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الجامعــــة
والتطبيقي

بحضور عميد كلية العلوم االجتماعية في جامعة الكويت د.عبدالرضا اس���يري تعقد كلية العلوم 
االجتماعية مؤمترا صحافيا حول مركز دراس���ات املرأة والذي يعد االول من نوعه داخل الكويت وعلى 
املس���توى االقليمي وذلك في متام الس���اعة 12.30 من ظهر اليوم في القاعة الدولية – باحلرم اجلامعي 

بالشويخ.
يذكر انه سيتم عقد لقاء تنويري خاص بحضور العديد من الشخصيات النسائية والرجال الذين لديهم 
اهتمام بقضايا وأمور املرأة وبالتعاون بني كلية العلوم االجتماعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وذلك 

في متام الساعة 10.00 صباح غد الثالثاء 8 اجلاري بالقاعة الدولية – باحلرم اجلامعي بالشويخ.

»العلوم االجتماعية« تعقد مؤتمرًا صحافيًا حول مركز دراسات المرأة اليوم

 توجه لفرض رقابة مالية
على جمعيات وروابط أعضاء هيئة التدريس

محمد الخالدي
علمت »األنباء« من مص���ادر مطلعة ان 
هناك توجها قويا لدى وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود لفرض رقابة 
مالية على مصروفات جمعيات وروابط اعضاء 
هيئة التدري���س والتدريب التابعة جلامعة 
الكوي���ت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وذلك بعد تزايد الشكاوى من وجود 
ش���بهات تعد على ميزانية تلك اجلمعيات 
والروابط او الصرف من ميزانيتها بصورة 

مخالفة وال تتعلق باالهداف املخصصة لها 
تلك امليزانيات من قبل الوزارة. يذكر ان جميع 
التدريس  جمعيات وروابط اعض���اء هيئة 
س���واء في جامعة الكوي���ت او »التطبيقي« 
لديها مكاتب تدقيق للحسابات تراقب وتوثق 
مصاريفها، كما انها تخضع للمحاس���بة في 
اجلمعية العمومي���ة، اال ان توجه الوزيرة 
بفرض تدقيق اضافي من قبل موظفني تابعني 
لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي يشهد 

موافقة ودعما من عدة اطراف.

 بوشهري: سنعمل على تحقيق المزيد
من المكتسبات الطالبية للدارسين في أميركا

إعداد تقرير حول ترشيد استهالك المياه 
في الكويت على مختلف المستويات

جمعية الهندسة نظمت دورة هياكل البيانات

اتحاد الطلبة في أميركا شكل هيئته اإلدارية

في إطار التواصل بين محافظة حولي وكلية الهندسة

عبداهلل بوشهري

سالم الدالل

د.حسني عوض

م.أروى العبدالرزاق

م. رعد الصالح

د.بهيجة بهبهاني د.أحمد األنصاري

عبداهلل الفارس

أحمد اللوغاني

في الواليات املتحدة األميركية مبا 
يضمن للطالب تيسير احلياة في 
أجواء الغربة والعودة بأكبر قدر 
ممكن من االستفادة والشهادات 
العليا التي يخوضون فيها سوق 
العمل الكويتية بعد التخرج، هذا 
وستعمل الهيئة االدارية بتحقيق 
كل ما ورد في البرنامج االنتخابي 
»الرؤية« والذي سرد بالتفاصيل 
الدقيق���ة رؤية طلب���ة وطالبات 
الواليات املتحدة األميركية ملا يجب 
ان يعم���ل ألجله احتادهم والتي 
استشففناها من خالل جوالتنا 
وزياراتن���ا للم���دن والوالي���ات 

االميركية املختلفة.
وفي اخلتام اضاف بوشهري ان 
الهيئة االدارية احلالية اعلنت عن 
التشكيلة اجلديدة برئاسة احمد 
العثمان  اجلوعان وعبدالوهاب 
كنائب رئيس وعبدالرحمن البحر 
نائب رئيس للش���ؤون الطالبية 
وعبداهلل بوش���هري أمينا للسر 
ومحمد الكاظمي أمينا للصندوق 
وصفية العجالن مديرا للعالقات 
العامة واإلع���الم وأحمد معرفي 
رئيس���ا للجنة اإلعالمية وبسام 
الكندري رئيسا للجنة الطالبية 
الس���بيعي رئيسا للجنة  وفهد 

الثقافية.

االستهالك الذي لم يعد خيارا بل 
بات ضرورة ملحة في بلد مثل 

الكويت ومن أهمها:
1 � التوعية بأهمية ترش���يد 
اس���تهالك املياه عل���ى مختلف 
املس���تويات وخصوص���ا لدى 

أصحاب الدخول املرتفعة.
2 � اهتمام رب األسرة بشكل 
مباشر باألنش���طة ذات الصلة 
باالس���تخدام اخلارجي للمياه 
حيث ثبت ان املنازل التي يقوم 
فيها اح���د افراد االس���رة بهذه 
االنش���طة ينخفض االستهالك 

بنسبة %25.
3 � ايجاد آلية أفضل لتقدير 
القيم���ة املادي���ة الت���ي يدفعها 
املستهلك للمياه حيث ميكن من 
انتباه املس���تهلك  خاللها جذب 

لترشيد االستهالك.
4 � تش���جيع استخدام الدلو 
كوسيلة أساسية لغسيل السيارات 
واالبتعاد عن استخدام اخلرطوم 
حيث ثبت ان اس���تخدامه يقلل 

الهدر بنسبة %68.
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استخدام املياه لدى املستهلك.

الذين أثبتوا كما في كل عام دعمهم 
ورعايتهم لشباب الكويت باالضافة 
الى ضي���وف املؤمتر الذين أكمل 
حضورهم جناح املؤمتر وقرب 
للطلبة املس���افة ب���ني الواليات 
املتحدة األميركية والكويت ليدلوا 
بدلوهم في انشطة املؤمتر حول 
كل من شأنه قيادة بلدنا الغالي 

الكويت الى نهضة جديدة.
هذا وأك���د أمني س���ر الهيئة 
االدارية اجلديدة عبداهلل بوشهري 
ان االحتاد هذا العام سيقوم بكل ما 
أوتي من طاقة وامكانيات بالعمل 
على حتقيق املزيد من املكتسبات 
الطالبية األكادميية منها واملعيشية 

الهدر  والتوعية ولتحديد كمية 
م���ن املياه العذب���ة الناجتة من 
سوء االس���تخدامات اخلارجية 

للمنازل.
وقد اعتمد البحث الذي أشرفت 
عليه د.رواء اجلاراهلل مبشاركة 
40 طالب���ا وطالب���ة من قس���م 
الهندسة املدنية بكلية الهندسة 
على محورين، االول تقدير كمية 
املياه املهدرة في غسيل السيارات 

والثاني غسل باحات املنازل.
وقد أوصى التقرير بترشيد 

آالء خليفة
اعلن رئيس اللجنة الطالبية ورئيس اللجنة الرياضية بجمعية 
الهندس���ة والبترول احمد اللوغاني ع���ن اقامة اللجنة الطالبية 
بجمعية الهندس���ة والبترول دورة االمتحان األول لمادة هياكل 
البيانات، لقسم هندسة الكمبيوتر، مشيرا الى ان الدورة تقدمها 

الجمعية لطلبة وطالبات الكلية مجانا.
واضاف اللوغ��اني ان ه�ناك دورات علمية عدي�دة س�تقدمها 
الجمعية من منطلق خدمة طلبة وط��البات الكلية، الفت�ا الى ان 
الدورات التي تقيمها جمعي��ة الهن��دس���ة وال�بترول ال تقتص�ر 
على المواد المش�����تركة فقط بل تش���مل مواد األقس��ام ايضا، 
متوجها بالش���كر الجزيل للج�نة الط���الب والبحث العلمي في 
جم�عية المهندسين الكويتية على التعاون مع جمعية الهندسة 

والبترول.

آالء خليفة
الوطني لطلبة  أعلن االحتاد 
الكوي���ت � فرع الواليات املتحدة 
األميركية )nuks.org( عن تدشني 
النقابي  اعمال االحت���اد للع���ام 
2010/2009 بإصدار بيان افتتاحي 
شكر فيه جميع من أولى الهيئة 
االداري���ة الثقة في قيادة االحتاد 
لعام نقابي جديد، كما شكر االحتاد 
ال���� 197 طالبا والذي���ن تكبدوا 
عناء السفر ملكان املؤمتر لإلدالء 
بأصواتهم واملشاركة في العرس 
الدميوقراطي ولكن تعسف جهات 
في ممارسة صالحياتها والعمل 
ملصالح انتخابية ضيقة من جهات 
اخرى حالت بينهم وبني املشاركة 
العملية االنتخابية، فيأسف  في 
االحتاد لوقوع عراقيل كهذه من 
شأنها تعكير اجلو الدميوقراطي 
الذي تتسم به املؤمترات السنوية 
التي يقيمه���ا االحتاد، ومع ذلك 
فقد قدم االحتاد شكره وامتنانه 
جلميع هؤالء الطلبة ملشاركتهم 
في املؤمتر وتكبد عناء الس���فر 
ملشاركة الطلبة والطالبات انشطة 
املؤمتر الس���نوي والتي ضمنت 
انشطة وبرامج كثيرة من السياسة 
والثقافي���ة والرياضية وغيرها، 
كما ش���كر االحتاد رعاة املؤمتر 

في إطار التواصل القائم بني 
محافظة حولي واجلهات العلمية 
والتعليمية وف���ي ظل االهتمام 
بش���ؤون البيئة ب���ادر محافظ 
الفارس  الفريق عبداهلل  حولي 
بالتعاون م���ع جامعة الكويت � 
كلية الهندس���ة والبترول قسم 
التطوير املهني في اعداد تقرير 
فني للخدمات االستشارية بشأن 
دراس���ة »تقدير كمية الهدر في 
املياه لدولة الكويت« والتي نحن 
في امس احلاجة اليها ألننا نعد 
من أش���د الدول ندرة في املوارد 
الطبيعي���ة للمي���اه واالعتماد 
الكل���ي على محط���ات التحلية 
والتي وصلت الى اقصى طاقاتها 
االستيعابية في السنوات األخيرة، 
ويرجع ذلك الى ان ارتفاع معدل 
استهالك الفرد من املياه يعد من 
أعلى معدالت االستهالك العاملية 
لذا حتم علينا التفكير في دراسة 
علمية باستخدام املناهج الهندسية 
واإلحصائية لترشيد االستهالك 
مع وجود معلومات استنتاجية 
علمية حقيقي���ة ميكن االعتماد 
عليه���ا لوضع خط���ط التنمية 

األنصاري: فتح باب االلتحاق بالكليات والمعاهد 14 الجاري
واستمرار التسجيل المبكر لطلبة »التطبيقي« األسبوع المقبل

ان  الى  واش���ارت د.بهبهاني 
الكلية تتابع بصورة مستمرة 
التقني���ات احلديثة في مجال 
املعلوم���ات واالتصاالت، كما 
ان الهيئة التدريسية تستخدم 
التقنيات احلديثة في ش���رح 
احملاض���رات والتواصل مع 
نظرائهم في اجلامعات العربية 
والعاملية وفي مج���ال اعداد 
البحوث العلمية واملشاركة في 
العلمية، باالضافة  املؤمترات 
الطلبة في  الى تواصلهم مع 
مس���ارهم االكادميي، وكذلك 
تتطل���ع الكلية الى اكس���اب 
الطلب���ة املهارات االساس���ية 
في التواص���ل مع اجلديد في 
مجال التقنية احلديثة، حيث 
ان عملية التسجيل في املقررات 
الدراسية والسحب واالضافة 
والتحوي���ل تتم باس���تخدام 
الكمبيوت���ر، وكذل���ك يقوم 
الطالب والطالبات في معظم 
املقررات الدراسية بعمل عرض 
التي قاموا  العلمية  للبحوث 
بها باس����تخدام احلاسوب، 
وكل هذه االم���ور تهدف الى 
اكس���اب الطالبة القدرة على 
التعلم الذاتي واالعتماد على 
النفس والتواصل مع التقنيات 
احلديثة للحصول على العلوم 

اجلديدة.

محمد هالل الخالدي
القب����ول  اعلن����ت عم����ادة 
والتس����جيل في الهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيقي والتدريب 
عن بدء التسجيل املبكر للفترة 
االولى للطالب املستمرين في 
الكليات التطبيقية، حيث بدأت 
كلية التربية االساسية )بنني � 
العلوم الصحية  بنات( وكلية 
)بنني � بنات( وكلية الدراسات 
التكنولوجية )بنات فقط( امس، 
ويستمر الى اخلميس 10 اجلاري 
عل����ى ان تبدأ الفت����رة الثانية 
اعتبارا من االحد 13 اجلاري الى 
اخلميس 17 اجلاري لطلبة كلية 
الدراسات التجارية )بنني � بنات( 
وكلية التمريض )بنني � بنات( 
وكلية الدراسات التكنولوجية 

)بنني فقط(.
يذكر ان العمادة تستعد لتلقي 
الراغبني في  الكويتيني  طلبات 
التسجيل بالهيئة للفصل الدراسي 
2009 � 2010 م����ن احلاصل����ني 
العامة  الثانوية  على ش����هادة 
او ثانوي����ة املقررات او ثانوية 
املعهد الديني وما يعادلها ولم 
يسبق لهم القبول في الهيئة او 
تقدموا ولم يتم قبولهم بالهيئة 
اعتبارا م����ن االثنني املقبل عن 
www.paaet. طريق موقع الهيئة

edu.kw باالضافة الى الطالب غير 

كان هذا هو منطلقهم وتكسبوا 
ألقربائهم إبان توليهم عضوية 
الرابطة ونفعوهم من املال العام 
سواء بالتعيني أو بااللتفاف على 
أموال الرابطة ليكيلوا االتهامات 

املزيفة للشرفاء.
وأك���د م.الصال���ح اننا في 
الرابطة على أهبة االس���تعداد 
لفرد جميع اجتماعات وقرارات 
أمام  الهيئ���ة االدارية  أعضاء 
أعض���اء اجلمعي���ة العمومية 
لنب���ني للمفس���دين ان الكتلة 
األكادميية امنا تس���عى لرفع 
الظلم واالجحاف في احلقوق 
والدفاع عن قضايا أعضاء هيئة 
التدري���س ف���ي الهيئة ال غير 

وأفعالنا تسبق أقوالنا.
داعيا املفسدين واملشككني 
ف���ي نزاه���ة أعض���اء الكتلة 
األكادميية والهيئ���ة االدارية 
في الرابطة الى ان يلتفتوا الى 
التي  التطلعات واالجن���ازات 
من املفترض ان يحققوها وان 
يقدموا برامجهم بدال من رمي 
الشائعات على الشرفاء والبينة 

على من ادعى.

وتأهيل مبادري املشروعات 
الصغيرة ودعم العمل احلر، 
واشارت الى انه متت اضافة 
اجلانب العملي للحملة بحيث 
يكون هناك عرض حي خالل 
احملاض���رات مله���ن حرفية 
بس���يطة وممتعة في الوقت 
نفسه، والذي ميكن الطالبات 
من ان يكون لهن مشروع أو 
هواية يكتشفن بها قدراتهن 

في مجال العمل احلر.

محمد هالل الخالدي
أعلنت مسؤولة التدريب لدى 
حاضنة الشويخ احلرفية م.أروى 
العبدالرزاق أن احلاضنة تعتزم 
إطالق حمل���ة Start بالتعاون 
مع معهد السياحة والتجميل 
العامة للتعليم  التابع للهيئة 
التطبيقي والتدريب، موضحة 
أن احلملة تس���تهدف طالبات 
املقبالت على  العامة  الثانوية 
التخرج، وذلك ألهمية التوجيه 
في هذه املرحلة احلرجة لتحديد 
توجه���ات األبناء نحو وظيفة 

املستقبل.
وأكد م.العبدالرزاق ان احلملة 
العمل  تهدف لتوضيح أهمية 
احلر وأهم املزايا والعقبات التي 
قد تواجه املس���تثمر الصغير 
في بدايته، كما توضح احلملة 
طبيعة متطلبات سوق العمل 
احلالية م���ن أعمال حرفية أو 
جتاري���ة وتعطي نب���ذة عن 
املنافس���ة الس���وقية احمللية، 
باالضاف���ة ال���ى توضيح دور 
حاضن���ات األعمال ف���ي اعداد 

ديوانية وصالة تسلية جديدة 
بـ»الدراسات التكنولوجية«

محمد المجر
اوضح نائب رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب لش����ؤون الكليات عبداهلل العجمي 
ان االحتاد بص����دد افتتاح ديوانية وصالة تس����لية لطلبة كلية 
الدراس����ات التكنولوجية لتوفير اجلو املناسب لهم ومساعدتهم 
على التحصيل العلمي من خالل توفير تلك اخلدمات واالستفادة 

منها في الترفيه عن الطلبة.
واوضح العج�مي ان افتتاح ت�ل����ك الديوانية وتوف�ير ص�الة 
لل�تس����لية يأت����ي في اطار خط����ة وضعها االحت����اد لتوفير هذه 
اخلدم����ات للطلبة للترفيه عنهم وحتى تكون متنفس����ا لهم فيما 

بني احملاضرات.

ان أجندتنا تثبت صحة أقوالنا 
خاصة ان ما أدلى به أمني السر 
كشف النقاب عن بعض املفسدين 
الذين يتوهون الرأي بكالم كاذب 
ومزيف، نافيا م.الصالح ان تكون 
الرابطة قد حتملت نفقة أي قضية 
شخصية مرفوعة ضد د.حسني 
ع���وض وامنا قضايا يدافع فيها 
عن حقوق أعضاء هيئة التدريس 

والذي هو أحدهم.
واضاف نائب رئيس الرابطة 
ان مطلقي الشائعات امنا يسعون 
من وراء ذلك الى كسب األصوات 
ف���ي االنتخاب���ات املقبلة ال غير 
والتشكيك بنزاهة أعضاء الكتلة 
األكادميية والسبب تغطيتهم على 
إفالس برامجهم االنتخابية غير 
املوجودة أصال والس���عي وراء 
اطالق عب���ارات كاذبة حترض 
األكادمييون ضد أعضاء الرابطة 
الذين لم يألو جهدا في الدفاع عن 

قضايا وحقوق األكادمييني.
واوض���ح اننا ال نهرول وراء 
مكاسب ش���خصية أو مادية أو 
مناصب اشرافية كما يفعل البعض 
من الذي���ن أهدروا املال العام ان 

استنكر نائب رئيس رابطة 
التدريس للكليات  أعضاء هيئة 
التطبيقية م.رعد الصالح احلملة 
التشويهية املغرضة التي يشنها 
الرافضني  الشرفاء  البعض ضد 
للفساد املدافعني عن حقوق أعضاء 
هيئة التدريس في الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي.
وقال ان الشائعات التي ادعى 
فيها البع���ض ان الرابطة تهدر 
املال العام وتتكسب منه ال متت 
للحقيقة بأي صلة، مؤكدا ان أروقة 
الرابطة مفتوحة على مصراعيها 
جلميع أعض���اء هيئة التدريس 
وكذلك املرش���حون النتخابات 
عضوية الرابط���ة، الفتا الى ان 
مسيرة الرابطة والكتلة األكادميية 
واضح���ة، مبينا ان الش���مس ال 
تغطى بغربال وان احلقائق تكشف 
الزيف والشائعات،  الستار عن 
موضحا ان الرابطة إن ناش���دت 
أو طالبت فإنها متتلك املستندات 
التي تثبت أحقية أعضائها فيما 

تطالب به وتدافع عنه.
وشدد م.الصالح على توخي 
احلذر من الفتنة والشائعات التي 
يراد من ورائها تكسب األصوات ال 
غير، داعيا من ميتلك الشجاعة ان 
يرينا صحة ما يدعيه من تنفعنا، 
مشيرا الى ان ما يشاع حول حتمل 
أتعاب مكاتب  الرابطة لتكاليف 
احملاماة في الدعاوى املرفوعة ضد 
أمني سر الرابطة د.حسني عوض 
والذي بنينّ قضاؤنا النزيه براءته 
مما نسب إليه من تهم باطلة نسبت 
إليه جراء الدفاع عن حقوق أعضاء 
هيئ���ة التدريس وليس���ت تهما 
تخص شخصه كمواطن، مؤكدا 
ان ذلك مثبت ومقيد في جلسات 
اجتماعات الهيئة االدارية السيما 

اضافة الى رئيس مكتب التسجيل 
مببن���ى الكلية )بن���ات( خولة 
احملارب ورئيس مكتب النشاط 
والرعاية الطالبية خالدة الفضالة، 
حيث مت اعداد تصور الستحداث 
صفحة طالبية الكترونية تضم 
االرش�ادات العامة وبنود الالئحة 
الطالبية، باالضافة الى بنك اسئلة 
للطلبة على الصفحة، ومن ثم 
مت تشكيل جلنة ثانية برئاسة 
د.علي النجادة من قسم التصميم 
الداخلي تقوم حاليا بالتنسيق 
مع رؤس���اء االقس����ام العلمية 
واملكاتب النوعية وادارة احلاسب 
اآللي العداد محت���وى صفحة 
الكلية على ش���بكة املعل�ومات 
باللغتني العربية واالجنليزية، 

واملعلومات االساسية لالقسام 
العلمية، حي���ث حتتوي على 
اسماء اعضاء هيئة التدريس بها 
وسيرهم الذاتية واسماء املقررات 
التخرج  الدراس���ية بصحائف 
الدراسية،  املقررات  وتوصيف 
كما حتتوي الصفحة على تعريف 
باملكاتب النوعية واختصاصاتها 
ومناذج للمهام العلمية واجراء 

البحوث والتفرغ العلمي.
واشارت د.بهبهاني الى انه مت 
تشكيل جلنة بهذا الشأن باشراف 
عميدة الكلية وعضوية رئيس 
التدريس  املناهج وطرق  قسم 
د.شافي احملبوب ود.محمد بهزاد 
ود.فؤاد شعبان، وهما من اعضاء 
العلوم،  التدريس بقسم  هيئة 

الكويتيني من الفئات املسموح لها 
بالتقدم للهيئة وطالب التحويل 
الداخلي بني كليات الهيئة وتغيير 

التخصص.
الى ذلك، اشادت عميدة كلية 
التربية االساسية في الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
بالدع���م  د.بهيج���ة بهبهان���ي 
الكبي���ر الذي تتواصل به ادارة 
احلاسب اآللي بالهيئة برئاسة 
سالم الدالل الستحداث صفحة 
لكلية التربية االساسية ضمن 
العامة للتعليم  الهيئة  صفحة 
التطبيقي والتدريب على شبكة 
املعلومات )االنترنت(. وذكرت 
د.بهبهاني ان هذه الصفحة هي 
اعالم وتعريف ب���كل البيانات 

استحداث صفحة »التربية األساسية« على شبكة اإلنترنت

الصالح: نرفض التشكيك بنزاهة أعضاء الكتلة 
األكاديمية والهيئة اإلدارية لرابطة »التطبيقي«

 حاضنة الشويخ الحرفية
»Start« تطلق حملة

الرابطة لم تهدر المال العام أو تتكسب منه

الطلبة املتدربني خالل جولتهم

الطواري: نشر الوعي لدى الشباب 
بأهمية المشروعات الصغيرة

محمد هالل الخالدي
صرح مسؤول قس����م التدريب بحاضنة الش����ويخ احلرفية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب م.عبداهلل الطواري ان احلاضنة قد بدأت برنامجها 
التوعوي لهذا العام بتنظيم زيارات لطلبة كليات ومعاهد الهيئة ملوقع احلاضنة 
في منطقة الش����ويخ، وتهدف هذه الزيارات ال����ى توعية الطلبة باخلدمات التي 
تقدمها احلاضنة لهم بعد تخرجهم، مش����يرا الى قيام مجموعة من طلبة املعهد 
العال����ي للطاقة برفقة رئي����س املكتب امليداني باملعهد م.محمد الش����يخ بزيارة 
حاضنة الشويخ احلرفية يوم االحد املوافق 2009/11/1، حيث مت تقدمي محاضرة 
له����م عن اخلدمات التي تقدمها احلاضنة خلريج����ي الهيئة، وأثناء هذه الزيارة 
التقى الطلبة مبجموعة من املبادرين في احلاضنة حيث قاموا بدورهم بعرض 
جتاربهم الشخصية على الطلبة وتقدمي املشورة لهم، وأكد م.الطواري ان العمل 
مستمر في احلاضنة لنشر الوعي لدى الشباب بأهمية املشروعات الصغيرة لبناء 
مستقبلهم واالعتماد على النفس وحتقيق الطموحات الشخصية على املستوى 
املالي واالجتماعي، متاشيا مع اخلطة العامة للدولة لدعم الشباب لالجتاه للعمل 

احلر وعدم االعتماد على الوظائف احلكومية.


