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املدر�سون الأمريكيون مع الأ�ستاذ ح�سن عبداحلي قزاز رئي�س حترير جريدة البالد اأثناء زيارتهم ملكتب اجلريدة بجدة

مت تاأجيل موعد امتحان الوظائف ال�شاغرة بوزارة احلج واالوقاف 
الذي  االعالم  املحدد مبوجب  انذار.املوعد  �شابق  فجاأة وبدون 
ن�رض باجلرائد 5 جمادى االوىل وقد ح�رض من املدن االخرى عدد 
من املوظفني واملواطنني لال�شرتاك يف امل�شابقة الكربى ويف موعد 
االمتحان ابلغت ادارة املوظفني بوزارة احلج واالوقاف املتقدمني 
 8 اخلمي�س  يوم  اىل  االمتحان  تاأجيل  نباأ  امل�شابقة  لال�شرتاك يف 
اجلاري بالن�شبة لوظائف املرتبة اخلام�شة وال�شاد�شة واىل يوم ال�شبت 
او االحد بالن�شبة للوظائف ال�شاغرة يف املراتب ما دون ال�شاد�شة.
ترى ما راأي ديوان املوظفني العام يف هذا التاأجيل املفاجيء.. 
وعلى ح�شاب من تعطل اولئك القادمون من خارج حدود احلرم 
يا معايل الوزير.يقال ان التاأجيل كان ب�شبب رغبة البع�س يف 
اعطاء الفر�شة للذين يرغبون دخول امل�شابقة ومل يتم لهم اح�شار 
ال�شهادات املطلوبة؟ هذا وقد لوحظ ان هذا الت�رضف قد تكرر 
كثريا ومن عدة وزارات دون اي اخرتام الهمية املواعيد وقيمتها.

�رشح فكرة القرى النموذجية
التنمية االجتماعية بوادي فاطمة  ام�س االول مبركز  عقد يوم 
اجتماع ح�رضه كل من الدكتور �شالح العبد والدكتور علي 
التنمية  مكرز  ومدير  املتحدة  االمم  هيئة  وخرباء  حمجوب 
الوزارة  واخ�شائيو  بالنمركز  واالخ�شائيون  بالوادي  االجتماعية 
املنطقة  ا�رض  على  البحوث  الجراء  بالوادي  للعمل  املنتدبون 
متهيدا الن�شاء قرية منوذجية باجلموم.وقد بحثت يف االجتماع 
اخلطوات التي �شيتم اتخاذها ليتم العمل مبوجبها يف ان�شاء القرية 
�رضحت  حيث  املنطقة  باهايل  اللجنة  اجتمعت  كما  اجلديدة.. 
�شتحققها  التي  والفوائد  القرية  هذ  ان�شاء  من  الفكرة  لل�شكان 

لل�شكان.
اأطباء جدد

تعاقدت وزارة ال�شحة مع كل من الدكتور كوالر �شعيد والدكتور 
عطا هلل خان واحلكيمة زارينا �شهاب الدين للعمل مبنطقة مكة..
مت توزيع االطباء اجلدد على امل�شت�شفيات ذات احلاجة املا�شة 

اليها من قبل مندوبية وزارة ال�شحة مبكة..

بني مكة وجدة
يقوم ال�شيد احمد جماهد وكيل وزارة احلج واالوقاف باال�رضاف 
على اعمال  احلج وال�شياحة بجدة ةوقد تقرر ان يبا�رضر ال�شيد 
الوكيل عمله يوما يف جدة ويوما يف مكة لت�رضيف العمل يف 

كل من اجلهازين.
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ال�شمو  قوبل خطاب ح�رضة �شاحب 
املعظم  في�شل  االم����ري  امل��ل��ك��ي 
الذي  القاه مبدينة الطائف يف 
الذي  الكبري  ال�شعبي  املهرجان 
اقامه اهايل الطائف تعبريا عن 
ل�شيا�شة  وت��اأي��ي��دا  م�شاعرهم 
وا�شتنكارا  الر�شيدة  احلكومة 
للعدوان الغا�شم .. قوبل هذا 
اخلطاب ال�شامي برتحيب 
وغ��ب��ط��ة ب��ال��غ��ة وت��اأي��ي��د 
ت��ام ك��م��ا  ق��در جمهور 
وزارة  ج��ه��ود  امل��واط��ن��ني 
االع�����الم وامل���وا����ش���الت 
لنقل اخلطاب  اليهم من 

املهرجان راأ�شا.

املراتب املعينة
�شقوم جمل�س الوزراء بدرا�شة حق اعادة التعيني يف مرتبة معينة 
للموظفني.. �شتبداأ هذه الدرا�شة خالل اال�شابيع ا لقادمة..هذا 
وقد علمنا باأن ديوان املوظفني العام باملجل�س قد اعد الدرا�شات 
قرار  اعطاهم  الذين  اال�شخا�س  و�شع  لدرا�شة  للمجل�س  االولية 
جمل�س الوزراء رقم 354 يف 5 - 7 - 82 حق اعادة التعيني يف 
مرتبة معينة وعينوا على مرتبة اقل منها لعدم وجود مرتبة 

يعينون عليها وفقا للقرار.
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فتح مكتبة مكة

م�ضتو�ضف امل�ضفلة بحاجة اىل ممر�ضة

تاأجيل بدون مربر �ضدى خطاب الفي�ضل

احتياطات .. وانذار

هذه المواد نشرت بتاريخ   12 -5- 1382هـ   11- 10- 1962م

صور من التاريخ 

�سورة من  مكة املكرمة قبل اأكرث من 125 عاماً  طالبنا يتلقون درو�س اجنليزي ا�ستماع يف احدى القاعات العامة التابعة جلامعة اأو�سنت

بناء على مان�رضته هذه 
اللغم  اجل��ري��دة  ب�����ش��اأن 
الذي فجرته اجلهة القائمة 
بتخفي�س م�شتوى ه�شبة 
املروة وما احدثه انفجارر 
ذل���ك ال��ل��غ��م م��ن ف��زع 
ورعب.. ابلغ ال�شيد امني 
املذكورة  اجلهة  العا�شمة 
ب�رضورة اتخاذ االحتياطان 
ال��الزم��ة  وان��ذار االه��ايل 
القيام  باالبتعاد يف حالة 

بتفجري الغام �شخمة.

بوقري  حمزة  اال�شتاذ  االعالم  وزارة  وكيل  �شعادة  امر  �شدر 
ال�شتقبال  يوم  كل  م�شاء  �شباح  مكة  مكتبة  افتتاح  باعتماد 
جمهور املطلعني.. وقد با�رض املوظفون اعمالهم يف املكتبة م�شاء 
كل يوم وعلى راأ�شهم مدير املكتبة ال�شيخ قا�شم حريري باال�شافة 

اىل وقت الدوام الر�شمي �شباح كل يوم.

ام�س  �شباح  البالد  جريدة   مبكتب  ات�شل  مواطن  من  اكرث 
ي�شكو عدم وجود ممر�شة مب�شتو�شف حملة امل�شفلة مبكة.
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