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�رصح معايل الدكتور يو�سف الهاجري 
ال�سحي  امل�رصوع  بان  ال�سحة  وزير 
لل�سنوات اخلم�س قد مت اعداده ومن 

املنتظر �سدور املوافقة عليه قريبا.
امل�رصوع �سيحقق :

1 - ان�ساء 45 م�ست�سفى �سعة ع�رصين 
�رصيرا باال�سافة اىل 45 عيادة ملحقة 

بها.
2 - جتهيز 45 م�ست�سفى متنقل يدور يف جمال 

امتداده 500 كيلو.
3 - تكوين 4 وحدات �سحية عائمة 
ثالثة منها للبحر االحمر وواحدة منها 

للخليج.
4 - زيادة - 1000 - الف �رصير على 

اال�رصة احلالية مب�ست�سفيات اململكة.
ي�ستغرق تنفيذ هذه العمليات حوايل 
فور  العمل  و�سيبداأ  �سهرا  ع�رص  �ستة 

�سدور االعتمادات املالية الالزمة لها.

منح العقيد عبداحلميد بخ�س مدير عام التجنيد 
 .. �سهور  ادارية ملدة ثالثة  اجازة  العام  باالمن 

ا�سندت اعمال ادارة التجنيد اىل وكيل القائد ر�ساد 
قا�سي باال�سافة الة قيادة التدريب الع�سكري.
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14 / 15 - 3- 1383هـ �سيتم بحول هلل انتخاب اع�ساء الدورة 
للع�سوية  انف�سهم  ر�سحوا  ان  �سبق  الذين  الندوات  من  القادمة 
امل�سرتكني ان يتف�سلوا باحل�سور يف  التجار  وناأمل من ح�رصات 
مقر الغربة اعتبارا من ال�ساعة الواحدة حتى ال�ساعة الثالثة ليال 

لالدالء باأ�سواتهم.
تنقالت

اللواء  العام  االمن  مدير  �سعادة  ا�سدر 
احمد يغمور قرارا اداريا بنقل كل من 
القائد عبداالإله ع�سريي من �رصطة رابغ 
القائد  وكيل  ونقل  العا�سمة  �رصطة  اىل 
�رصطة  اىل  جدة  �رصطة  من  طه  زيني 
رابغ ونقل القائد عمر �سبان من االمن 

العام اىل �رصطة جدة.

علم مندوب البالد ان وزارة التجارة وال�ساعة كانت قد كتبت 
اىل املجل�س االعلى للتخطيط يطلب خبري يف ال�سناعات اخلفيفة 
وقد وافق املجل�س على ا�ستقدام ذلك اخلبري واعتمد املبلغ الالزم 

لذلك وبداأ البحث عن طريق االمم املتحدة عن اخلبري.

اجتماع
وجه مدير مكتب ال�سمان االجتماعي باملدينة املنورة الدعوة اىل 
عدد من ال�سخ�سيات باملدينة حل�سور اجتماع للجمعية التعاونية 
التي مت ت�سكيلها حتت ا�رصاف املكتب.عقد هذا االجتماع يوم 
الثالثاء املا�سي وبحثت فيه عدد من املوا�سيع الرئيب�سية التي 
مبوجبها �ستبداأ اجلمعية اعمالها.. اجلمعية اجلديدة يف حاجة اىل 

ت�سجيع.
منح

وزارة  منح  على  الوطني  واالقت�ساد  املالية  وزارة  وافقت 
املوا�سالت قطعة ار�س بالريا�س م�ساحتها 100×70 القامة مبنى 

للم�ستودعات وجراج مل�سلحة الربق والربيد عليها.

اوتوماتيك
اجهزة  بتوزيع  اجياد  م�ست�سفى  الن�ساء  املقاولة  ال�رصكة  قامت 
يف  واالطباء  امل�سوؤولني  مكاتب  على  االوتوماتيكي  الهاتف 

امل�ست�سفى و�سيتم ربطها ببع�س خالل اليومني القادمني.

كتب مندوب البالد بالريا�ض يقول:
و�سل اىل الريا�س ع�رص يوم ال�سبت املا�سي الع�رصة االوئل يف 
امتحان ال�سهادة الثانوية العامة من الق�سم العلمي واالدبي والذين 
جدة  مدينة  يف  تكرميية  حفلة  البالد  جريد  لهم  اقامت  قد 
وقد قدموا اىل الريا�س على ح�ساب وزارة املعارف للتعرف 
وزيارة مدينة الريا�س وقد اعدت لهم رعاية ال�سباب بوزارة 
املعارف برناجما حيث قد نزلوا �سيوفًا على وزارة املعارف 
و�سكنوا يف فندق اليمامة وقد قاموا يوم االحد بعدة زيارات 
اعدت لهم �سمن برناجمهم ةمن هذه الزيارة زيارة جامعة امللك 
�سعود وتعرفوا على مناهج و�سري العلم فيها ثم زاروا بعد ذلك 
وزارة الدفاع وكان يف ا�ستقبالهم الرئي�س اال�ستاذ اجواد الفا�سي 
وقد تقدم بع�س الطلبة بعدد من اال�سئلة اىل اال�ستاذ اجواد 
للتعرف على نه�سة اجلي�س العربي ال�سعودي وقد اجاب على 
كل اال�سئلة التي وجهت اليه من جميع الطالب.كما اعطاهم 
ن�ساأ  ال�سعودي وكيف  العربي  اجلي�س  او�ساع  عامة عن  فكرة 
من البداية اىل ان و�سل اىلة امل�ستوى احلا�رص الذي �ساهدوه من 
التطور ال�رصيع اىل ان ا�سبح جي�سنا البا�سل يف قواعده وح�سن 

نظمه الع�سكرية مرموقا ويف م�ستوى اجليو�س املتطورة حديثًا.

م�سحة وزنبيل
املنورة  املدينة  بلدية  تقوم  الذي  اجلديد  ال�سارع  يف  العمل 
املناخة. حتى  بال�ساحة  مارا  املجيدي  باب  امام  من  بافتتاحه 

ي�سري با�سلوب ال�سلحفاة.. هذا باال�سافة اىل ان احدث االآالت 
امل�ستخدمة يف العمل بهذا ال�سارع هي امل�سحة والزنبيل.
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اجتماع

انتخاب اع�ساء الدورة القادمة 
للغرفة التجارية ال�سناعية مبكة

خبري ال�سناعات اخلفيفة

مع اأوائل الطالب يف زيارتهم ملدينة الريا�ض

م�رشوع �سحي خلم�ض �سنوات

اإجازة

مراجيح
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صور من التاريخ 

دائرة اجلمارك - جدة 1855جمموعة من قبيلة عنزة 

احلــج  وزارة  مــقــر  يف  امــ�ــس  ليلة  عــقــد 
مدير  �سعادة  اجتماع ح�رصه  واالوقــاف 
بــ�ــرصاوي  حممد  ال�سيخ  االوقــــاف  ــام  ع
ومديرو ادارات االوقاف باملنطقة الغربية 
ال�سيخ  �سعادة  االجتماع  تراأ�س  والو�سطى 
احمد جماهد وكيل وزارة احلج واالوقاف 
بحث يف هذا االجتماع م�رصوعات املوازنة 
االجتماع  وا�ستمر   84-83 لعام  اجلديدة 

حتى �ساعة متاأخرة من الليل.

لقطة نادرة من تهامة 1945م

من مدينة الريا�ض

وافق �سعادة امني العا�سمة على 
ــني اكـــرب عـــدد ممــكــن من  ــاأم ت
مراجيح االطفال وذلك لتوزيعها 
النموذجية  الــزاهــر  حديقة  يف 

لت�سلية االطفال عليها.

�أحمد يغمور

يو�سف �لهاجري

ب�رص�وي


