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املواطن حممد خراب يتحدث اىل �سعادة الرئي�س 
ال�سعودية  الفتاة  البنات عن تعليم  العام ملدار�س 

وحاجة مدينة الر�س اىل مدر�سة ثانية للبنات:
ال�سك ان تعليم الفتاة يف بالدنا فاحتة عهد جديد 
يطل بوجه م�رشق نحو الهدف.. وحتقيق االآمال..
ولقد اآن للفتاة ان تاأخذ ن�سيبها من العلم واملعرفة 
لتقوم بدورها يف احلياة فانت�رشت املدار�س ودخلت 
كل مدينة وقرية لتعلنها حربا ال هوادة فيها �سد 
اجلهل واالمية وبدت طالئع فتياتنا وقد حملن 
 .. يبدونه   .. الظلمات  دياجري  النور يف  م�ساعل 

وثبنت ان العلم حق طبيعي لهن.
مدر�سة  فتح  م�سكورة  الرئا�سة  اعتمدت  ولقد 

للبنات يف مدينة الر�س �ستكون نواة لتعليم الفتاة 
وهي مدر�سة �سوف تتبعها مدار�س جلعل العلم يف 
متناول كل يد لتعمل على رفع امل�ستوى الثقايف 
عند كل ا�رشة ولتخلق من فتياتنا امهات للم�ستقبل 
تواخاه  ما  الرئا�سة  حتقق  وحتى  الو�ساء  امل�رشق 
فيها املواطنون يف الر�س .. نطالبها بفتح مدر�سة 
ثانية للبنات ت�ستوعب الطالبات الكثريات الالئي 
يرغنب يف موا�سلة تعليمهن اذ ان مدر�سة واحدة يف 
مدينة كالر�س تقدير من البديهي ال يهيئ الفر�سة 
وال يف�سح املجال لهن . املي ان نرى من الرئا�سة 
جتاوبا يوحي بان هناك من هم حري�سون على 

ن�رش العلم وتوفري �سبله لكل راغب.

التي  الفالح  م��دار���س 
النور  م�سعل  حملت 
م��ن��ذ خ��م�����س��ن ع��ام��ا 
االآالف من  واخرجت 
متركزوا  الذين  ال�سباب 
ال��ق��ي��ادة  م��ن��ا���س��ب  يف 
ه��ذه   .. وال��ت��وج��ي��ه 
مبرحلة  مت��ر  امل���دار����س 
توقف  تكاد  ح�سا�سة 
بعد  ن�ساطها  ترمومرت 
حالتهاا  ا�سبحت  ان 
ملادية يف عجز متدهور 
امل�ساعدة  ت�ستوجب 

والعون من طالبها.
فقد وجهت ادارة مدار�س الفالح اىل اولياء امور الطلبة خطابا 
يف  وج��اء  التعليم  خدمات  مقابل  �سنوي  بر�سم  فيه  تطالب 

اخلطاب ما يلي:
لقد كانت هذه املدرا�س توؤدي ر�سالتها العلمية دون ان تتقا�سى 
اجرا على ما تبذله من خدمات علمية اذ كانت املادة متوفرة 
لديها واالآن وقد �سعر القائمون على هذه املدار�س بان حالتها 
اداء  يف  ت�ستمر  ان  على  حر�سا  موؤازرتكم  ت�ستوجب  املادية 
ر�سالتها.لذلك - بعد االتكال على هلل - قررت نظارة املدار�س 
فر�س فئة �سنوية على الطالب مقدارها 150 ريال تدفع على 
العام  اول  الق�سط االول منها  اق�ساط مت�ساوية - يدفع  ثالثة 
الرا�سي يف كل ثالثة  الباقيان خالل العام  الدرا�سي والق�سطان 
فيه  تاأ�سف  الذي  الوقت  يف  املدار�س  نظارة  ق�سط.وان  ا�سهر 
على ا�سطرارها اىل تقا�سي هذه الفئة ال�سئيلة التي يرجى ان 
ت�ساعدها على تغطية بع�س العجز لديها - فانها ترى من هذه 
امل�ساهمة منكم تع�سيدا لالبقاء على املدر�سة - كما انها تاأ�سف 

اي�سا لعدم قبول الطالب الذي ال ي�سدد هذه الفئة .. الخ.
ترى ما هو موقف وزارة املعارف .. وملاذا ال تهمل على �سد 

هذا العجز الذي �سي�سبب لبع�س اولياء امور الطلبة ارهاقًا.

متديد مدة خبري اال�سكان
بقاء  على  وافقت  قد  املتحدة  االم  ان  البالد  مندوب  علم 
اىلت  ماأوريته  وامتداد  اال�سكان  خبري  علي حمجوب  الدكتور 
حن انتهاء مهمته مب�رشوع اال�سكان الكبري وذلك بناء على كلب 

احلكومة وتو�سية املمثل املقيم.
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على  الفي�سل  عبداهلل  االمري  �سمو  وافق 
امام مبنى م�ست�سفى  املمتد  ال�سارع  منح 
الزاهر قطعة ار�س من حو�س داره الواقعة 

هناك بدون مقابل.
اعطاءها  �سموه  من  االمانة  طلبت  فقد 
جزءا من حو�س دار �سموه الواقعة بتلك 
املنطقة لتو�سعة ال�سارع العام والغاء امللف 
كالطريقة  م��ايل  تعوي�س  مقبال  ال�سابق 
م�ستجعال  اب��رق  �سموه  ولكن  املتبعة 
حو�س  من  لل�سارع  املطلوب  باقتطاع 
داره مقابل ال �سيء.م�ساحة القطعة املقتطة 120 طوال يف 8 امتار 
عر�سا ومما يذكر ان مثل هذه امل�ساحة قد اقتطعت من دار �سموه 

يف العام املا�سي وبدون مقابل .. ف�سكرا : يا �سمو االمري.
قدوم

• قدم من ال�رشق االق�سى بعد رحلة 
ا�ستغرقت حوايل ثالثة �سهور اال�ستاذ 
اقيمت  مليباري وقد  حممد عبدهلل 

له عدة حفالت تكرميية.
�سفلتة اجلوانب

تقوم امانة العا�سمة ب�سفلتة جوانب   •
ك�سطت  ان  بعد  جدة  مكة -  خط 
الت�سجري  ع��م��ل��ي��ات  اج���زائ���ه  ب��ع�����س 

والربدورات التي احدثت موؤخراً.
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مطالب زراعية

مدار�س الفالح ت�ستنجد! �سكراً يا �سمو االمري

مدر�سة للبنات اجتماعات

هذه المواد نشرت بتاريخ   17/ 5/ 1383هـ - 6/ 10/ 1963م

صور من التاريخ 

ميناء ينبع القدمي قهاوي الطريق .. ا�سرتاحة امل�سافرين 

العام  املدير  �سعادة  عقد 
مل�سلحة ال�سمان االجتماعي 
اال�ستاذ عبدهلل النعيم عدة 
امل�سوؤولن  مع  اجتماعات 
يف  ال�سمان  مكاتب  ع��ن 

املنطقة الغربية.
وكان �سيادته قد قدم اىل 
جدة يوم اول ام�س و�سافر 
اليوم بعد االجتماعات التي 
موا�سيع  فيها عدة  بحثت 
التوطن  م�سكلة  اهمها  من 

التي تواجهها امل�سلحة.

بلدة  املواطن فائع بن قم�سع القرعاوي يتحدث عن احتياجات   •
القرعاء الواقعة يف مقاطعة �سهران باجلنوب.. 

االبار  وحفر   .. زراعية  فتح وحدة  ويرجو  الزراعة  وزير  معايل  اىل 
يرجو  كما   .. لل�سكان  ال�رشب  وتاأمن  ال�سيول  هدمتها  التي  اخلربة 

توطن البادية وتاأمن وايت ل�سقياهم او حفر ابار ارتوازية.
الزراعة عن  • يتحدث املواطن حميد �سالح عرابي اىل معايل وزير 
حاجة مدينة رابغ اىل اقامة �سدود بها .. حتفظ مياه االمطار التي 
على  يعود  ما  اىل  وي�سري  هائلة  وبكميات  �سنة  كل  هباء  تذهب 

املزارعن من جراء اقامته من اخلري العميم واالنتاج الوافر.

�سورة من البادية

جدة قدمياً

عبداهلل الفي�سل

مليباري

مدر�سة الفالح


