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 اتحاد التطبيقي يستنكر اعتداء 
القوات الخاصة على نواب األمة

  
  آالء خليفة

  أصدر االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بيانا صحافيا استنكر فيه التجاوزات التي ارتكبتها القوات 
اخلاصة جتاه نواب االمة واملواطنني خالل ندوة «اال الدستور» التي 

أقيمت مساء االربعاء بديوان النائب د.جمعان احلربش.
  واســــتهجن البيان التصرف غير املسؤول الذي ارتكبته القوات 
اخلاصة واعتداءها بالضرب على نواب االمة واملواطنني في سابقة 
خطيرة تعد االولى من نوعها في تاريخ الكويت، ووصف االحتاد ما 
حدث بانه انتكاسة حلالة الدميوقراطية واحلرية التي كانت تتباهى 
بها الكويت ويفخر بها الشعب الكويتي. وتساءل االحتاد في بيانه: 
اذا كانت هذه الطريقة الهمجية هي التي يتعامل بها رجال الداخلية 
مع نواب االمة فما بالنا بتعاملهم مع املواطن العادي؟! مشيرا الى أن 
ما حدث انتهاك للقانون وانتهاك للحريات التي نص عليها الدستور 
الكويتي، ولفت البيان الى أن هذا التصرف غير املســــؤول سيدخل 
البالد في نفق مظلم حيث تسبب في اتساع الفجوة بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية. ووصف البيان ما حدث بأنه انتكاسة للتجربة 
الدميوقراطية التي تعيشــــها الكويت وكانت حتسدنا عليها الكثير 
مــــن الدول املجاورة، ولكن يبدو أن هنــــاك أيادي تعمل في اخلفاء 
الجهاض هذه التجربة الرائدة وذبح الدميوقراطية التي تعيشــــها 
الكويت وتفريغ الدســــتور من محتواه للعودة بالكويت الى الوراء 
مئات السنني ويريدون للكويت أن تصبح دولة بوليسية من خالل 
تكميم االفواه والضرب بيد من حديد ملنع نواب االمة من ابداء آرائهم 
والدفاع عن الدستور الذي ارتضاه الشعب الكويتي قيادة وشعبا 
قبل نحو نصف قرن من الزمــــان. وطالب البيان نواب االمة بعدم 
الرضوخ العتداءات «الداخلية»، وتهديداتها، وضرورة االســــتمرار 
في الدفاع عن الدستور  ورفض أي انتهاك حكومي  ملواده، ومنع أي 
محاوالت من قبل احلكومة لتعطيله أو تفريغه من محتواه،   مؤكدا 
أن احلركة الطالبية ستقف الى جوار النواب الشرفاء الذين يدافعون 
عن الدســــتور بكل السبل املتاحة، وأنها لن تنسى املتخاذلني منهم 
واملنبطحني الذين ينفذون ما تطلبه منهم احلكومة متناسني االمانة 
امللقاة على عاتقهم جتاه وطنهم وجتاه جموع الشعب التي منحتهم 

ثقتها وأوصلتهم ملجلس االمة للدفاع عن قضاياهم ومشاكلهم. 

 نقابة نفط الخليج تشجب أعمال العنف
 أصدرت نقابة العاملني بالشركة 
الكويتية لنفط اخلليج بيانا تشجب 
وتستنكر فيه اعمال العنف وتدعو 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
الى التفاهم واحلــــوار، وجاء في 
البيان: رغــــم حرص النقابة على 
الدعوة الى تعزيز االمن واالستقرار 
ورفض مظاهر الفوضى واالنفالت، 
والتي اكد عليها صاحب الســــمو 
األمير الشــــيخ صباح األحمد، اال 
ان النقابة تستنكر بشدة االسلوب 
اتبعته االجهزة االمنية من  الذي 
اعتداء على املواطنني وعلى نواب 
االمة في سابقة خطيرة لم تشهدها 
البالد من قبل. ان اســــاليب منع 
احلريات يتنافى مع مواد الدستور 
التــــي قررت ان العــــدل واحلرية 

واملســــاواة دعامات املجتمع وان 
احلرية الشخصية مكفولة وكذلك 
حرية الرأي مكفولة ولكل انسان 
حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول 
او الكتابة او غيرهما وفقا للشروط 

واالوضاع التي يبينها القانون.
  ان ما شهدته الكويت من اعمال 
قمع جــــاء مصادفا للذكرى الـ ٦٢ 
لتبني االمم املتحدة االعالن العاملي 
حلقوق االنسان والذي أكدت في 
وثيقته احلقوق املتأصلة لكل فرد 
وتعترف بأن احلريــــة والعدالة 
والســــالم ال ميكــــن ان تكون مع 
غياب الكرامة االنسانية واحلقوق 
املتساوية جلميع املواطنني مبا فيها 
حريات التعبير االساسية وصوال 
الى غاية نبيلة وهي األمن واحلرية 

واملساواة والرفاهية للجميع. اما 
حالة حقوق االنسان ففي الكويت 
اصبحــــت هاجســــا ومصدر قلق 
على الرغم من احملاوالت احلثيثة 
في مجال تعزيز وحماية حقوق 
االنسان. واآلن نشــــهد اخفاقات 
متتالية وانتهاكات صارخة غير 
مسبوقة واصبح الكثيرون يخشون 
ان تنتهك كرامتهم حني يرغبون 
بالتعبير عــــن آرائهم. وازاء ذلك 
فال يســــع النقابة اال التحذير من 
مغبــــة االنفالت األمنــــي وضياع 
هيبة االجهزة االمنية امام العنف 
الذي متارسه على املواطنني ابناء 
الكويت ونرفض هذا االســــلوب 
الكلمة  باتا ويجب تغليب  رفضا 

على العنف. 

 دعا نواب األمة إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية اآلنية

  الخليفة مؤكدًا دعمه الستجواب المحمد:
  الخط الفاصل بين استعادة الحريات وبين القمع

 بعد األحداث المؤسفة في ندوة الحربش

  أبوخوصة: آن األوان لوضع حد النتهاك الدستور
  ونستغرب تجاهل مجلس الوزراء لألحداث 

 أعلن النائب السابق محمد اخلليفة تأييده ودعمه 
الستجواب كتلة «إال الدستور» لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد مؤكدا ان االستجواب 
مســـتحق بعد االنتهاك الصارخ ألحكام الدستور 
والتعـــدي على كرامات املواطنـــني والنواب وملنع 
احلكومة من تكريس نهج القمع في حق الشـــعب 
الكويتي مستقبال. وقال اخلليفة في تصريح صحافي 
ان هذا االســـتجواب ســـيكون اخليط الرفيع بني 
استعادة نواب األمة والشعب حرياتهم كاملة غير 
منقوصة وبني تدشني نهج جديد بقمع املعارضني 
للحكومة وتكريس املالحقة السياسية، موضحا ان 
جناح االستجواب يعني العودة الى احترام األحكام 
الدســـتورية العتيدة في صيانة احلريات وكرامة 
املواطنني، اما فشله فسيعني منح احلكومة صكا 

على بياض ملمارســـة سياسة القمع وضرب نواب 
األمة واملواطنني. وقال اخلليفة انه نظرا خلطورة 
االستجواب ونتائجه فإن التاريخ سيسجل بأحرف 
من نور موقف كل نائب تصدى لعدوان احلكومة 
على احلريات واملساس بالدستور من خالل تأييده 
مساءلة رئيس الوزراء فيما لن يرحم التاريخ من 
حتالف لوأد دستور ٦٢ وســـمح بانتهاك أحكامه 
ونصوصه وأفسح املجال لهيمنة السلطة التنفيذية 

بسياستها القمعية على السلطة التشريعية. 
  ودعا اخلليفة نواب األمة الى تغليب املصلحة 
العامة التي تتجســـد ابتداء وانتهاء باحلفاظ على 
الدســـتور لصيانة مكتســـبات األجيال احلاضرة 
والقادمة وذلك على حساب مصلحتهم الشخصية 

اآلنية. 

 اعتبر املرشح السابق عايض 
ابوخوصة استجواب رئيس الوزراء 
استحقاقا البد منه بسبب تطاول 
احلكومة على احلريات التي كفلها 
الدستور وانتهاك حقوق اإلنسان 
التي حتميها الشـــرعية الدولية 
وقبل ذلك الدين اإلسالمي احلنيف. 
وقال ابوخوصة ان األجهزة األمنية 
اعتدت على املواطنني وعلى رأسهم 
أعضاء الســـلطة التشريعية في 
النائب د.جمعان احلربش  ندوة 
األسبوع املاضي دون أدنى مراعاة 
واحتـــرام ملواد الدســـتور التي 
متنحهـــم حق التعبير عن رأيهم 

وتكفل لهم ذلك.
  وأشـــار ابوخوصة قائال: انه 
وفـــي الوقـــت الذي أشـــيد فيه 
بالنواب الذين أعلنوا استجواب 
رئيس احلكومة فإنني استغرب 
جتاهل مجلـــس الوزراء حلادثة 
ندوة احلربش وهو الذي استنكر 
مشاجرة وقعت بني احد األشخاص 
وآخرين في نـــدوة النائب احمد 
الســـعدون مؤخـــرا. وأضاف ان 
احلكومة اكتفت مبؤمتر صحافي 
لوزارة الداخلية لم يعبر عن حقيقة 
ما وقع في نـــدوة احلربش التي 
تشرفت بحضورها ورأيت ما حدث 

فيها من مشاهد مؤسفة لم تألفها 
الكويت ابدا موضحا ان ما ورد في 
ذلك املؤمتر تضليل للرأي العام 
الذي بالتأكيد يعي متاما حقيقة 
ما جرى. وطالب ابوخوصة أبناء 
الشـــعب الكويتي مبراقبة نوابه 
السيما الذين ما زالوا مترددين في 
حسم مواقفهم ويحاولون مسك 
العصا من املنتصـــف من خالل 
إرضـــاء احلكومة واملواطنني في 
نفس الوقت وهذا الذي ال يصح 
نهائيا في هـــذه القضية حتديدا 
فهناك طرف معتدي وآخر معتدى 

عليه. 

 عبر امني السر العام جلمعية الصحافيني الكويتية فيصل القناعي عن 
اسفه ملا تعرض له الزميل الصحافي احملرر في جريدة السياسة محمد 
السندان من اعتداء بالضرب من رجال القوات اخلاصة اثناء قيامه بأداء 

واجبه الصحافي لتغطية احداث ندوة النائب جمعان احلربش. 
  وقــــد نقل القناعي حتيــــات رئيس واعضاء مجلــــس ادارة جمعية 
الصحافيني واالســــرة الصحافية في الكويت خالل الزيارة التي قام بها 
للزميل الســــندان في مستشــــفى الصباح يوم اخلميس املاضي برفقة 
عضو مجلس ادارة اجلمعية دهيران ابا اخليل وعضو اجلمعية جاسم 
التنيب، متمنيا له الشــــفاء العاجل من االصابة الشــــديدة التي تعرض 
لها في الرأس وفي احدى فقرات الرقبة. واكد امني سر اجلمعية انزعاج 
مجلس االدارة من تعرض الزمالء الصحافيني لالعتداء بالضرب ومنهم 
الزميل جراح املطيري احملرر في جريدة الوطن مطالبا اجلهات املختصة 
بحماية رجال الصحافة والعمل على تســــهيل مهامهم واحترام دورهم 

اثناء تأدية واجبهم املهني. 

 طالب الجهات الخاصة بحمايتهم وتسهيل مهامهم

  القناعي: مجلس ادارة «الصحافيين»
  منزعج من ضرب الصحافيين

 التجمع الكويتي المستقل: قلق 
ومخاوف على الحاضر والمستقبل

 جمعية ورابطة أعضاء هيئة التدريس 
بـ«التطبيقي»: الضرب والقسوة كانت متعمدة

 الذايدي: الحكومة أدخلت البالد في نفق مظلم

 أصدر التجمع الكويتي املستقل بيانا جاء فيه: يشارك التجمع 
الكويتي املستقل الكويتيني على اختالف مشاربهم وانتماءاتهم حالة 
القلق املتنامي واملخاوف املتزايدة على حاضر ومستقبل الكويت، 
خصوصا بعد اسبوع دام حفل بالعديد من املشاهد الدخيلة على 
مجتمعنا وجتربتنا الدميوقراطية. فلم تكن الكويت يوما ســـاحة 
للصراع بني املواطنني ورجال األمن، ولم يكن العنف هو وسيلتنا 
للرد على الرأي اآلخر املخالف، ولم يكن الشارع هو احدى ادوات 
اللعبة السياســـية من خالل تأجيج مشـــاعره وجتييشـــه جلره 
ملواجهات مع اخوانه مـــن رجال األمن، ولم يكن نواب األمة يوما 
طرفا في العبث بأمنها، بل كنا دوما نعتقد ان اخلالف السياســـي 
أمر محمود يعكس تعددية املجتمع وروح الدميوقراطية فيه مبا 
ال يتعـــارض مع أمن البالد وأمانهـــا، ولم تكن الكويت يوما ثكنة 
عسكرية تنتهج القمع واملمارسات العنيفة كأسلوب للتعامل مع 
املواطنني، ولكنها كانت ومازالت دولة مؤسســـات، السيادة فيها 

للقانون يطبق على اجلميع دون عنف أو تشنج.
  لقد تابع التجمع الكويتي املســـتقل مبزيد من االسى االحداث 
املؤســـفة التي شـــهدها االســـبوع املاضي بداية من االعتداء على 
صاحب قناة الســـور محمـــد اجلويهل خالل نـــدوة النائب أحمد 
الســـعدون ونهاية باالحداث العنيفة التي صاحبت ندوة النائب 
جمعان احلربـــش. ونحن إذ نؤكد على حق املواطنني في التجمع 
للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بالطرق السلمية واملشروعة ومبا ال 
يخالف القانون واآلداب العامة وفقا للحقوق التي كفلها الدستور 
وأشـــار اليها املشـــرع في أكثر من موضع، اال اننا نستنكر بداية 
ضيق صدر بعض منظمي الندوات بسماع رأي مخالف مهما كان 
انتماؤه، فالندوة ساحة للحوار حتتمل الرأي والرأي اآلخر، رافضني 
شـــكال وموضوعا تكريس نهج العنف في التعامل مع املعارضني 
حتى وإن أساءوا ألننا على يقني ان التعامل احلكيم معهم يكشفهم 

أمام الرأي العام.
  ويرى التجمع أننا امام ممارســـة سلبية للدميوقراطية تؤثر 
على مسيرتها بشكل خطير، فما حدث في ندوة النائب د.جمعان 
احلربش يعد خروجا على التوجيهات الســـامية لصاحب السمو 
األمير خالل رسالة للنواب نقلها رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
مفادها أن ســـموه أعطـــى توجيهاته الى وزير الداخلية الشـــيخ 
جابر اخلالد بالسماح للتجمعات فقط داخل الدواوين، وحظر أي 

جتمعات تقام خارجها.

 اتحاد أميركا يستنكر التعسف
   في استخدام القوة

  
  آالء خليفة

  استنكر نائب رئيس الهيئة االدارية باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع اميركا محمد اجلوعـــان االحداث االخيرة وما آلت 
اليه مجريات األمور بالساحة احمللية، وبني ان ما حدث ال يعكس 
صورة املجتمع احلضاري بل ان التعســـف في استخدام القوة 
شوه وجه الكويت املشرق، كما شدد اجلوعان على اهمية التمسك 
بالدستور واحلياة الدميوقراطية، مشيرا الى اننا نعيش في دولة 
مؤسسات يحكمها القانون، وانه يجب على جميع االطراف التحلي 
باحلكمـــة والتريث قبل اتخاذ اي قرار، واكد اجلوعان اهمية ان 

يضع اجلميع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. 

 آالء خليفة
  اصـــدرت جمعيـــة اعضـــاء 
الكويت  التدريس بجامعة  هيئة 
ورابطة اعضـــاء هيئة التدريس 
التطبيقـــي والتدريب  بالتعليم 
بيانا مشتركا جاء فيه:  ان جمعية 
أعضاء هيئـــة التدريس بجامعة 
الكويـــت ورابطـــة أعضاء هيئة 
التدريس بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وهي تتابع 
تداعيات االحداث االخيرة لضرب 
رجال االمن لعدد من نواب االمة 
واالكادمييني واملواطنني الشرفاء 

العزل لتؤكد وبحضور وشهادة 
بعـــض أعضاء الهيئـــة االدارية 
الذين كانوا حاضرين  للجمعية 
في موقـــع احلـــدث، ان الضرب 
والقســـوة املفرطة مع الشـــعب 
الكويتي كانت متعمدة وبصورة 
سافرة دون أي مبرر أو استفزاز 
من أحد، حيث ان أحداث الضرب 
قام بها رجال القوات اخلاصة في 
الوقت الذي أعلن فيه عن انتهاء 
الندوة وعدم وجود حضور في 
حديقـــة املنزل بينما كان النواب 
وبعض االكادمييني يتدخلون ملنع 

وقوع ما حدث والتأكيد لرجاالت 
االمن بأن الندوة قد انتهت.  

  ان ما حدث في مساء االربعاء 
فـــي ديوان  املوافـــق ٢٠١٠/١٢/٨ 
النائب احملترم د.جمعان احلربش 
التاريخ  ليسجل وصمة عار في 
السياســـي للكويت، فالشـــعب 
الكويتـــي الذي أثبـــت والءه في 
أحلك الظروف للكويت ولالسرة 
احلاكمة والشـــرعية الدستورية 
ابان االحتـــالل الغادر للكويت ال 
يستحق الهروات والعنف املفرط 

لكبت احلريات.

 قال األكادميي واحمللل السياسي د.أحمد الذايدي 
ان ما قامت به احلكومة ليلة اخلميس قد أدخل البالد 
في نفق مظلم، وان التعامل األمني واستخدام العنف 
ضد اجلمهور الــــذي حضر ندوة د.جمعان احلربش 
عمــــل غير حضاري لم تعهــــده الكويت ولم يكن له 
أي مبرر. وأضاف ان االعتداء بالضرب على جمهور 
مسالم ملجرد حضوره لالســــتماع الى ندوة سلمية 
هو اهدار لكرامات الناس وحرياتهم، واألنكى من ذلك 
هو االعتداء على نواب األمة الذين جاءوا للدفاع عن 
الدســــتور الذي يحمي مصالح الناس وحقوقهم من 

تغول الســــلطة التنفيذية. وأضاف د.أحمد الذايدي: 
يبدو ان احلكومة قد شعرت بنشوة االنتصار وغرتها 
قوتها وأغلبيتها البرملانية، اال انه اكد ان هذا الشعور 
ســــيكون مؤقتا وان ما حصل لن مير دون محاسبة 
شعبية للحكومة وملن ساندها من النواب الذين قلبوا 
ظهر املجن للشعب الذي انتخبهم ليدافعوا عن حقوقه 
ومصاحله. وقال ان األزمات تكشف معادن الرجال، 
وان املخاض الذي تعيشــــه الكويت اليوم ســــيكون 
مرحلة مفصلية في تاريخ الشعب الكويتي وان هذه 

األزمة كشفت الكثير من األقنعة.

 اتحاد عمال البترول يرفض التشنج
  ويتمسك بالدستور والنظام الديموقراطي

 قال احتاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات 
في بيان صحافي إن من يطالع االحداث ومجريات 
األمور التي حتدث في الســـاحة احمللية الكويتية 
والتشنج الكبير والفجوة احلاصلة بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية سيجد أن هناك لغطا كبيرا 
وترجمة خاطئة للتوجيهات السامية وللدستور 
الكويتي الذي يعتبر اســـاس االستقرار وأساس 

النظام في دولة الدميوقراطية واملؤسسات.
  لقد ســـاءنا هذا التصـــادم الكبير وهذا التفكك 
واالنقســـام احلاصل بـــني الســـلطتني التنفيذية 
والتشريعية األمر الذي أدى إلى تداعيات كانت ال 
تعرف الكويت لها طريقا وهي  استعمال سياسة 
العصا والهراوة التي باتت وسيلة القوات اخلاصة 
وكأننا في دولة بوليسية وكأن الشعب الكويتي 

ونوابه مجرمون.  ان احتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويات والنقابات التابعة له وهو املمثل عن 
الفئة االكبر من العاملني بالدولة عمال القطاع النفطي 
إذ يرفض ويســـتنكر هذه السياسة التي تخالف 
املواثيق الدولية والدســـتور الكويتي واتفاقيات 
حقوق اإلنسان التي ســـبق أن مت التحذير منها، 
يدعو اجلميع الى نبذ اخلالفات الشخصية وتهدئة 
االوضاع خوفا من تداعيـــات اخرى تخرجنا عن 
نهجنا الدميوقراطي الذي حتسدنا عليه الكثير من 
الدول. ونؤكد أننا نحترم أوامرنا السامية ونحترم 
دستورنا الكويتي ويجب على السلطتني التشريعية 
والتنفيذية وقف هذا الصدام ونبذ املصالح الشخصية 
وتصفية احلسابات واعتماد سياسة احلوار ووضع 

مصلحة الكويت فوق كل اعتبار. 

 عايض ابوخوصة  محمد اخلليفة 

 فيصل القناعي 

�إعـــــــــالن

جمعية مبارك الكبري والقرين التعاونية

املدير املعني

تعلن جمعية مبارك الكبري والقـرين التعاونية

عن بدء ت�سجيل الطلبة املتفوقني من اأبناء امل�ساهمني يف

املنطقة للعام الدرا�سي 2009-2010م )املراحل النهائية(

وهي االبتدائية - املتو�سطة - الثانوية - اجلامــعـــة - املعـــاهد 

العليا وذلك من تاريخ 2010/12/12م ولغـايـة نهـايـة الــــدوام 

2010/12/30 وذلك ح�سب الن�سب املئوية التالية :
1- نهاية املرحلة االبتدائية )ال�سف اخلام�س( 95٪ فاأكرث.

2- نهاية املرحلة املتو�سطة )ال�سف التا�سع( 95٪ فاأكرث.
3- نهاية املرحلة الثانوية )ال�سف الثاين ع�سر( 90٪ فاأكرث واملقررات )3.50( نقطة.
4- نهاية املرحلة اجلامعية واملعاهد العليا 90٪ فاأكرث )3.50( نقطة، )اخلريجون(.

5- نهاية الف�سل ملدار�س الرتبية اخلا�سة )النجاح(.

امل�ستندات املطلوبة لت�سجيل الطلبة املتفوقني 

من اأبنــاء امل�سـاهـمـني 

پ ال�سهادة الدرا�سية للف�سل الدرا�سي الثاين 2009-2010م و�سورة عنها.

پ البطاقة املدنية االأ�سلية للم�ساهم و�سورة عنها على اأن يكون العنوان على اإحدى 

مناطق مبارك الكبري والقرين.

پ اأن تكون �سلة القرابة للم�ساهم من الدرجة االأوىل.

پ يف حالة امل�ساهمة )االأم( يرجى اإح�سار �سهادة امليالد االأ�سلية للطالب و�سورة عنها.

پ الرجاء عدم االإحراج البطاقة املدنية االأ�سلية.

والإعالم  العـامــة  العالقــات  ق�ســم  اجلمعيــة  اإدارة  مقــر  يف  الت�ســجيــل 

اأثنـــاء الــدوام الر�سـمــي .

مالحظـــــــة :

پ لن يتم ا�ستالم طلبات بعد تاريخ 2010/12/30.

پ �سيتم حتديد موعد الحق الإجراء حفل تكرمي الطلبة املتفوقني.

جـامـعـة الكــويـــت
اإدارة امل�سرتيات - ق�سم املزايدات

تعلن جامعة الكويت عن طرح املزايدة التالية:
اإعـــــالن

 2010/12/12 وميكن احل�سول على م�ستندات املزايدة اعتباراً من يوم الأحد املوافق 

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

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

2011/1/11 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:
2010/12/28 ال�ساعة العا�سرة والن�سف  - الجتماع التمهيدي يوم الثالثاء املوافق 

�سباحًا باإدارة التغذية باخلالدية.

- �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

مزايدة رقم 2010/8 - 2011 

ب�ســاأن ا�ســتــغالل كافترييا كلية 

العلوم الإداريــة لتقدمي وجبات 

غذائية خفيفة طبقا للموا�سفات 

العاملية

اجلهة الطالبة
اإدارة التغذية

املبــــــلغ

د.ك  20
موعد الإغالق

2011/1/11


