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�أقيم حتت رعاية �ل�شيخة هيا بنت ر��شد �آل خليفة

»بيان البحرين« يف موؤمترها العا�سر لأمنوذج الأمم املتحدة: الطاقة امل�ستدامة توافًقا مع ر�ؤية 2030 

رئي�س  خليفة،  اآل  را�شد  بنت  هيا  ال�شيخة  رعاية  حتت 

اختتمت  املنازعات،  لت�شوية  البحرين  غرفة  اأمناء  جمل�س 

نوفمرب   25( ال�شبت  اأم�س  م�شاء  البحرين  بيان  مدر�شة 

العا�شر  املتحدة  االأمم  اأمنوذج  موؤمتر  فعاليات   )2017

ال�شنوي الذي ا�شتمر على مدار يومني. واأقيم املوؤمتر يف قاعة 

البيان باملدر�شة بح�شور عدٍد من كبار ال�شخ�شيات وال�شفراء.

مدر�شة  من 20  طالب  من 800  اأكرث  املوؤمتر  و�شارك يف 

ذات  موا�شيع  ملناق�شة  ودولية  بحرينية  وحكومية  خا�شة 

جمال�شهم  يف  الطالب  ناق�س  حيث  امل�شتدامة،  بالطاقة  عالقة 

خالل  تنفذ  واقعية  قرارات  اإىل  التو�شل  حماولني  املختلفة 

و�شع  املثمرة،  النقا�شات  من  يومني  وعِقَب  القريب.  امل�شتقبل 

املندوبون اأفكارهم يف �شكل اتفاقات ميكن اال�شتفادة منها الحًقا.

خطة  و�شع  املتعددة  نقا�شاتهم  عرب  الطالب  وحاول 

متفرعة للبحرين من اأجل حتقيق اأهداف االأمم املتحدة للتنمية 

جديدة  اأ�شاليب  وحتديد   ،2030 العام  بحلول  امل�شتدامة 

الإدارة ومعاجلة النفايات يف البالد.

ويعد »اأمنوذج االأمم املتحدة« الذي تقيمه مدر�شة البيان 

للعام العا�شر على التوايل، املوؤمتر االأول والوحيد يف البحرين 

الذي متكن من احل�شول على ت�شريح THIMUN، ليكون 

املوؤمتر ال�شاد�س يف ال�شرق االأو�شط واالأول يف اململكة الذي 

والثناء  االإ�شادة  وجتدر  الدويل.  االعرتاف  هذا  على  يح�شل 

بجهود االأ�شتاذة را�شية علي وفريقها من طالب البيان الذين 

يعملون بجد وتفاٍن يف كل عام �شعًيا منهم الإجناح هذا املوؤمتر 

ال�شنوي. 

بدوره، حتدث ع�شو جمل�س اإدارة بيان البحرين، جا�شم 

ال�شرياوي خالل حفل اخلتام عن جائزة زايد لطاقة امل�شتقبل 

والتي متكنت املدر�شة موؤخًرا من التاأهل لت�شفياتها النهائية 

اأن »حتقيق املدر�شة  التي �شتجرى خالل يناير املقبل، مبيًنا 

البحرين كدولة  اآ�شيا، �شجل  هذا االإجناز على م�شتوى قارة 

وحيدة يف منطقة ال�شرق االأو�شط التي متكنت من الو�شول 

اإىل الت�شفيات النهائية«.

خالل  من  ت�شعى  البحرين«  »بيان  اإن  ال�شرياوي  وقال 

جهودها احلثيثة اإىل تطبيق اال�شتدامة لتكون اإحدى املدار�س 

االألواح  م�شروع  بتنفيذ  بدًءا  املجال  هذا  تقود  التي  اخلا�شة 

ال�شم�شية يف العام 2016.

متعلقة  خطابات  اخلتام  حفل  خالل  البيان  طلبة  واألقى 

زمالئهم  الإلهام  منهم  �شعيا  للموؤمتر  الرئي�س  باملو�شوع 

املتعلقة  النقا�شات  يف  اخلو�س  على  وت�شجيعهم  الطلبة 

واألقى  املثيلة.  املوؤمترات  يف  وامل�شاركة  العاملية،  بالق�شايا 

اآل خليفة،  اآية  الطالبة زين بوهندي،  تلك اخلطابات كل من 

و يا�شمني يعقوبي.

ملوؤمتر  الداعمة  اجلهات  اإىل  �شكرها  املدر�شة  ووجهت 

وجمل�س  املتحد  االأهلي  البنك  وهم  املتحدة،  االأمم  اأمنوذج 

ختام  ويف  »متكني«.  العمل  و�شندوق  االقت�شادية  التنمية 

احلفل متت دعوة ال�شيوف للتوجه اإىل ماأدبة الع�شاء املقامة 

على �شرفهم يف قاعتي البيان والبحرين.

العام 2008،  املتحدة يف  االأمم  اأمنوذج  موؤمتر  وانطلق 

الدبلوما�شيني  اأدوار  عام  كل  امل�شاركني  الطالب  ياأخذ  حيث 

املوؤمتر  وي�شهد  كاملني.  يومني  طوال  املتحدة  االأمم  وممثلي 

بيئة  حتفيز  اإىل  ي�شعى  حيث  عام،  بعد  عاًما  حثيًثا  جناًحا 

بذل  على  والطالبات  الطالب  ت�شجع  وتعليمية  اأكادميية 

ق�شارى جهودهم. 

موؤخًرا  متكنت  البحرين  بيان  مدر�شة  اأن  بالذكر  جدير 

لطاقة  زايد  جائزة  على  التناف�س  يف  للم�شاركة  التاأهل  من 

امل�شتقبل يف دورتها العا�شرة للعام 2018، وذلك �شمن 34 

مر�شًحا من كافة دول العامل تاأهلوا خلو�س غمار الت�شفيات 

النهائية لهذه اجلائزة.

به  تقدمت  الذي   )360  ECOLAB( م�شروع  ونال 

مقدًما  م�شروًعا   1183 �شمن  امتياز  تقدير  على  املدر�شة 

للم�شابقة، وذلك عن فئة اجلائزة العاملية للمدار�س الثانوية، 

و�شيتم االإعالن عن الفائزين خالل يناير 2018.

»بيان  من  طالًبا   14 من  املكون  العمل  فريق  و�شمم 

اإذ  نوعه،  من  والفريد  امل�شارك  العلمي  م�شروعهم  البحرين« 

متثل يف خمترب �شديق للبيئة �شيكون مبثابة من�شة تعليمية 

�شاملة يف جمال اإنتاج الطاقة امل�شتدامة.
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