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الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6198 االثن 11 من ربيع االول 1440 هـ 19 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018م
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حتية طيبة..
ـتخـصصة تعـلن شبـكة االعالم الـعراقي عن دعـوتهـا جلمـيع الشـركات ا
والرائـدة الراغـبة في تأجـير اللـوحات االعالنـية لسـطح جريدة الـصباح
لـتقد عطاءاتهـا اخلاصة بتأجيـر اللوحات االعالنية عـبر قنوات شبكة
كن واصفات الـفنية التي  االعالم العراقي وفقـا للشروط القانـونية وا
احلـصول عليها من مديرية الشؤون الـتجارية في مقر الشبكة في بغداد
 –الــصــاحلـيــة لــقــاء مــبـلـغ قـدره ( 250,000 ديــنــار عــراقي) (مــائــتـان
وخمـسون الـف دينار عـراقي ال غـير) غيـر قابـلة لـلرد عـلى ان يتـم تقد
عــطـاءكـم داخل ظـرف مــغــلق ومــخـتــوم بــخـتـم الـشــركــة يـحــتــوي عـلى
العرضـ (الفني والـتجاري) مـثبت علـيه اسم ورقم الدعوة مع الـتوقيع
على جميع مستندات العطاء ويتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات
في تـشـريفـات الـشـبكـة في مـوقـعهـا في بـغداد  –الصـاحلـية قـرب فـندق
نصـور ميلـيا وان اخر موعـد لغلق الدعـوة الساعة (12) الثانـية عشر ا
ـوافق (2018/12/9) وبـعـدهـا ال يـقـبـل اي عـطاء ظـهـرا من يـوم االحـد ا
وستجـري عملية فتح العـطاءات في تمام الساعة الـثانية عشر ظهرا من
نفس يوم الغـلق واذا صادف يوم الغلق عطلـة رسمية فيؤجل الى اليوم
الذي يلـيه ويتحـمل من ترسو علـيه الدعوة اجـور النشـر واالعالن علما
ـقـدم هي ثالثة اشـهر تـبـدأ اعتـبارا من يـجب ان تكـون نفـاذيـة العـطاء ا

تاريخ غلق الدعوة وان الشبكة غير ملزمة بقبول اعلى العطاءات.
ــديـــريــة الـــشــؤون الـــتــجـــاريــة هــو عــلـــمــا ان الـــبــريـــد االلــكـــتــرونـي 
ـوقع االلـكـتـروني لـشـبـكـة االعالم الـعـراقي هـو  mark@imn.iq وان ا
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تعلن اللجنة التحـضيرية جلمعية اطباء االطفال
الـعـراقـية عن اجـراء انـتـخابـات الـدورة اجلـديدة
ـوافقة للجـمعـية وذلك في صـباح يـوم اجلمـعة ا
٢٠١٨/١١/١٦  الـساعة العاشرة صباحا في مقر
نـصـور مـجمع الـنـقـابات اجلـمعـيـة الـكائن فـي ا
الطبية وفي حـالة عدم اكتمال النصاب القانوني
ــوافق ـــوعــد الى اجلــمــعـــة الالحــقــة ا يــؤجل ا
كان احملددين ٢٠١٨/١١/٢٣ في نـفس الزمان وا
وجتـري االنـتخـابـات مهـمـا كان عـدد احلـاضرين

وحسب النظام الداخلي للجمعية.
نرجو من السادة اعضاء الهيئة العامة للجمعية
ـقـرر الجـراء االنـتـخـابات ـوعـد ا احلـضـور في ا
كموعد نهائي وحسب النظام الداخلي للجمعية.
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