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مي بنت �سليمان :الإجناز امتداد لر�ؤية القيادة ولقيم املدر�سة

“البيان” تهدي الفوز بجائزة ال�شيخ زايد العاملية �إلى البحرين

مدينة عي�س���ى  -مدر�س���ة بي���ان البحرين:
�أهدت مدر�س���ة بيان البحرين ،ممثلة يف جمل�س
�إدارته���ا وهيئته���ا التنفيذي���ة والتعليمي���ة،
فوزها بجائزة ال�ش���يخ زايد العاملية املرموقة
�إل���ى مملك���ة البحري���ن الغالية ،قيادة و�ش���عبا
وعل���ى ر�أ�س���ها املقام ال�س���امي لعاه���ل البالد
�ص���احب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى �آل
خليفة ،ورئي�س الوزراء �ص���احب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة ،و�ص���احب
ال�س���مو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ص���احب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة،
وقرين���ة جالل���ة امللك �ص���احبة ال�س���مو الأمرية
�سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة.
و�أك���دت املدر�س���ة �أن ه���ذا الف���وز ميث���ل
حتقيق���ا عملي���ا لر�ؤي���ة القي���ادة وحكمته���ا
لت�أ�س���ي�س م�س���تقبل م��ش�رق زاخ���ر بالطاق���ة
امل�س���تدامة ،م�ستقبل يتم بنا�ؤه بتحفيز طموح
�شباب الغد.
وع�ب�رت رئي����س جمل����س �إدارة املدر�س���ة
ال�ش���يخة مي بنت �س���ليمان العتيبي عن �أهمية
هذه اجلائزة رفيعة امل�س���توى ململكة البحرين
بقولها “ه���ذا الإجن���از تكرمي وامت���داد لر�ؤية
قيادة البحرين وللقيم التي جت�س���دها مدر�سة
بي���ان البحري���ن من خ�ل�ال �إن�ش���اء ق���ادة ذوي
موروث وقي ٍم را�سخة”.
ٍ
ومت تتويج فريق مدر�س���ة بي���ان البحرين
يف املرك���ز الأول للجائ���زة العاملي���ة للمدار�س
الثانوية يف قارة �آ�سيا ،وهي �إحدى فئات جائزة
ال�شيخ زايد لطاقة امل�ستقبل املرموقة ،والتي
تعترب �إحدى �أهم امل�س���ابقات على امل�س���توى
العامل���ي ،وذل���ك يف �أ�س���بوع �أبوظب���ي للطاقة
امل�ستدامة.
و�أخ���ذت “بي���ان البحري���ن” عل���ى عاتقها
�رشف متثي���ل اململكة �أمام جمه���ور من القادة
العامليني ،خرباء القطاع ال�ص���ناعي ،و�صانعي
ال�سيا�س���ات العاملي���ة يف جم���ال الطاق���ة
امل�ستدامة والتكنولوجيا اخل�رضاء.
يذك���ر �أن القيم���ة املالي���ة له���ذه اجلائزة
ت�ص���ل �إلى � 100أل���ف دوالر لتغطية ما ال يقل
عن  % 80من قيمة امل�رشوع ككل.
وتتوج ه���ذا الإجناز بعد خو�ض املدر�س���ة
املناف�س���ة بني  1800م�رشوع م���ن �أنحاء العامل.
ويتك���ون فري���ق ال���ـ  Ecoboostersم���ن 11
طالبا قاموا بتكري�س الإجازة ال�صيفية لتحويل
هذا النج���اح �إلى واق ٍع ملمو�س .وقدمت الإدارة
�ش���كرها لأع�ض���اء الفريق� :آية �آل خليفة ،مرمي
نا��ص�ر ،عب���داهلل املاج���د ،زين���ب الدعي�س���ي،
ج���ود ال�ش�ي�راوي ،زين علي ،هي���ا حممود ،علي
املنديل ،نوره بني حمّاد ،زينب خلف ،يا�سمني

•ال�شيخة مي بنت �سليمان العتيبي

يعقوبي ،عبداهلل املاجد وزين البلو�شي.
وعرب فريق الـ  Ecoboostersعن ال�شكر
املو�ص���ول لقي���ادة دول���ة الإم���ارات؛ لكونهم
دومً���ا يف طليع���ة تطوي���ر الطاقة امل�س���تدامة
�إقليميًا ،ولإن�ش���ائهم هذه اجلائزة التي ت�شكل
حافزًا ل�ش���باب العامل �أجمع؛ لك���ي يحققوا حلم
اال�ستدامة على �أر�ض الواقع يف املدى البعيد،
وبرتجم���ة الأقوال �إل���ى �أفعال من خ�ل�ال تبني
نا�ش���ئة الغ���د للمب���ادرات املتع���ددة ،وهذا ما
يغر����س ال�ش���غف بني جمي���ع مواطن���ي العامل،
خ�صو�ص���ا ال�ش���باب لبن���اء غ��� ٍد �أف�ض���ل عام��� ٍر
باال�ستدامة.
وتع���د هذه هي املرة الأولى التي ت�ش���ارك
فيها “بيان البحرين” يف م�سابقة جائزة ال�شيخ
زايد لطاق���ة امل�س���تقبل ،والو�ص���ول �إلى هذا
املرك���ز املتق���دم لهو خ�ي�رُ بره���انٍ على عمل
الطالب ال�ش���اق واملجتهد ،االبت���كار ،والر�ؤية
الثاقبة خلف �إن�ش���اء م�رشوع “.”Eco Lab 360
�رصحت بذلك مديرة املدر�سة الثانوية مبدر�سة
البيان ال�شيخة نورة بنت عبدالرحمن �آل خليفة،
عقِ���ب �إعالن الفوز يف احلف���ل اخلتامي للجائزة
يف �أبوظبي.
ومن خالل الفوز بجائزة ال�شيخ زايد لطاقة
امل�س���تقبل النقدية ،تعتزم املدر�س���ة تطوير
من�ص���ة تعليمي���ة مب�س���مى .EcoLab 360
و�س���تقوم املن�ص���ة بتوعية الطالب واملجتمع
املحيط مبمار�س���ات وتكنولوجيا الإ�س���تدامة،
ع�ب�ر الرتكيز على  5عنا��ص�ر :التقلي�ص� ،إعادة
اال�س���تخدام ،التدوي���ر ،ن��ش�ر الوع���ي ،والطاقة
املتجددة.
وو�ص���لت البحرين ممثلة يف مدر�س���ة بيان
�إلى الت�ص���فيات النهائية مع كل من ال�ص�ي�ن
والهند والفلبني ،ومن ثم حلت الفائزة الأولى.

متيزت بني  1800مدر�سة على م�ستوى العامل

النعيمي يهنئ “بيان البحرين” لفوزها باجلائزة
مدينة عي�س����ى  -وزارة الرتبية والتعليم:
�أعرب وزي����ر الرتبية والتعلي����م ماجد النعيمي
عن خال�ص تهانيه وتربيكاته لرئي�س����ة جمل�س
�إدارة مدر�سة بيان البحرين ال�شيخة الدكتورة
مي بن����ت �س����ليمان العتيب����ي؛ مبنا�س����بة فوز
املدر�س����ة باملركز الأول عن فئة مدار�س قارة
�آ�س����يا امل�ش����اركة يف جائزة ال�شيخ زايد لطاقة
امل�س����تقبل ،من بني  1800مدر�س����ة م�شاركة
م����ن خمتلف دول العامل ،وح�ص����ول املدر�س����ة
عل����ى جائزة قيمتها � 100أل����ف دوالر يف �إجناز
تعليمي جديد للبحرين.
و�أ�ش����اد الوزير بهذا الإجناز املتميز الذي
حققته املدر�س����ة بقيادة العتيبي ،مبا يعك�س

اجلهود الكب��ي�رة املبذولة لالرتقاء امل�س����تمر
ب�أدائها ،م�ؤكدًا دعم الوزارة الكبري وامل�ستمر
لقطاع التعليم اخلا�ص ،بال�ش����كل الذي ي�سهم
يف االرتقاء بامل�س��ي�رة التعليمي����ة املباركة يف

ظل قيادة بلدنا العزيز.
وحقق فريق مدر�سة بيان البحرين املكون
م����ن  11طالبًا وطالب����ة املرك����ز الأول مب�رشوع
( )Ecoboostersمتفوقً ����ا عل����ى املدار�����س

الآ�س����يوية املت�أهلة للت�ص����فيات النهائية من
ال�ص��ي�ن والهند والفلبني ،وتعتزم املدر�س����ة
اال�س����تفادة م����ن القيم����ة املالي����ة للجائزة يف
تطوي����ر من�ص����ة تعليمية مب�س����مى (EcoLab

� )360س����تقوم م����ن خالله����ا بتوعي����ة الطالب
واملجتم����ع املحي����ط مبمار�س����ات وتكنولوجيا
اال�س����تدامة ،عرب الرتكيز على خم�س����ة عنا�رص،
وهي :التقلي�ص� ،إعادة اال�س����تخدام ،التدوير،
ن�رش الوعي ،والطاقة املتجددة.
وتعت��ب�ر جائ����زة ال�ش����يخ زاي����د لطاق����ة
امل�س����تقبل �إح����دى �أه����م امل�س����ابقات عل����ى
امل�ستوى العاملي ،ويتم منحها �سنويًا لفئات
متعددة ،وهي :ال�رشكات الكربى ،امل�ؤ�س�سات
�صغرية واملتو�س����طة ،املنظمات غري الربحية
وغ��ي�ر احلكومي����ة� ،أف�ض����ل �إجن����از �شخ�ص����ي
للأفراد ،واجلائزة العاملية للمدار�س الثانوية
خلم�سة فائزين من خم�سة �أقاليم عاملية.

