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«الكويتية» تنشر البيان الذي يحدد اختصاصات مجالس إداراتها

أحكام جديدة تم استحداثها للهيئات
الرياضية ..سعيا نحو التطوير
❞ ال��م��ن��اص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ب ال��ق��ي��ادي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة ب��م��ج��ال��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��س اإلدارات ..ل��ل��رئ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��س ون��ائ��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه
❞ ال����س����ك����رت����ي����ر ال�������ع�������ام وال������م������دي������ر ال�����م�����ال�����ي  ..ب����ال����ت����ع����ي����ي����ن ..واألول���������ي���������ة ل���ل���ك���وي���ت���ي���ي���ن
❞ ال�������ح�������د م��������ن ان���������ف���������راد رئ�������ي�������س م������ج������س اإلدارة واس�������ت�������ئ�������ث�������اره ب�����االخ�����ت�����ص�����اص�����ات
❞ م���ج���ل���ـ���ـ���ـ���س اإلدارة ُي������ع������د م����س����ت����ق����ي��ل�ا ..إذا ل�������م ي����ج����ت����م����ع ش�����ه�����ري�����ن م���ت���ت���ال���ي���ي���ـ���ـ���ن
❞ ج���������واز ال����ل����ج����وء ل���ل���م���ح���ك���م���ة ال�����ري�����اض�����ي�����ة ..ش����ري����ط����ة االت������ف������اق م�����ن ق����ب����ل أط����������راف ال����خ��ل�اف
تنفرد «الكويتية» بن�شر بيان يحوي �أهم
الأحكام التي تم ا�س��تحداثها بموجب النظم
ا أل�سا�سية الجديدة للهيئات الريا�ضية ،والتي
تطرقت لتنظيم وترتيب العالقة بين �أع�ضاء
مجل�س �إدارات الهيئات المتخ�ص�ص��ة والتي
تتمثل في التالي:
�أحكام م�شتركة:
 ق�صر المنا�ص��ب القيادية في مجل�سالإدارات على الرئي�س ونائب الرئي�س.
 �أ�صبح ال�سكرتير العام والمديرالماليبالتعيين بموجب عقد دورة مجل�س الإدارة
ولي�س من �أع�ضاء مجل�س الإدارة ،مع و�ضع
�ش��روط �أن تتواف��ر فيه��م وجع��ل الأولي��ة
للكويتيين.
 تم الحد من ا�س��تئثار وانف��راد رئي�سمجل�س الإدارة في العديد من االخت�صا�صات
حيث تم ا�شراك �أع�ضاء مجل�س الإدارة في تلك
االخت�صا�صات.
 اعتب��ار اع�ض��اء مجل���س ا لإ دارةم�س ؤ�ولين م�س�� ؤ�ولية ت�ض��امنية عما ي�صدر
عن المجل�س من اعمال وقرارات.
 اعتبار مجل�س الإدارة م�س��تقيل اذا لميجتمع لمدة �شهرين متتالين.
 تحدي��د ميع��اد انعق��اد الجمعي��اتالعمومي��ة( العادي��ة -غي��ر العادي��ة) م��ن
اخت�صا�ص مجل�س ا إلدارة.
 تحدي��د ميع��اد اجتماع��ات مجل���سا لإ دارة ( العادي��ة  -غي��ر العادي��ة) م��ن
اخت�صا�ص رئي�س مجل�س الإدارة.
 توجي��ه الدع��وا ت الجتما ع��ا تالجمعي��ات العمومي��ة ( العادي��ة  -غي��ر
العادي��ة) واجتماع��ات مجل���س ا إل دارة (
العادي��ة  -غي��ر العادي��ة) من اخت�ص��ا�ص
ال�سكرتير العام.
 تنظيم قي��ام عدد من �أع�ض��اء مجل�سالإدارة �أو عدد من �أع�ضاء الجمعية العمومية
بتولي تحديد ميعاد وتوجيه الدعوة النعقاد
اجتماعات للمجل���س أ�و للجمعية العمومية
في غي��ر المواعي��د العادية ،ف��ي حالة عدم
قيام رئي�س المجل�س �أو المجل�س  -بح�س��ب
الأحوال -عن القيام باخت�صا�صه في ال�ش�أن.
 ج��واز اللج��وء �إلى محكم��ة التحكيمالدولية(كا�س) �أو �أي هيئة تحكيم ريا�ضية

�أخرى� ،ش��ريطة �أن يتم ذل��ك بموجب اتفاق
بين أ�طراف الخالف المتعلق بال�ش�ؤون الفنية
الريا�ضية.
�أح��كام خا�ص��ة بالأندي��ة الريا�ض��ية
(�شاملة  -متخ�ص�صة):
 نظام �أ�سا�س��ي للنادي ال�شامل ،و�آخرللنادي المتخ�ص�ص.
 ا�ستحداث عقوبة �سقوط ع�ضوية منيتخلف عن ح�ضور جمعيتين متتاليتين.
 �إ�ض��افة غرام��ة تقدر بن�ص��ف المبلغالم�ستحق على الع�ضو في جالة ت�أخره عن
ال�س��داد بنهاية �ش��هر فبراير وحتى ال�س��نة
المالية للنادي ( .ثم �س��قوط ع�ض��ويته في
حالة عدم ال�سداد).
 تق�سيم الجمعيات العمومية للأنديةالريا�ضية �إلى �أ{بع �أنواع ( �سنوية  -دورية
 تكميلية  -عادية  -غير عادية). ج��واز انعق��اد الجمعي��ة العمومي��ةالعادية بح�ضور  51ع�ضوا ،بعد مرور �ساعة
من عدم اكتمال الن�ص��اب ( ا ألغلبية المطلقة
لمن لهم ح��ق الح�ض��ور) ثم ب�أي ع��دد بعد
�سبعة �أيام.
 انعق��اد الجمعي��ة العمومي��ة غعي��رالعادية بح�ض��ور ثلث��ا الأع�ض��اء الذين لهم
حق الح�ض��ور ،ف�إذا لم يتحقق العدد ي�ؤجل
لمدة �ساعة بنف�س العدد ،ف إ�ذا لم يكتمل ي ؤ�جل
االجتماع لمدة �س��بعة أ�يام ويكون �صحيحا
بح�ض��ور الأغلبية المطلقة وت�صدر القرارات
ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء الحا�ضرين.
 �إ�ض��افة اخت�ص��ا�ص ( تغيي��ر الكيانالقانوني للنادي) �إلى اخت�صا�صات الجمعية
العمومي��ة غي��ر العادي��ة ،وذل��ك لل�ش��روط
وال�ضوابط المنظمة لذلك.
 جع��ل االخت�ص��ا�ص بتحدي��د قيم��ةع�ض��وية الن��ادي واال�ش��تراكات ال�س��نوية
وكيفية �س��دادها للجمعي��ات العمومية غير
العادية.
 اال يك��ون م��ن بي��ن أ�ع�ض��اء اللجن��ةالم ؤ�قتة التي تختاره��ا الجمعية العمومية
غير العادية لمبا�شرة اخت�صا�صات مجل�س
الأدارة� ،أي من �أع�ضاء مجل�س الإدارة المنحل
�أو الذي �أ�سقطت ع�ضويته �أو قبلت ا�سنقالته.
 -جع��ل تحدي��د ع��دد مجل���س الأدارة

�أما الأع�ض��اء المنت�س��بين و�أع�ض��اء مجل�س
الإدارة فيحق لهم الح�ضور دون حق ت�صويت.
 7ت�ش��كل الجمعية العمومية لجنةمحاي��دة من بين �أع�ض��ائها ف��ي كل اجتماع
�س��نوي ،تخت���ص بمراقب��ة �ص��حة انعق��اد
الجمعي��ات العمومية وتدقيق محا�ض��رها،
دون �أن يكون لهم حق المناق�شة والت�صويت.
 8ت�سقط الع�ضوية عن مجل�س �إدارةاالتح��اد  ،إ�ذا فق��د الع�ض��و ع�ض��ويته ف��ي
الجمعية العمومية ف��ي النادي الذي يمثله،
�أو �إذا �س��قطت ع�ض��وية النادي الذي يمثلها
في االتحاد.
 9ع�ض��وية مجل�س الإدارة �أ�ص��بحتلدورتين فقط
 10ت�ش��كيل لجنة للمر أ�ة من �ض��مناللجان التي ي�شكلها مجل�س الإدارة.

❞ اس������ت������ح������داث ع����ق����وب����ة إس������ق������اط ع����ض����وي����ة م��ن
ي��ت��غ��ي��ب ج��م��ع��ي��ت��ي��ن م��ت��ت��ال��ي��ت��ي��ن ب��ال��ن��س��ب��ة ل�لأن��دي��ة
❞ ع���ض���وي���ة م��ج��ل��س اإلدارة أص���ب���ح���ت دورت�����ي�����ن ف��ق��ط
ت���ش���ك���ي���ل ل���ج���ن���ة ل����ل����م����رأة ض����م����ن ال����ل����ج����ان ال���ت���ي
ت��ش��ك��ل��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا م��ج��ال��ـ��ـ��ـ��ـ��س إدارات االت��ح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ادات
ا ألندية الريا�ضية من اخت�صا�ص الجمعيات
العمومية غير العادية.
 ع�ض��وية مجل���س الإدارة �أ�ص��بحتلدورتين فقط.
 ت�شكيل لجنة المر�أة من �ضمن اللجانالتي ي�شكلها مجل�س الإدارة و�أخرى لرابطة
الم�شجعين.
�أحكام خا�صة باالتحادات:
 1ع�ضوية االتحاد الريا�ضي نوعين:عامل :هو النادي الم�شارك في جميعالمراحل ال�سنية

منت�سب :هو النادي الذي ال ي�شارك في
جميع المراحل ال�سنية
� 2إ�ضافة اخت�ص��ا�ص «تغيير الكيانالقانوني لالتحاد» �إلى اخت�صا�صات الجمعية
العمومية غير العادية ،وذلك وفقا لل�شروط
وال�ضوابط المنظمة لذلك
3جع��ل االخت�ص��ا�ص بتحدي��د قيمةر�س��وم الع�ض��وية واال�ش��تراكات ال�س��نوية
للجميعات العمومية غير العادية
� 4أال يك��ون من بي��ن �أع�ض��اء اللجنةالم ؤ� قت��ة الت��ي تختاره��ا ه��ذه الجمعي��ة
العمومية غير العادية لمبا�شرة اخت�صا�صات

مجل�س ا إلدارة ،أ�ي من أ�ع�ضاء مجل�س ا إلدار
المنحل ،أ�و الذي أ��سقطت ع�ضويته أ�و قبلت
ا�ستقالته.
 5انعق��اد الجمعي��ة العمومي��ة غي��ر
العادية بح�ض��ور ثلثا الأع�ضاء الذين يحق
لهم الح�ض��ور  ،ف�إذا لم يتحقق العدد ي�ؤجل
لمدة �س��اعة بن�ص��ف الع��دد ف إ�ذا ل��م يكتمل
االجتم��اع لم��دة  7أ�ي��ام ويك��ون �ص��حيحا
بح�ضور الأغلبية المطلقة ،وت�صدر القرارات
ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء الحا�ضرين
 6تتك��ون الجمعي��ة العمومي��ة م��نالأع�ضاء العاملين ولكل منهم حق الت�صويت،

تحشد الدعم المادي والمعنوي لتقديم الرعاية المتخصصة لهم

«فوزية السلطان»« :رن كيو »8 -تعزز الوعي
بمشكالت األطفال ذوي االحتياجات
�أكدت م�ؤ�س�س��ة (فوزية ال�سلطان)
للت أ� هي��ل ال�ص��حي أ� ن مب��ادرة (رن
كيو )8 -التي تنظمها الم ؤ��س�سة تعزز
الوعي حول م�ش��كالت الأطفال من ذوي
االحتياج��ات الخا�ص��ة وتح�ش��د الدعم
الم��ادي والمعن��وي لتقدي��م الرعاي��ة
المتخ�ص�صة لهم.
وقالت مديرة الم ؤ��س�س��ة الدكتورة
الهام الحمدان أ�م�س ان مبادرة (رن كيو -
 )8التي تنظمها الم�ؤ�س�سة للعام ال�ساد�س
عل��ى التوال��ي تعد م��ن �أهم المب��ادرات
الخيري��ة الريا�ض��ية ف��ي الكويت حيث
فاق عدد الم�شاركين بها  2200م�شارك.

مختلف الجن�سيات.
بدوره قال مدير الت�سويق والعالقات
العامة في المركز العلمي الذي ي�ست�ضيف
الحدث هذا العام نواف الرديني �إن دعم
المبادرة ي�أت��ي �إيمانا من المركز ب�أهمية
تقديم الدع��م والرعاية وفر���ص العالج
للأطفال من ذوي االحتياجات الخا�صة
ودعم أ��سرهم.
وفي �سباق الماراثون لم�سافة ()10
كيلومترات فازت ريناتا هوبوفا بالمركز
الأول في فئة البالغات من الن�ساء وطيبة
النوري و�أمل الرومي في المركزين الثاني
والثالث على التوالي.

مبادرة غير ربحية

نورا الصباح

و �أ و�ض��حت الحم��دان ان ه��ذه
المبادرة غير الربحية تنظمها الم�ؤ�س�سة
ت�س��تهدف دع��م وح��دة تقيي��م وت�أهيل
الطف��ل الت��ي تخت���ص بتقدي��م الرعاية
ال�شاملة والمتخ�ص�صة للأطفال من ذوي
االحتياجات الخا�صة.
وبين��ت ان الوح��دة تق��دم برام��ج
عالجية متكاملة لم�ساعدة الأطفال ممن
يعانون مختلف الم�شكالت ومنها ت�أهيل
الإ�صابات البدنية وا�ض��طرابات كل من
التطور والنمو واللغة والتخاطب والبلع
وال�سلوك و�صعوبات التعلم.

�أما في فئ��ة المت�س��ابقين البالغين
من الذك��ور فقد ح�ص��ل بي��درو كارفالو
على المركز الأول وتيت��و رودريغز على
المرك��ز الثان��ي و�أحم��د باحرام��ي على
المركز الثالث.
وف��ي فئ��ة ال�ش��باب الت��ي �ش��ملت
المت�س��ابقين الذي��ن تراوح��ت �أعمارهم
بين  16و 18عاما ت�صدرت ال�سباق نورا
ال�ص��باح م��ن فئ��ة االن��اث وعبدالعزيز
الدعيج من الذكور.
وف��ي فئ��ة الكب��ار الت��ي �ش��ملت
المت�س��ابقين من �س��ن  55عاما فما فوق

م��ن جانبها قال��ت مدير الت�س��ويق
لدى (ثلث المرحوم عبداهلل عبداللطيف
العثم��ان) وه��ي (الم ؤ��س�س��ة المالك��ة
لمجمع البروميناد) عالية الجا�س��ر في
ت�ص��ريح مماثل ل(كون��ا) �إن الهدف من
رعاي��ة المجم��ع للمب��ادرة هو ت�س��ليط
ال�ض��وء على الأطفال ذوي االحتياجات
الخا�صة ورفع الوعي حول احتياجاتهم
وتعزيز ر�سالة العزم وا ألمل.

و�أ�ض��افت الجا�س��ر ان دع��م ه��ذه
المبادرات هو جزء من حر�ص الم�ؤ�س�سة
الدائم عل��ى القي��ام بدوره��ا الفعال في
المجتمع الكويتي الذي يعد �أحد برامج
الم�س�ؤولية االجتماعية لديها.
وا�ش��ارت الى ان الفعالية ا�شتملت
عل��ى �س��باقين للماراث��ون لم�س��افة (5
و )10كيلو مترات ا�ضافة الى الفعاليات
الريا�ضية المتنوعة لجميع االعمار ومن

ح�صلت باتري�شيا باتريللي على المركز
ا ألول بي��ن ا إلناث ورونالد �س��كوت على
المركز ا ألول بين الذكور.
�أما في �سباق ( )5كيلومترات فكانت
لولو الع�سكر الأ�س��رع بين المت�سابقات
االن��اث و�س��ليمان عبدالرحمن الأ�س��رع
بين الذكور.
ويذهب ريع م�سابقة (رن كيو)8 -
الت��ي دعمتها اي�ض��ا �ش��ركة (اجيليتي)
لدع��م وح��دة تقيي��م وت�أ هي��ل الطف��ل
وم�س��اعدتها على اال�س��تمرار في تقديم
الرعاية المتخ�ص�ص��ة العالي��ة الجودة
لجميع الأطفال في المجتمع.
وي�س��تغل معظم المبال��غ التي يتم
جمعها في م�س��اعدة ا ألطفال والعائالت
الذين ف�شلوا في الح�صول على الرعاية
الت��ي يحتاجونها لأ�س��باب مادية وذلك
من خالل توفير فر�ص��ة الح�ص��ول على
العالج بتكلف��ة منخف�ض��ة او مجانا في
بع�ض الحاالت.
يذكر أ�ن م ؤ��س�سة (فوزية ال�سلطان)
للت�أهيل ال�صحي هي م�ؤ�س�سة غير ربحية
رائدة ومتعددة التخ�ص�ص��ات ت�أ�س�ست
ع��ام  2006وتهدف الى تقدي��م الرعاية
ال�صحية المتخ�ص�ص��ة لالفراد من ذوي
االحتياجات الخا�صة وعالج اال�شخا�ص
ذوي اال�صابات الحادة.

�أ ح��كام خا�ص��ة باللجن��ة ا لأ ولمبي��ة
الكويتية:
� 1إ�ض��افة �أع�ض��اء اللجنة الأولمبيةالكويتية من الكويتيين وممثل للجنة المراة
وممثل للجنة الالعبين �إلى ع�ضوية الجمعية
العمومية للجن��ة الأولمبي��ة الكويتية ولهم
حق الت�صويت.
 2ت�شكل الجمعية العمومية العاديةلجن��ة محاي��دة م��ن بي��ن �أع�ض��ائها في كل
اجتم��اع �س��نوي ،تخت���ص بمراقبة �ص��حة
انعق��اد الجميع��ات العمومي��ة وتدقي��ق
محا�ضرها،دون �أن يكون لهم حق المناق�شة
�أو الت�صويت
 3تم �إ�ضافة �أع�ضاء اللجنة الأولمبيةمن الكويتيين ورئي���س لجنة المر�أة ورئي�س
لجنة الالعبين إ�لى ع�ض��وية مجل���س إ�دارة
اللجن��ة ا أل ولمبي��ة الكويتي��ة وله��م ح��ق
الت�صويت بالإ�ضافة �إلى ممثل عن كل اتحاد
ريا�ضي ونادي ريا�ضي متخ�ص�ص
� 4س��قوط الع�ض��وية في مجل�س �إدارة
اللجن��ة الأولمبي��ة الكويتي��ة بفقد الع�ض��و
الحد ال�ش��روط التي تر�ش��ح على أ��سا�س��ها
للع�ضوية »:إ��سقاط ع�ض��ويته من االتحاد،
حل االتحاد ،فقده ال�صفة
 5ت�ش��كل محكم��ة تحكي��م ريا�ض��ي
باللجن��ة الأولمبي��ة الكويتي��ة للنظ��ر ف��ي
الخالفات المتعلقة بالن�شاط الريا�ضي.

بطريرك األقباط :الكويت دولة التعايش
بين مختلف األديان والثقافات
قال بطريرك الكني�سة القبطية الكاثوليكية و�سائر بالد االنت�شار
الأنبا �إبراهيم ا�سحق �إن الكويت دولة التعاي�ش بين مختلف ا ألديان
والثقافات حيث ت�ست�ضيف على أ�ر�ضها مئات الجن�سيات ومنها
الم�صرية التي تالقي ح�سن المعاملة في بلدها الثاني.
و�أ�شاد البطريرك ا�سحق في ت�صريح لل�صحافيين لدى و�صوله
الى الكويت �أم�س بالدور الإن�ساني للكويت و�سمو �أمير البالد الذي
لن�ساني».
لمم المتحدة «قائدا للعمل ا إ
كرمته ا أ
و�أو�ضح �أن هذا التكريم الأممي يعك�س دور الكويت في مختلف
المجاالت الإن�سانية لإغاثة المنكوبين والم�شردين في مختلف
القارات وهي �أعمال تح�ض عليها جميع الديانات ال�سماوية في
لن�سانية العالمية.
لخوة ا إ
إ�طار ا أ
من جانبه قال راعي الكني�سة القبطية (الم�صرية) الكاثوليكية
في الكويت الأب انجيلو�س م�سعود في ت�صريح مماثل �إن زيارة
البطريرك هي الأولى من نوعها �إلى الكويت م�ضيفا �أن الزيارة
ل ن�ب��ا ابراهيم ا�سحاق
تكت�سب أ� هميتها مما يمثله البطريرك ا أ
حيث يعد الرجل الثاني في ترتيب الكني�سة الكاثوليكية حول
العالم لكونه يجل�س على كر�سي مار مرق�س بالكرازة المرق�سية
بالإ�سكندرية.
وبين االب م�سعود أ�ن هذه الزيارة تمثل حدثا روحيا فريدا
وب��ال��غ الأه �م �ي��ة وال��دالل��ة ح�ي��ث ت�ع��د ال�ك��وي��ت م��ن �أب���رز ال��دول
الم�ست�ضيفة للجالية الم�صرية ومنهم الأقباط الكاثوليك الذين
ينعمون بمناخ التعاي�ش الثقافي والحريات الدينية في ممار�سة
�شعائرهم على أ�ر�ض الكويت.
بدوره ،رحب راعي الكني�سة االنجيلية الوطنية الق�س عمان�ؤيل
غريب في ت�صريحه بالبطريرك متمنيا له زيارة ناجحة في بلده
الثاني الكويت في ظل مناخ الحريات التي تتمتع بها الكويت بف�ضل
اهلل ثم القيادة الحكيمة ل�سمو أ�مير البالد.
وت�ستمر زيارة البطريرك الى الكويت الى  20نوفمبر الجاري،
ويلتقي خاللها عددا من ال�شخ�صيات الر�سمية والدينية ويتفقد
�أحوال جالية الأقباط الكاثوليك في الكويت.

