
وكيل »الرقابة املالية« يعرف م�سوؤويل البوليتكنك بقوانني ومنهجية الديوان

»ترتيب« ترعى امللتقى الطالبي اخلليجي الثاين برعاية ذهبية

BMW.. 40 عاماً  من التميز يف جمال ال�سيارات

ا�ضت�ضافت كلية البحرين التقنية »بوليتكنك البحرين« وكيل 

اأحمد  الدكتور  املالية  للرقابة  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان 

اإبراهيم البلو�ضي يف ور�ضة عمل بعنوان: »قانون ديوان الرقابة 

الرقابة« والتي ا�ضتهدفت  الديوان يف  املالية والإدارية ومنهجية 

يوم  يف  وذلك  البوليتكنك،  يف  الأق�ضام  وروؤ�ضاء  الدوائر  مديري 

اأبريل 2013م، يف احلرم اجلامعي مبدينة  الثالثاء املوافق 16 

عي�ضى.

ديوان  بن�ضاأة  احل�ضور  بتعريف  حما�ضرته  املحا�ضر  ا�ضتهل 

وطبيعة  لرقابته  اخلا�ضعة  واجلهات  والإدارية  املالية  الرقابة 

الرقابة التي ميار�ضها الديوان واخت�ضا�ضاته، ثم حتدث الدكتور 

اأو  املايل  امل�ضتوى  على  �ضواء  الديوان  ا�ضتقاللية  عن  البلو�ضي 

التنظيمي والإداري، واآلية اإ�ضدار التقارير واملنهجية املتبعة يف 

اإعداد التقرير ال�ضنوي للديوان، بالإ�ضافة اإىل �ضرية اأعمال الديوان 

وعالقته بال�ضلطة الت�ضريعية. 

لتنظيم  »ترتيب«  موؤ�ض�ضة  رعت 

املوؤمترات امللتقى الطالبي اخلليجي الثاين 

برعاية من امل�ضتوى الذهبي، والذي نظمه 

دورته  البحرين يف  جامعة  طلبة  جمل�س 

العا�ضرة حتت �ضعار “من اأروقة اجلامعة 

اإىل ميادين العمل”، الذي اأقيم حتت رعاية  

رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضباب والريا�ضة 

رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية  رئي�س 

امللكية  اخلريية  املوؤ�ض�ضة  اأمناء  جمل�س 

�ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة، يف 

الفرتة من 9 اإىل 11 اأبريل اجلاري بقاعة 

ال�ضيخ عبدالعزيز بن حممد اآل خليفة مبقر 

اجلامعة بال�ضخري.

العامة  العالقات  ق�ضم  مدير  قال 

والت�ضويق مبوؤ�ض�ضة »ترتيب« حممد ح�ضن 

املوؤ�ض�ضة  رعاية  على  تعليقاً  ال�ضليطي 

م�ضتمر  ب�ضكل  »ترتيب«  للملتقى:ت�ضعى 

لدعم مثل هذه الفعاليات ال�ضخمة واملهمة 

من  انطالقاً  وذلك  البحريني،  املجتمع  يف 

اأهداف املوؤ�ض�ضة ال�ضاعية اإىل دعم وتطوير 

الطاقات ال�ضبابية البحرينية ومتكينهم يف 

�ضتى املجالت، وتاأمل املوؤ�ض�ضة عن طريق 

ال�ضركات  بقية  حتث  اأن  للملتقى  دعمها 

لدعم  واخلا�ضة  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات 

داخل  �ضواء  ال�ضبابية  الطاقات  هذه  مثل 

جامعة البحرين اأو خارجها«.

�ض�ضة  مخُ ريا�ضية  �ضيارة  اأول  اأب�ضرت 

 ،1973 العام  يف  النور   BMW من  لل�ضباقات 

وزنها 950  يبلغ  طراز 2002  من  كانت  حيث 

كلغ م�ض�ضة ل�ضباقات الرايل، وجمهزة مبحرك 

�ضعة  �ضمامات  واأربعة  اأ�ضطوانات  اأربعة  من 

ح�ضان.   240 تبلغ  ق�ضوى  قوة  يولد  ليرتين 

وفيما   ،CSL  3.0 ت�ضمية  عليها  اأخُطلق  وقد 

نعت اأغطيتها واأبوابها من الألومنيوم، متَيزت  �ضخُ

بحاوية  ن�ضب  خم�ضة  من  املوؤلفة  ترو�ضها  علبة 

م�ضنوعة من املاغنيزيوم. وكان هذا املحرك اآخر 

 BMW اأنتجته  اأ�ضطوانة،  لكل  ب�ضمامني  حمرك 

خلو�س ال�ضباقات.

ودخلت BMW موتور �ضبورت Gmbh اىل 

حلبة ال�ضباق خالل مو�ضم 1973، ولكن مل تكن 

CSL الكوبيه وحدها التي ت�ضَدرت  �ضيارة 3.0 

�ضهدت  الأوىل  وللمرة  بل  البداية،  منذ  العناوين 

يحمل  متكامل  �ضباقات  فريق  م�ضاركة  احللبات 

تنقل  التي  املركبات  من  بدًءا  الت�ضميم،  نف�س 

حيث  املفاتيح،  حمالت  اىل  و�ضولً  ال�ضيارات 

متيز الفريق باخلطوط الثالثة التي حتمل الألوان 

من  خلفية  على  واحلمراء  البنف�ضجية  الزرقاء، 

اللون الأبي�س الرائع، وعندها �ضرعان ما اأ�ضبحت 

CSL كوبيه باألوانها هذه معروفة من اجلميع يف 
عامل �ضباق ال�ضيارات على اأنها ل تهزم.

جمال�س املحافظة الو�سطى تكّرم خليل اإبراهيم الذوادي

   Birds Eye View املخرجات العرب يف مهرجان اأفالم

APM جتري م�سابقتها ملوظفيها للفوز بتذاكر الفورموال

طلبة احلكمة الدولية يف هوجن كوجن

املحافظة  جمال�س  ا�ضحاب  كّرم 

الو�ضطى كل من عبداهلل القعود ومبارك 

املغربي و ح�ضن جناحي وعبداهلل باقر.

الآ�ضتاذ  ال�ضورى  جمل�س  ع�ضو 

تقدمي  على  الـذوادي  اإبراهيم  خليل 

ال�ضيــق حتت م�ضمى »رجال  الربنامج 

ي�ضارك  الذي  الربنامج  هذا  بالدي«  من 

ويعمل  باملنطقه  املجال�س  رّواد  فيه 

على حت�ضني الذاكرة والذهاب بعيداً اىل 

الذكريات اجلميله التي عا�ضها امل�ضارك 

عن  موجز  بتقدمي  ال�ضابقة  حياته  يف 

الحداث التي مّرت يف حياته وبت�ضجيل 

بع�س  مع  الآحداث  تلك  عن  موثق 

امل�ضاركني.

من  عربية  مرجة   16 �ضاركت  

اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة 

 Birds Eye يف مهرجان الأفالم ال�ضنوي 

View لعام 2013 والذي اقيم من 3-10  
اأبريل2013  يف اململكة املتحدة. ويحتفي 

هذا املهرجان ال�ضنوي باإجنازات �ضانعات 

على  اأعمالهن  ويدعم  واملخرجات  الأفالم 

نطاق عاملي. 

وقد مثلت كل من عائ�ضة املقلة ونورة 

امراأتني  كونهما  البحرين  مملكة  كمال 

رائدتني يف جمال �ضناعة الأفالم باململكة. 

وتعد عائ�ضة املقلة اأول امراأة بحرينية 

الأفالم  و�ضناعة  الخراج   جمال  تقتحم 

وقد ا�ضتطاعت حتقيق حلمها يف الخراج 

نورة  مع  والعمل  بالتعاون  ال�ضينمائي 

وت�ضعى  هذا  حملية.  اأفالم  لخراج  كمال 

�ضناعة  وتو�ضيع  تطوير  اىل  منهما  كل 

طريق  عن  البحرين  مملكة  يف  الأفالم 

ت�ضجيع العديد من الن�ضاء الدخول والعمل 

يف جمال �ضناعة الأفالم.

 APM Terminals �ضركة  اأجرت 

بن  خليفة  ميناء  بت�ضغيل  تقوم  التي 

ال�ضنوية  م�ضابقتها  اأم�س  �ضلمان، 

ل�ضباق  بتذاكر  للفوز  مبوظفيها  اخلا�ضة 

�ضمن  امل�ضابقة  هذه  وتاأتي  الفورمول1. 

اإىل  تهدف  التي  املبادرات  من  جمموعة 

 APM Terminals موظفي  مكافاأة 

ال�ضتمتاع  من  منهم  الفائزين  ومتكني 

ب�ضباق الفورمول1 خالل الثالثة اأيام التي 

يجري فيها. 

هم  بالتذاكر  الفائزون  وكان 

البحرينيون يو�ضف اأحمد معتوق، و�ضيد 

واأحمد  ن�ضوح  علي  املهاري وحممد  باقر 

عبد اهلل اأحمد. 

برحلة  الدولية  احلكمة  مدر�ضة  قامت 

خارجية لهذا العام اإىل هوجن كوجن، حيث قام 

اأفرعها يف مملكة  املدر�ضة من  وفد من طلبة 

بال�ضفر  م�ضرفيهم  مع  قطر  ودولة  البحرين 

الوعي  زيادة  بهدف  الربيع  اإجازة  يف  هناك 

الثقايف لدى الطلبة والرتويح عن النف�س ثم 

الإطالع على املعامل ال�ضياحية واحل�ضارية، 

ف�ضارك يف هذه الرحلة ثمان وع�ضرون طالباً 

قام  ما  اأبرز  ومن  املراحل،  كافة  من  وطالبة 

العديد  الرحلة هو زيارة  الطلبة يف هذه  به 

من الأماكن الرتفيهية يف هوجن كوجن، حيث 

لند  ديزين  مدينة  اإىل  بزيارة  الطلبة  قام 

الرتفيهية بالإ�ضافة اإىل زيارة متحف ال�ضمع 

ومتحف الف�ضاء.

املحافظة الو�سطى تقيم حملة اإعالمية مبنا�سبة الفورموال

 �ضمن ا�ضت�ضافة مملكة البحرين ل�ضباقات الفورمول 1، اقامت 

املحافظة الو�ضطى بالتن�ضيق مع حلبة البحرين الدولية ل�ضباقات 

املجمعات  يف   اأيام  ثالثة  مدى  على  اإعالمية  حملة   1 الفورمول 

التجارية يف نطاق املحافظة، وذلك يوم الثالثاء املوافق 16 اأبريل 

املوافق  الأربعاء  يوم  عايل،  مبنطقة  الرملي  جممع  يف  2013م  

اأبريل 2013م يف جممع مدينة عي�ضى مبدينة عي�ضى، ويوم   17

مبنطقة  الواحة  جممع  يف  2013م  اأبريل   18 املوافق  اخلمي�س 

كوميدية  �ضخ�ضية  الفعالية  تلك  ا�ضتملت  حيث  ال�ضرقي،  الرفاع 

بهذه  غنائي  جي  دي  وكذلك  احل�ضور  على  الهدايا  بتوزيع  قامت 

املنا�ضبة.
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