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نوفولي: أشياء كثيرة من العالم 
ستختفي عام 2050

ندى أبونصر

 نظمت وحدة الدراســات األوروبية اخلليجية في كلية العلوم 
االجتماعية بجامعة الكويت محاضرة بعنوان »التعليم العالي في 
إيطاليا« قدمها البروفيسور نائب رئيس مؤمتر العمداء واجلامعات 
اإليطالية جوسيبي نوفولي، بحضور مدير جامعة الكويت د.حسني 
األنصاري وعدد من األساتذة واملسؤولني باجلامعة، وذلك ظهر أمس 

في احلرم اجلامعي في الشويخ.
 من جهته، قال البرفيسور جوسيبي نوفولي: نعمل في إيطاليا 
ليكون التعليم وفق رؤية جديدة، مشيرا إلى أنه من خاللها نحاول 
مواكبــة مناهج التعليم والتركيز على اجليل اجلديد، واســتخدام 
التكنولوجيا احلديثة في التعليم إلكســاب الطلبة مهارات حديثة 
٠ومتنوعة.  وأضاف: حسب رؤيتنا للعام ٠ومتنوعة.  وأضاف: حسب رؤيتنا للعام ٢٠5٠ فإن العالم سيتغير 
إذ ان الكثير من األشياء ستختفي من هذا العالم وحتل محلها أشياء 
جديدة، األمر الذي يتطلب من اجلامعات من اآلن تهيئة نفسها لهذا 
إذ ان الكثير من األشياء ستختفي من هذا العالم وحتل محلها أشياء 
جديدة، األمر الذي يتطلب من اجلامعات من اآلن تهيئة نفسها لهذا 
إذ ان الكثير من األشياء ستختفي من هذا العالم وحتل محلها أشياء 

التغيير الكبير الذي سيحدث، ضمن فترة زمنية قصيرة قياسا مع 
الفترات الزمنية التي واكبت التطور في اجلامعات منذ نشأتها، ومن 
هذا املنطلق عملت اجلامعات اإليطالية على التعاون مع الشــركات 

والقطاع اخلاص وأولتها أهمية خاصة.
٦٠ جامعة منها ٦٠ جامعة منها ٦٠ إلى  ١٠٠ وأشــار نوفولي إلى أن هناك ما يقارب ١٠٠ وأشــار نوفولي إلى أن هناك ما يقارب ١٠٠
7٠ جامعة حكومية تضم مليونا وستمائة طالب وطالبة يدرسون 
١ عضو هيئة تدريس أي ان لكل ١ عضو هيئة تدريس أي ان لكل 3١ طالبا  ٠٠فــي إيطاليا، وهناك ٠٠فــي إيطاليا، وهناك 5١8٠٠
الوطالبــة هناك عضو هيئة تدريس مقابــالوطالبــة هناك عضو هيئة تدريس مقابــال لهم، كما أنه مت تصميم 
الدراسات العليا لكي حتاكي املوجة العاملية وتداخل التخصصات.

قسم املكتبات واملعلومات
ً عاماً عاماً  احتفل بإجنازات 20

ثامر السليم

نظم قسم علوم املكتبات واملعلومات في كلية العلوم االجتماعية 
٢٠بجامعة الكويت احتفالية صباح امس مبرور ٢٠بجامعة الكويت احتفالية صباح امس مبرور ٢٠ عاما على انشاء القسم.

وهنأ مدير جامعة الكويت د.حسني االنصاري أعضاء قسم علوم 
املكتبات واملعلومات في كلية العلوم االجتماعية على االجنازات التي 
حققوها على مدى السنني املاضية، مبينا ان خريجي القسم تبوؤا 
مناصب كبيرة في الدولة وأيضا جنح القســم في ســد احتياجات 

سوق العمل من القياديني.
وأضاف د.االنصاري ان قســم علوم املكتبات واملعلومات خالل 
مســيرة االجنازات شارك في الكثير من اللجان العلمية سواء على 
مستوى الكويت والدول العربية والعاملية من خالل حضور املؤمترات 
وتقدمي االوراق العلمية املهمة. وقال: انا كجزء من هذا القسم أفتخر 
بأنه من افضل االقسام العلمية في الدول العربية بشهادة اجلميع، 
ويعتبر االعلى بني االقســام العلمية في النشــر العلمي باجلامعة، 
متوجها بالشكر اجلزيل لألساتذة احلاضرين من دول مجلس التعاون 
لهذا احلفل. واثنى د.االنصاري على جهود العاملني في القســم من 
القدامى واحلاليني، مؤكدا اننا اســتفدنا من جتاربهم العريقة التي 
كانت رؤية مستقبلية لتطوير القسم، مشيدا بجهود القائمني على 
هذا احلفل ومشاركة مؤسســات الدولة العلمية من خالل املعرض 
املصاحب لالحتفالية. من جانبه، عبر عميد كلية العلوم االجتماعية 
د.حمود القشــعان عن فرحته بالعــرس الدميوقراطي في الكويت 
وأيضا بقسم املعلومات واملكتبات وبالكلية التي انطقلت منها شرار 
التعليم العالي في الكويت، مشيرا الى ان العلم يحتاج الى معلومة 
ومهــارة، وأفتخر أن اقول: ان النظام املعلومات في جامعة الكويت 
يعتبر األول من بني اجلامعات اخلليجية والعربية ألن ميلك وسيلة 

تواصل مع جميع املكتبات العاملية.

د.حسني األنصاري ود.حمود القشعان مع احلضور في احلفل 

جمل�س الإدارة

مزدوجي  الكرام  اجلمعية  م�ساهمي  ال�سادة  جميع  على 

الع�سوية مع جمعيات اأخرى تعديل اأو�ساعهم القانونية 

وذلك خالل اأ�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

ويف حالة عدم مراجعة اجلمعية من ال�سادة الذين تنطبق 

بت�سوية وتعديل  الزدواجية ومل يقدموا ما يفيد  عليهم 

اآ�سفـــــًا  الإدارة  جملـــــ�س  �سي�سطــــر  القانــــونــــي  و�سعهم 

اإلـــى �سطب ع�سويتهم مــــن اجلمعيــــة التــــزامًا بالقرارات 

الوزاريـــــة املنظمة لعمــــل التعاونيات.

جمعية قرطبة التعاونية
اإعـــالن

من لقاء سمو الشيخ ناصر احملمد مع الرئيس السويسري بحضور الوفد املرافقحديث باسم بني سمو الشيخ ناصر احملمد الرئيس يوهان شنايدير

الرئيس السويسري 
زار ناصر احملمد

سمو الشيخ ناصر احملمد مرحبا بالرئيس يوهان شنايدير أمان في قصر الشويخ

جانب من زيارة الرئيس يوهان شنايدير أمان إلى سمو الشيخ ناصر احملمد في ديوانه

الشيخ صباح ناصر احملمد والشيخ خالد البدر في استقبال الرئيس السويسري سمو الشيخ ناصر احملمد مستقبال الرئيس شنايدير 

قام الرئيس السويســري 
يوهان شنايدير أمان رئيس 
االحتاد السويسري الصديق 
عصر أمس بزيارة الى سمو 
الشــيخ ناصر احملمــد وذلك 

بديوانه في قصر الشويخ.
حضر اللقاء رئيس بعثة 
املرافقة املستشــار  الشــرف 
بالديــوان األميــري محمــد 

عبداهلل ابواحلسن.




