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جمموعة من اأبنائنا الطالب الذين يدر�صون يف بريوت وقد وقف بينهم الزميل ا�صماعيل ح�صن غ�صال اأحد مندوبينا يف العا�صمة اللبنانية

املواطن ا�سعد عبد هلل يتحدث اىل �سعادة وكيل وزارة املعارف  
بالق�سم  املتو�سطة  التجارية  املدر�سة  طلبة  م�سري  عن  م�ستف�رسا 

امل�سائي يف جدة:
مرة اخرى وبعد طول انتظار نعود فناأمل ان يكون �سعادتكم 
الق�ساوة  من  انه  اخلبري  الثاقب  بعني  راأى  ان  بعد  قرر  قد 
مبكان ان يرتك م�سري هوؤالء دون ان يعلموا �سيئا عما مت يف 
مو�سوعهم وعن البحث الدائر ب�ساأنهم.لقد كتب الكثريون منهم 
وملعايل  ل�سعادتكم  رجاءات  �سورة  ويف  اجلرائد  �سفحات  على 
الوزير ويف مقابلة �سخ�سية معكم وعدمتونا يف مو�سوعنا ملوا�سلة 
�ساء هلل الن يف قفل  ان  القادمة  الدرا�سية  ال�سنة  الدرا�سة يف 
الق�سم امل�سائي كما �سياع درا�سة عام كامل لنا.. من جهة كما 
اأنه حجر عرثة يف �سبيلنا نحن طبقة املوظفني الذين اقبلنا عن 
رغبة �سادقة يف طلب املزيد من املعرفة والثقافة حتى ن�ستطيع 

اداء ر�سالتنا نحو بالدنا ومليكنا ومواطنينا.

اأعمال بلدية الر�س
املواطن �سليمان العبد العزيز احلربي يتحدث عن اعمال بلدية 
الر�س يف االآونة االخرية.مما يبهج النف�س ويبعث على االرتياح 
ان نرى بلدية اي بلدية من بلديات بالدنا تقوم مب�رسوعات 
تقوم على البالد باخلري واملنفعة ويف  الفرتة االخرية قامت بلدية 
فقد  املدينة  هذه  وتطوير  �سبيل  يف  فيه  الباأ�س  بدور  الر�س 
تقدمت اىل وزارة الداخلية بطلب م�ساحني فنيني مب�سح البلد ومن 
الطلب  لهذاا  الوزارة  ا�ستجابت  ثم فتح �سارعني متقاطعني.وقد 
الفورر  وكذلك  فبعثت بع�س امل�ساحني وبا�رسوا اعمالهم على 
قامت البلدية باأنارة ال�سوارع انارة حملية ثم مت اجراء ت�سعرية 
للحوم �سعر الوزنة اربعة رياالت.وهذه اخلطوات التقدمية ماهي 
االلبنات يف بناء تطورر  هذه املدينة واظهارها باملظهر الالئق.

مطالب خيرب
املواطن دخيل  عبد امللطب اخليربي يتحدث  اىل امل�سوؤولني 
جدا  قليلة  خيرب  م�ستو�سف  خيرب:ادوية  مدينة  مطالب  عن 
ويالقي املواطنون عناءا �سديدا يف �سبيل تعذر وجودها ، ارجو 
من امل�سوؤولني يف وزارة ال�سحة تزويد امل�ستو�سف بامل�ستح�رسات 
الطبية.كما ارجو من معايل وزير الزراعة ار�سال خرباء  خمت�سني 
يف �سوؤون املياه لدرا�سة ا�ستغالل املياه املتدفقة الغزيرة يف خيرب 
وار�ساد املزراعني اىل اال�ستفادة منها.وكذلك يعاين املواطنون م�ساقا 
�سعادة  اأملي ف�س  النفو�س.  ا�ستخراج حفائظ  �سبيل  عظيمة يف 

مدير عام اجلوازات واجلن�سية فتح فرع للجوازات يف خيرب.
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اخطرت امانة العا�سمة ا�سحاب الدور والدكاكني الواقعة بال�سارع 
الر�سيدي  برحة  حتة  �سبغة  دكاكني  من  ابتداء  بالغزة  العام 
باخلريق باالخالء من اجل الهدم وذلك لتو�سعة ال�سارع العام 
الذي �سيداأ العمل يف تو�سعته ابتداء من منت�سف ال�سهر القادم.

الفرحة متلأ قلوبنا
رئي�س  اىل  بال�سكر  يتوجه  الغامدي  احل�سيل  املواطن عبد هلل 

التحرير الهتمامه بار�سال بعثة اىل بالد غامد وزهران:
عن  عاجز  والرياع  قلوبنا  متالأ  والفرحة  ال�سكر  باآيات  تتقدم 
التعبري مب�ساعرنا عندما بلغنا نباأ البعثة التي قامت بزيارة لبالد 
غامد وزهران.. لك�سف ما تك�سد يف ارا�سيها من اخلريات الزاخرة 

وما تخفيه يف اح�سائها من ا�سياء قلما جتد لها مثيال.
فباال�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن اهايل منطقة غامد اتقدم بهذا 
ال�سكر اىل �سيادة رئي�س التحرير الهتمامه باإيفاد هذه البعثة واىل 
اولئك اذين قاموا بهذا العمل االن�ساين الذي يدل على تفانيهم 
يف �سبيل  م�سلحة ال�سعب واحلكومة ال�سنية.واأملنا كبري يف اأنهم 
�سوف يلفتون انظار امل�سوؤولني للعناية بهذه البالد اكرث واكرث.

م�رشوع جتميل العا�سمة املقد�سة
العا�سمة للطلبة الذين يعملون يف اق�سام االمانة  وزعت امانة 
ا�ستمارات  ال�سيفية  االجازة  خالل  يف  التدريبية  الدورة  �سمن 
لبحث مقرتحات االحياء يف ال�سوؤون البلدية خا�سة وان االمانة 

تنوي تنفيذ م�رسوع كبري لتجميل العا�سمة خالل هذا العام.
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�رشكة النقل العام

ماهو م�سري هوؤالء؟ البدء يف تو�سعة ال�سارع العام بالغزة

مطالب متنوعة
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صور من التاريخ 

�صورة قدمية ملدينة جازان

املج  ملدينة  م�ست�سفى   *
يرجوا املواطن حامد حممد 
ان  حيث  فتحه  معتق 
امل�ستو�سف احلايل ال يكفي 
يبلغ  اذ  املواطنني  لعالج 
من  يوميا  املراجعني  عدد 
من  مري�سا   140 اىل   130
مدينة  ان  وملا  اجلن�سني، 
فان  ال�سكان  كثرية  املج 
فتح م�ست�سفى �رسوري جدا 
اجرو معايل وزير ال�سحة ان  

يهتم وي�سدر امره بفتحه.

مواقف  يتحدث عن  الرو�سيد  العزيز  عبد  الرحمن  عبد  املواطن 
اخلطوط املحدثة يف مدينة الريا�س وخلو بع�س ال�سوارع منها:

اخذت �رسكة النقل العام ت�سيري خطوطها يف داخل مدينة الريا�س 
وقبل ان ت�سري خطوطها و�سعت يف كل �سارع عدجة مواقف .. 
وقد ن�سيت او تنا�ست �سارع عام يف و�سط مدينة الريا�س مل ت�سع 
فيه اي موقف على الرغم من طول هذا ال�سارع وكرثة القاطنني 
يف املحلة التي يخرتقها وهو �سارع �سعود الكبري حاليا - العطايف 
�سابقا - وال اأدي ملاذا مل يحظ هذا ال�سارع باهتمام ال�رسكة ارجو 
امل�سوؤولني فيها ت�سيري خط يف هذا ال�سارع حيث احلاجة ما�سة اليه.

قبائل يف مهرجان الطائف الكبري توؤيد موقف احلكومة يف �صيا�صتها يف الداخل واخلارج

نقيب الوكالء يقوم ب�صوؤال احلجاج عند مدخل ال�صاحة اجلمركية


