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مجلس الوزراء أشاد بالنتائج اإليجابية للقمتني اخلليجيتني مع املغرب والواليات املتحدة

  تكليف اجلهات املعنية بتنفيذ توصية »اخلدمات العامة« بشأن سكن العزاب

بدورها اإلنساني وبأهمية البيئة 
واملناخ احمليط باإلنسان لضمان 
مستقبل أفضل لألجيال القادمة، 
وكذلك التزاماتها في مساندة اجلهود 
الدولية الرامية إلى مواجهة تأثير 
املتغيرات املناخية التي تشكل حتديا 
عامليا من أجل بلوغ مستويات أعلى 
من التخفيف ومستويات أفضل من 
التكيف.   ثم أحاط رئيس مجلس 
الوزراء بالنيابة ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد مجلس الوزراء 
بفعاليات اللقاء الذي استضافته 
الكويت يوم اخلميس املاضي بني 
األطراف اليمني����ة بحضور األمم 
املتحدة والذي جاء جتسيدا حلرص 
صاحب الس����مو األمير ومساعيه 
املبذولة إليجاد حل لهذا النزاع ضمن 
جهود حثيثة تبذلها جميع دول 
مجلس التعاون اخلليجي إلجناح 
مفاوضات السالم في شأن اليمن 
ترتكز على قرارات مجلس األمن 
الدولي واستئناف حوار سياسي 
شامل ينهي األزمة اليمنية املستمرة 
منذ عدة سنوات وكل ما من شأنه 
حتقيق األمن واالستقرار في اليمن 
وكافة دول املنطقة، خاصة في هذه 
املرحل����ة الدقيقة من تاريخ األمة 
العربية، وقد عبر مجلس الوزراء 
عن أمله ف����ي أن تتحقق النتائج 
املرج����وة في حقن الدماء اليمنية 
وعودة السالم واالستقرار في اليمن 

الشقيق. 
 ثم اطلع مجلس الوزراء على 
توصية جلنة اخلدم����ات العامة 

اإلنسانية إلى املناطق احملاصرة 
والتي يصعب الوصول إليها ووقف 
األعمال القتالية واحلاجة لالنتقال 
السياسي مع احلفاظ على مؤسسات 

الدولة.
 كما رحب القادة بوقف األعمال 
القتالية في اليمن وعبروا عن دعمهم 
له مناشدين كل األطراف اليمنية 
بااللتزام به وشددوا على أهمية 
التقدم في احملادثات اجلارية في 
الكويت، وناشدوا جميع األطراف 
اتخاذ الق����رارات الالزمة لتحقيق 
تسوية سياس����ية دائمة وشاملة 
وإدراكا للمعاناة اإلنسانية للشعب 
اليمن����ي وإعادة إعمار اليمن على 
املدى البعيد مبا في ذلك العمل على 
تكامله االقتصادي مع اقتصاديات 

مجلس التعاون.
 كما أكد اجلانبان على ضرورة 
حل الصراع اإلسرائيلي � الفلسطيني 
على أساس اتفاق سالم عادل ودائم 
يفضي إلى قيام دولة فلسطينية 
ذات س����يادة ومتماسكة جغرافيا 
تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل 

بأمن وسالم.
ومن جانب آخر فقد استعرض 
مجلس الوزراء نتائج مشاركة سمو 
رئيس مجلس الوزراء في مراسم 
التوقيع على االتفاقية العاملية حول 
املناخ التي اقيمت في نيويورك في 
األس����بوع املاضي ممثال لصاحب 
الس����مو األمير حفظه اهلل ورعاه 
والتي جاءت مشاركة الكويت في 
التوقيع على االتفاق إميانا منها 

وخدمة مصاحلهم املشتركة وخدمة 
قضايا األمة العربية. 

 كما استعرض مجلس الوزراء 
نتائج مشاركة صاحب السمو األمير 
ف����ي القمة اخلليجي����ة األميركية 
الثانية والتي أقيمت في الرياض 
يوم اخلمي����س املاضي بحضور 
أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول 
مجلس التعاون اخلليجي والرئيس 
باراك أوباما رئيس الواليات املتحدة 
األميركي����ة والتي مت فيها التأكيد 
على أهمية الشراكة االستراتيجية 
الدائمة بني اجلانبني الهادفة إلى 
حتقيق االستقرار واألمن واالزدهار 

للمنطقة.
 وقد مت استعراض التدابير التي 
اتخذت لتعزيز التعاون بني مجلس 
التعاون والواليات املتحدة األميركية 
وتعميق الشراكة بينهما، كما أعرب 
القادة ع����ن التزامه����م مبواجهة 
التحديات التي تش����هدها املنطقة 
واتخاذ املزيد من اخلطوات العاجلة 
لتكثيف احلملة لهزمية اإلرهاب 
وتخفيف حدة الصراعات اإلقليمية 
وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون 
على التصدي للتهديدات اخلارجية 
والداخلي����ة ومعاجلة األنش����طة 
املزعزعة لالستقرار والعمل للحد 
من التوترات اإلقليمية والطائفية 
التي تغذي عدم االستقرار، كما أكدوا 
على تضامنهم مع الشعب السوري 
وأهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس 
األم����ن 2254 القاضي بالس����ماح 
بالوصول الفوري للمس����اعدات 

مريم بندق

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي بعد ظهر أمس االثنني 
في قاعة مجلس الوزراء في قصر 
بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
بالنيابة ووزير اخلارجية الشيخ 

صباح اخلالد. 
 وبع����د االجتماع صرح وزير 
الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء 
الشيخ محمد العبداهلل مبا يلي: 

 اطل����ع املجلس في مس����تهل 
اجتماعه على الرسالة التي تلقاها 
صاحب السمو األمير من الرئيس 
فيليب فويا نوفيتش رئيس اجلبل 
األس����ود وقد تناول����ت العالقات 
الطيبة بني البلدين وأوجه تنميتها 

وتطويرها. 
 كم����ا رحب مجل����س الوزراء 
بالزيارة التي س����يقوم بها للبالد 
حاكم عام استراليا اجلنرال متقاعد 
الس����ير بيتر كوسغروف والوفد 
املرافق له متمنيا لفخامته طيب 

اإلقامة في البالد. 
 ثم استعرض مجلس الوزراء 
نتائج مشاركة صاحب السمو األمير 
في القمة اخلليجية املغربية والتي 
أقيمت ي����وم األربعاء املاضي في 
الرياض باململكة العربية السعودية 
الشقيقة، حيث جدد فيها أصحاب 
اجلاللة والسمو قادة دول مجلس 
التعاون اخلليجي وصاحب اجلاللة 
امللك محمد السادس ملك اململكة 
املغربية التأكيد على إميانهم بوحدة 
املصير واألهداف ومتسكهم بقيم 
التضامن الفاعل واألخوة الصادقة 
التي تقوم عليها العالقات التاريخية 
االستثنائية وأبدى القادة ارتياحهم 
للتقدم املستمر في العمل املشترك 
لتحقيق الشراكة االستراتيجية وفق 
خطط العمل التي حددت أبعادها 
وغاياتها لتعزيز مسارات التنمية 
البشرية وتسهيل التبادل التجاري 
وحتفيز االستثمار وتعزيز الدفاع 

املشترك. 
 وقد أش����اد مجل����س الوزراء 
بالنتائج اإليجابية التي أسفرت 
عنها هذه القمة والتي عكست حرص 
قادة دول مجلس التعاون اخلليجي 
واململكة املغربي����ة على حتقيق 
التضامن والتكام����ل بني بلدانهم 
وإعطاء الشراكة اإلستراتيجية دفعة 
قوية لتحقيق تطلعات شعوبهم 

رئيس الوزراء باإلنابة ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد مترئسا جلسة أمس

نص مشروع القانون اخلاص بدعم األندية
مريم بندق

جاء في نص مشروع القانون في شأن 
دعم األندية الرياضية:

بعد االط����الع على الدس����تور، وعلى 
املرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في 
شأن قواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة 
على تنفيذها واحلساب اخلتامي والقوانني 
املعدلة له، وعلى املرسوم بالقانون رقم 
42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية 
والقوانني املعدلة له، وعلى القانون رقم 7 
لسنة 2007 في شأن دعم األندية الرياضية، 
وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 بإنشاء 
الهيئة العامة للرياضة، وافق مجلس األمة 
على القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

وأصدرناه.
مادة 1: يخصص مبل����غ ال يزيد على 
500.000 د.ك )خمسمائة ألف دينار كويتي( 
دعما س����نويا طبقا للقرارات والضوابط 
الت����ي يصدر بها قرار م����ن مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة لكل ناد مش����هر 
طبقا ألحكام املرس����وم بالقانون رقم 42 

لسنة 1978 املشار اليه.
مادة 2: تؤخذ االعتمادات املالية الالزمة 
لتنفيذ أحكام هذا القانون لصرف فروق 
الدع����م عن الس����نة املالي����ة احلالية من 
االحتياطي العام مليزانية للدولة، وتدرج 
املبالغ الالزمة للس����نوات املالية القادمة 
مبيزانية الهيئة العامة للرياضة اعتبارا 
من ميزانية السنة املالية التالية لتاريخ 

العمل بهذا القانون.
مادة 3: ال تسري احكام هذا القانون على 
األندية والهيئات الرياضية اخلاصة املشار 
اليها في املادة 38 من املرسوم بقانون رقم 

42 لسنة 1978 املشار اليه.
مادة 4: يلغى القانون رقم 7 لسنة 2007 
في ش����أن دعم األندية الرياضية املشار 
الي����ه، كما يلغى كل نص أو حكم يخالف 

أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 5: على الوزراء � كل فيما يخصه 
� تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.
أمير الكويت

صباح األحمد اجلابر الصباح

المذكرة اإليضاحية

لقانون في شأن دعم األندية الرياضية 

ملا كان���ت الرياضة تعتبر جزءا هاما في 
حياة األفراد واألمم فقد حرص الدستور في 
املادة العاشرة منه على النص بأن ترعى 
الدولة النشء وحتميه من االستغالل وتقيه 

اإلهمال األدبي واجلسماني والروحي.
ومنذ صدور املرسوم بقانون رقم 42 
لس���نة 1978 في شأن الهيئات الرياضية 
وتعديالته، وما صاحبه من صدور للقوانني 
ذات الصلة بالنش���اط الرياضي، شهدت 
الساحة الرياضية واملجال الرياضي تنوعا 
واختالفا واس���عا في أنشطة ومجاالت 
الهيئات الرياضية، مما أدى الى وجود تنوع 
وتباين كبير بني األندية الرياضية فمنها 
الشامل الذي ميارس العديد من األلعاب 
الرياضية املختلف���ة ومنها املتخصص 
الذي ميارس لعبة رياضية بعينها، وملا 
كان احلال اآلن يتطلب إنش���اء وإشهار 
العديد من األندية الشاملة واملتخصصة، 
وهو األمر الذي يدعو الى وجود تشريع 
ينظم ذلك كله، وان يترك للهيئة العامة 
للرياضة، وهي اجلهة ذات االختصاص 
في هذا الشأن، حتديد املبالغ التي تصرف 
لكل ناد وان تض���ع الضوابط والقواعد 

املنظمة لذلك.
لذا، فقد قضت املادة األولى من مشروع 
القانون بأن يخصص مبلغ ال يزيد على 
خمسمائة ألف دينار كويتي دعما سنويا 
لكل ناد رياضي أشهر طبقا ألحكام املرسوم 
بقانون رقم 42 لس���نة 1978 املشار اليه، 
على ان حتدد املبال���غ التي تصرف لكل 
ناد وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر 
به���ا قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة.
وقررت املادة الثانية من املشروع ان 
يتم تدبير االعتمادات املالية الالزمة لصرف 
فروق الدعم عن السنة املالية احلالية من 
االحتياطي العام مليزانية الدولة، وان تدرج 
املبالغ الالزمة للس���نوات املالية القادمة 
مبيزانية الهيئة العامة للرياضة اعتبارا 
من الس���نة املالية التالية لتاريخ العمل 

بالقانون.
وبينت امل���ادة الثالثة من القانون ان 
تطبيق احكامه ال تس���ري على األندية 

والهيئات الرياضية اخلاصة.
وألغت املادة الرابعة منه القانون رقم 7 
لسنة 2007 املشار اليه، وكل نص يخالف 

أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

بشأن ظاهرة س����كن العزاب في 
مناطق السكن اخلاص والنموذجي 
واإلجراءات والتدابير التي اتخذتها 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
بشأن القضاء على هذه الظاهرة، 
وقد أشاد مجلس الوزراء باجلهود 
التي بذلتها الهيئ����ة التزاما منها 
بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس 
الوزراء في هذا الشأن، وكلف كافة 
اجلهات املعنية بتنفيذها وموافاة 
مجلس الوزراء باإلجراءات التي 
مت اتخاذها بهذا الشأن خالل شهر 

من تاريخه. 
 كما اطلع مجلس الوزراء على 
توصية جلنة الشؤون االقتصادية 
بش����أن التقري����ر الربع س����نوي 
للصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
حيث أحيط مجلس الوزراء علما 
بالتقرير وذلك خالل الفترة من شهر 

ديسمبر 2015 إلى فبراير 2016. 
 ثم اطلع مجلس الوزراء على 
توصية جلنة الشؤون القانونية 
بشأن مشروع قانون في شأن دعم 
األندية الرياضية والذي يهدف إلى 
تقدمي الدعم املالي لألندية الرياضية 
املشهرة سنويا طبقا للقانون رقم 
)42( لس����نة 1978 على أن حتدد 
املبالغ التي تصرف لكل ناد وفقا 
للقواع����د والضوابط التي يصدر 
بها قرار من مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة.   وقرر مجلس 
ال����وزراء املوافقة على مش����روع 
القانون ورفعه لصاحب الس����مو 
األمي����ر متهي����دا إلحالته ملجلس 
األمة.   كما اطلع مجلس الوزراء 
على توصيتي اللجنة بشأن مشروع 
مرسوم باملوافقة على اتفاق بشأن 
اخلدمات اجلوية بني حكومة الكويت 
وحكومة اململكة األردنية الهاشمية 
ومشروع مرسوم باملوافقة على 
اتفاقية بني حكومة الكويت وحكومة 
جورجيا بشأن اإلعفاء من التأشيرات 
على جوازات السفر الديبلوماسية 

واخلاصة واخلدمة. 
 وقرر مجلس الوزراء املوافقة 
على مشروعي املرسومني ورفعهما 

لصاحب السمو األمير. 
 ثم بح����ث مجلس ال����وزراء 
الش����ؤون السياس����ية في ضوء 
التقارير املتعلقة مبجمل التطورات 
الراهنة في الساحة السياسية على 

الصعيدين العربي والدولي.


