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يعلن الديوان األميري
استثمارية  مواقع  وتشغيل  وإدارة  باستغالل  الترخيص  )دأ/2017-2016/7(،  رقم  المزايدة  طرح  عن 
بحديقة الشهيد - المرحلة الثانية )كافيه( الموقع كشك )A( فعلى الراغبين بالمشاركة من الشركات 
المخول  للشخص  المدنية  البطاقة  من  صورة  إرسال  المجال  ذلك  في  المتخصصة  المؤسسات  أو 
بتقديم المزايدة على رقم الفاكس المرفق أو على البريد اإللكتروني المرفق والتقدم للحصول على 
كراسة الشروط ووثائق المزايدة من )الديوان األميري - قصر بيان - المبنى اإلداري - الدور األول - 
زون 7 - إدارة المناقصات والمتابعة( وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي اعتبارًا من تاريخ نشر اإلعالن 
بالجريدة الرسمية )الكويت اليوم( مقابـل رسـم وقدره )-/200 د.ك( فقط مائتـا دينـار كويتـي ال غيـر 

)الدفع كي نت فقط( للكراسة غير مسترد وشريطة اآلتي:
لدى  الحكومية  غير  الجهات  الوطنية في  العمالة  تقديم صورة من شهادة نسبة  المزايد  على   -1  

الهيئة العامة للقوى العاملة.
تجارة  غرفة  لدى  التسجيل  شهادة  من  صورة  به  مرفقًا  رسمي  كتاب  تقديــم  المــزايــد  علــى   -2

وصناعة الكويت.
3- على المزايد تقديم صورة من الرخصة التجارية للكافيه المسجلة للعالمة التجارية باالسم التجاري 
)للكافيه( قســم إدارة العالمـــة التجاريــة وبراءة االختراع - قسم العالمة التجارية بوزارة التجارة 

والصناعة.
األفكار  وذات  فقط،  المنشأ  الكويتية  التجارية  العالمات  ذات  الشركات  على  يكون  االشتراك   -4

واالمتيازات الكويتية األصل.
الثانية االشتراك في  الــفائزة والمستــأجرة في حديقة الشهيد - المرحلة  5- ال يحــق للشركـــات 

هذه المزايدة.
- تقدم العروض إلى نفس الجهة التي سحبت منها الوثائق داخل مظروف مغلق وتكون مصحــوبـــة 
بالتأمين األولــي بنسبـــة ال تقـــل عن )2 %( مــن العطـــاء لصـــالــح الديوان األميري علمًا بأن 
آخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم 2018/3/4 وعلى جميع المزايدين معاينة المواقع التي سيتم 
استغاللها معاينة تامة نافية للجهالة وذلك بعد االنتهاء من عقد االجتماع التمهيدي والذي سيتم 

إفادتكم به الحقًا.
يجب أن يبقى العطاء ساري المفعول لمدة )90( يومًا من تاريخ  اإلقفال مع احتفاظ الديوان األميري 
بحقه في تمديد أو تجديد هذه الفترة للمدة أو المدد التي يراها مناسبة الستكمال المزايدة والترسية.

- المزايدة تخضـع لتعـميـم رقم )4( لسنة )1997( بشأن المزايدات الحكومية. 
لالستفسار االتصال على األرقام التالية:
- المبـــاشــر: 22012760 - 22012747

- الفاكس: 22012872 
Shasawi@da.gov.kw -

إعــــالن

مطلوب بائعات
لشركة أزياء نسائية

ـ شرط الخبرة
- تكون حسنة المظهر ولبقة

- راتب مغري + عمولة

96967707
harayer7@yahoo.com

رئيس األركان تقدم مراسم التشييع وعدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري وكبار قادة اجليش

الكويت شيعت شهيد الواجب باجليش راكان خلف

وكبار قادة اجليش وجمع غفير 
مــن املواطنني.  هــذا، وقد كان 
املغفور له بإذن اهلل أحد منتسبي 
القوة البرية، وقد وافته املنية إثر 

وتقدم مراسم التشييع رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركــن محمد اخلضر وعدد من 
أعضاء مجلس الدفاع العسكري 

وأن يأجرهــم ويثيبهــم علــى 
استشــهاد ابنهم البار، ســائال 
املولى عز وجل أن ينزله منازل 

الشهداء والصديقني.

اجليش من ضباط وضباط صف 
وأفراد لذوي الشــهيد بخالص 
العزاء واملواساة، متضرعا الى 
اهلل أن يلهمهم الصبر والسلوان 

ومواساة النائب األول لرئيس 
مجلس الــوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ ناصر صباح األحمد، كما 
تقدم باسمه ونيابة عن منتسبي 

انقالب آلية عسكرية أثناء تأديته 
الواجب ظهر يوم اجلمعة املاضي.
ونقل رئيس األركان العامة 
للجيش لذوي الشــهيد تعازي 

شيعت الكويت عصر امس 
شهيد الواجب باجليش الوكيل 
أول راكان خلف هدالن في مقبرة 
الشهداء مبنطقة الصليبخات، 

الفريق الركن محمد اخلضر وامر القوة البرية اللواء الركن خالد الصالح يقدمون واجب العزاء

 »البيرق 7«: احملافظة على مفهوم التعاون بني القطاعات العسكرية
أكــد رئيــس األركان العامة 
للجيــش الفريــق الركــن محمد 
اخلضر امس ضرورة االستفادة 
من متريــن »البيرق 7« في رفع 
مســتوى اجلاهزيــة واحملافظة 
على مفهوم التعاون بني مختلف 
القطاعات العسكرية في الكويت.
التوجيــه  ونقلــت مديريــة 
املعنوي والعالقــات العامة عن 
الفريق الركــن اخلضر في بيان 
صحافي على هامش زيارته لهيئة 
العمليات واخلطط لالطالع على 
مجريات التمرين إشادته باجلهود 
املبذولة من القائمني على التمرين 
والروح املعنوية املرتفعة جلميع 
املشاركني فيه. وأضافت ان رئيس 
األركان اطلع خالل الزيارة على 
مجريــات التمرين الــذي ينفذه 

اجليش الكويتي مبشاركة قطاعات 
مــن وزارة الداخليــة واحلرس 

الوطني.
وذكرت انه استمع إلى إيجاز 
قدمه مدير التمرين معاون رئيس 
األركان العامــة لهيئة العمليات 
واخلطــط العميــد الركن محمد 
الكندري بني مــن خالله مراحل 
التمرين ودور القطاعات املشاركة 
فيه واألهداف التي مت وضعها له، 
ال سيما تعزيز للتعاون وتبادل 
اخلبرات ورفع املستوى التنسيقي 
بني وحدات اجليش والقطاعات 

املشاركة.
وحضر التمرين الذي يستمر 
حتى ٢٢ اجلاري آمر القوة البرية 
اللواء الركن خالد الصالح وعدد 

من كبار ضباط اجليش.

الفريق الركن محمد اخلضر واللواء الركن خالد الصالح خالل زيارة هيئة العمليات واخلطط

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

اخلضر: حريصون على االستفادة من التمرين  في رفع اجلاهزية

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو جانب من مراسم الدفن والصالة على شهيد الواجب

ألول مرة في الكويت
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