
االحد 29 اغسطس 2010   7محليات

جـامـعـة الكــويـــت

تعلن جامعة الكويت عن طرح املزايدة التالية:
اإعـــــالن

وميكن احل�سول على م�ستندات املزايدة اعتباراً من يوم الأحد املوافق 2010/8/29

والأيام التالية اأثناء الدوام الر�سمي وذلك من اإدارة امل�سرتيات )ق�سم �سوؤون املوردين( 

12 ظهراً يوم  مببنى الإدارات باخلالدية واآخر موعد لتقدمي العطاءات هو ال�ساعة 

2010/9/28 ولن يلتفت اإىل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد مع العلم اأن  الثالثاء 

الر�سوم املذكورة غري قابلة للرد وللجامعة احلق يف اإلغاء املزايدة دون ذكر الأ�سباب.

- تو�سع العطاءات ب�سندوق املمار�سات مبكتب ال�سيد/ الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون 

الإدارية باخلالدية.

مالحظــــــة:
2010/9/15 ال�ساعة العا�سرة والن�سف  - الجتماع التمهيدي يوم الربعاء املوافق 

�سباحًا باإدارة اخلدمات العامة.

- �سحب م�ستندات املزايدة لل�سركات امل�سجلة لدى اجلامعة وذلك ب�سرط ان تكون 

م�سجلة لدى جلنة املناق�سات املركزية وجلنة مناق�سات اجلامعة مع اإح�سار كرت 

الت�سجيل بجامعة الكويت لعام 2010.

م

1
املوا�صفات

 - 2010/7 مزايدة رقم 

ا�ستــغالل  ب�ســاأن   2011
موقــع بال�سويــخ بغر�ــض 

تقدمي خدمة احلالقة

اجلهة الطالبة
اإدارة اخلدمات 

العامة

املبــــــلغ

د.ك  20
موعد الإغالق

2010/9/28

أحمد باقر يقدم التهاني بالشهر الفضيل عدنان عبدالصمد مستقبال د.محمد البصيري

جواد بوخمسني والسفير العراقي محمد بحر العلوم والسيد محمد باقر املهري والشيخ أحمد حسني  أثناء الغبقة

عبداحلسني السلطان والقنصل اإليراني خالل الغبقة الشيخ خالد البدر وأحد احلضور أثناء الغبقة

الصيفي مبارك الصيفي يقدم التهاني

د.عايد املناع يبارك بشهر رمضان

عدنان املطوع والسفير العراقي يتوسطهما عدنان عبدالصمد

عبداحملسن مظفر وعلي املوسى مع أحد احلضور

عدنان عبدالصمد يتلقى تهنئة من الشيخ أحمد حسني

د.حسن جوهر في غبقة التحالف اإلسالمي الوطنيناجي العبدالهادي وعدنان عبدالصمد

الرئيس اخلرافي وسمو الشيخ ناصر احملمد ود.فاضل صفر أثناء الغبقة

الرئيس جاسم اخلرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وعدنان عبدالصمد ود.فاضل صفر وأحمد الري وعباس اخلضاري والشيخ صباح الناصر ومحمود حيدر وطالل اخلرافي والسفير اللبناني د. بسام النعماني وعدد من الشخصيات أثناء غبقة التحالف اإلسالمي الوطني

التحالف اإلسالمي الوطني استقبل المهنئين في غبقته الرمضانية
عادل الشنان

أقام التحالف االسالمي الوطني 
غبقته الرمضانية مساء امس االول 
في منطقة الدسمة والتي اعتبرت 

أولى غبقات التحالف الرسمية.
الغبقة رئيس مجلس  وحضر 
األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس 
الش���يخ ناصر  ال���وزراء  مجلس 
احملمد وعدد من الشيوخ والوزراء 
وأعضاء مجلس���ي األمة والبلدي 
والديبلوماس���يني والشخصيات 
الدينية والرياضية واالقتصادية 
املواطنني  وجمهور حاش���د م���ن 

واملقيمني.
ومت تب���ادل األحادي���ث الودية 
التي كان لها األثر االيجابي إلضفاء 

الفرحة بني احلضور.


