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هدية تذكارية لصاحب السمو األمير من مؤسسة اجليل اجلديد يتسلمها د.بدر العيسى   )هاني عبداهلل(

تكرمي املخرج يعرب بورحمة 

تكرمي اإلعالمية فاطمة حسني 

فوزية الفالح تتسلم درعا تكرميية من العيسى نيابة عن الراحلة نورة الفالح
وتبدو عادلة الساير 

مشهد متثيلي الول بعثة دراسية نسائية ملصر 

خالل أوبريت »جنوم العلم« الذي أقامته مؤسسة اجليل اجلديد التعليمية

العيسى: دراسة لتحويل »التعليم اخلاص« إلى هيئة مستقلة

هالة عمران 

أكد وزي����ر التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
ان قرار ايقاف دراس����ة الطلبة 
الكويتيني للحقوق في اجلامعات 
األردنية واملصرية يعود لتضخم 
اعداد الطلبة الدارسني في هذا 
التخصص، مشيرا الى ان القرار 
يشمل ايضا دراسة »الويك اند«، 
موضحا ان وزارة التعليم العالي 
تشترط لقبول شهادات الطلبة 
الدارسني في اخلارج بان يكونوا 
منتظمني في الدراسة طوال ايام 

األسبوع.

واشار العيسى في تصريح 
للصحافي����ني خ����ال حضوره 
أوبريت »جن����وم العلم« الذي 
اقامته مؤسسة اجليل اجلديد 
التعليمية مبناسبة مرور خمسني 
عاما على تأسيسها صباح امس، 
الى ان هناك فائضا من خريجي 
احلقوق الكويتيني بنسبة %600، 
وع����ن حتوي����ل االدارة العامة 
للتعلي����م اخلاص ال����ى هيئة 
مستقلة، قال إن الوزارة تقوم 
حاليا بإعداد دراسة خاصة بهذا 
املوضوع الى جانب إعداد الهيكل 

التنظيمي اخلاص بها.
وعن موعد انتقال موظفي 
ال����وزارة الى مبناه����م اجلديد 
في جنوب الس����رة، أوضح ان 
وزارة األش����غال حددت موعد 
تس����لم املبنى في مايو املقبل، 
مس����تبعدا ان يكون هذا املوعد 
النهائي جلاهزية املبنى، حيث 
ان مرحلة التأثيث حتتاج الى 
وقت زمني، معربا عن امله ان 
ينتهي العمل ف����ي املبنى قبل 
مطلع العام املقبل. وعلى صعيد 
متصل، قالت املدير العام ملؤسسة 
اجليل اجلديد خالدة املضف ان 
املؤسسة ارتأت ان يكون االحتفال 
مبرور 50 عاما على تأسيسها 
من خ����ال عمل أوبريت وطني 
يحكي تفاصيل تطور ونهضة 
التعليم في الكويت من مراحله 
االولى مرورا ببداية االبتعاث 
ال����ى املرحلة  للخارج وصوال 
احلالية، الفتا الى ان مؤسسة 
اجليل اجلديد أخذت على عاتقها 
ومنذ نشأتها، االهتمام باألبناء 
ورعايتهم تربويا وتعليميا من 
خال غرس القيم فيهم وتنمية 

القدرات العلمية.
وتابعت املضف: ان االبريت مت 
بتضافر اجلهود من قبل القائمني 
على العمل الجناحه وخروجه 
بش����كل مميز، ومبساهمة من 
الشاعر بدر بورسلي واملخرج 
يعرب بورحم����ة اللذين ابدعا 
في حتقيق ه����ذا العمل الرائع، 
مشيرة الى ان العمل جسد مرحلة 
تأسيس املدارس في الكويت، كما 
مت إعداد تكرمي للتجار األوائل 
املساهمني في نش����أة التعليم 
ومن ينوب عنهم وكذلك تكرمي 
األوليات الاتي ابتعثن للدراسة 
في اخلارج، وذلك للدور الكبير 
الذي بذلوه في س����بيل رفعة 
ونهضة الكويت والذي نلمس 

نتائجه وثماره اليوم.
بدورها، بينت مديرة مدرسة 
اجليل اجلديد االبتدائية سعاد 
السعيد ان العمل كان اكثر من رائع 
وقد تكفل به اصحاب املؤسسة 
لاحتفال باليوبيل الذهبي لنشأة 
املدرسة، مشيرة الى ان ما ميز 
احلفل هو وجود الرواد األوائل 
وحضوره����م لاحتف����ال الذي 
أعطى دافعا للمنظمني.واضافت 
السعيد ان اإلعداد للحفل استمر 
على مدى أربعة أش����هر حيث 
مت تدريب الط����اب وإعدادهم 
بشكل جيد لتأدية فقرات تعبر 
عن مراح����ل تطور التعليم في 
الكويت وبداية إرسال البعثات 
الطابية الى اخلارج لنهل العلم 
والعودة الى الوطن للمشاركة في 
نهضته، مبينة ان العمل متيز 
كذلك بفقرات رائعة تصاحبها 
مؤثرات صوتية تعكس البيئة 

الكويتية القدمية.

600% نسبة الفائض 
من خريجي احلقوق 

الكويتيني

إيقاف دراسة احلقوق 
في األردن ومصر 

لتضخم أعداد الدارسني 
في هذا التخصص


