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يعلن الديوان الأمريي

عن طرح املزايدة رقم )داأ/2016/12-2017( الرتخي�ص با�شتغالل واإدارة وت�شغيل 

 )B( للموقع )مواقع ا�شتثمارية مبركز عبداهلل ال�شـامل الثقـايف )كافيهات - مطاعم

املوؤ�ش�شات  اأو  ال�شركات  من  امل�شاركة  يف  الراغبني  فعلى   )F( واملــوقــع   )H( واملــوقــع 

املتخ�ش�شة يف ذلك املجال التقدم للح�شول على كرا�شة ال�شروط ووثائق املزايدة 

من )الديوان الأمريي – ق�شر بيان – املبنى الإداري – الدور الأول – زون 7 – اإدارة 

املناق�شات واملتابعة( وذلك خالل �شاعات الدوام الر�شمي اعتبــارًا من تاريخ ن�شر الإعالن 

باجلريدة الر�شمية )الكويت اليوم( مقابل ر�شــم وقـــــدره )-/200 د.ك( فقـــط مائـــتا 

دينار كويــتي ل غري )الدفع كي نت فقط( للكرا�شة غري م�شرتد و�شريطة الآتي:

1- على املزايد تقدمي �شهادة ن�شبة العمالة الوطنية.
2- على املزايد تقدمي كتاب ر�شمي مرفقًا به �شورة من �شهادة الت�شجيل لدى غرفة 

جتارة و�شناعة الكويت.

3- ل يحق لل�شركات الفائزة وامل�شتاأجرة يف مركز عبداهلل ال�شامل الثقايف ال�شرتاك 
يف هذه املزايدة.

مغلق  داخــل مظروف  الوثائق  منها  �شحبت  التي  اجلهة  نف�ص  اإىل  العرو�ص  تقدم 

وتكون م�شحــوبـــة بالتاأمني الأولــي بن�شبـــة ل تقـــل عن )2%( مــن العطـــاء ل�شـــالــح 

الديوان الأمــريي علمًا باأن اآخر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم اخلمي�ص املوافق 

ا�شتغاللها معاينة  التي �شيتم  املواقع  املزايدين معاينة  2017/8/24 وعلى جميع 
تامة نافية للجهالة وذلك بعد النتهاء من عقد الجتماع التمهيدي والذي �شيتم 

اإفادتكم به لحقًا.

- يجب اأن يبقى العطاء �شاري املفعول ملدة )90( يومًا من تاريخ الإقفال مع احتفاظ 

الديوان الأمــريي بحقه يف متديد اأو جتديد هذه الفرتة للمدة اأو املدد التي يراها 

منا�شبة ل�شتكمال املزايدة والرت�شية.

- املزايدة تخ�شع لتعميم رقم )4( ل�شنة )1997( ب�شاأن املزايدات احلكومية. 

لال�شتف�شار الت�شال على الأرقام التالية:

- املبـــا�شــر: 22012749 - 22012750

- الفاك�ص: 22012872 

اإعــــــــالن

 

وزارة العــــــــدل

اأوال: تنقل كافة دوائر »جتاري كلي« التي تنعقد يف ق�صر العدل 

اإىل جممع املحاكم اجلديد بالفروانية اعتبارًا من 2017/9/1.

ثانيًا: تنقل كافة دوائر »عمايل العا�صمة« التي تنعقد بق�صر 

ال��ع��دل اإىل جم��م��ع امل��ح��اك��م اجل��دي��د ب��ال��ف��روان��ي��ة اع��ت��ب��ارًا من 

.2017/9/1

ثالثًا: تنقل دائرة »جنح م�صتاأنفة/8« من ق�صر العدل لتنعقد 

الدور  اأربع�اء يف  ي��وم  كل  بالفروانية  املحاكم اجلديد  يف جممع 

)7( قاعة )3( اعتبارًا من 2017/9/1.

»بدوائر  ال��دع��اوى اخلا�صة  ب��دء قيد �صحف  يتم  �صوف  باأنه  علمًا 

عمايل كلي« مبجمع حماكم الفروانية اعتبارًا من 2017/8/20.

رئي�س املحكمة الكلية

إعـــــــــــــــــالن خـــــــــــــــــاص
گــــــــلــــــــي  »جتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــر   بـــــــــــــنـــــــــــــقـــــــــــــل   
العدل قصر  مبنى  مــن  مستأنفة/8«  جنح   - كلي  عمالي   -   
 إلــــــــــــــــى مـــــــجـــــــمـــــــع مــــــــحــــــــاگــــــــم الــــــــــفــــــــــروانــــــــــيــــــــــة اجلــــــــديــــــــد

خالد الروضان

بو عدنان 
أحقاً رحلت؟

أخبرنا أيها العمالق، فلم نعتد على أال نكون معك 
وفي رحاب ابتسامتنا التي أنت صانعها وسببها.

حالة وجوم كبيرة ممزوجة بعدم التصديق والفقد 
حني وردنا هذا النبأ األليم.

يا حبيب الكويت، يا صديق الطلبة الكويتيني 
في اخلارج، يا شريك الفرح، يا والد االبتسامة 

ووكيلها احلصري في اخلليج.
اعتدنا عليك اعتيادا ال يقوى عليه الرحيل 

املفاجئ.
لكنه قضاء احلق وقدر املولى عز وجل برحيلك 

املر فقدنا البرج الكويتي الشاهق الضارب في كبد 
السماء، فقدنا األيقونة، بكيناك بيوم ما يعادل الذي 

أضحكتنا به خالل ٥٠ سنة، ذلك ألن وزن رحيلك 
ال يعادله حجم.

أنت الفنان الكويتي اخلليجي العربي األول.. الكل 
اتفق حولك في زمن اخلالفات.

كنا وما زلنا وسنستمر نباهي بك ونفخر ملا قدمته 
من على خشبة املسرح وخلف الشاشة الفضية، 

من فن شامخ وكوميديا خالدة ورسائل قيمة.
أضحكت املواطن واملسؤول. الفقير والغني، 

الكبير والصغير، املرأة والرجل، كنت رمز اجلميع 
وحبيبهم الدائم وصديقهم الوفي

سيفتقدك ديوان الروضان الذي كنت انت أحد أهم 
مرتاديه ظهر كل سبت.. سيدب احلزن في جدرانه 

العتيقة وستتساءل زواياه التي مألتها بأحاديثك 
الطريفة عن سبب غيابك.. فماذا أخبرها؟

سأخبرها وسأخبر الكل.. بأنك أديت ما عليك 
وأكثر ورحلت، مألتنا بجرعات متنوعة من 

الوطنية والعمل املخلص املتفاني وأضحكتنا برقي 
وغادرت.

وسأخبرك يا عم بوعدنان قبل أن توارى التراب، 
أن بعد خبر فواتك املفجع.. الكل عزى الكل 

دون توجيه، الكل وضع صورتك، الكل استذكر 
مشاهدك، الكل حزن لرحيلك.

ال أملك سوى أن أعزي اجلميع.. الكويت أرضا 
وقيادة وشعبا، واخلليج من سيف الكويت حتى 

مسقط.. يا مسقط رأس الفن
أعزي خشبة املسرح التي اعتادت أن تقف عليها 

لتشعر باألمان، أعزي الشاشة التي اتشحت 
بالسواد بعد أن لونتها.

أعزي نفسي وأهلك وذويك وأبناءك..
وأدعو اهلل أن يرحمك بواسع رحمته

إنا هلل وإنا إليه راجعون

تقديراً لمواقف سموه وجهوده في دعم مسيرة السالم ودوره المشهود في ترسيخ مبادئ التسامح

النون: صاحب السمو  أول املستحقني جلائزة نوبل للسالم

أكد النائب السابق، رئيس 
االحتاد العربي حلماية حقوق 
امللكية الفكرية د.براك النون 
ان اإلجماع العاملي على اختيار 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد قائــدا للعمل 
اإلنساني وتأييد زعماء العالم 
جلهود ســموه فــي حتقيق 
الســام وإطفاء نار األزمات 
يستوجب منح سموه جائزة 
نوبل للسام تقديرا ملواقفه 
وجهــوده فــي دعم مســيرة 
بــن  الســام واملصاحلــات 
املتخاصمن ودوره املشهود 
في ترسيخ مبادئ التسامح 

بن الشعوب.
وقال د.النون في تصريح 
صحافي ان سمو األمير يحظى 
بإجماع عاملي الختياره قائدا 
لإلنســانية وفارسا للسام 

ورمزا للعمل اإلنساني. وهي 
سابقة لم حتدث في التاريخ 
من قبل، حيث لم يحظ قائد 
او زعيم على مر التاريخ مبثل 
هذا اإلجمــاع العاملي، ولذلك 
فإن سموه جدير باحلصول 
على جائزة نوبل للسام، ومن 
الواضح ان الــدول العظمى 
وعلى رأسها أميركا وبريطانيا 
وروسيا وأملانيا وفرنسا تقدر 
عامليا جهود سموه في إحال 
الســام ومحاربــة التطرف 

والعنصرية واإلرهاب.
وان مــا يؤكــد احتــرام 
العالم لســمو األمير ان قادة 
وزعمــاء القــارات اخلمــس 
يكنون لســموه كل االحترام 
والتقديــر وينظــرون إليــه 
بإعجاب وامتننان وهو ما أثمر 
إجماعا عامليا ملنح سموه لقب 

قائد العمل اإلنساني واختيار 
الكويــت مركزا لإلنســانية، 
إضافة الى األوسمة التي نالها 
سموه من عدد كبير من دول 
العالم نذكر منها: وشاح امللك 
عبدالعزيزـ  السعودية، وسام 
االستحقاق من الدرجة االولى 
ـ كولومبيا، قادة الشــرق ـ 
مالطــا، الدكتــوراه الفخرية 
بالقانــون ـ جامعــة جورج 
واشــنطن، وسام عيسى بن 
ســلمان ـ البحريــن، قــادة 
االستقالـ  قطر، وسام زايد، 
وســام جوقة الشرف األكبر 
ـ فرنســا، وسام االستحقاق 
اللبناني، وسام االستحقاق 
القوقــاز،  جمهوريــات  ـ 
وســام عمان املدني، وســام 
االستحقاق الرئاسيـ  أملانيا، 
وسام االســتحقاق الرئاسي 

ـ إيطاليــا، الوســام األعظــم 
من ملكــة بريطانيا، وســام 
جيرج كاستربوت ـ البانيا، 
قادة االســتحقاق ـ الفلبن، 
قادة كريســا اإلمبرطورية 
ـ اليابان، قادة احملرر ســان 
مارتيني ـ األرجتن. وســام 

أمية ـ سورية.
وأضــاف: ندعــو أعضاء 
جلنــة جائــزة نوبــل وهــم 
املشهود لهم بالكفاءة والنزاهة 
الى ان يأخذوا في احلسبان 
تقدير واحترام زعماء العالم 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد. وترجمة هذا 
التفاعل العاملي مع خطوات 
ســموه وجهــوده لتحقيــق 
الســام في ربوع العالم الى 
واقع حقيقي، ويعلنوا اختيار 
ســموه ضمــن املســتحقن 

للســام.  نوبــل  جلائــزة 
وسيكون لذلك بالتأكيد صدى 
عاملي واسع. وسيكون قرارا 
تاريخيا يحظي بتأييد عاملي 

كبير.
وقــال د.النــون: انــه من 
دواعــي الفخــر ان نعلن عن 
انطاق حملة وطنية تبدأ من 
الكويت ومتتد الى كل بلدان 
العالم حلشد التأييد العاملي 
ملنح صاحب الســمو األمير 
جائزة نوبل. تقديرا ملواقف 
ســموه وتتويجــا جلهــوده 
وعطائــه وتفانيه في خدمة 

اإلنسانية.
كل  تتبنــى  ان  آملــن 
مؤسساتنا الوطنية، العامة 
واخلاصة هذه الفكرة وتبذل 
ما في وســعها لتحقيق هذا 

الهدف الوطني الكبير.

د.براك النون

انطالق حملة وطنية تبدأ من الكويت إلى كل بلدان العالم حلشد التأييد العاملي لتحقيق هذا الهدف الوطني الكبير

بدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي

رئيس البرملان العربي يزور العراق 14 اجلاري
لدعم جهوده في محاربة اإلرهاب

رئيســا وحكومــة وشــعبا 
في احملافظة على استقالها 
وأمنهــا ووحــدة شــعبها 
وســامة أراضيها، ورفض 
البرملــان العربي للتدخات 
الشــــأن  اخلــــارجية فــي 
الداخلي جلمهورية العراق، 
ودعــم مشــروع املصاحلة 
الوطنية بن مكونات الشعب 

العراقي.
الزيــارة  وســتتضمن 
عقــد اجتماعات مع عدد من 
املســؤولن العراقين، على 
رأسهم فؤاد معصوم رئيس 
جمهورية العــراق، وحيدر 
العبــادي رئيــس مجلــس 
الوزراء، ود.إبراهيم اجلعفري 
وزيــر اخلارجية ورؤســاء 
الكتل النيابيــة في مجلس 

النواب العراقي.

العربي على جتسيد وتعزيز 
البرملانيــة  الديبلوماســية 
مبا يعضد املوقف الرسمي 
العربي على جميع املستويات 
وفي كل احملافــل اإلقليمية 

والدولية.
وســتركز زيارة رئيس 
العربــي والوفــد  البرملــان 
املرافق له على دعم البرملان 
العربي جلهود دولة العراق 
في محاربة اإلرهاب، والتأكيد 
على العمق العربي للعراق، 
وضرورة عودته ملمارســة 
دوره الطبيعــي فــي العمل 
العربــي املشــترك خدمــة 
لقضايــا ومصالــح األمــة 
العربيــة، وتعزيــز ومتتن 
عاقة دولة العراق مع الدول 
البرملان  العربية، ووقــوف 
العربــي مــع دولــة العراق 

القاهرة ـ هناء السيد

البرملان  يتوجه رئيــس 
العربي د.مشــعل بــن فهم 
السلـــــمي علــى رأس وفد 
مــــن  املســـــتوى  رفيــع 
البرملـــــان العربـــــي إلــى 
العراق في الفــــترة من   ١4 
الــى ١6 أغســطس اجلاري 
تلبيــة للدعــــوة الكرميــة 

املوجهة من 
د.سليم اجلبوري رئيس 
العراقي،  النــواب  مجلــس 
للتعاون والتنسيق والتشاور 
وتبادل وجهــات النظر بن 
البرملــان العربــي ومجلس 
النواب العراقي ومبا يفعل 

العمل البرملاني العربي.
وسيلقي رئيس البرملان 
العربــي كلمة أمــام مجلس 
النواب العراقي صباح يوم 
الثاثاء ١5 اجلــاري، يجدد 
فيها اإلرادة الراسخة للبرملان 
العربي لدفع عاقات التشاور 
والتنســيق والتعــاون مع 
البرملانات العربية إلى أعلى 
املستويات، وحرص البرملان 


