حصول مدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوٌة المستقلة للبنٌن على الجائزة العامة
فً المسابقة البٌئٌة التً نظمها مركز أصدقاء البٌئة للعام الدراسً 2014-2013

فً حفل كبٌر بمسرح قطر الوطنً أقام مركز أصدقاء البٌئة احتفالٌته السنوٌة
الكبٌرةوالخاصة بتكرٌم االمدارس التً أحرزت مراكزا متمٌزة ومتقدمة فً المسابقة
البٌئٌة والتً ٌنظمها المركز كل عام على مستوى المدارس بكافة مراحلها
والجامعات وكذلك المدارس األجنبٌة بالدولة والتً كانت من بٌن المدارس التً
شاركت فً المسابقة وقد أقٌمت هذه االحتفالٌة ٌوم الخمٌس الموافق 30/10/2014
وسط حضور حشد كبٌر من أصحاب التراخٌص ومدراء المدارس وكذلك السادة
القائمٌن على إدارة المركز وعلى رأسهم الدكتور سٌف الحجري رئٌس مجلس إدارة
مركز أصدقاء البٌئة وبعض خبراء البٌئة وكافة المهتمٌن بالشأن البٌئً فً دولة
قطر وكذلك جمٌع مشرفً ومشرفات البٌئة بمدارس الدولة .
وفً بداٌة الحفل قدمت مجموعة أطفال من طالب أحد المدارس مجموعة من
األناشٌد الجمٌلة متغنٌة فٌها بجمال البٌئة وضرورة المحافظة علٌها .

وبعد ذلك تحدث الدكتور سٌف الحجري عما ٌبذله المركزمن جهد فً سبٌل تعزٌز
الوعً البٌئً لدى الكافة وبصفة خاصة بٌن طالب المدارس وبكافة مراحلها وأشاد
بالمدارس التً فازت بمراكز متمٌزة فً المسابقة .
وجدٌر بالذكر أن موضوع المسابقة لهذا العام كان حول ( ترشٌد الطاقة الكهربٌة )
وقد بدأ توزٌع الجوائز على المدارس التً فازت بالمراكز األولى فً المسابقة والتً
تضمنت فعالٌات منها  - .):صورة فوتوغرافٌة تعبر عن مشكلة من مشاكل البٌئة
بالتصوٌر وتدخل ضمن إطار موضوع المسابقة وهو (ترشٌد الطاقة الكهربٌة
-

-

تقدٌم بوستر ٌتناول موضوع المسابقة وهو ترشٌد الطاقة الكهربٌة .
مقال بٌئً ٌتناول كٌفٌة ترشٌد الطاقة الكهربٌة .
مجموعة من الزٌارات ألماكن لها بعد بٌئً
مجموعة من المحاضرات والتً تتناول قضاٌا البٌئة الملحة .
إقامة معسكرٌن بٌئٌٌن أحدهما داخلً واآلخر ٌتم خارج المدرسة .
تقدٌم بحث بٌئً علمً ٌتناول موضوع المسابقة وهو ترشٌد الطاقة الكهربٌة
كٌفٌة احتفال المدارس بالمناسبات البٌئٌة العالمٌة والمحلٌة مثل ٌوم البٌئة
القطريٌ -وم البٌئة الخلٌجًٌ -وم البٌئة العالمً —ٌوم األرضٌ -وم مكافحة
التصحرٌ -وم الشجرة – ٌوم المٌاة وغٌر ذلك من المناسبات البٌئٌة المختلفة
والتً تقترب من  20مناسبة بٌئٌة
.إقامة معرض بٌئً ٌتناول موضوع المسابقة وهو ترشٌد الطاقة الكهربٌة .
تقدٌم ابتكار علمً ٌتناول أحد الموضوعات البٌئٌة (روبوت)

وقد اشتركت مدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوٌة فً كل هذه الفعالٌات جمٌعها
واتً تمثل المسابقة بصفة عامة .
وقد فازت بعض المدارس بفعالٌة او أكثر من الفعالٌات السابقة وأحرزت فٌها
مراكز متقدمة .
وقد فازت مدرسة محمد بن عبد الوهاب بالجائزة األكبر والتً تشمل مجموع
الدرجات عن كل فعالٌة من الفعالٌات السابق ذكرها فازت بالجائزة العامة
وقد تسلم السٌد  /حمدي أبوحسٌن األخصائً االجتماعً ومشرف البٌئة بالمدرسة
درع الجائزة العامة نٌابة عن صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة األستاذ  /علً سالم
الكواري .

وبهذه المناسبة قدم السٌد  /حمدي أبوحسٌن مشرف البٌئة بالمدرسة كل الشكر نٌابة
عن جماعة أصقاء البٌئة للسٌد األستاذ  /علً بن سالم الكواري وذلك عن دعمه
الكبٌر للجماعة واشرافه على جمٌع أنشطتها ومتابعتها وتسخٌر كل االمكانٌات
الحراز المدرسة لهذا المركز المتقدم وكذلك اهتمامه بتعزٌز الوعً والتثقٌف البٌئً
لطالب المدرسة وجدٌر بالذكر أن المدرسة قد أحرزت المركز األول فً المسابقات
البٌئٌة التً نظمتها وزارة البٌئة لعامٌن متتالٌٌن وكذلك احرازها أٌضا لمراكز
متقدمة فً المسابقات التً أقامها مركز أصدقاء البٌئة فً األعوام الماضٌة وهذا
ٌجعلنا نقول أن مدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوٌة هً المدرسة األكثر اهتماما
وتمٌزا بالشأن البٌئً من بٌن المدارس المستقلة والمدارس األجنبٌة داخل الدولة .
وبهذه المناسبة تتوجه الجماعة بكل الشكر واالمتنان لألستاذ/جاسم حسٌن الجاسم
نائب المدٌر للشؤون االدارٌة والطالبٌة واألستاذ /غسان مدحت مشتهى نائب المدٌر
للشؤون األكادٌمٌة على دعمهما ألنشطة

الجماعة بالمدرسة .

حمدي أبو حسٌن – األخصائً االجتماعً ومشرف البٌئة

