االثنين  22محرم 5341هـ
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المدينة المنورة  12محرم  2341هـ الموافق  13نوفمبر  1124م واس
نيابة عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه اهلل ـ يحضر صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز
أمير منطقة المدينة المنورة بعد غدٍ الثالثاء حفل افتتاح "المؤتمر العالمي عن الرسول عليه السالم وحقوقه
على البشرية" الذي تنظمه الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ضمن برامجها في االحتفاء بالمدينة
عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 1124م.
ورفع معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل السند شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه اهلل  -على موافقته الكريمة على تنظيم الجامعة لهذا
المؤتمر.
كما رحَب معاليه باسمه وباسم منسوبي الجامعة كافة بصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن
عبدالعزيز لحضور افتتاح المؤتمر.
وأوضح الدكتور السند أن  43باحثًا من  21دو لة يشاركون في المؤتمر ،كما يحضره نخبة من كبار
المسؤولين والعلماء والمثقفين من شتى أنحاء المعمورة ،منوهاً إلى أن المؤتمر يسعى إلى التعريف بحقوق
الرسول "محمد صلى اهلل عليه وسلم" ،واستشراف المبادئ والقيم اإلنسانية التي أَرْساها ،وإبراز جهوده
عليه الصالة والسالم في بناء الشخصية والهوية اإلسالمية ،واإلسهام في وضع ميثاق عالمي لحماية
حقوقه وحقوق سائر األنبياء والرسل على البشرية.
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المدينة المنورة  11محرم  2341هـ الموافق  11نوفمبر  1124م واس
ثمن صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة العليا لمناسبة
المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية تنظيم الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة للمؤتمر العالمي عن الرسول صلى
اهلل عليه وسلم ،وحقوقه على البشرية ،عادًا سموه هذا المؤتمر الذي يسعى لتعريف العالم بحقوق محمد صلى اهلل عليه
وسلم خاتم األنبياء والمرسلين والتعريف بالمبادئ والقيم اإلنسانية التي أرساها ،أهم فعالية تنظم ضمن االحتفاء بالمدينة
المنورة كعاصمة للثقافة اإلسالمية ،لما يتضمنه من محاور تبين حقوق سيد الثقلين بمقتضى الشرع والعقل على البشرية
جمعاء ،لفضله صلى اهلل عليه وسلم في إرساء مبادئ إنسانية أصبحت جوهر دساتير كل األمم المتحضرة ،كالعدالة
والمساواة والحوار والشورى والتسامح والتعايش السلمي وحفظ كرامة اإلنسان.
كما عبر سموه عن تطلعه ألن يخرج المؤتمر بنتائج تسهم في إبراز جهود النبي محمد عليه أفضل الصالة وأتم السالم
في بناء الشخصية والهوية اإلسالمية ،واإلسهام في وضع ميثاق عالمي لحماية حقوقه وحقوق سائر األنبياء والرسل.
ودعا سمو أمير منطقة المدينة المنورة اهلل سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
آل سعود ،وسمو ولي عهده األمين  -حفظهما اهلل  -على رعايتهما لهذا المؤتمر وعلى جهودهما العظيمة لدعم كل ما من
شأنه نصرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم والدفاع عن حقوقه والتصدي لمحاوالت اإلساءة لرسالته وتصحيح المفاهيم
المغلوطة عن اإلسالم.
وانتهى سموه إلى القول :إن هذا نهج قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه.
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20
الرياض  12محرم  2341هـ الموافق  13نوفمبر  1124م واس
أصدر صاحب السمو الملكي األمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قرارات
بالموافقة على نزع ملكية عدد من العقارات بالمدينة المنورة لصالح إنشاء عدد من المشروعات البلدية الجديدة وتعويض
أصحابها وفقاً لإلجراءات النظامية المقررة.
وتضمنت القرارات نزع ملكية أربعة عقارات لصالح التنظيم بمواقع متفرقة بأحياء النخيل والزهرة والسقيا واألصفرين
والعصبة بالمدينة المنورة ،وصرف تعويضات إجمالية قدرها  643324427رياالً ألصحابها من الميزانية المعتمدة لتنفيذ
هذه المشروعات للعام المالي 2341 -2343هـ.
كما أصدر سموه قراراً بنزع ملكية عقار لصالح التنظيم بحي العوالي وصرف تعويض قدره  1124311ريال لصاحبه
على أن تنتقل ملكية العقار المنزوع ألمانة المنطقة.
وتضمنت القرارات نزع ملكية عقارين آخرين لصالح التنظيم في مخططات أحياء "ذو الحليفة" وحي أبو كبير والسقيا
واألصفرين ،وصرف تعويض قدره  147314671رياالً لمالكيهما ،باإلضافة إلى نزع ملكية أجزاء من  4عقارات
آخري في مواقع متفرقة وتعويض مالكها بملبغ وقدره  243434114رياالت.
كما أصدر سمو وزير الشؤون البلدية والقروية قرار بنزع ملكية جزء من أرض مملوكة ألحد المواطنين بحي قربان
بالمدينة المنورة لصالح التنظيم وتعويضه عما زاد عن النسبة التخطيطية المجانية بمبلغ وقدره  641644471رياالً
وانتقال ملكية كامل المساحة المقتطعة ألمانة المنطقة ،كذلك الموافقة على نزع ملكية عقار يعود لورثة أحد المواطنين
لصالح تنظيم شارع بعرض  11مترًا بمخطط العزيزية رقم (  / 6ت  /المعدل ) وتعويضهم بأرض بديلة بنفس المخطط
.
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البدء في إصدار تصاريح إسكان الحجاج بمكة المكرمة
دعت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة ،المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة التقدم
إلى المكاتب الهندسية االستشارية للحصول على تصاريح اإلسكان لمبانيهم.
وأوضح المهندس زهير بن مكي حداد رئيس لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة أن ذلك في إطار حرص األمانة على االرتقاء
بمستوى الخدمات التي تقدم لحجاج بيت اهلل الحرام وتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على دقة وسرعة استخراج تصاريح اإلسكان
للمواطنين الراغبين في تأجير مساكنهم ،مشيرًا الى أن استقبال الطلبات يتم عن طريق المكاتب الهندسية االستشارية المؤهلة
والمعتمدة من األمانة ،وآخر موعد لتقديم الطلبات هو نهاية شهر رجب المقبل ،في حين أن آخر موعد إلصدار التصاريح هو نهاية
شهر شعبان المقبل.
وتم تكليف المكاتب الهندسية االستشارية المعتمدة من األمانة والدفاع المدني بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر
االشتراطات الواردة في الالئحة وتطبيقها ،ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح اإلسكان من قبل اللجنة ،وقد تم وضع
خطة عمل للجنة روعي فيها مشاركة عدد من الفرق الميدانية من مندوبي الجهات الحكومية المشاركة مع اللجنة.

اللجنة الفنية لتوسعة المطاف تعقد ورشة العمل التاسعة اليوم
يفتتح مدير جامعة أم القرى نائب رئيس اللجنة اإلشرافية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لرفع الطاقة
االستيعابية للمطاف الدكتور بكري عساس صباح اليوم االثنين أعمال ورشة العمل التاسعة التي ينظمها فريق وزارة التعليم العالي
ممثلًا باللجنة الفنية بجامعة أم القرى بمشاركة ممثلي لجنة الحج العليا وإمارة منطقة مكة المكرمة واألمن العام والدفاع المدني
والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومجموعة بن الدن السعودية.
وقال مدير الجامعة نائب رئيس اللجنة اإلشرافية العليا الدكتور بكري بن معتوق عساس إن الورشة تأتي بعد أن أسند خادم الحرمين
الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل لوزارة التعليم العالي شرف تطوير التصميم واإلشراف على جودة الخرسانة والسالمة
بمشروع توسعة المطاف ،حيث عمدت اللجنة إلى إقامة العديد من ورش العمل للتنسيق مع القطاعات المعنية لتحقيق األهداف
المنشودة ،مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية للمشروع تضم عددًا من أساتذة الجامعات السعودية في المجاالت الهندسية المختلفة.
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ملتقى بالمدينة يجمع لجان العمل الخيري ويستهدف رفع كفاءة الجمعيات
نظمت مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة أول أمس ،ملتقى لجميع أعضاء
لجان العمل الخيري في المملكة في فندق كروان بالزا وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية
الدكتورعبدالرحمن بن سليمان الراجحي وأعضاء لجان العمل الخيري .
يأتي الملتقى بهدف دعم العمل الخيري ورفع كفاءة عمل الجمعيات إضافة إلى تبادل الخبرات والمنافع بين األعضاء ،وسيعرض
الملتقى المتضمن في جلستين ويمتد لمدة  6ساعات أوراق عمل ملتقى لجان العمل الخيري التابعة لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز
الراجحي الخيرية وتتمثل أوراق عمل الجلسة األولى التي يرأسها فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى ،ورقة اتجاهات
المنح في المؤسسة ،ونبذة تعريفية عن الخطة االستراتيجية لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية ،إضافة إلى لجان العمل
الخيري «لوائحها التنظيمية ومهامها».
فيما تتمثل أورا ق عمل الجلسة الثانية والتي يرأسها الدكتور محمد بن أحمد العوفي ،ورقة تجربة لجنة فرع المنطقة الشرقية بعنوان
(إنشاء مؤسسة وسيطة لقياس األثر) ،وتجربة لجنة فرع منطقة المدينة المنورة بعنوان (أولوية التمويل لألعمال الخيرية بمنطقة
المدينة المنورة) ،إضافة جلسة المناقشات والحوارات واألسئلة ،واللقاء المفتوح مع الرئيس التنفيذي.
يذكر بأن مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية تعد إحدى المؤسسات المانحة ،حيث تركز جهودها على دعم المؤسسات
غير الربحية المسجلة في المملكة العربية السعودية في المجاالت التعليمية ،واالجتماعية ،والصحية ،والدعوية ،واإلعالمية ،وبناء
المساجد ،وغيرها من أعمال الخير المختلفة ،وتتمثل رؤية المؤسسة في التطلع إلى أن تكون رائدة في العمل الخيري ،وتكون رسالتها
بأنها تسعى إلى إرضاء المستفيدين منها من خالل عمل مؤسسي متجدد.
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«علوم طيبة» بال قاعات دراسية ..والطال ب يلجأون للمقاهي
أحمد السالم  -المدينة المنورة تصوي  -عبدالرحمن مرسي
اإلثنين 5112/11/52

أكد عدد من طال ب كلية العلوم بجامعة طيبة عدم وجود قاعات دراسية خاصة بهم ،مشيرين إلى أن دراستهم كانت تتم (بكلية المعلمين
سابقا) في أبار على وتم إبالغهم بأن المبنى سيسلم إلى كلية المجتمع بعد عيد األضحى وتم تأمين ثالث قاعات لهم بكلية الطب
للدراسة لكن بعد أسبوعين تم تعليق منشورات بمنعهم من الدخول فيما اضطر البعض إلى الذها ب للمقاهي المجاورة لالستذكار
والمراجعة.
الطال ب تحدثوا لـ»المدينة» عن معاناتهم في ظل تنقالتهم المستمرة لعدم وجود قاعات دراسية مهيئة بجامعة طيبة .بداية قال الطالب
معاذ الخليفة « :نحن طال ب بال هوية نسعد بحل مشكلة ونكتشف مشكلة أخرى فمنذ بداية دراستنا في الجامعة ونحن في مشكالت من
دمج قسم كلية العلوم التطبيقية إلى قسم العلوم وزادت معاناتنا بعد نقلنا إلى الجامعة بعد أن كانت دراستنا متواصلة في كلية المعلمين
سابقا بأبيار وحاليا جامعة طيبة فكان المبنى مختصا بكلية العلوم التطبيقية وبعد أن جاء قرار بنقلنا إلى جامعة طيبة لم نجد قاعات
دراسية خاصة بنا».
وأضاف« ،وبعد معاناة تم توفير ثالث قاعات من قسم كلية الطب بالجامعة في تاريخ 1121-15-52هـــ وبعد أسبوعين من الدراسة
تم تعليق منشور على القاعات الثالثة بأن القاعات تخص كلية الطب فلم نواصل دراستنا الفعلية سوى أسبوعين فقط منذ أن بدأت
الدراسة الفعلية بشهر شوال وال نعلم مصيرنا بعد التخرج».
وأشار الخليفة إلى أن عدد الطال ب المتضررين يتجاوز  21طالبا مقسمين على دفعتين األولى والثانية ،وأضاف« :أنا وزمالئي دائما
نلجأ إلى المقاهي للمذاكرة واالستعداد لالختبارات وتكملة دروسنا هناك واألولى أن تكون لنا أماكن مهيأة في الجامعة لقضاء أوقات
الراحة بين المحاضرات ولكن ال نجد قاعات دراسية».
ويقول عالء علمي « :معاناتنا بدأت منذ التحاقنا بالكلية حينما كنا تحت مسمى الكيمياء الغذائية وبعد مرور سنة دراسية فوجئنا
بالتغيير إلى قسم الكيمياء التطبيقية وبعد استمرارنا في القسم سنة أخرى تم تغير مدير الجامعة ومعه صدر قرار دمجنا إلى كلية العلوم
وتواصلت المعاناة حتى تمت عملية الدمج الفعلية وبعد عيد األضحى 1121هــ تم تسليم المبنى الذي كنا ندرس به (كليه المعلمين
سابقا ) إلى كلية المجتمع بعد ذلك تم نقلنا إلى مبنى الجامعة المقر الرئيسي والذي كان يفترض أن تكون قاعاتنا بها ووجدنا جميع
القاعات مشغولة لطال ب آخرين وبعد أسبوعين من بدء الدراسة ونحن معلقين» .وأضاف علمي« ،معاناتنا ليست تلك فقط بل رفض
قبولنا في كلية المعلمين سابقا بعد تصريح رئيس القسم بأنه مازالت الجداول تحمل أرقام القاعات الدراسية في كلية المعلمين».
وأشار محمد الشريف إلى أنه في بداية الترم الحالي تم إبالغهم من قبل اإلداريين بالنقل إلى المبنى الجديد والذي تتوفر فيه جميع
احتياجات الكلية من مواد كيميائية جديدة ،حيث إن مواد التجار ب العملية بالمبنى القديم منتهية.
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تسريع النظر في الدعاوى على أجهزة الدولة وتأديب الموظفين
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم جاء في ما مجموعه  74مادة قضائية وصلت نسبة التعديل فيه بالحذف
واإلضافة نحو  %41من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم والذي كان يطبق في السابق .وحصلت
«عكاظ» على نص النظام الذي أقره خادم الحرمين الشريفين مساء الجمعة والذي سيحل الحقا محل قواعد
المرافعات واإلجراءات أمام ديوان المظالم ،التي صدرت عام 2313هـ المعمول بها إلى حين نفاذ نظام
المرافعات أمام ديوان المظالم.
وحسم نظا م المرافعات أمام ديوان المظالم تأخر الخصوم وعدم حضورهم لمواعيد نظر الدعوى ،وأجاز
للمحكمة أن تحكم في الدعوى في الجلسة األولى إذا لم يحضرها المدعي أو تشطبها .أما إذا لم تحضر الجهة
المدعى عليها في الجلسة األولى فتؤجل الدعوى إلى جلسة ثانية يجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى
خاللها ،ويعد الحكم في هذه الحالة حضوريا .ونص النظام على أن الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار
اإلداري حجة على الكافة ،بحيث يستفيد سائر األشخاص ولو لم يكونوا أطرافا في الدعوى من إلغاء القرار
اإلداري الذي يمس مصالحهم دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة لكل واحد منهم .وتضمنت مواد النظام الية
رفع الدعوى التأديبية ضد موظفي الدولة متضمنة اسم الموظف وصفته ومقر عمله والمخالفة المنسوبة إليه
ومكان وقوعها وأدلتها والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها وإسقاط المطالبة في إقامة الدعاوى أمام ديوان
المظالم بعد مضي عشر سن وات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ،في حين حدد النظام أن الجهة اإلدارية
مطالبة بإثبات التظلم خالل تسعين يوما من تاريخ تقديمه .وبين النظام أن إجراءات نظر الدعوى والمرافعة
فيها كتابية ،ويجوز للدائرة سماع األقوال والدفوع مشافهة ،وجاء في النظام أن للدوائر القضائية إخراج من
يخل بنظام الجلسة وحبسه وتغريمه ألف ريال ،ولـها التراجع عن ذلك قبل انتهاء الجلسة فقط .وحدد الفصل
في الدعاوى غيابيا بعد غياب المدعى عليه جلسة واحدة ،في حين أجاز لمجلس القضاء اإلداري االستعانة
بالخبراء وتحديد أتعابهم .وجاء في النظام أن للقاضي المحرج من نظر الدعوى ،أن يعرض أمر تنحيه عن
النظر فيها على مجلس القضاء اإلداري للفصل فيه ،شدد النظام على تسليم صورة من الحكم في  13ساعة
في األحكام العاجلة و( )21يوما في األحكام األخرى ،وجاء في الصيغة التنفيذية لألحكام الصادرة ضد جهة
اإلدارة ،ولألحكام في الدعاوى التأديبية هي( :على الوزراء ورؤساء األجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا
الحكم وإجراء مقتضاه).
وجاء في النظام أن األحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة (الرابعة عشرة) فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد
تصديق الملك عليها ،أما إذا كان حكم االستئناف يقضي بفصل موظف فإن االعتراض عليه أمام المحكمة
العليا يكون موقفا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.
وأوجب النظام تدقيق أحكام من قبل محكمة االستئناف اإلداري إذا لم يستأنف ممثل الجهة اإلدارية أو كان
الحكم في غير مصلحتها.
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صحة المدينة تصحح 15 :مليوناً مكافأة الحج
أيمن الصيدالني (المدينة المنورة)

أكد مدير اإلدارة المالية بصحة المدينة المنورة أحمد سنيان األحمدي ،أن المعلومات التي أصدرتها الشؤون
الصحية في منط قة المدينة المنورة سابقا بأن مبلغ المكافأة التي صرفت للعاملين في أعمال الحج لموسم حج
عام 2343هـ ،هو مليونا ريال غير صحيح وخاطئ ،مؤكدا أن المبلغ الذي تم صرفه للعاملين في موسم الحج
هو  42مليونا و 341ألفا و 731رياال .وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة
أصدرت بيانا صحفيا توضح من خالله المعلومات الصحية حول صرف المكافأة ،وجاء في البيان :تود
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أن تتأسف عن الخطأ الذي ورد في الخبر الذي تم
نشره مسبقا تحت عنوان (صحة المدينة تصرف مكافآت العاملين في حج 2343هـ) حيث جاء في سياق
الخبر أن المبلغ الذي تم صرفه هو مليونا ريال ،وتصحيحا للخبر فإن المبلغ الذي تم صرفه للعاملين في
موسم الحج يبلغ ( 42مليونا و 341ألفا و 731رياال) .وأشار بيان الصحة الى أن هذا الخطأ غير مقصود.
يذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة صرفت مؤخرا المكافآت المالية للمشاركين
في أعمال الحج لموسم 2343هـ بعد أن انتهت الوزارة من الترتيبات الالزمة لصرف المكافآت الحج بعد
نجاح الخطة الصحية لموسم الحج الماضي.
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أمير المدينة المنورة يرعى اليوم الحفل الختامي ألعمال الحج

األمير فيصل بن سلمان

المدينة المنورة  -سالم األحمدي

يرعى صاحب السمو الملكى األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس لجنة الحج
بالمدينة مساء اليوم حفل اعمال موسم الحج لعام 5343ه ،وذلك بقصر سموه بسلطانة.
ذكر ذلك مدير عام اإلدارة العاملة للحج والعمرة والزيارة سامي احمد عيساوي ،وأشار إلى أن رعاية سموه للحفل دعم
ومساندة وتشجيع لجميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن الذين قدموا خدمات مميزة طيلة  51يوما كانت محل شكر
واشادة عدد كبير من ضيوف الرحمن الذين زاروا معرض "بنيان" واطلعوا على سير وخطة العمل وما تم إنجازه على
الطبيعة طيلة ايام الموسم التي استمرت لشهري ذي القعدة وذي الحجة والنصف األول من شهر محرم.
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المملكة تنجح في خفض نسبة األمية من  % 06إلى  % 4خالل
أربعين عاما

الدمام  -سلمان الشثري:
أكد مدير عام اإلدارة العامة لتعليم الكبار في وزارة التربية والتعليم ناصر الحقباني ،بأن المملكة تمكنت من خفض نسبة األمية
بين الذكور إلى أقل من  4في المائة و  ,،,9بالمائة بين اإلناث وذلك خالل الـ  46عاما الماضية بعد أن كانت النسبة تجاوزت
 06في المائة عام 2,99م حيث ظهر االهتمام بمحو األمية في المملكة منذ ما يقارب نصف قرن ،وتحديدا عام 2,99م كأول
ظهور لنظام يختص بتعليم الكبار في المملكة.
كما أكد الحقباني ،خالل انطالق برنامج ورشة عمل « تطوير الحمالت الصيفية للتوعية ومحو األمية» والتي يستضيفها تعليم
الشرقية على مدى يومين بفندق برج شيرتون الدمام ،وسط مشاركة خمس إدارات لتعليم الكبار بالمملكة ،أكد بأن المملكة ممثلة
في وزارة التربية والتعليم وبالشراكة المجتمعية مع عدة قطاعات حكومية منها :وزارة الثقافة واإلعالم والشؤون اإلسالمية
والشؤون االجتماعية ووزارة الزراعة والصحة ،تبذل جهودا كبيرة نحو النهوض بمشروعات محو األمية ،وتقديم برامج
توعوية شاملة تهدف إلى إعطاء المواطن العديد من الفرص التي تساهم في رفع الوعي الثقافي والديني والتعليمي والصحي،
بما يعود على أبناء هذه المناطق بالفائدة ،وصوالً إلى التوسع في إنشاء المراكز المتخصصة في محو األمية.
إلى ذلك أشار مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس ،إلى أهمية العمل على تطوير حمالت
التوعية ومحو األمية والمساهمة في تفعيل ما ينفذ من برامج تعليمية مختلفة من قبل الوزارة في مجال محو األمية والتي
تستهدف جميع المحافظات والهجر بالمملكة ،وذلك من خالل الدعم الذي يجده قطاع التربية والتعليم من حكومة خادم الحرمين
الشريفين ،لنشر التعليم بين كافة أفراد المجتمع وتهيئة سبله.
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