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اجتماعاتها  البلديات  م�ؤمتر  من  املنبثقة  الفرعية  اللجان  وا�صلت 
اأم�س وبحثت مقدمتها نظام الطرق واملباين.

هذا ومن املقرر ان يجتمع روؤ�صاء البلديات ي�م االربعاء القادم 
للنظر يف نتائج درا�صات اللجان الفرعية وو�صع م�رشوعات النظم 

و�صياغتها.

امتحانات �صحية
دخل طلبة املعهد ال�صحي مبنى �صاالت االمتحان الذي بداأ منذ 
ي�م اأم�س االأول، كما دخل طلبة ق�صم اال�صعة يف مكة وجدة �صالة 
الدكت�ر  مبكة  ال�صحة  وزارة  مندوب  عليها  ا�رشف  التي  االمتحان 

حممد اأمني مقيم ينتظر ان تعلن نتائج الفائزين قريبا.

قدوم
و�صل اىل مكة املكرمة قادما من ال�اليات املتحدة االمريكية الطالب 

اأحمد طاهر الطيب لق�صاء عطلته ال�صن�ية.

توزيع
�صيتم ت�زيع املعدات اجلديدة على معاهد التدريب املهني التي مت 

ان�صاوؤها حديثا يف بع�س املدن باململكة.
علمنا بذلك من م�ص�ؤول يف وزارة العمل.

حفريات
بريع  املياه  م�ا�رش  يف  تعديالت  باإجراء  زبيدة  عني  ادارة  تق�م 

احلج�ن.
وقد بداأت عملياتها بحفريات وا�صعة يف قمة اجلبل.

فجاأة..  املا�صيني  الي�مني  خالل  ال�صامية  حملة  يف  املاء  �صعر  ارتفع 
وبحث االأهايل عن املاء ب�ا�صطة ال�صقاة فلم يجدوهم رغم ت�فر املاء 

يف امل�ارد.
بلغ �صعر الزفة من املاء الأقرب دار اىل امل�ارد رياال واحدا ورياالن 
يف املناطق ال��صطى، اأما ب�ا�صطة �صيخ امل�ردة فقد بلغ �صعر الزفة 

بن�صف ريال وه� املقرر للطن الذي يبلغ 50 تنكة.
املعروف ان اكرث من ت�صعني يف املائة من منازل حملة ال�صامية مل 

تدخل اليها املياه ر�صميا.
ترى هل تفعل �صيئا ادارة عني زبيدة او م�صلحة العمل؟.

اأرا�ض لأندية املدينة
الغربية  باملنطقة  الريا�صية  ال�ص�ؤون  مدير  من  م�صكلة  جلنة  قامت 
املدينة  بلدية  عن  ومندوب  باملدينة  الريا�صية  اللجنة  وع�ص� 
ومهند�س البلدية بج�لة يف انحاء املدينة املن�رة للبحث عن اأرا�س 
�صاحلة لتقام عليها اندية املدينة ومالعبها. وقد وفقت اللجنة يف 
اختيار االأرا�صي املنا�صبة ال�اقعة بالقرب من ق�رش �صلطانة وح�ل 

اجلامعة اال�صالمية.

انتقال
خالل  لها  التابعة  واالق�صام  ال�رشطة  اإدارة  تنقل  اأن  املنتظر  من 

اال�صب�ع القادم اىل املقر اجلديد املجاور الإمارة منطقة مكة.

تفجري .. فاإيقاف
مت ي�م اأم�س تفجري األغام جديدة يف اجلانب االأي�رش ب�صارع جبل 

احلفاير.. وذلك متهيدا لزيادة ت��صعة ال�صارع من هذا اجلانب.
ال�صارع خالل تفجري هذه  املرور يف  ايقاف حركة  اي�صا  وقد مت 

االلغام.
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ترحيل احلجاج الهنود املتخلفني

عملية �صم

موؤمتر البلديات يوا�صل اجتماعاته من امل�صوؤول؟!
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صور من التاريخ 

�صيانة مراجعون الدارة التعليمميناء جدة قدميا

مت ي�م ام�س ترحيل ف�ج جديد من الهن�د املتخلفني يف االع�ام املا�صية.. 
بلغ عدد املرحلني 180 حاجا ما بني رجال ون�صاء واأطفال.

وقد �رشح م�ص�ؤول يف املديرية العامة للج�ازات واجلن�صية باأن ه�ؤالء احلجاج 
يتم ترحيلهم يف ال�قت احلا�رش اىل الدمام حيث يجري من هناك ترحيلهم 

اىل بالدهم.

فرقة �صعبية 

مراجعني الدارة التعليم

ا�صتعرا�ض ريا�صي يقوم به الطالب.. فمتى نوؤمن باأن الريا�صة يجب اأن تكون عن�صرا اأ�صا�صيا يف حياة الطالب وال�صباب ؟؟ 

يدر�س املخت�ص�ن يف املديرية العامة للزكاة والدخل االجراءات االأولية ل�صم فرع 
الزكاة والدخل بالقريات اىل فرعها بتب�ك بدال من احلدود ال�صمالية.


