. I will be caretaker of the 
future

2. What is your favourite pet?

Dog

3. What is your dream job?

Environmental professional

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات

اكمالياك مانياكندان

Kamalika Manikandan

 للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفلين لحمايــة 
ً
1. لــو كنــت رئيســا

البيئــة؟

للتنفــس   
ً
نقيــا وهــواًء  للشــرب،  أمنــة  ميــاه  ســأوفر 

امللوثيــن. وســأعاقب 

2. ما حيوانك املفضل؟

القطة

3. ما وظيفة أحامٍك؟

جراحة أنف وأذن وحنجرة.

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?
I will give safe drinking water, provide 
clean air to breathe and punish the 
polluters.

2. What is your favourite pet?
Cat

3. What is your dream job?
ENT surgeon
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أرون برنس

Aaron Prince

 للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 
ً
1. لــو كنــت رئيســا

البيئــة؟

 ليــوم واحــد، ســأمر كل شــخص فــي العالــم 
ً
لــو كنــت رئيســا

بــزرع شــجرة كمــا ســأكفئ الشــخص علــى ذلــك.

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

يطيــع  الــذي  الوحيــد  الحيــوان  ألنــه  الهاســكي  الكلــب 

أوامــري.

3. ما وظيفة أحامك؟

طيار، ألن أريد السفر بين الدول والسحب.

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?
If I am world President for a day, I will 
order that, each person in the world 
should plant a tree and will be rewarded 
for that.

2. What is your favourite pet?
My favourite pet is husky... only one 
obeying my orders...

3. What is your dream job?
My dream job is to become a pilot. I want 
to fly between countries & clouds.

لولوة القطان

Lulwa Al-Qattan

 للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا كنــت ســتفعل 
ً
1. لــو كنــت رئيســا

البيئــة؟ لحمايــة 

 ليــوم واحــد، ســوف أســن قانــون لوقــف 
ً
لــو كنــت رئيســا

اســتخدام وإنتــاج الباســتيك.

2. ما حيوانك املفضل؟

السمكة الذهبية- أحب لونها وسباحتها.

3. ما وظيفة أحامك؟

ضابط شرطة لتذكير الناس باتباع القوانين.

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?
If I am world President for a day, I will 
make a rule to stop usage & production 
of plastic.

2. What is your favourite pet?
My favourite pet is goldfish... likes its 
colour and swimming...

3. What is your dream job?
My dream job is to become a Police 
Officer. Wants to remind people to follow 
rules

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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جنا خالد غانم

Jana Khaled Ghanim

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

استخدام الدرجات الهوائية أكثر من السيارات

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

القطط

3. ما وظيفة أحامٍك؟

مهندسة معمارية

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?
Use bicycles more than cars

2. What is your favourite pet?

cats

3. What is your dream job?
Construction engineer

شفا سيد

Shafa Syed

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

حظر الباستيك

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

السمك

3. ما وظيفة أحامٍك؟

محاسبة

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Ban plastic

2. What is your favourite pet?

Fish

3. What is your dream job?

I.A.S

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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أفشين سيد

Afsheen Syed

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

تعزيز عادة امل�شي بدال من القيادة

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

القط والببغاء

3. ما وظيفة أحامٍك؟

كابتن طيار

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?
Promote walking habit instead of driving

2. What is your favourite pet?
Cat & parrot

3. What is your dream job?
Pilot

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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ناديش جيجانسان

Nadeesh Jayaganesan

1. لــو كنــت رئيســا للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 

البيئــة؟

فرض قوانين صارمة للتلوث.

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الكلب

3. ما وظيفة أحامك؟

مهندس

1. If you are world president for the 

day, what would you do to save the 

environment?
Impose strict pollution rules.

2. What is your favourite pet?

Dog

3. What is your dream job?

Engineer
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نور هيثم يوسف

Noor Haitham M. Youssef

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

أحث الجميع أن يزرعوا شجرة أمام منازلهم.

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الكلب

3. ما وظيفة أحامٍك؟

عاملة أثار

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?
Inform everyone to plant a tree in front of 
their houses

2. What is your favourite pet?
Dog

3. What is your dream job?
Archaeologist

جنا هيثم يوسف

Jana Haitham M. Youssef

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

استخدام الدراجات الهوائية أكثر من السيارات

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

القطط

3. ما وظيفة أحامٍك؟

مهندسة معمارية

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Use bicycles more than cars

2. What is your favourite pet?

Cats

3. What is your dream job?
Construction engineer

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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جسياك جايجانسين

Geethika Jayaganesan

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

حماية وزراعة األشجار.

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

األرنب

3. ما وظيفة أحامٍك؟

أستاذة )طب(

1. If you are world president for the 

day, what would you do to save the 

environment?
Safeguarding and planting trees

2. What is your favourite pet?
Rabbit

3. What is your dream job?
Professor (Medicine)

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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شارفيا باوار

Charvy Pawar

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

سأزرع شجر في كل مكان

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الكلب، ألنه لطيف ويحب اللعب

3. ما وظيفة أحامٍك؟

صاحبة متجر

1. If you are president for a day, what would 

you do to save the environment?

I will plant trees everywhere.

2. What is your favourite pet?

Dog, since is dogs are cute and playful.

3. What is your dream job?

To become a shopkeeper.
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محمد الحجي

Mohammad Al-Hajji

 للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 
ً
1. لــو كنــت رئيســا

البيئــة؟

الطاقــة  واســتخدام  التدويــر  إلعــادة  قانــون  ســن 

لشمســية ا

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

القطط

3. ما وظيفة أحامك؟

طيار

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

To impose a law to recycle and use solar 
energy

2. What is your favourite pet?

Cats

3. What is your dream job?

Pilot

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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لولوه الحجي

Loulwah Al Hajji

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

استخدام املعدات االلكترونية ومنع التلوث

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الكلب

3. ما وظيفة أحامٍك؟

فنانة

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?
Use electrical equipment and stop 
pollution

2. What is your favourite pet?

Dog

3. What is your dream job?
Artist
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صوفيا كورفو

Sophia Corvo

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

النظيفــة،  الطاقــة  بنظــام  تعمــل  مركبــات  ســأبتكر 

صديقــة للبيئــة، وتعمــل باســتخدام األلــواح الشمســية 

بحيــث تســتخدم الطاقــة الشمســية فــي كل �شــيء بمــا فــي 

النظيفــة  الطاقــة  نظيفــة  طاقــة  ألنهــا  الســيارات،  ذلــك 

وأقــل تلــوث. وأدعــو كل الجيــوش لتــرك الســاح وجميــع 

النفايــات.

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

الكلب

3. ما وظيفة أحامٍك؟

أملك عمل خاص بي

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

 I would invent all vehicles a cleaning 
system that through with the vehicles 
pass clean the environment and 
make energy with solar panels so that 
everything that uses energy including 
cars, to use clean energy and pollute less. 
I would tell all the armies to leave their 
weapons and collect waste.

2. What is your favourite pet?
Dog

3.What is your dream job?

I want to be owner of my own business

زين الحشاش

Zain Al-Hashash

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

تنظيف الشواطئ والبحر وحماية الحياة البرية

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

الجرو

3. ما وظيفة أحامٍك؟

طبيبة

What can you do to help save the 

environment?

Stop throwing garbage on the street 
and open areas.

What is one small act that you can do to 
spread kindness?

Smile

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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زانهاء شميم الله

Zanhaa Shameemulla

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

أشــجع علــى اســتخدام الســيارات الكهربائيــة والدرجــات 

الهوائيــة

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

األرنب

3. ما وظيفة أحامٍك؟

فنانة 

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Encourage the use of electrical cars and 
bicycles.

2. What is your favourite pet?

Bunny Rabbit

3. What is your dream job?

Artist

عمران ساهد

Imran Sahad 

 للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 
ً
1. لــو كنــت رئيســا

البيئــة؟

زراعة الكثير من الشجر

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الجرو

3. ما وظيفة أحامك؟

طيار

1. f you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Plant more trees

2. What is your favourite pet?

Puppy

3. What is your dream job?

Pilot

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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محمد عبدالرحمن

Mohammad Abdulrahman

 للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 
ً
1. لــو كنــت رئيســا

البيئــة؟

أول فعــل ســيكون إيقــاف إهــدار امليــاه مــن خــال التوعية 

وتحفيز الناس على ترشــيد اســتخدام املياه باســتمرار

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

حيواني املفضل الببغاء

3. ما وظيفة أحامك؟

أن أكون متخصص بيئي

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?
My action will be first of all to save 
wastage of water through awareness and 
incentivize people using minimum water 
consistently.

2. What is your favourite pet?
My favourite is my Parrot.

3. What is your dream job?
To become an Environmentalist.

محمد السلييلي

Mohammad Al-Sulaili

 للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 
ً
1. لــو كنــت رئيســا

البيئــة؟

أخبر الناس بزراعة الكثير من األشجار والورود

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الجرو

3. ما وظيفة أحامك؟

طيار

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?
Tell people to plant more trees and 
flowers.

2. What is your favourite pet?

Puppy 

3. What is your dream job?

Pilot 

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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شرافيا موالي

Shraavyaa Mulay

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

ســأحث النــاس علــى وقــف قطــع األشــجار، ترشــيد امليــاه، 

وعــدم القــاء القمامــة فــي البحــر، وذا لــم ينفــذوا؛ يتعيــن 

عليهــم دفــع غرامــة

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الكلب، ألنه يحرس بيوتنا

3. ما وظيفة أحامك؟

 ألن أحب خدمة الناس
ً
أريد أن أصبح طبيبا

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment? 
I would tell all the people to stop cutting 
down trees, save water, stop throwing 
garbage in the sea and if they don’t 
follow, they have to pay fine.

2. What is your favourite pet?
I like dog as it guards our home.

3. What is your dream job?
I want to be a doctor because I like 
serving the people.

الفئة من ٥ الى ٩ سنوات

ياسين بوزوبر

Yaseen Bouzoubar

 للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 
ً
1. لــو كنــت رئيســا

البيئــة؟

املنتجــات  مــن  املزيــد  اســتخدام  علــى  النــاس  تشــجيع 

واالســتخدام. التدويــر  إلعــادة  القابلــة 

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الجرو

3. ما وظيفة أحامك؟

مهندس

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Encourage people to use more recyclable 

& re-usable products.

2. What is your favourite pet?

Puppy 

3. What is your dream job?

Engineer

Age from 5 to 9 Years
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10-14 سنوات

14-10 Years Old
أنفيتا باال

Anvitha Bala

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

ســوف أســن قوانيــن صارمــة للحفــاظ علــى بيئــة نظيفــة 

الغالــب  فــي  الطبيعيــة  األشــياء  واســتخدام  ومرتبــة، 

الباســتيك وتجنــب 

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الحيوان األليف هو الجرو

3. ما وظيفة أحامك؟

طبيبة أسنان 

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

I will make strict rules to keep 

environment clean and tidy, use mostly 

natural things and avoid plastics.

2. What is your favourite pet?

Favourite pet is puppy.

3. What is your dream job?

Dentist 

الفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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الفئة من 10 الى 14 سنة

Age from 10 to 14 Years

رنيم رائد عابد

Raneem Raed Abed

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

االعتماد على الطاقة الشمسية

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

الكاب

3. ما وظيفة أحامٍك؟

راقصة بالية

 للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 
ً
1. لــو كنــت رئيســا

البيئــة؟

زراعة الكثير من األشجار

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الكاب

3. ما وظيفة أحامك؟

طبيب أسنان

Age from 10 to 14 Years

محمد ريان عابد

Mohammad rayaan Abed

1. If you are world president for one 

day, what would you do to save the 

environment? 

Dependence on solar energy

2. What is your favourite pet?

Dogs

3. What is your dream job?

A ballerina

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Plant more trees

2. What is your favourite pet?

Dogs

3. What is your dream job?

A dentist 
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جونا جورج فيليب

Jonah George Philip

 للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 
ً
1. لــو كنــت رئيســا

البيئــة؟

إذا أتيحــت لــي الفرصــة ألكــون رئيًســا ليــوم واحــد، ســوف 

أق�شــي علــى اســتخدام الباســتيك تماًمــا، وأزرع املزيــد 

املنتجــات  مــن  املزيــد  اســتخدام  مــن األشــجار، وأشــجع 

الصديقــة للبيئــة لاســتخدام اليومــي، وســأقوم بالترويــج 

لـــ R( 3(، )تقليــل، إعــادة االســتخدام وإعــادة التدويــر(

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الكلب

3. ما وظيفة أحامك؟

مهندس ميكانيكي

Age from 10 to 14 Years

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment? 

Given an opportunity to be a president 

for a day, I will eradicate use of plastic 

completely, plant more trees, and 

promote usage of more Eco-Friendly 

products for day to day use and promote 

the 3 Rs, (Reduce, Reuse & Recycle)

2. What is your favourite pet?

Dog

3. What is your dream job?

To become a Mechanical Engineer.

الفئة من 10 الى 14 سنة

رامي عابد 

Rami Abed

1. لــو كنــت رئيســا للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 

البيئــة؟

االعتماد على الطاقة الشمسية

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الكاب

3. ما وظيفة أحامك؟

طبيب

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Dependence on solar energy

2. What is your favourite pet?

Dogs

3. What is your dream job?

A doctor
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الفئة من 10 الى 14 سنة

آريا مانوج باوار

Arya Manoj Pawar

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

أشــجع النــاس علــى ركــوب الدراجــات الهوائيــة واســتخدام 

املــواد القابلــة إلعــادة التدوير واالســتخدام.

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

القطة

3. ما وظيفة أحامٍك؟

فنانة

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Encourage people to ride bicycles and 

use recyclable and reusable items. 

2. What is your favourite pet?

Cat

3. What is your dream job?

Artist
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Age from 10 to 14 Years

ديفناث بريجيش

Devnath Brijesh

1. لــو كنــت رئيســا للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 

البيئــة؟

تقليــل، إعــادة اســتخدام، إعــادة التدويــر.  قلــل مــا ترميــه. 

واتبــع مــا ذكــر للحفــاظ علــى املــوارد الطبيعيــة ومســاحة 

مكــب النفايــات.

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الحيــوان املفضــل لــدي هــو الكلــب، ألن الــكاب لطيفــة 

ألصحابهــا. ومخلصــة  وودودة. 

3. ما وظيفة أحامك؟

مديــًرا  مــا  يوًمــا  أصبــح  أن  هــي  بهــا  أحلــم  التــي  وظيفتــي 

وتوســيع  مبتكــرة  تقنيــة  منتجــات  وأن�شــئ  للمنتجــات، 

. قهــا نطا

1. If you are world president for a day, what 
would you do to save the environment?

Reduce, reuse, and recycle. Cut down on 
what you throw away. Follow the three 
“R’s” to conserve natural resources and 
landfill space.

2. What is your favourite pet?

My favourite pet is a dog. I love dogs 
because they are friendly and cute. They 
are also loyal to their owners

3. What is your dream job?

My dream job is to one day be a lead 
product manager, creating and scaling 
innovative tech products.
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الفئة من 10 الى 14 سنة

راشد المذكور

Rashed Al-Mathkour

1. لــو كنــت رئيســا للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 

البيئــة؟

لــي الفرصــة ألكــون رئيســا، ســوف اســتخدم  لــو أتيحــت 

البيئــة. انقــاذ  فــي  النــاس للمســاعدة  أفــكار 

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

حيواني املفضل هو الجرو

3. ما وظيفة أحامك؟
ً
أن أصبح ممثا

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

If I had a chance to be a president, I would 

use other people’s ideas to help save the 

environment

2. What is your favourite pet?

My dream pet is a puppy

3. What is your dream job?

To be an actor
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Age from 10 to 14 Years

فانيشا باراج باندا

Vanisha Parag Bondhade

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

إذا كنــت رئيًســا ليــوم واحــد، فســأحاول القيــام بالعديــد مــن 

األشــياء الجيــدة التــي يمكننــي القيــام بهــا علــى النحــو التالــي:

النــاس  - وضــع ســلة املهمــات عنــد البحــر حتــى يتمكــن 

إلقــاء كل نفاياتهــم فيهــا. مــن 

- منع التدخين في األماكن العامة منعا باتا.

امليــاه  وقنانــي  البوليثيــن  أكيــاس  حظــر  ســيتم   -

. ســتيكية لبا ا

- إجراء ورش توعوية في املدرسة حول البيئة.

2. ما حيوانًك األليف املفضل؟

حيواني األليف املفضل هو األرنب األبيض

3. ما وظيفة أحامٍك؟

أود أن أصبح عارضة أزياء

1. If you are world president for a day, what 
would you do to save the environment?

If I m a president for a day, I would try to do 
many good things which I can as follows

- Keeping dustbin across the sea area 
so that people should throw all their 
garbage’s in the dustbin.
- Smoking in public places will be strictly 
prohibited
- Polythene bags and plastic water bottles 
will be banned
- Awareness session will be conducted in 
the school on environment

5. What is your favourite pet?
My favorite pet is White Rabbit

6. What is your dream job?
I wold like to be a model
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الفئة من 10 الى 14 سنة

رادياك ريجيش

Ridika Rijesh

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

بــادئ ذي بــدء، أشــكرك علــى منحــي الفرصــة لــو أصبحــت 
رئيًســا للعالــم ليــوم واحــد:

لجميــع  التعليمــات  وإعطــاء  املبــادرة  زمــام  أخــذ  أود   -

املواطنيــن لزراعــة نبــات علــى األقــل لجعــل أرضنــا خضراء 

وجميلــة.

- سأبذل قصارى جهدي لحماية الهواء واملاء.

- وأيًضــا ســيكون هنــاك إجــراءات حاســمة ال للباســتيك 

لحمايــة البيئــة مــن التلــوث.

2. ما حيوانك املفضل؟

الكلب

3.ما وظيفة أحامٍك

مصممة أزياء

1. If you are world president for a day, what 
would you do to save the environment?

First of all thank you for giving an 
opportunity to become world president 
for a day. I would take initiative and give 
instructions to all citizen for planting at 
least a plant to make our earth green and 
beautiful. I would take efforts to protect, 
clean air & water. And also will take action 
to say no to plastic to save the environment 
from pollution.

2. What is your favourite pet?
Dog

3.What is your dream job?
Fashion Designer

Age from 10 to 14 Years

حرير أحمد أكبر

Hareer Ahmad Akbar

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

تنظيف الشاطئ وزراعة أشجار أكثر

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

القطط

3. ما وظيفة أحامٍك؟
طبيب سكري

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Beach clean up & plant more trees

2. What is your favourite pet?

cats

3. What is your dream job?

Diabetes Doctor
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الفئة من 10 الى 14 سنة

نيا خوسية

Niya Jose
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Age from 10 to 14 Years

محمد زيد

Mohammad Zaid

1. لــو كنــت رئيســا للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 

البيئــة؟

حاول تقليل استخدام املركبات امللوثة للهواء؛

 خطط لزراعة املزيد من األشجار قدر اإلمكان؛

االســتخدام  وإعــادة  تقليــل  وهــي   R عناصــر  ثاثــة  اتبــع 

التدويــر. وإعــادة 

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

ببغاء مكاو ياقوتي

3. ما وظيفة أحامك؟

أن أصبح طبيب

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

للطاقــة  الجميــع  اســتخدام  علــى  ينــص  قانــون  إصــدار 

. لشمســية ا

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

حيواني املفضل السمكة الذهبية

3. ما وظيفة أحامٍك؟

وظيفة أحامي أن أصبح مهندسة مدنية.

1. If you are world president for a day, what 
would you do to save the environment?

Try to reduce the use of air polluting vehicles;
Arrange to plant more and more trees as 
possible;
Follow three R’s that is Reduce, Reuse and 
Recycle.

2. What is your favourite pet?
HYACINTH-MACAW

3. What is your dream job?
To become a Doctor.

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

I would make a law that states that everyone 

should use solar energy.

2. What is your favourite pet?

My favourite pet is a gold fish.

3. What is your dream job?

My dream job is to become a Civil Engineer.
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Age from 10 to 14 Years

آالن إسحاق جورج

Alan Issac George

سيباستيان بريتو

Sebastian Brito

 للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 
ً
1. لــو كنــت رئيســا

البيئــة؟

إعادة استخدام وتدوير املواد

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

كلب الهاسكي

3. ما وظيفة أحامك؟

مهندس

1. لــو كنــت رئيســا للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 

البيئــة؟

تنظيم حمات لتنظيف الشاطئ والصحراء

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

كلب جولدن ريتريفر

3. ما وظيفة أحامك؟
ً
أن اصبح طبيبا

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Re-use and recycle your items 

2. What is your favourite pet?

Husky 

3. What is your dream job?

Engineer 

1. If you are world president for a day, what 
would you do to save the environment?

Arrange beach and desert clean ups .
2. What is your favourite pet?

Golden retriever 
3. What is your dream job?

To become a Doctor.
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Age from 10 to 14 Yearsالفئة من 10 الى 14 سنة

سانتياغو بريتو

Santiago Brito

عائشة نشوى

Aysha Nashwa

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

النــاس  وتشــجيع  الفــردي  الباســتيك  اســتخدام  تقليــل 

إلعــادة  القابلــة  املنتجــات  مــن  املزيــد  اســتخدام  علــى 

واالســتخدام. التدويــر 

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

القطة

3. ما وظيفة أحامٍك؟

عاملة

1. لــو كنــت رئيســا للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 

البيئــة؟

ركوب الدراجات أكثر من القيادة.

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الكلب

3. ما وظيفة أحامك؟

أمتلك عمل خاص بي

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Cut down on the use of single us plastics and 

encourage people to use more recyclable 

and reusable products.

2. What is your favourite pet?

Cat 

3. What is your dream job?

Scientist 

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Bike more and drive less.

2. What is your favourite pet?

Dog

3. What is your dream job?

Own by own business
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ياسر الحشاش

Yaser Al-Hashash

نورا الغربللي 

Nora Al-Gharaballi

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

 للعالم ليوم واحد، سأصدر قانونا ينص 
ً
لو كنت رئيسة

علــى إعــادة التدويــر ورمــي القمامــة فــي ســلة املهمــات ممــا 

يجنبنــا االحتبــاس الحــراري والتلــوث والكــوارث الطبيعيــة 

األخرى.

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

حيواني األليف املفضل هو عصفور الحب

3. ما وظيفة أحامك؟

وظيفة أحامي هي أن أصبح مهندًسة بيئًية مثل والدي

 للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 
ً
1. لــو كنــت رئيســا

البيئــة؟

استخدام الدراجات وإعادة التدوير

2. ما حيوانك املفضل؟

السمك الذهبي

3 . ما وظيفة أحامك؟

مهندس

1. If you are world president for a day, what 
would you do to save the environment?

If I was the world president for a day I would 
make recycling and throwing garbage in a 
recycling bin a law so we don’t get global 
warming, pollution, and much more natural 
disasters.

2. What is your favourite pet?
My favourite pets are lovebirds.

3. What is your dream job?
My dream job is to be an environmental 
engineer like my father

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Use bicycles and recycle 

2.What is your favourite pet?

Goldfish 

3. What is your dream job?

Engineer 
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Age from 10 to 14 Years

حمد الحشاش

Hamad Al-Hashash

1. لــو كنــت رئيســا للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 

البيئــة؟

زراعــة الكثيــر مــن األشــجار ومنــع اســتخدام الباســتيك 

الــذي يســتخدم ملــرة واحــدة.

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

كلب البج

3. ما وظيفة أحامك؟

إطفائي

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Plant more tress and cut out the use of 

single use plastic

2. What is your favourite pet?

Pug 

3. What is your dream job?

Firefighter 

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

 للعالــم ليــوم واحــد، ســأحث جميــع 
ً
عندمــا أصبــح رئيســا

األفــراد علــى حمايــة األشــجار للحصــول علــى مــا يكفــي مــن 

امليــاه  مصــادر  علــى  الحفــاظ  مــن  نتمكــن  حتــى  األمطــار 

الجوفيــة ودرجــة حــرارة الغــاف الجــوي أيًضــا.

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

الحيوانات األليفة املفضلة لدي هي الحمام والببغاوات 

– اطعمهــا الفاكهــة والتــوت وستنشــر حيواناتــي األليفــة 

بذور النباتات، مما يساعد النباتات على التكاثر والنمو 

عــن طريــق نشــر النباتــات وتلقيــح النباتــات نفســها وأيًضــا 

عــن طريــق أكل الحشــرات التــي تعتبــر آفــات للنباتــات.

3.  ما وظيفة أحامٍك؟

املهنة املفضلة لدي هي الطب وأود أن أصبح طبيب.

اكمليا سوضران

Kamaliga Sudhagaran

1. If you are world president for a day, what 
would you do to save the environment?

When I will be a World President for a day, I 
would insist to all our people’s to Save The 
TREE -  To get enough rain fall in order to 
we can maintain ground water sources 
and atmosphere temperature as well.

2. What is your favourite pet?
My favourite pets are PIGEON and 
PARROTS -  I use to give fruits and  berries 
and my pets will spread plant seeds, 
though, which helps the plants reproduce 
and can help plants grow by spreading 
the plants’ seeds, pollinating the plants 
themselves, and also by eating insects 
that are pests to plants.

3. What is your dream job?
My favourite Profession is Medical and I 
would like to work as Doctor.
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مرودوال النجيوار

Mrudula Lanjewar

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

أدعــوا النــاس إلــى التوقــف عــن قطــع األشــجار، وتوفيــر 

املــاء، والتوقــف عــن إلقــاء القمامــة فــي البحــر.

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

الكلب

3. ما وظيفة أحامٍك؟

طبيبة

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment? 

I would tell all the people to stop cutting 

down trees, save water, stop throwing 

garbage in the sea.

2. What is your favourite pet?

Dog 

3. What is your dream job?

Doctor 

Age from 10 to 14 Yearsالفئة من 10 الى 14 سنة

1. لــو كنــت رئيســا للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 

البيئــة؟

الشــواطئ  لتنظيــف  والتطــوع  امليــاه  مــن  املزيــد  توفيــر 

والصحــراء

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

القط

3. ما وظيفة أحامك؟

طبيب أسنان

عبدالعزيز عبدالله النجدي

Abdulaziz Abdullah Al-Najdi

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Conserve more water and volunteer for 

beach and desert clean ups

2. What is your favourite pet?

Cat

3. What is your dream job?

Dentist



15-18 سنة

18-15 Years Old
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الفئة من 1٥ الى 18 سنة
Age from 15 to 18 Years

زينب أحمد أكبر

Zainab Ahmad Akbar

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

بإلقــاء  األمــر  يتعلــق  عندمــا  صرامــة  أكثــر  قوانيــن  ســن 

مــكان. كل  فــي  التدويــر  إعــادة  صناديــق  وتوفيــر  القمامــة 

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

الكلب

3. ما وظيفة أحامٍك؟

طبيبة

1. If you are world president for a day, what 
would you do to save the environment?

Enforce stricter laws when it comes to 
littering and provide recycle bins everywhere

2. What is your favourite pet?
Dog

3. What is your dream job?
Doctor

Age from 15 to 18 Years

119

1. لــو كنــت رئيســا للعالــم ليــوم واحــد، فمــاذا ســتفعل لحمايــة 

البيئــة؟

ومحاولــة  باملشــكلة  النــاس  لــدى  الوعــي  رفــع  فــي  أرغــب 

جذورهــا. مــن  عاجهــا 

2. ما حيوانك األليف املفضل؟

الكلب

3. ما وظيفة أحامك؟

مهندس طب حيوي

علي أحمد أكبر

Ali Ahmad Akbar

1. If you are world president for a day, what 
would you do to save the environment?

I would raise awareness to inform people 
about the issue and try to stop the issue at 
it’s root.

2. What is your favourite pet?
Dog

3. What is your dream job?
Biomedical Engineer
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الفئة من 1٥ الى 18 سنة

أسواتي راجيف ناير

Aswati Rajeev Nair

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

ســأتخذ  كنــت  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــت  لــو 

الخطــوات الازمــة لحمايــة البيئــة مــن خــال أخــذ زمــام 

علــى  والحفــاظ  املنطقــة  لتنظيــف  شــخصًيا  املبــادرة 

األمــراض. مــن  وخلوهــا  البيئــة  نظافــة 

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

أرغب فب الحصول على كلب هاسكي

3. ما وظيفة أحامٍك؟

وظيفة أحامي أن أصبح ضابطة بحرية

1. If you are world president for a day, what 
would you do to save the environment?

If I were a world president for a day, I 
would take necessary steps to save the 
environment by personally taking initiative 
to clean the locality and to keep the 
environment hygienic and disease free.

2. What is your favourite pet?
I would love to have a ‘Husky Dog’.

3. What is your dream job?
My dream job is to become a ’Navy Officer’.

121

Age from 15 to 18 Years

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

ســأحظر اســتخدام األكيــاس الباســتيكية وأشــجع علــى 

اســتخدام األكيــاس العضويــة الصديقــة للبيئــة.

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

حيواني األليف املفضل القطة

3. ما وظيفة أحامك؟

وظيفة أحامي أن أصبح فنانة

نيها جوزيه

Neha Jose

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

I would ban the usage of plastic bags and 

promote the usage of eco-friendly jute bags.

2. What is your favourite pet?

My favorite pet is a cat.

3. What is your dream job?

My dream job is to become an artist.



جائزة الرئيس التنفيذي الثالثة للصحة والسالمة واألمن والبيئة
3rd Chief Executive Award for Health, Safety, Security and Environment

الفئة من 1٥ الى 18 سنة

ديفانشي باوار

Devanshi Pawar

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

منع الباستيك تماًما بأي شكل من األشكال واستخدام 

مــواد بديلــة قابلة للتحلل.

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟

الكلب، ألنه أفضل صديق االنسان

3. ما وظيفة أحامٍك؟

أن أصبح محامية/ ناشطة اجتماعية ملساعدة املرأة

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

I would completely ban plastic in any form 

whatsoever and use alternate biodegradable 

materials.

2. What is your favourite pet?

Dog, since dogs are humans’ best friend.

3. What is your dream job?

To become Lawyer/social activist helping 

women.

123

Age from 15 to 18 Years

ســتفعلين  فمــاذا  واحــد،  ليــوم  للعالــم   
ً
رئيســة كنــٍت  لــو   .1

البيئــة؟ لحمايــة 

إلعــادة  القابلــة  املشــروبات  وقنانــي  أكيــاس  اســتخدم 

االســتخدام 

2. ما حيوانٍك األليف املفضل؟
الجرو

3. ما وظيفة أحامٍك؟

أن أصبح سيدة أعمال

روان الشرهان

Rawan Al-Sharhan

1. If you are world president for a day, what 

would you do to save the environment?

Use reusable bags and beverage containers 

2. What is your favourite pet?

Puppy

3. What is your dream job?

To become a businesswoman




