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تـعـلن دائـرة الـعـيـادات الـطـبـية الـشـعـبـيـة دعـوة اسـتـقدام
ـوجب وثيـقـة أبداء أطـبـاء أجانب عـلى الـنفـقـة اخلاصـة 

اهتمام توقع ب الطرف :
١- تـدعــو دائـرة الــعـيــادات الــطـبــيـة الــشــعـبــيـة األطــبـاء
تـخصـصة لـتقـد طلـباتـهم اخملتـومة والكـوادر الطـبيـة ا
الكات وقـعة لـلـتعـاقد بـخصـوص اسـتقـدام األطبـاء وا وا
الـصحـيـة والـتمـريـضـية من األجـانب لـلـعالج علـى النـفـقة

اخلاصة.
شاركة ٢- سوف تعتـمد إجراءات الـدعوة عند الـسماح بـا

. ؤهلة قانونياً جلميع مقدمي العطاءات للدول ا
ــهـتـمـ ومـن ذوي االهـلـيـة ـقــدمي الـعـروض ا ـكن   -٣
الـقـانـونـيـة احلــصـول عـلى مـعـلـومـات إضـافـيـة من دائـرة
الــعـيـادات الــطـبـيــة الـشـعــبـيـة / شــعـبـة الــعـقـود الــبـريـد

االلكتروني لشعبة العقود :
Email: ieyadat_info@yahoo.com 

ؤهالت ٤- على مقدمي الـعروض ان يستوفوا مـتطلبات ا
ـالـية وكـما ـتطـلـبات الـقـانونـيـة والفـنـية وا ـا في ذلك ا

رفقة مع اإلعالن. تطلبات ا مذكور في ا
٥- يـتم تسـلـيم العـروض عـلى العـنـوان ادناه عـنـد او قبل
(٢٠١٨/١٠/١) في السـاعة (الثـانيـة ظهراً) بـتوقـيت بغداد

وعد . تأخرة عن هذا ا سوف يتم رفض العروض ا
شار اليه سـابقاً هو بـغداد / اإلسكان غربي ٦- العـنوان ا

بغداد / دائرة العيادات الطبية الشعبية/ شعبة العقود.
جهـة التـعـاقد : وزارة الـصحـة والبـيـئة / دائـرة العـيادات

الطبية الشعبية.
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Popular Medical Clinics Office announces about invita-

tion to bring foreign doctors to treatpatients at theirown

expenses upon mutual written interested document be-

tween the two parties :

1- Popular Medical Clinics Office / contracts unit invites

doctors and specialized medical, health, and nursing

staffs to offer their sealed and signed bids to contract

with themabout bringing foreign doctors to treat pa-

tients at their own expenses.

2- Invitation procedures will be adopted after allowing

bidders to participate in legally eligible countries.

3- Those who are interested and legally qualified can get

more information from Popular Medical Clinics Office /

contracts unit.

Email: ieyadat_info@yahoo.com

4- Bidders must meet all legal, technical, and financial

requirements as stated in the requirements conditions at-

tached to the announcement.

5- Bids will be delivered at the address below at or after

1/10/2018 at 2 p.m. Baghdad time. Late bids will be re-

jected after this date. 

6- The address referred to earlier is Baghdad/AL-Eskan

(west of Baghdad)/ Popular Medical Clinics Office.

Contractor: Ministry of Health and Environment/ Popu-

lar Medical Clinics Office. 

Announcement

≤∞±∏ ‰U¹b½u  g U¼ vKŽ Àœ«uŠË  ôUJý≈
{ بــــــاريـس (أ ف ب) - عــــــكـــــرت
اشــــكـــاالت وقــــيـــام عــــشـــرات من
الشـبـان بنـهب مـتجـر شـهيـر على
جــادة الــشــانــزيـلــيــزيه احــتــفـال
عــــشــــرات اآلالف مـن مـــشــــجــــعي
ــنـتــخب الـفــرنـسي لــكـرة الــقـدم ا
بـإحــراز لـقب كـأس الـعــالم لـلـمـرة
الثانية في تـاريخه األحد بحسب

مــا أفـــاد صــحــافــيــون في وكــالــة
فــرانس بــرس.وقـام نــحــو ثالثـ
شــخـصـا وضـع بـعــضـهم أقــنـعـة
باقتحـام متجـر "بوبليـسيس" بعد
حتطيم زجـاجه اخلارجي قبل ان
يــغـادروه وهــو يـحــمــلـون قــنـاني
الـنـبـيذ والـشـامـبـانـيا بـيـنـمـا قام
بعضهم بـاالبتسام والـتقاط صور

بــالــهــواتف اخلــلـيــويــة.كــمــا قـام
الـبـعض بـرمي مـقـذوفـات بـاجتـاه
عـنـاصـر مـن قـوات الـشـرطـة الـتي
ـــــســـــيل ردت بــــإطـالق الـــــغــــاز ا
للدمـوع في االحتفـاالت التي تلت
فوز فـرنسـا عـلى كرواتـيا 2-4 في
نهائي مونديال  2018 على ملعب
لوجنـيكي في مـوسكـو.وفي ليون

أشــارت الــسـلــطــات احملــلــيـة الى
انـــدالع اشـــكـــاالت بــ أفـــراد من
الشـرطة ونـحو  100شاب اعـتلوا
ســيــارة تـابــعــة لـهــا عــلى هـامش
ــبـاراة عـبــر شـاشـات في عـرض ا

ساحة عامة. 
وقــامت الــشــرطــة بـإطـالق قـنــابل
ــســيل لـلــدمــوع لـتــفـريق الــغـاز ا

الـــــشـــــبـــــان الـــــذيـن ردوا بـــــرمي
مـــقـــذوفـــات وإشـــعـــال حـــاويـــات

القمامة.
ـصــادر نـفــســهـا عن ان وأفــادت ا
االشكـاالت كانـت ال تزال مـستـمرة
ا بعد الساعة العاشرة والنصف
لـيال بـالـتوقـيت احملـلي (20,30 ت
غ) من دون االشــارة الى تــوقـيف

أي شخص.وفي بـلدة قـرب مديـنة
نـانـسي أصـيب طـفل في الـثـالـثـة
من الـعـمر وفـتـاتـان في الـسـادسة
بـجـروح خـطــرة بـعـدمـا تـعـرضـوا
لـــلـــدهس من قـــبل دراجـــة نـــاريــة
خـالل االحـــــتــــــفـــــاالت. وأشـــــارت
الـســلـطــات الى ان الـدراج تـوارى

عن األنظار.


