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يقرب  ما  جدة  مدينة  اىل  و�صل  وقد  هذا 
من الفني وخم�صمائة مدر�صا متعاقدا للمدار�س 
 320 منهم  والثانوية  واملتو�صطة  االبتدائية 
املناطق  ملختلف  والباقي  جدة  ملنطقة  مدر�صا 
الواقعة باملنطقة الغربية وهي مكة - املدينة 

- الطائف - بلجر�صي - جيزان - القنفذة - 
ابها وقد مت ترحيل هوؤالء املدر�صني اىل مناطقهم 
فورا بعد ا�صتالم بدل �صكنهم من منطقة جدة 
الدمام  طريق  عن  العدد  هذا  مثل  وو�صل 

للمناطق الواقعة يف املنطقة ال�رشقية.

ارا�صي يف جميع  لتلمك  املعارف  تهتم وزارة 
البلدان التي ان�صاأت فيها جماري وذلك متهيدا 
الن�صاء جماري عليها يف امل�صتقبل وبهذا او�صت 
وبذل  ذلك  بتحقيق  املناطق  مديري  جميع 

من  م�صاحات  على  احل�صول  يف  املجهودات 
االرا�صي ال�صاحلة الن�صاء مدار�س عليها وو�صعها 
حتت ت�رشف وزارة املعارف الن�صاء موؤ�ص�صاتها 

العلمية عليها.

اىل جدة ح�رشة  اليوم  ي�صل  ان  املنتظر  من 
ال�صبان  �رشور  حممد  ال�صيخ  املعايل  �صاحب 

االمني العام لرابطة العامل اال�صالمي.

ا�ضاءة حدائق املعابدة
مكة - �صتبقى اال�صاءة يف حدائق املعابدة حتى ال�صاعة الرابعة 
والن�صف ليال بدال من ال�صاعة الثانية.عمد امني العا�صمة مدير 
ال�صوؤون املالية باالمانة بذلك على اثر ما ن�رش يف هذه ال�صحيفة 
ا�صتمرار  يف  باملطالبة  النفيعي  �صالح  بن  عبيد  املواطن  بقلم 

اال�صاءة بحدائق املعابدة.
الغبار

من  كثرية  ا�رشارا  للمواطنني  �صببت  الغزة  �صارع  هدميات 
اهمها الغبار وما ينتج عنه مطلوب من االمانة اح�صار عدد 

من الوايتات لر�س املنطقة.

بجدة  التعليم  مدير  ال�صيد  �صكل  وقد 
برئا�صته  جلنتني  بوق�س  عبداهلل  اال�صتاذ 
الثانوية  ا�صاتذة املدار�س  احداهما لتوزيع 
والتو�صطة وتتكون من ال�صيد مدير التعليم 
واال�صتاذ  العقيل  ابراهيم  اال�صتاذ  امل�صاعد 
�صليمان العبدان واال�صتاذ �صديق العو�صي 

واال�صتاذ حممد �صادق.
من  وتتاألف  الابتدائية  املرحلة  مدر�صي  لتوزيع  والثانية 
ال�صيد حممد مكي مفت�س الق�صم واال�صتاذ جميل عبداجلبار 
مفت�س الق�صم واال�صتاذ جميل عبداجلبار مفت�س الق�صم واال�صتاذ 

عبدالرزاق فطاين.
وقد و�صع ال�صيد جمري التعليم قواعد فنية دقيقة لتوزيع 
املدر�صني وفقا الخت�صا�صاتهم العلمية بحيث تنال كل مدر�صة 
فورا  وتوزيعهم  امل�صتجدين  املدر�صني  من  وكفايتها  حاجتها 

على مدار�صهم.
ان  ملدار�صنا  باخلري  ويب�رش  يطمئن  مما  انه  بالذكر  وجدير 
ولبنان واالردن  �صوريا  املتعاقد معهم من  املدر�صني  غالبية 

هذا العام من ذوي الكفاءات العالية واملتو�صطة واملمتازة.
وكنا قد ن�رشنا قبل ايام انه و�صل اىل مدينة جدة اربعة ع�رش 
مدر�صا امريكيا وهم الذين مت التعاقد معهم بوا�صطة امل�صت�صار 
الثقايف يف امريكا للعمل كمدر�صني للغة االجنليزية باملدار�س 
الثانوية باململكة ويراأ�س الوفد الدكتور جونيل عميد جامعة 
وزارة  عليها  اقدمت  التي  الطيبة  اخلطوة  وهذه  تك�صا�س 
على  االجنليزية  اللغة  درا�صات  تدعيم  �صاأنها  من  املعارف 
ا�ص�س علمية دقيقة نظرا ملا يتمتع به هوؤالء اال�صاتذة من 

كفاءة علمية وخربة تربوية.

حفالت املجتمع

مدقق

5000 مدر�س متعاقد للتدري�س يف جميع مناطق التعليم

وزارة املعارف تتجه لتملك االرا�ضي وان�ضاء املدار�س عليها بدال من اال�ضتئجار

مت توزيع 
الكتب
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صور من التاريخ 

ب�ساتني وينابيع الهفوفحديقة

الرفاعي حفل  اقام �صعادة اال�صتاذ عبدالعزيز 
غداء فاخر تكرميا للزميل الكبري اال�صتاذ حممد 
عبدالقادر عالقي ح�رشها عدد من اال�صدقاء 
واملحبني.كما اقام الليلة البارحة �صعادة اال�صتاذ 
حفال  االعالم  وزارة  وكيل  بوقري  حمزة 

تكرمييا اآخر للزميل اياه ح�رشه عدد كبري من 
رجال االذاعة ورجال وزارة اخلارجية والوجهاء 
واالعيان.ومن املنتظر قيام �صل�صلة من احلفالت 
التكرميية نظرا ملا يتمتع به اال�صتاذ العالقي 

من ود عميق لدى اجلميع.

تعاقد ديوان املراقبة العامة مع 
ال�صيد عثمان عبداملح�صن الدحاين 

للعمل بالديوان يف وظيفة مدقق 
ح�صابات.

من اأحياء الريا�ض

من �سوارع املدينة املنورة

د. يو�سف الهاجري

حممد �سرور ال�سبان
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�صكلت  املعارف  وزارة  ويف 
املكتب  لتوزيع  جلنتان 
بالدمام  احداهما  املدر�صية 
والثانية بجدة برئا�صة اال�صتاذ 
وقد مت  ابوالعال  عبدالرحمن 
توزيع جميع الكتب التي مت 
املناطق  خمتلف  على  طبعها 

التعليمية.

معايل ال�ضيخ حممد �رسور ال�ضبانجلنتان لتوزيع املدر�ضني يف جدة

تعليمات باجلملة
ا�صدر رئي�س قلم املرور بالعا�صمة املقد�صة امرا اىل قائد القوة وقائد 

خط مكة - جدة �صمنه التعليمات التالية:
1 - عدم ابقاء لوحات اخلا�صة امللكية القدمية على عموم ال�صيارات 
وان تبجل بلوحة - ملكي - 2 - عدم ال�صماح الية �صيارة بال�صري 
بدون لوحات او لوحة واحدة.- 3 - عدم ا�صتعمال املنبة املزعج

4 - عد ا�صتعمال النور العايل-  5 - عدم بقاء لوحات االمن العام 
على ال�صيارات اخل�صو�صية - 6 - �رشب الفانو�س بالبوية البي�صاء

7 - مراقبة ال�صواقني الذين ي�صتعملون ال�رشعة والنور العايل
8 - عدم زيادة الركاب

9 - و�صع جميع ال�صيارات يف نظام ال�رشاء من �صغار وكبار عدا 
�صيارات طريق الطائف ح�صب االوامر

10 كتابة االرقام ل�صيارات االجرة والنقل على جوانب ال�صيارات 
وبيان عدد الركاب

11 - عدم ال�صماح الي �صخ�س بقيادة �صيارته اخلا�صة او العمومي 
او الدراجة احلركة ب�صوارع العا�صمة وقائد النارية والعاجية ما مل 

يحمل رخ�صة تخول له ذلك.
12 - عدم تا�صتعمال النور العايل �رشب ن�صف الفواني�س بالبوية 
ال�صوداء وقد اكد ال�صيد العقيد ب�رشورة تنفيذ هذه التعليمات من 
كهذه  بتعليمات  مرارا  ابلغوا  الذين  ال�صف  و�صباط  اجلنود  قبل 
ولكنهم ال ي�صتمرون يف تنفيذها اكرث من ايام وان العقاب ال�صديد 

�صينزل بهم ان اهملوا �صيئا منها.


