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اعايل  الر�شيد عن  العلي  �شالح  املواطن  يرجو 
مدينة الر�س ذلك اذ �شيعود بالنفع العميم على 
البالد من �شتى النواحي وامله ان يحقق معاليه 
رجاء كل مواطن يف الر�س يعقد الآمال على 
معايل وزير املوا�شالت مرور اخلط الذي �شريبط 
الق�شيم بربيدة وعنيزة مبدينة الر�س حيث ل 

تخفى الهمية من مرور هذا اخلط مبدينتهم.
* يتحدث املواطن �شعيد بن علي القرين اىل 
فتحه  تقرر  الذي  الال�شلكي  مركز  معاليه عن 

يف بالد بلقرن وي�شري اىل ان الوزارة �شبق ان 
يكون  فيها  مكان  بتعيني  بلقرن  امري  ابلغت 
قمرا لال�شلكي ولال�شف م�شى ما ينوف على 

العام دون ان�شائه.
ويرجو لفت النظر بعني العطف والهتمام.

بلقرن  الطائف -  اىل طريق  النظر  يلفت  كما 
امل�شاق  تخفى  ل  حيث  و�شفلتته  وتعبيده 
و�شعوبة  وعورته  من  املواطنون  يعانيها  التي 

اجتيازه.

جمل�س  باعمال  والقائم  امل�شاعد  المني  طلب 
التخطيط العلى من جميع الدارات والق�شام 

باملجل�س ت�شفية جميع امل�شاريع لديها وابرازها 
كي تكون جاهزة عند اجتماع املجل�س لنهائها.
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و�شل اىل الريا�س منتخب فريق املنطقة الغربية وال�رشقية الذي 
قريبا. جاكرتا  يف  �شتعقد  التي  الريا�شية  الدورة  يف  �شي�شرتك 
وقد �رشح ال�شتاذ عبدهلل العبادي مدير رعاية ال�شباب بان 
املنتخبات قد اكتملت الآن وهي من الو�شطى وال�رشقية والغربية 
الريا�شية  التمرينات  6-6-83هـ  اخلمي�س  يوم  منذ  بداأ  وقد 

والتدريبات يف معهد اخلدمة الجتماعية بالنا�رشية.
ال�شحة  وزارة  من  الجتماعية  وال�شوؤون  العمل  وزارة  وطلبت 
املوافقة على انتداب احد الطباء ملرافقة البعثة الريا�شية التي 

�شت�شافر قريبا اىل جاكرتا.
وطلبت ادارة رعاية ال�شباب بوزارة العمل وال�شوؤون الجتماعية 
الذين  الريا�شيني  الالعبني  لبع�س  ال�شماح  الوزارات  بع�س  من 
يعملون فيها املوافقة على �شفرهم حل�شور الدورة الريا�شية بجاكرتا.

ذكرى اجلمهورية الرتكية
ي�شادف يوم الثالثاء 29 اكتوبر 1963 الذكرى القومية جلمهورية 
فوجه  املنا�شبة  بهذه  بجدة  الرتكية  املفو�شية  و�شتحتفل  تركيا 
�شعادة القائم باأعمال املفو�شية بالنيابة الدعوة اىل كبار امل�شوؤولني 
بجدة حل�شور حفل  الدبلوما�شي  ال�شلك  ورجال  البالد  واعيان 
الع�شاء الذي �شيقام بفندق ق�رش جدة م�شاء يوم الثالثاء القادم 

يف ال�شاعة الواحدة بالتوقيت العربي.

و�صول طبيب
و�شل اىل الريا�س الدكتور �شاجن الطبيب ال�شيني وهو اخ�شائي 
امللك  مب�شت�شفى  و�شيعمل  واحلنجرة  والذن  النف  امرا�س  يف 

�شعود الول يف الريا�س.
كما ي�شل خالل ال�شبوع القادم الدكتور فيليب هورنبلو الذي 

�شيعمل مديرا فنيا مل�شت�شفى امللك �شعود بالريا�س.

دورة تدريبية لالخ�صائيني
ال�شوؤون  عام  مدير  املر�شد  عبدالرحمن  ال�شتاذ  �شعادة  كلف 
الجتماعية  اخلدمة  معهد  وادارة  التدريب  ادارة  الجتماعية 
بو�شع برنامج لتدريب الخ�شائيني الذين مت التعاقد معهم من 
بع�س الدول العربية والذين �شي�شلون قريبا اىل اململكة ملبا�رشة 
عملهم والهدف من هذا الربنامج هو تدريب هوؤلء الخ�شائيني 
على معرفة البيئة ال�شعودية ودرا�شتها نظريا وعمليا وذلك قبل 

توزيعهم على املراكز التي �شيعملون بها.

يرجو املواطن حممد زيد معايل وزير الزراعة تزويد املزارعني يف 
بالد �شمران والقرى املجاورة لها الواقعة �رشقي القنفذة بالآلت 
ام�س  انها يف  لها حيث  الزراعيني  املر�شدين  وايفاد   .. الزراعية 

احلاجة اىل التوجيه والر�شاد اىل و�شائل الزراعة احلديثة.

الريا�س - قام معايل وزير ال�شحة الدكتور 
م�شت�شفى  على  بجولة  الهاجري  يو�شف 
بالريا�س تفقد فيها جميع  امللك �شعود 
الرتتيبات اجلديدة التي متت اخريا وهي 
نقل العيادات اخلارجية وم�شكن احلكيمات 
اىل  امل�شت�شفى  كان يف  الذي  واملمر�شات 
املبنى اجلديد.كما قام معاليه بجولة على 
يرافقه  ال�شحة  بوزارة  الر�شيف  مكاتب 
خبري يف التنظيم من معهد الدارة وذلك 

لتنظيم ار�شيف الوزارة.

زاهد قد�صي
ي�شافر اىل الكويت ال�شتاذ زاهد ابراهيم 
قد�شي قريبا موفدا من جريدة البالد 
مع البعثة الريا�شية املدر�شية ال�شعودية 
التي �شت�شرتك يف دورة الكويت املدر�شية 
والتي �شتقام يف املدة بني 22 جمادى 
الثانية و29 جماد الثانية.و�شيوايف جريدة 

البالد باخبار الدورة اول باأول.

جلنة لبحث املبالغ التي مل تتقيد 
حتى نهاية ال�صنة املالية

�شت�شكل جلنة من كل من  انه  بالريا�س  البالد  علم مندوب 
�شعادة وكيل وزارة املالية والقت�شاد الوطني والمني العام ملجل�س 
لبحث  العامة  املراقبة  ديوان  رئي�س  ونائب  العلى  التخطيط 
تتعلق  والتي  املعهد  قيدت يف ح�شاب  التي  املبالغ  مو�شوع 

بامل�شاريع التي مل تنته بنهاية ال�شنة املالية احلالية 82-83هـ.
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لفت نظر

 بدء التدريبات والتمرينات ملنتخب 
اململكة الذي ميثلنا يف جاكرتا

مطالب زراعية

معايل وزير ال�صحة يتفقد 
م�صت�صفى امللك �صعود

مطالب طرق وموا�صالت

اعداد م�صاريع التخطيط

حكمة اليوم

ات�صاالت
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مترين ال�شباح�شوق القطيف�شركة اخلرب للكهرباء

احلياة  علم  جوانب  اهــم  من 
التبعات  ــرء  امل يتعلم  اأن   ..
امللقاة على عاتقه .. وان يدع 

تبعات الآخرين و�شاأنها,
)هاريت بت�رش�شتو(

املواطن عبدالرحمن كركدان يلفت انظار البلدية اىل ال�رشر الذي 
من  بقرطا�س  مبيعاتهم  لف  عند  واحللوى  اخلبز  باعة  ي�شببه 

اكيا�س ال�شمنت:
تعود بائعوا اخلبز واحللوانية لف اخلبز واحللوى عند البيع يف 
باطن الكيا�س امللوثة بال�شمنت وكذلك و�شع اجلنب والزيتون 
الذي  المر  ال�شمنت  مبادة  املاأكولت  تلوث  ي�شبب  ما  فيها 
يجعل ال�رشر موؤكدا منها. لذا الفت اأنظار البلدية وال�شحة اىل 
باأبخ�س  ويباع  متوفر  النظيف  الورق  ان  تعلمان  فهما  ذلك 

الثمان املي ان اجد حال لذلك باأ�رشع وقت ممكن.

املجمعة

الدلة القر�شية

الرمال  ن�شاأت  ال�شتاذ  يجري 
مدير معهد اخلدمة الجتماعية 
متوا�شلة  ون�شاطات  ات�شالت 
مع بع�س ا�شاتذة جامعة امللك 
على  معهم  لالتفاق  �شعود 

التدري�س يف املعهد.

يو�شف الهاجري

زاهد قد�شي


