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املواطن عبدهلل احل�شيل الغامدي يتوجه بال�شكر 
اىل  بعثة  بار�شال  الهتمامه  التحرير  رئي�س  اىل 

بالد غامد وزهران:
تتقدم باآيات ال�شكر والفرحة متالأ قلوبنا والرياع 
عاجز عن التعبري مب�شاعرنا عندما بلغنا نباأ البعثة 
التي قامت بزيارة لبالد غامد وزهران.. لك�شف 
ما تك�شد يف ارا�شيها من اخلريات الزاخرة وما 
تخفيه يف اح�شائها من ا�شياء قلما جتد لها مثيال.

فباال�شالة عن نف�شي وبالنيابة عن اهايل منطقة 
غامد اتقدم بهذا ال�شكر اىل �شيادة رئي�س التحرير 
البعثة واىل اولئك اذين  باإيفاد هذه  الهتمامه 
على  يدل  الذي  االن�شاين  العمل  بهذا  قاموا 
واحلكومة  ال�شعب  م�شلحة  �شبيل   يف  تفانيهم 

ال�شنية.
واأملنا كبري يف اأنهم �شوف يلفتون انظار امل�شوؤولني 

للعناية بهذه البالد اكرث واكرث.
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من �سكرتري التحرير
قدم اىل الريا�س �شعادة مدير عام م�شحلة الطريان املدين اال�شتاذ كامل �شندي 
وبحث مع امل�شووؤلني يف جمل�س التخطيط االعلى اهم امل�رشوعات التي تقدمت 
بها امل�شلحة اىل اجلهات العليا بطب املوافقة عليها لتنفيذه وقد �شاهد مندوبنا 
اال�شتاذ ال�شندي وهو يتجول يف بناية مطار الريا�س فرافقه يف اجلولة لي�شاأله 

عن اهم امل�رشوعات التي ينتظر ان تقوم امل�شلحة بتنفيذها فقال �شعادته:
من اهم امل�رشوعات - بعد م�رشوعي مطار جدة والريا�س املزمع ان�شاوؤهما 

تاأتي امل�رشوعات التالية:
1- تكملة اللوزام احلديثة واخلدمات الفنية املطارات التي ان�شئت حديثا 

بالوجهه وجيزان و�شكاكا والهفوف.
2- ان�شاء عدة  حمطات للر�شد اجلوي يف خمتلف انحاء اململكة.. منها ماهو 
للمالحظات ال�شطحية ومنها ماهو لر�شد العنا�رش اجلديدة يف الطبقات العليا.

3- ان�شاء مطار يف حائل وبدنة علما بان العمل جار يف ان�شاء مطار الق�شيم 
واآخر يف منطقة احلجاز.

ال�شغرية  املدن  ربط  �رشورة  على  املوا�شالت  وزارة  مع  التفاهم  مت  كما 
باملطارات التي تن�شاأ يف املدن املتو�شطة وذلك ب�شفلتة اخلطوط كما  �شيتم 

احداث حمطات ا�شرتاحة بجميع املطارات.
4- ان�شئت حديثا يف جدة والريا�س والظهران �شبكة مربقات �شابطة لتاأمني 
وبينن  والظهرران  واريا�س  وجدة  وبريوت  جدة  بني  الال�شلكي  االت�شال 
الظهران والبحرين فبمبي وكرات�شي كما مت االتفاق على ان�شاء ع�رشة حمطات 
للتلفون الال�شلكي خلدمة الطريان بتاأمني االت�شال بني الطائرات واملحطات 

االر�شية الذي هو من اهم و�شاءل تاأمني �شالمة الطريان.
هذا اىل جانب معهد التدريب الفني امللتحق به حاليا مائة طالب �شعودي 
االجهزة  و�شيانة  الال�شلكية  االجهزة  وت�شغيل  اجلوية  االر�شاد  يدر�شون 
املواد  هذه  تدري�س  ويتم  اجلوية،  املرافق  وخدمات  باأنواعها  والال�شلكية 
اأحدث  وعلى  املدين  الطريان  منظمة  طريق  عن  ا�شتقدموا  خرباء  بوا�شطة 
معدات التدريب يف العامل.. وقد ادى طلبة االر�شاد اجلوية االمتحان النهائي 
الدفعة  او غدا.. و�شيتبع ذلك تخرج  اليوم  النتيجة  اعلنت  للتخرج ورمبا 

االخرى التي تدر�س يف احلقول االخرى الثالث.
وقد �شهد اخلرباء العامليون بان م�شتوى طلبة معهد التدريب عندنا يفوق 
م�شتوى الطلبة يف املعاهد املماثلة بالدول الكربى وهنا كان قد ان�شم على 
املجموعة ال�شيد جميل  خ�رش دير مطار الريا�س وكامنا اراد ان ي�شاأل عن 

�شيء ف�شبقه مندوبنا قائال:
- اال يرى اال�شتاذ كامل انه من ال�رشوري ان�شاء مظالت الركاب امل�شافرين 

والقادمني الذين يظلون حتت حرارة ال�شم�س يف انتظار امتعتهم.
اخرى  العمال  ولكن  لنا  معتمد  مبلغ  هناك  قائال:  كامل   اال�شتاذ  فرد 
ان�شاء  بينها  ومن  العاجلة  ال�شغرة  امل�رشوعات  لتنفيذ  حتويره  طلبنا  وقد 
مظالت للركاب امل�شافرين والقادمني كما اننا �شنقوم بتاأثيث وتكييف هذه 

اال�شرتاحات من اعتمادات امليزانية القادمة ان �شاء هلل.
قائال:  املندوب  �شاأله  املطار  ار�س  امل�شلحة  مدير  ال�شيد  يغادر  ان  وقبل 
ان فرقة املطافئ باملطار غري مزودة ب�شيارة ا�شعاف كما ان ركاب الطائرة 
الطائرة ايل يكون  اتوبي�س تقنلهم من موقف  البوينج يف حاجة اىل �شيارة 
بعيدا عادة عن بناية املطار فهل ميكن تاأمني هاتني الالزمتني.فقال �شيادته : 
ان �شيارة اال�شعاف قد مت �شحنها من جدة اىل الريا�س و�شت�شل غدا او بعد 
غد كما مت �شحن ا�شعاف اآخر للطائف.اما �شيارة االوتوبي�س فالواقع يطالب 
ب�رشورة وجودها غري ان هذا من �شوؤون موؤ�ش�شةة اخلطو وقد لفتنا نظرهم 
اىل ذلك من قبل وب�شفتي ع�شوا يف موؤ�ش�شةة اخلطوط ف�شاأتوىل اثارة هذا 

املو�شوع يف جل�شة قادمة ان �شاء هلل.

و3  اطباء  بت�شعة  العمل  وزارة  بتزويد  ال�شحة  وزارة  قامت 
وذلك  الباك�شتان  من  طريقها  عن  امل�شتقدمني  من  حكيمات 
على  اجلدد  االطباء  ولتدريب  التنمية.  مراكز  على  لتوزيعهم 
اعمال التنمية فقد خ�ش�شت لهم وزارة العمل دورة خا�شة مبرك 

الدرعية املتمرن على هذه االعمال خالل ال�شهر املا�شي.
العبد  �شالح  الدكتور  الدورة  انتهاء  مبنا�شبةة  لهم  اقام  وقد 
م�شت�شار هيئة االمم حفال تكرمييا لطيفا ح�رشه عدد من امل�شوؤولني 

واال�شدقاء وكان ذلك ع�رش يوم اجلمعة املا�شي.
اخر  حفال  االجتماعية  وال�شوؤون  العمال  وزارة  لهم  اقامت  كما 
م�شاء اليوم نف�شه بامللز ح�رشه نخببة من امل�شوؤولني وا�شحاب 

االخت�شا�س .

جمتمع الريا�ض
زيارة 

زار الوفد الياباين وزارة الدفاع والطريان �شباح يوم اخلمي�س 
وقد قابل يف زيارته �شعادة رئي�س هيئة اركان حرب اجلي�س 
اللواء عبد هلل املطلق ومن ثم زار الوفد ادارة ال�شوؤون العامة 
باجلي�س ولقى من لدن امل�شوؤولني يف الوزارة كل تقدير وترحيب.

قدوم
قدم اىل الريا�س اال�شتاذ عبد املجيد دويري بعد ح�شوله على 
لي�شان�س االآداب من جامعة القاهرة ق�شم �شحافة بدرجة مقبول.

حفل
اال�شتاذ عمر عقاد حفلة ع�شاء خا�شة على  ليلة اخلمي�س  اقام 
الطريقة العربية دعا اليها معايل وزير الزراعة ال�شابق اال�شتاذ عبد 
ال�شيخ  املياه  ل�شوؤون  الزراعة  الدباغ و�شعادة وكيل وزارة  هلل 
حممد بادكوك ولفيف من ا�شدقائه املقربني وكانت �شهرة جميلة 

ا�شتمتع احلا�رشون بجوها املرح.
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طالب  - 1961م - الريا�ضطريق بني املزارع - الق�شيم�شورة ل�شارع قابل يف القرن الرابع ع�شر

املواطن دخيل  عبد امللطب اخليربي 
مطالب  عن  امل�شوؤولني  اىل  يتحدث  
خيرب  م�شتو�شف  ادوية  خيرب:  مدينة 
عناءا  املواطنون  ويالقي  جدا  قليلة 
�شديدا يف �شبيل تعذر وجودها ، ارجو 
تزويد  ال�شحة  وزارة  امل�شوؤولني يف  من 
الطبية.كما  بامل�شتح�رشات  امل�شتو�شف 
ار�شال  الزراعة  وزير  معايل  من  ارجو 
خرباء  خمت�شني يف �شوؤون املياه لدرا�شة 
ا�شتغالل املياه املتدفقة الغزيرة يف خيرب 
منها. اال�شتفادة  اىل  املزراعني  وار�شاد 

وكذلك يعاين املواطنون م�شاقا عظيمة 
النفو�س.  حفائظ  ا�شتخراج  �شبيل  يف 
اأملي ف�س �شعادة مدير عام اجلوازات 
واجلن�شية فتح فرع للجوازات يف خيرب.

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

اخذت �رشكة النقل العام ت�شيري خطوطها يف داخل مدينة الريا�س 
وقبل ان ت�شري خطوطها و�شعت يف كل �شارع عدجة مواقف .. 
وقد ن�شيت او تنا�شت �شارع عام يف و�شط مدينة الريا�س مل ت�شع 
فيه اي موقف على الرغم من طول هذا ال�شارع وكرثة القاطنني 
يف املحلة التي يخرتقها وهو �شارع �شعود الكبري حاليا - العطايف 
�شابقا - وال اأدي ملاذا مل يحظ هذا ال�شارع باهتمام ال�رشكة ارجو 
امل�شوؤولني فيها ت�شيري خط يف هذا ال�شارع حيث احلاجة ما�شة اليه.

�شورة قدمية للحرم املكي

عمارة النيدو يف الريا�ض

قام الطلبة ال�شينيون اخلم�شة بزيارة مدينة الدرعية 
التي  التنمية االجتماعية واالعمال  و�شاهدوا مركز 
يقوم بها امل�شوؤولون وقد رافقهم يف اجلولة �شعادة 

الدكتور �شالح العبد م�شت�شار هيئة االمم واال�شتاذ 
حممد �شدقة خياط املدير امل�شاعد الدارة التنمية 
االجتماعية بوزارة العمل وال�شيد ح�شان اجلوهري.


