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ق�صة  يروي  املوطوع  عبدهلل  حممد  املواطن 
�ص�ب ك�فح حتى جمع مبلغ 3500 ري�ل ليف�ج�أ 
عند تقدمه خلطبة فت�ة .. بوالده� يقول له ان 
نحن  منزله�.بينم�  لت�أثيث  يكفي  ال  املبلغ  هذا 
غم�ر  يف  ونخو�ض  احلديث  اطراف  نتج�ذب 
الزواج وم�ص�كله اذ الحت من� التف�تة فراين� �ص�ب� 
عميق..  حزن  الوجوم يف  عليه  اطبق  بينن�  من 
�ص�ألت على اثره دمعة دافقة جعلتني اتقدم اليه 
وا�ص�أله عم� اأمل به وم� �صبب بك�ئه؟! فق�ل ال �صيء 
اأث�رت  م�أ�ص�ة  فيه  يل  مو�صوع�  طرقتم  انكم  اال 
حزين كم� ترون وهي انني اعول اطف�ال وع�ئلة 
توفى والدي وتركهم ال�رصف عليهم واكد من 
اجلهم ومل� ان الزواج من كم�ل الدين فقد بداأت 

القر�ض  القر�ض على  ب�لتقتري علي وعليهم ال�صع 
ف�ل�صهو وتلته�  املهر.. وم�صت االي�م  حتى احمع 
اعوام حتى جمعت م� يقرب من الفني وخم�صم�ئة 
لي�صبح  ري�ل  الف  عليه�  ا�صتدنت  ثم  ري�ل 
املجموع 3500 ري�ل وراودتني االفك�ر واخلي�الت 
ال�صعيدة وقلت بع يومني �ص�أواجه املف�ج�أة ال�ص�رة 
وذهبت اىل والد الفت�ة الذي يعرفني حق املعرفة 
وبينن� من اجلم�يل والواجب�ت ال�صيء الكثري الذي 
جعلني افكر يف ان طريقي ممهدا وقد رحب بي 
فعال وق�صيت يف �صي�فته يوم� ك�مال ويف اليوم 
الت�يل ابحت له ب�رصي و�ص�رحته بحقيقة رغبتي 
اال انه قهقه ق�ئال : ي� بني كل ح�صيلتك ال 

تكفي اث�ث� لبنتي.
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علمية  جمعية  االجتم�عية  الدرا�ص�ت  خريجو  ا�ص�ض   - الري��ض 
و�صيكون  اجتم�عية ب��صم جمعية خريجي الدرا�ص�ت االجتم�عية" 

مقر هذه اجلمعية يف الري��ض.
ومن اهم اهداف هذه اجلمعية م� يلي:

وامل�ص�ركة يف  اجلمعية  افراد  بني  الفكرية  العالق�ت  توثيق   -1
خدمة املجتمع .

واملهتمون  املتخ�ص�صون  هوؤالء  فيه  يلتقي  مك�ن  ان�ص�ء   -2
ب�لدرا�ص�ت االجتم�عية.

3- اق�مة مكتبة ت�صم خمتلف الكتب اخل��صة ب�لعلوم االجتم�عية 
وم� يتفرع منه�. وامكنة للمط�لعة.

4- الق�ء املح��رصات يف النظري�ت االجتم�عية واهميته� ب�لن�صبة 
املجتمع  مب�ص�كل  عالقة  ذات  ملن�ظرات  والدعوة  للمجتعم�ت 

ملن�ق�صته� واقرتاح احللول املن��صبة له�.
لدرا�صة  البيئة  على  تطبيقية  وبحوث  بدرا�ص�ت  القي�م   -5
احواله� من جميع النواحي ودرا�صت الظواهر املر�صية يف املجتمع 
الب�دية  املث�ل  �صبيل  وعلى  نع�نيه�  التي  احل�ص��صة  وامل�صكالت 

والهجرة والزواج والبط�لة واجلرمية الخ..
والدرا�ص�ت  ب�لبحوث  تهتم  اجتم�عية  علمية  جملة  ا�صدار   -6

االجتم�عية والفكرية والنف�صية.

تقرير عن خامات احلديد
و�صلت اىل جدة البعثة اجليولوجية التي تراأ�صه� الدكتور فيكتور 
ك�ر ع�ئدة من منطقة وادي ال�صواوين حيث ق�مت بدرا�ص�ت 
ك�ر  الدكتور  يرفع  و�صوف  هذا  احلديد..  خل�م�ت  جيولوجية 
تقريره اىل اجله�ت امل�صوؤولة عن النت�ئج التي تو�صل اليه� وذلك 

يف االي�م القليلة الق�دمة.

اأ�صحاب املعامالت يرتكونها بدون مراجعة
من املنتظر ان يطلب مدير ع�م مكتب العمل الرئي�صي ب�ملنطقة 
الو�صطى.. اال�صت�ذ حمد ال�ص�لح خالل فرتة وجيزة من ا�صح�ب 
املع�مالت تعقيبه� حتى ال تت�أخر لدى املكتب، واجلدير ب�لذكر 
اأن ا�صح�ب هذه املع�مالت يرتكونه� يف املكتب بدون مراجعة 

ثم يقدمون بعد ذلك �صك�وى اهم�ل وت�أخري..

اىل رئي�س قلم املرور
املواطن امني احمد الب�ز يوجه ت�ص�وؤله اىل رئي�ض قلم املرور عن 

املوتر�صيكالت التي القى القب�ض عليه� دون اي خم�لفة:
يف يوم اخلمي�ض املوافق 3-4-83 القى رج�ل املرور القب�ض على 
املوتر�صيكالت التي كن� نقوده� يف طريق املدينة وب�لقرب من 
مقهى ك�ظم دون ان يح�صل من� اي خالف ي�صتوجب ذلك 
علم� ب�نن� م�صتعدون جلميع االوامر التي يطلب من� تنفيذه� 
مبوجب النظ�م واالمل يف رئي�ض قلم املرور ان يتكرم ب�الي�ص�ح 
القب�ض على  الق�ء  ا�صب�ب  واف�دتن� عن  املو�صوع  حول هذا 

دراج�تن� الن�رية بدون �صبب.

ق�م مع�يل اال�صت�ذ احمد زكي مي�ين وزير 
تفقدية  بجولة  املعدنية  والرثوة  البرتول 
جلميع اق�ص�م مديرية الرثوة املعدنية حيث 
اطلع على م� تقوم به املديرية من اعم�ل 
�صخمة يف جم�ل التنقيب عن املع�دن كم� 
النه�ئية  والدرا�ص�ت  الر�صوم�ت  على  اطلع 
التي تقوم به�ا املديريةة جت�ه اال�صتف�دة من 
حديد - وادي ف�طمة - وقد �رص مع�لليه حينم� علم من خبري 
هيئة االمم - للمع�دن امل�صعة - ان الدرا�ص�ت االولية للمن�طق 

احل�وية على املع�دن امل�صعة تب�رص ب�لنج�ح .
كم� ا�صدر مع�ليه امره ب�رصاء عدد من ميكف�ت الهواء وذلك 
بق�صد تركيبه� يف ق�صم اجليولوجي� - كم� امر مع�ليه ب�رصاء عدد 

من ال�صج�د لفر�صه� ب�ملديرية.
هذا وقد �رص مع�ليه مل� ل�صمه من ن�ص�ط يف �صتى اعم�ل املديرية 
االدارية منه� والفنية.وقد رافقه اثن�ء اجلولة كل من اال�صت�ذين 
ه��صم �صقدار - وح�ص�ن ي��صني وقد ا�صتغرقت اجلولة قرابة �ص�عة 

ع�دة بعده� اىل مكتبه لت�رصيف اعم�ل الوزارة.

ان�صاء حو�س ل�صيانة وا�صالح ال�صفن يف ميناء جدة
عقد يف املجل�ض االعلى التخطيط اجتم�ع ح�رصه مندوبون عن 
املجل�ض ووزارة الداخلية ووزارة املوا�صالت. وقد علم مندوب 
البالد ان هذا االجتم�ع ك�ن يدر�ض فيه امك�نية ان�ص�ء حو�ض 
هذا  يف  تقرر  كم�  جدة..  مين�ء  يف  ال�صفن  وا�صالح  ل�صي�نة 
م�رصوع  �صمن  من  امل�رصوع  هذا  يكون  ان  اي�ص�  االجتم�ع 

تو�صعة مين�ء جدة.
اللواء عبد هلل املطلق

رئي�ض  املطللق  اللواء عبد اهلل  �صع�دة   الط�ئف  اىل  �ص�فر 
هيئة ارك�ن حرب اجلي�ض وذلك الجن�ز بع�ض االعم�لل التي 
تتعلق ب�صوؤون اجلي�ض والتف�هم فيه�  مع �صمو وزير الدف�ع 

والطريان.
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اين بلدية الريا�س؟

ان�صاء جمعية خلريجي الدرا�صات االجتماعية معايل وزير البرتول يتفقد اأق�صام مديرية الرثوة املعدنية

ق�صة زواج خائب مدير امل�صت�صفى الع�صكري بالريا�س

و�صول خبري تعاوين

هذه الموادن نشرت بتاريخ 14 / 4 / 1383هـ

صور من التاريخ 

ميناء ينبعمع�شكر ك�شايف

يلفت  الربيع�ن  عبدهلل  �صليم�ن  املواطن 
انظ�ر �صمو امني مدينة الري��ض اىل تالعب 
ا�صح�ب املق�هي واملط�عم ب�ال�صع�ر يف حم�ولة 

ا�صتغالل اجلمهور.
اردت مع بع�ض الزمالي اجللو�ض يف )مطعم 
ومقهى املجد( لن�أخذ ق�صط� من الراحة فيه 
وطلبن�  نحمله�  التي  ال�صحف  بع�ض  ولنقراأ 
 .. اكواب  بثالثة  اجلر�صون  وج�ءن�  �ص�ي� 
وعند احل�ص�ب طلب من� ري�ل ون�صف اي 
قيمة الكوب الواحد ن�صف ري�ل واث�ر ذلك 

الذي جعلن� نت�صل ب�ص�حب  االمر  ده�صتن� 
اج�بة  نف�ض  منه  ن�صمع  ثم  ون�ص�ألة  املطعم 
عمل  يف  خ�رص  انه  اليه�  م�صيف�  اجلر�صون 
احلديقة وا�ص�ءته� وزراعته� ثم ا�رصاره على 
ان هذه ت�صعريته ولن يتن�زل عنه�..فدفعن� 
بلدية  انظ�ر  نلفت  ان  نيتن�  ويف  احل�ص�ب 
الري��ض اىل هذا اجل�صع واذا ك�ن هذا �صعر 
ال�ص�ي م�ص�عف� .. فم� ب�ل ا�صع�ر امل�أكوالت 
التي تت�ص�عف قيمته� انن� نهيب ب�صمو امني 

مدينة الري��ض ان ي�صع حدا لهذا.

مراجعني الدارة التعليم

مبنى وزارة االعالم القدمي بجدة

مت تعيني الدكتور علي جفري 
الع�صكري  للم�صت�صفى  مديرا 
عمله  ب��رص  وقد   . ب�لري��ض 

فورا، متني�تن� له ب�لتوفيق.

اخلبري  الري��ض  اىل  و�صل   
الذي  حمدتو  خمت�ر  التع�وين 
وال�صوؤون  العمل  وزارة  طلبته 
املتحدة  االم  من  االجتم�عية 
تطوير  على  للعمل  وذلك   .
يف  التع�ونية  احلركة  وتو�صيع 

اململكة العربية ال�صعودية.

اأحمد زكي مياين


