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تعلن م�صانع بالط اجلردي والكعكي بجدة عن 
وي�صرتط  البالط  �صناعة  يف  معلم   اىل  حاجتها 
فيمن يرغب العمل بهذه املهنة ان يكون �صعودي 
اجلن�صية ولديه �صهادة مهنية او خربة �صابقة ملدة 

�صنتني يف �صناعة البالط.. فمن يرغب العمل من 
االخوة ال�صعوديني ويجد يف نف�صه الكفاءة فليتقدم 
بطلبه اىل املكتب الرئي�صي لوزارة العمل وال�صوؤون 

االجتماعية باملنطقة الغربية.
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علم مندوب البالد ان وزارة املعارف قد انهت جميع م�صاريعها 
التي �صتقوم بتنفيذها خالل اال�صهر القادمة وقد اكد معايل وزير 
املعارف باجناز ما تبقى منها وهو ميثل اجلانب القليل يف خالل 
اربعة ايام و�صتحاول البالد احل�صول على مزيد من التف�صيالت 

لن�رشها.

انتهت امتحانات جامعة الريا�ض
و�صتنتهي  ال�صيدلة  كلية  امتحان  املا�صي  االثنني  يوم  انتهى 
ان  بالذكر  واجلدير  اجلاري.   19 يوم  باجلامعة  االمتحانات 
و�صتقوم  يوم،  بعد  يوما  ا�صبحت  العام  هذا  يف  االمتحانات 

اجلامعة برتحيل اال�صاتذة بعد انتهاء االمتحانات مبا�رشة.

ت�ضدير اخل�رضوات الفائ�ضة
الوزراء  جمل�س  رئي�س  �صمو  اىل  بالريا�س  املزارعني  بع�س  رفع 
طالبني ال�صماح لهم بت�صدير اخل�صار الفائ�س عن حاجات البالد..
وقد علم مندوبنا يف الريا�س ان �صمو رئي�س جمل�س الوزراء وافق 
على ال�صماح بت�صدير اخل�صار الفائ�صة يف اململكة اىل الكويت واىل 

بع�س مدن اخلليج العربي.

ارجتال
يقال ان امانة العا�صمة اوقفت عدة عمائر يف مناطق خمتلفة بعد 
ان منحت ا�صحابها الت�صاريح الر�صمية بالعمل.ايقاف العمل يتم 
بدون ابداء اال�صباب.. فهل كان اعطاء الت�رشيح ارجتاال.. ام ان 

التوقيف هو املرجتل؟.

اغالق
اغلقت اجلهات املخت�صة املي�صات املوؤقتة التي احدثت ايام احلج 

يف ال�صوارع العامة واملناطق املجاورة للم�صجد احلرام..

كف�ض
يوا�صل رجال املرور يف مكة كف�س الدراجات وال�صيارات التي ال 

حتمل اللوحات الر�صمية.

نظرة ياهو
املنطقة االولية من �صارع ال�صامية واملمتدة من ال�صبيكة اىل �صويقة 

-�صغرية - حتتاج اىل متهيد و�صفلتة.

جمود
مل تتحرك اية جهة ال�صالح بطناح �صارع امل�صعر الذي �صفلت 

قريبا بالرغم من كرثة ما كتبناه.

يف  اململكة  ت�صرتك  ان  ينتظر 
املعر�س الثقايف العربي باالرجنتني، 
بالريا�س  البالد  فقد علم مندوب 
اال�صتاذ  الوا�صالت  وزير  معايل  ان 
حممد عمر توفيق ابلغ �صعادة وكيل 
الوزارة املنتدب ل�صوؤون املوا�صالت 
امكانية  ب�صاأن  والال�صلكية  ال�صلكية 
الوزارة اال�صرتاك يف املعر�س الذي 
االرجنتيني  الثقايف  املعهد  يقيمه 
العربي يف مدينة "بوين�س اير�س" 
مبجموعة من الطوابع ال�صعودية يف 

املعر�س املذكور.

انتخابات البلديات يف تون�ض
ن�صاط  عن  �صورة  اخلارجية  وزارة  من  الداخلية  وزارة  تلقت 
جمل�س البلديات يف تون�س. وذلك لالطالع على االنتخابات 
التي جتري كل ثالثة اعوام، وقد احالت وزارة الداخلية �صورا 
انحاء  يف  البلديات  وروؤ�صاء  الريا�س  امري  �صمو  اىل  ذلك  من 
ن�صاط  املتخذ عن  االجتماعي  التقرير  من  �صورة  اململكة.وهي 

جمل�س البلديات باجلمهورية التون�صية.

70 الف ريال الق�ضط االول مل�رضوع �ضلخانة الطائف
علم مندوب البالد بالريا�س انه قد مت ت�صليم املقاول عبدالهادي 
حاب�س الذي ر�صا عليه مبنى �صلخانة الطائف الق�صط االول من 

املبلغ ويبلغ 000 ،700 ريال وهذا ويبا�رش املقاول عمله فورا.

جناح
جنح الطالب عبداملح�صن حممد عراقي من ال�صنة الثالثة االبتدائية 

اىل الرابعة باملدر�صة العزيزية.. مربوك.
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�ضاعر مهند�ض

انتداب

م�رضوعات وزارة املعارف خالل االأ�ضهر القادمة اململكة ت�ضرتك يف املعر�ض الثقايف العربي باالرجنتني

وظيفة �ضانع بالط �ضاغرة

بيان م�ضرتك

م�رضح االذاعة اجلديد

عربات قمائم

معر�ض ن�ضائي
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صور من التاريخ 

رمي اجلمرات العاملون يف حمطة قطار احلجازال�سيول يف احلرم املكي- 1365هـ

�صتقوم امانة العا�صمة بتاأمني عدد 
جديد من عربات القمائم.. خالل 

ال�صنة املالية القادمة.

توىل احد ال�صعراء يف مكة و�صع ت�صميم لعمارة يقيمها �صديق 
له.. وعندما انتهى املعلم من العمل ظهر باأن الفيال بدون درج 
ميكن الب�صعود منها اىل ال�صطح.. �صيقوم ال�صاعر بدفع تكاليف 

الدرج التي �صيتم احداثها.

انتدبت وزارة التجارة وال�صناعة ال�صيد عمار طاهر الدباغ اىل 
املنطقة ال�رشقية حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية ل�رشكة الكهرباء 

يف مقاطعة الظهران.

القن�سلية الربيطانية، مدينة جدة، عام 1336هـ-1917م

منطقة البلد القدمية - جدة

يفتتح معايل وزير العمل وال�صوؤون 
ال�صبت  غد  ع�رش  االجتماعية 
الن�صاءي  للن�صاط  معر�س  اول 
بوادي  االجتماعية  التنمية  مبركز 

اجلموم..
�صيح�رش االحتفال عدد كبري من 
رجال وزارة العمل.. وال�صخ�صيات 

املهتمة ب�صوؤون املراأة ون�صاطها..

�صدر بيان م�صرتك من قبل مندوب املوؤ�ص�صة العامة 
للخطوط اجلوية ال�صعودية ومندوب وزارة املعارف 

حول اخلطوات التي يجب اتباعها لرتحيل املدر�صني 
امل�رشيني وعوائلهم على الطائرات ال�صعودية.

االذاعي اجلديد  امل�رشح  العمل يف  باأن  علمنا 
ي�صري االآن يف مراحله االخرية �صيتم العر�س يف 

امل�رشح اجلديد بنهاية فرتة العمل فيه.. و�صيبداأ 
العر�س باأول م�رشحية يكتبها كاتب �صعودي.

حممد عمر توفيق


