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«الوطني» راعٍ بالتيني ملعرض «التطبيقي» الوظيفي

بنك الكويت الوطني وجمعية الهالل األحمر 
يوزعان «كسوة الشتاء» على ٥٠٠٠ عامل نظافة

فــي إطــار دعمه املتواصــل للطالب 
حديثــي التخرج فــي أولــى خطواتهم 
وحياتهــم املهنية، شــارك بنك الكويت 
الوطنــي كــراع بالتينــي فــي املعرض 
الســنوي الرابــع للفــرص الوظيفيــة 
والدراسية االفتراضي «أنت قدها» والذي 
نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريــب وعقد افتراضيا من ٢١ حتى 

٢٥ نوفمبر.
ومتيــز املعرض الذي شــهد العديد 
من ورش العمل بإتاحة الفرصة جلميع 
الطلبة املبتعثني خارج الكويت وجميع 
األشخاص حول العالم في زيارة املعرض 
واملشاركة به واالستفادة من ورش العمل. 
كما ضم العديــد من اجلهات التعليمية 
واجلامعــات اخلاصة لتوجيــه الطلبة 
اخلريجني واملتوقــع تخرجهم وحتديد 
املسارات املطلوبة من قبل سوق العمل.

وبهذه املناسبة، قال مدير عام املوارد 
البشرية ملجموعة بنك الكويت الوطني 
عماد العبالني: «تعد مشاركتنا في هذا 
املعرض تأكيدا على تكريس دور البنك 
كأحــد أكبر الداعمني للكــوادر الوطنية 
الشابة وتأهيلهم لسوق العمل وتعريفهم 
مبتطلباتهم واحتياجاتهم من أجل حتديد 

مساراتهم املهنية مستقبال».
وأضاف أن املعرض يعد من املناسبات 
الهامة واملواتية لعرض الفرص الوظيفية 
لدى بنك الكويت الوطني أمام الشباب من 
ذوي املهــارات واملواهب الواعدة إضافة 
على كونه فرصة مميزة لتقدمي خدمات 
تثقيفية وتنويرية تساعد ومتكن الشباب 
الباحثني عن فرص عمل في القطاع اخلاص 
من أجل اســتيعاب فكرة العمل بالقطاع 
املصرفي بشــكل أفضل ومساعدتهم في 
اتخاذ القرار املناســب بشأن مستقبلهم 

الوظيفي.
وأكد العبالني أن اخلريجني يشكلون 
رافدا مهما بالنســبة للبنك الســتقطاب 
للمواهب فهم يساهمون في أجندة التغيير 

قام بنــك الكويت الوطني 
وجمعية الهالل األحمر الكويتي 
بتوزيع حقيبة شــتوية على 
٥٠٠٠ عامل نظافة، وذلك ضمن 
حملة كسوة العمال الشتوية 
التي يدعمهــا البنك في إطار 
الشراكة والتعاون املتواصل 

مع اجلمعية لدعم املجتمع.
وتســتهدف احلملــة دعم 
العمــال ذوي الدخل احملدود 
ومنحهــم مــا يحتاجون اليه 
من مســاعدات تقيهم من برد 
الشتاء القارص والتكيف مع 
فصل الشتاء. وتهدف احلملة 
الى دعم الفئات احملتاجة في 
املجتمع كنــوع من التعاطف 
والتضامن االجتماعي، السيما 
عمال النظافة الذين يتعرضون 
للبرد وبالتالي املرض، وذلك 
حلمايتهــم وتســهيل عملهم 
واإلحساس بظروفهم والوقوف 
إلــى جوارهــم أســوة بباقي 

شرائح املجتمع.
وبهذه املناسبة، أثنى املدير 
في إدارة العالقات العامة في 
بنك الكويت الوطني يعقوب 
الباقر على الشراكة املستمرة 
التــي جتمــع بنــك الكويــت 
الهــالل  الوطنــي بجمعيــة 
األحمر الكويتي، وبالدور الذي 
تقوم به اجلمعية واملساعدات 
واملبادرات التي تقودها على 
املستوى اإلنساني واخليري.

وأوضح الباقــر ان حملة 
«كسوة الشتاء» لدعم العمال 
محــدودي الدخــل تهدف إلى 
توظيف إمكانياتها دعما لهم 

والتحول الكبير الذي يشهده البنك مبا 
لديهم من طاقات وإمكانيات حتتاج إلى 
توجيهها، فيما يوفر البنك بيئة فريدة في 
مجال التدريب والتطوير لصقل مهارات 
وبناء مسيرة مهنية احترافية ملوظفيه.

وأوضح أن التحول الناجح واملستمر 
لبنك الكويت الوطني يستمر في االعتماد 
على تنوع املواهب وجودتها. فلقد أثبتت 
القوة العاملة الفعالة أنها حتدث الفرق 
خالل الفترة األكثــر صعوبة في اآلونة 
األخيرة، كما ستســتمر في دعم ازدهار 

املؤسسات مستقبل.
وأضاف: نؤمن بأن جناحنا في الوطني 
مبني على جودة موظفينا، لذلك نحن نهتم 
بشدة مبوظفينا ونسعى جاهدين لترسيخ 
وتأكيد موقعنا كمؤسسة مفضلة للتعيني 
بني أوســاط الكويتيني حديثي التخرج 
باإلضافة إلى الباحثني عن مستقبل وظيفي 
واعد مبا يتميز به البنك من موارد وبرامج 
تواكب املعايير العاملية وتساهم في صقل 

مهارات وكفاءات الشباب.
وأشــار إلى أن البنك يفخر بترسيخ 
ثقافة التعلم داخل كافة إدارات املجموعة 
ملســاعدة موظفينا علــى التطور مهنيا 
وشــخصيا والتقدم في حياتهم املهنية، 

الفئات احملتاجة. حيث اختارت 
شريحة العمال من ذوي الدخل 
احملدود، معربة عن بالغ شكرها 
لبنك الكويت الوطني وتبرعه 
لدعــم هذه الفئة من شــرائح 

املجتمع في الكويت.
عــن  الشــطي  وأعربــت 
تقديرها لتبــرع بنك الكويت 
الوطني، والتعاون املثمر مع 
اجلمعيــة، ودعمــه املتواصل 
جلهودهــا فــي كل مجــاالت 
الرعاية االجتماعية الصحية 

والتعليمية واملجتمعية.
وقالــت إن بنــك الكويت 
الوطنــي أبــرز مســاهم فــي 
املســؤولية االجتماعيــة مع 
الهالل األحمر الكويتي وقدم 
مبادرات مجتمعية وتبرعات 
مختلفــة لدعــم العديــد من 
التــي  املشــاريع اإلنســانية 

تنظمها اجلمعية.

لذلك جعل البنك التعلم عنصرا أساسيا 
في اســتراتيجية املوظفني. كما يســعى 
جاهدا خللق جتربة تعلم جذابة وشخصية 
ومتنوعة في متناول جميع املوظفني، وفي 
كل مرحلة من مراحــل حياتهم املهنية. 
كما يستكشف باســتمرار طرقا جديدة 
لتقدمي التعلم جلعله أكثر مالءمة ملوظفينا 
وملساعدتهم على وضع املواد املكتسبة 

موضع التنفيذ.
وزاد العبالني أن الوطني يفخر بكونه 
أكبر مؤسسات القطاع اخلاص الكويتي 
توظيفا للعمالة الوطنية بنســبة تبلغ 
٧٤٫٣٪، مشيرا إلى أن البنك يحافظ على 
دوره التاريخي ومسؤوليته املجتمعية 
بتوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية، 
فرغم جائحة كورونا حافظ البنك على 
دوره التاريخي ومسؤوليته املجتمعية 
بتوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية 
حيث مت توظيف أكثر من ٤٢٠ من الكفاءات 

الشابة الكويتية خالل عام ٢٠٢١.
وخالل املعرض، قدم مدير عام الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريب 
باإلنابة د. جاسم األنصاري درعا تكرميية 
إلــى عماد العبالنــي تقديرا لــدور بنك 
الكويت الوطني في دعم ورعاية املعرض.

وتأتي مساهمة بنك الكويت 
الوطنــي فــي هــذه املبــادرة 
انطالقا مــن التزامه بواجبه 
االجتماعي ومن حرصه على أن 
يوسع نطاق برامجه في مجال 
املســؤولية االجتماعية. وقد 
شارك متطوعو البنك الوطني 
في هذه احلملة، حيث عملوا 
على تعبئة وترتيب احلقائب 
وجتهيزها لتسليمها للعمال.

ويحافظ البنك على موقعه 
القيادي بني املؤسسات املصرفية 
في القطاع اخلاص على الصعيد 
اإلنساني، من خالل التزامه بدعم 
الهيئات واجلمعيات اإلنسانية 
واملبــادرات االجتماعيــة على 
اختــالف أهدافهــا علــى غرار 
جمعية الهــالل األحمر والتي 
لها بصمات إنسانية واضحة 
وتضطلع بــدور كبير في هذا 

املشروع.

مت تكرمي البنك على هامش املعرض لدعمه ورعايته احلدث

احلملة تستهدف دعم ذوي الدخل احملدود ومساعدتهم على الوقاية من البرد القارص

د.جاسم األنصاري يقدم الدرع التكرميية إلى عماد العبالني

د.هالل الساير مع فريق بنك الكويت الوطني خالل تدشني حملة «كسوة الشتاء»

ومتكينهم اجتماعيا والوقوف 
إلى جانبهم ومساعداتهم.

ولفــت الباقر إلــى أن بنك 
الكويت الوطني يحرص دائما 
على دعم املبادرات اإلنسانية 
ويعتز بأن يكون شريكا دائما 
جلمعيــة الهــالل األحمر. كما 
أن هذه املبادرة جزء ال يتجزأ 
من شراكتنا مع جمعية الهالل 
األحمر واســتمرار ملبادراتنا 
املجتمعية واخليرية املشتركة 
التــي تصــب باإلطار نفســه 
وتهــدف إلى دعــم احملتاجني 
داخل الكويت على مدار العام.

مــن جهتها، قالــت مديرة 
تنمية املوارد في جمعية الهالل 
األحمر الكويتي شيماء الشطي، 
إن مشروع كسوة العمال ٢٠٢١ 
يأتي في إطار سعي اجلمعية 
الدائم ألن يكون املســتفيدون 
مــن خدماتها اإلنســانية من 

«بوبيان» يرعى معرض «التطبيقي» الوظيفي

«الدراسات العليا» ورابطة تدريس التطبيقي  
توّقعان «بروتوكول» تعاون لدعم األعضاء «مناء» أقامت دورة في «اإلسعافات األولية»

«إيكيا» تستغني عن البالستيك في عبوات 
التعبئة والتغليف بحلول عام ٢٠٢٨

أعلن بنــك بوبيان عن 
دعمــه ورعايتــه ملعرض 
الفرص الوظيفية والدراسية 
الرابــع الذي الــذي أنطلق 
أمــس األول حتــت رعاية 
رعاية وزير التربية د.علي 
الهيئة  املضــف وتنظمــه 
التطبيقي  العامة للتعليم 
افتراضيا حتى  والتدريب 

٢٥ اجلاري.
وقال املدير التنفيذي في 
مجموعة املوارد البشرية في 
البنك خالد الرحماني «إن 

املعرض ميثل فرصة للمشاركة في الفعاليات 
التي من شأنها أن تزيد من معرفة الشباب 
السيما الذين على وشك التخرج أو حديثو 
التخرج بالعمل املصرفي بصفة عامة والعمل 
في بنك بوبيان على وجه اخلصوص كونه 

يتمتع ببيئة عمل مختلفة ومميزة».
وأضاف: «اننا في بوبيان نفتخر دائما 
كوننا األكثر جذبا للعمالة الوطنية مع توفير 
كافة السبل واإلمكانيات لهم من أجل صقل 
مهاراتهــم والعمل علــى تطويرها بجانب 
االرتقاء مبســتوى نشــر ثقافة االستثمار 
التكنولوجي بني الشباب الكويتي مبا يسهم 

في تعزيز التطور والنمو 
في التكنولوجيا واالبتكار 

لديهم».
وأوضــح الرحماني ان 
«بوبيان» يعتبر واحدا من 
أهم البنــوك التي يضعها 
الطموح  الكويتي  الشباب 
فــي أولوياتــه الوظيفيــة 
بســبب املناخ الذي يوفره 
البنــك للمزيد مــن اإلبداع 
واالبتكار وإطالق الطاقات 
الشابة، مؤكدا أن االهتمام 
باملوظفني وتنمية مواهبهم 
يأتي ضمن األولويات والقيم اخلمس لبنك 
بوبيان وهي «التركيز على العمالء، االهتمام 
باملوظفني، اإلبداع واالبتكار، النزاهة والعمل 

اجلماعي».
وأضــاف انــه مت مــن خــالل املعرض 
التواصل مع الشــباب الراغــب في العمل 
القطاع املصرفي عموما وبنك بوبيان على 
وجــه اخلصــوص، حيث مت تقدمي شــرح 
كامــل لهم عــن طبيعة العمل فــي بوبيان 
وما مييزها واختالفها عن بقية املؤسسات 
األخرى خاصة ما يتعلق بجانب دعم الشباب 

ومنحهم فرص االبتكار واإلبداع.

وّقــع رئيــس اجلمعية 
الكويتية للدراسات العليا 
العتيبي ورئيس  د.محمد 
رابطة التدريس د.يوسف 
العنزي، بروتوكول تعاون 
اســتراتيجي  مشــترك 
مع رابطــة أعضــاء هيئة 
التعليم  التدريس لكليات 
الهيئــة  التطبيقيــة فــي 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريب، بحضور كل من 

أمني سر رابطة التدريس د.بدر اخلضري، 
ونائب رئيس اجلمعية الكويتية للدراسات 
العليا د.مشــاري احلربــي، وذلك في مقر 

رابطة التدريس صباح أمس.
وبهــذه املناســبة، قال رئيــس اجلمعية 
الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي: 
إن البروتوكول يأتي في اطار جهود اجلمعية 
للتعاون املتبادل مع جهات الدولة ومؤسساتها 
املختلفة، وجمعيات النفع العام التي تسهم في 

االرتقاء باملستوى األكادميي والثقافي واملهني 
لألساتذة ومنتســبي اجلمعية، واحلاصلني 

على شهادات املاجستير والدكتوراه.
وأضــاف العتيبي ان البروتوكول يهدف 
إلى تعزيــز التعاون املتبــادل بني اجلمعية 
والرابطة والذي يشمل املشاركة في املؤمترات 
العلمية والتدريب واالستفادة من الدراسات 
والبحوث وتبادل اخلبرات العلمية واملهنية 

متى اقتضت احلاجة.

نّظمت مناء اخليرية بجمعية اإلصالح 
االجتماعــي دورة تدريبيــة فــي مجال 
اإلســعافات األولية لعدد من موظفيها 
بالتعاون مــع إدارة الطــوارئ الطبية 
فــي وزارة الصحــة، وذلــك ظهر أمس 
األحــد، في مقر منــاء اخليرية مبنطقة 
صباح السالم، وبحضور املدرب محمد 
اخلطيب، بهدف توعية املوظفني بخدمات 
اإلسعافات األولية والصحة املجتمعية 
ورفع كفاءتهم. وقام املدرب محمد اخلطيب 
بشرح موجز لتاريخ اإلسعافات األولية 

ومبادئها، وحتدث عن صفات املســعف وكيفية 
تعامله مع مختلف احلاالت الطارئة، ومت تدريب 
املوظفــني على كيفية قيــاس العالمات احليوية 
والتعامل مــع حاالت حوادث الســير واحلرائق 
وكيفيــة اإلخالء والنقل للمصابني، والتعامل مع 
حاالت احلروق واجلروح والصدمات والتدريب 

على اإلنعاش القلبي الرئوي.
وفي هذا الصدد، قال مدير العالقات العامة في 
مناء اخليرية وليد الكندري: إن الدورة شارك فيها 

أكثر من ٢٠ موظفا، وتســتهدف توعية املوظفني 
بخدمات الصحة املجتمعية والبرامج التدريبية 
لإلسعافات األولية، عالوة على تعريف املشاركني 
بكيفيــة فحــص املصابني مع األخــذ باإلجراءات 
الوقائية. وبني الكندري أن مثل هذه الدورات متثل 
أهمية جلميع العاملني في املؤسسات اخليرية، كونها 
تتعلق باحملافظة على حياتهم وحياة اآلخرين، 
فاهللا عز وجل يقــول: (ومن أحياها فكأمنا أحيا 

الناس جميعا) (املائدة: ٣٢).

متاشيا مع التزامها الثابت بإحداث تأثير 
إيجابي على كل من البشر والكوكب، قررت 
ايكيا االستغناء نهائيا عن استخدامات مادة 
البالستيك في كل حلول التعبئة والتغليف 
االســتهالكية لديها. عملية التخلص من 
البالستيك ســتتم على مراحل، تبدأ في 
العــام ٢٠٢٥ مع طرح املجموعة اجلديدة 
من منتجات ايكيا، لتكتمل بحلول العام 
٢٠٢٨. وهــدف ايكيا مــن قرارها هذا هو 
تقليــل النفايــات البالســتيكية، ووقف 
التلوث الذي تسببه على صحة اإلنسان 
والبيئــة، باإلضافــة إلــى تطوير حلول 
مبتكــرة للتعبئة والتغليف باســتخدام 
مواد معــاد تدويرها (صديقــة للبيئة) 

والطاقة املتجددة فقط.
التعبئــة والتغليف عنصر رئيســي 
في منوذج أعمال ايكيا، وعامل مســاعد 
جــدا في جعل منتجات ايكيا مســتدامة، 
آمنة عند نقلهــا من املعرض إلى املنزل، 
وأسعارها مقبولة وتناسب اجلميع. وللحد 
من النفايات البالستيكية ووقف التلوث 
الذي تســببه قــررت ايكيــا تقليل كمية 

البالستيك املستخدم في حلول التعبئة 
والتغليف لديها إلى حدها األدنى متهيدا 
للتخلص منها نهائيا. اليوم، البالستيك 
موجود بنسبة أقل من ١٠٪ فقط من احلجم 
اإلجمالي للمواد التي تستخدمها سنويا 

في إنتاج حلول التعبئة والتغليف.
ويقول إيريك أولسون، مدير عمليات 
التعبئة والتغليف في ايكيا - الســويد: 
إن االستغناء عن البالستيك في عبوات 
التغليف االســتهالكية خطوتنا الكبيرة 
التاليــة في رحلتنا نحــو تطوير حلول 
التعبئــة والتغليف واالعتماد فقط على 
املواد املتجددة واملعــاد تدويرها لتكون 
أكثر اســتدامة، ولتأكيد التزامنا بالعمل 
على احلد من التلوث الذي تســببه مادة 
البالســتيك على حياة البشــر والبيئة. 
التحــول ســيحدث علــى مراحــل خالل 
السنوات املقبلة، وسنركز بشكل أساسي 
على الــورق ألنه مادة متجــددة وقابلة 
إلعــادة التدوير على نطاق واســع وفي 
جميع أنحاء العالم، وسنســتخدم فقط 

الورق املعاد تدويره.

وليد الكندري: تستهدف توعية املوظفني بخدمات الصحة والبرامج التدريبية

خالد الرحماني

د. محمد العتيبي ود.يوسف العنزي ود.بدر اخلضري ود.مشاري احلربي جانب من الدورة التدريبية

العبالني: حريصون على دعم الكفاءات الوطنية  واالهتمام بالتوظيف واملستقبل املهني للشباب
مشاركتنا في املعرض تأكيد على تكريس دورنا كأحد أكبر الداعمني للكوادر الكويتية الشابة

طالب «األسترالية» أبدعوا

حصــل ٣ طلبة من الكلية األســترالية في الكويت على 
املركز الثالث في مسابقة برنامج اجلامعة االفتراضي خالل 
معــرض ومؤمتر أبوظبي الدولي للبتــرول ٢٠٢١ املقام من 

قبل جمعية مهندسي البترول.
أقيم برنامج اجلامعــة االفتراضي يومي األحد واالثنني 
١٤ و١٥ نوفمبر ٢٠٢١ بالتزامن مع املعرض واملؤمتر الدولي 
للبتــرول في أبوظبي الــذي أقيم في الفترة مــن ١٥ إلى ١٨ 

نوفمبر ٢٠٢١.
وتألف فريــق الكلية من ٣ طلبة في تخصص هندســة 
البترول، وهن: طيبة املجير األمغير، وأبرار علي عباس بن 
حسني، ونور مروان احلداد، حيث قاد الفريق أستاذ مساعد 
ورئيس قسم هندسة البترول لدى الكلية د.مرتضى السبع.

د.مرتضى السبع وطيبة املجير وأبرار علي عباس ونور احلداد

محمد الهاجري
ملعاجلة مشكالت 
مستشفى «النفطي»

أسامة أبو السعود

احتــاد  رئيــس  وجــه 
البتــرول وصناعــة  عمــال 
البتروكيماويــات محمد حمد 
الهاجري كتابا إلى وزير النفط 
ووزير التعليم العالي د.محمد 
الفارس لبحث املشاكل املتراكمة 

في مستشفى األحمدي.
وجــاء في الكتــاب الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منه «أنه عند إنشاء املستشفى 
النفطي كان  للقطــاع  اجلديد 
الغرض منه معاجلة السلبيات 
السابقة في املستشفى القدمي».
وطلب فــي كتابه حتديد 
اجتماع ملناقشة املواضيع التالية:

١- استمرار االزدحام وانتظار 
الصيدليــة رغم  الدور فــي 
مطالباتنا املتكررة بفتح جميع 

الصيدليات.
٢- صعوبــة احلصــول على 
مواعيد مبكرة للمرضى حيث 
تصل البعض منها إلى ٦ شهور 
فأكثر رغم وجود حاالت طارئة.

٣- عدم استكمال قسم الطوارئ 
لديهم من  لعــالج املرضــى 
املستفيدين من التأمني الصحي.

٤- اســتمرار نقــص الطاقة 
السريرية في األجنحة.

٥- إلغاء جناح الـ VIP وضمه 
إلى أجنحة املستشفى.

٦- تكويت الوظائف اإلشرافية 
في باملستشفى.

٧- إجبار املرضى على الذهاب 
املســبق إلى طــب العائلة في 
القــدمي حتــى  املستشــفى 
يتسنى لهم التحويل للعيادات 
التخصصية باملستشفى اجلديد 

وأخذ موعد جديد للمراجعة.

محمد حمد الهاجري

جمعيات نفع عام تتضامن مع د.صفاء زمان وتطالب 
بإنشاء جهاز خاص إلدارة املخاطر واألمن السيبراني

أصــدرت ٢٣ جمعيــة من جمعيات 
النفع العام بيانا مشــتركا أعربت فيه 
عن دهشــتها من استدعاء أمن الدولة 
لرئيسة مجلس إدارة اجلمعية الكويتية 
ألمن املعلومات وعضوة هيئة التدريس 
في كليــة العلوم احلياتية في جامعة 
الكويــت د.صفــاء زمــان، والتحقيق 
معهــا في النيابة العامــة على خلفية 
تصريحاتهــا حول األمــن املعلوماتي 
ضمن تخصصها، مطالبة في بيان لها 
بإنشــاء جهاز خــاص إلدارة املخاطر 
واألمن السيبراني ملواجهة أي حوادث 
تطرأ في املستقبل وفق النهج االستباقي 
بدال من التعاطي معها وفق ردات الفعل، 

وفيما يلي نص البيان:
فوجئنا كما فوجئ الكثيرون بخبر 
اســتدعاء أمن الدولة وحتقيق النيابة 
العامة مع د.صفاء زمان رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية الكويتية ألمن املعلومات 
وعضو هيئة التدريس في كلية العلوم 
احلياتيــة فــي جامعــة الكويــت إلى 
التحقيق على خلفية تصريحاتها حول 
األمن املعلوماتــي للكويت والتحقيق 
معهــا كمتهمة حــول ما أدلــت به من 
معلومات ضمن تخصصها، معتبرين 
أن هذا احلديث يؤثر على هيبة الدولة 
ويهز العالقات مع بلد شــقيق ويثير 

الذعر بني املواطنني.
وقال البيان: إننا إذ نأسف من عدم 
متتع اجلهات األمنية بالثقة الراسخة 
مبتانــة هيبــة الدولــة، أو أن يكــون 

تقديرها للعالقات مع الدول الشقيقة 
بهــذا الضعف، عوضا عن التعامل مع 
شخصية أكادميية بهذه الطريقة غير 
الالئقة، إننا نؤمن نحن جمعيات النفع 
العام املوقعة أدناه بأن حرية التعبير 
حــق كفلته املادة (٣٦) من الدســتور 
الكويتي واملادة (١٩) من اإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان.
وكم كنا نتمنى أن تتعامل اجلهات 
الشــكوى  التــي حركــت  احلكوميــة 
باملسؤولية املطلوبة وتوضح مالبسات 

املوضوع بكل شفافية وحيادية. وإن 
كنا نأمل بعدم املساس باملكانة العلمية 
للدكتــورة صفاء وإســقاط تلك التهم 
املوجهــة إليها، فإننــا ندعو احلكومة 
إلى إنشاء جهاز خاص إلدارة املخاطر 
واألمن السيبراني ليكون صمام أمان 
وطنــي ملواجهة أي حــوادث تطرأ في 
املســتقبل وفق النهج االستباقي بدال 

من التعاطي معها وفق ردات الفعل.
حفظ اهللا الكويت وشعبها من كل 

مكروه.

أكدت في بيان لها أن حرية التعبير حق كفله الدستور واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

اجلمعيات املوقعة على البيان
الثقافيــة االجتماعيــة  ١- اجلمعيــة 

النسائية
٢- جمعية اخلريجني الكويتية

٣- جمعية احملامني الكويتية
٤- رابطة االجتماعيني

٥- جمعية الشفافية الكويتية
٦- جمعية الدكتور الكويتية

٧- اجلمعية االقتصادية الكويتية
للتنميــة  الكويتيــة  اجلمعيــة   -٨

الدميوقراطية
٩- اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم 

األداء البرملاني
 ١٠- اجلمعية الكويتية للعمل الوطني

١١- جمعية الثقافة االجتماعية

١٢- اجلمعية الكويتية للتراث
١٣- جمعية اإلصالح االجتماعي

١٤- الرابطة الوطنية لألمن األسري
١٥- اجلمعية الكويتية جلودة التعليم
للخدمــة  الكويتيــة  اجلمعيــة   -١٦

االجتماعية
١٧- جمعية احلرية الكويتية
١٨- جمعية حماية املستهلك

١٩- اجلمعية الكويتية لإلعالم واالتصال
٢٠- اجلمعية الكويتية ألمن املعلومات

٢١- جمعية ريادة األعمال التنموية
٢٢- اجلمعية الكيميائية الكويتية

٢٣- اجلمعيــة الكويتيــة للتخطيــط 
االستراتيجي.


