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تعـلن رئاسة جـامعـة كركوك عن اجـراء مزايدة عـلنيـة لتأجـير كافـتريا
صادف  ٢٥ / ٦ / ٢٠١٨ الساعـة الثانية كلية الهـندسة يوم االثنـ ا
عشر ظهرا في رئـاسة اجلامعة وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة
ــمــزايـدة رقم (٢١) لــسـنــة ٢٠١٣ فــعــلى الــراغـبــ بــاالشـتــراك في ا
مـراجعة شعبـة العقود احلـكومية في رئـاسة اجلامعـة الستالم نسخة
بـلغ قدره  (٢٥٫٠٠٠) خـمسـة وعشرون الف من الـشروط لـقاء وصل 
ديـنار فـقط غيـر قابل لـلرد يـتم دفعـها فـي كليـة الهـندسـة ويتـحمل من

زايدة اجور النشر واالعالن. ترسو عليه ا
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فـــــقـــــدت الـــــهـــــويــــة
الـصـادرة من رئـاسـة
جامعة كركوك باسم 
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فــمن يــعــثـر عــلــيــهـا
ــصـدرهـا يــسـلـمــهـا 

مشكورا.
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أوضـحت الهيئة العامة للكمارك ان قرار
مــجــلـس الــوزراء اخلــاص بــاحلــاويـات
ـتـكـدسـة في مـينـاء أم قـصـر الـشـمالي ا
ـاضي  يتـضمن الـذي اتـخذه االسـبوع ا
فـرض تـأمـيـنات مـالـيـة قـدرها 500 ألف
هم سـتـوردين حل تـقـد ديـنـار علـى ا
ـنـشـأ والـفـواتـيـر وشـهـادات شـهـادات ا
ــطـابــقــة  مـؤكــدة ان الـعــمل بـالــقـرار ا
ـوجب آلــيـة ـدة  30 يــومــاً  ســيـكــون 
عــمل مـؤقـتـة . وقـالت الــهـيـئـة في بـيـان
امس انه (قرار مجلس الوزراء رقم 186
ـــعـــاجلـــة لـــســـنـــة 2018 الـــذي صـــدر 
ـتكـدسة في مـيناء إشـكالـية احلـاويات ا
دة ام قـصـر الشـمالي سـيبـدأ العـمل به 
 30 يوماً وفقاً آللية عمل مؤقتة حددها
الـقـرار) موضـحـة  ان (القـرار نصّ على
فـرض تـأمـيـنـات مـالـيـة قـدرهـا 500 ألف
هم سـتـوردين حل تـقـد ديـنـار علـى ا
ـنـشـأ والـفـواتـيـر الـتـجـاريـة شـهــادات ا
ـطابـقـة للـبـضائع ـصـدقة وشـهـادات ا ا
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.ولـفت البـيان  الى ان القـرار شدد( على
إلـتزام جميع اجلـهات العامـلة في ميناء
أم قـصـر بـالواجـبـات احملددة لـهـا وعدم
ـنـاطـة باإلدارة ـسـؤوليـات ا الـتـدخل بـا
الـكـمـركـيـة وتأمـ الـدعم واإلسـنـاد لـها
ــراكــز الــكــمــركــيــة من أداء لــتــمـــكــ ا
سـتوردون وشـركات عـمـلهـا). وامتـنع ا
الــتـــخــلــيص الـــكــمــركي عـن تــخــلــيص
بـضـائعـهم من مـينـاء أم قـصر الـشـمالي
مـنـذ مطـلع الشـهر اجلـاري بالـتزامن مع
ـنــافـذ احلــدوديـة بــتـولي قــيـام هــيــأة ا
ـنـفذ. من جـهـة اخرى مـسـؤولـية إدارة ا
بــاشــرت الــشـــركــة الــعــامــة لــتــصــنــيع

احلـبوب التابعة لوزارة التجارة بانتاج
وتـوزيـع مـادة الـطـحـ الـصـفـر حلـصـة
ـبـارك وبـواقع  5كـيـلـو شــهـر رمـضـان ا
غـرامات لكل عائلـة في محافظات واسط
ــثـنـى والـنــجف وكــركـوك . وذي قــار وا
وقــال مـــديــر عــام الــشـــركــة طه يــاســ
عـبـاس في بـيـان تلـقـته ( الـزمان ) أمس
ان (الــشـــركــة حــقــقت نـــســبــة جتــهــيــز
قررة ئة  من احلـصة ا جتاوزت  40 بـا
ـثنى فيمـا تقوم مطـحنة ابو ـحافظة ا
احلـسن علي في مـحافظة واسـط بانتاج
قررة للمحافظة ) ,واضاف  ان الـكمية ا
ـــحـــافـــظـــة الــنـــجف (فـــرع الـــشـــركــة 
بـاشربتـكليف مطـحنتي الـرحاب والتاج
بــانـتـاج وجتـهــيـز حـصــة احملـافـظـة من
الــطــحــ الـصــفــر وان الــعـمـل جـار في
ــطــحــنـتــ النــتــاج وتـوزيع الــكــمــيـة ا
احملـــددة لـــلـــعـــوائل بـــجـــمـــيـع انـــحــاء
احملـافـظـة كـما قـامت وحـدات الـتـسويق
بـفــروع الـشـركـة في مـحـافـظـتي ذي قـار
وكــركـوك بـقــطع قـوائم جتـهــيـز الـوكالء
قررة وحصة الطح الصفر بـاحلصة ا
اخملـصص للشهر الفضيل) ,مشددا على
ـتابعة الـعملية (قـيام اللجـان الرقابية 
االنتاجية والية التوزيع واالشراف على
ــقـررة جتــهــيــز الـوكـالء بـحــصــصــهم ا
ـــــاذج االنـــــتــــاج فـــــضـال عن ســـــحـب 
ـاذج مـن الـطـحـ اجملـهز ـطـاحن و بـا
لدى الوكالء الغراض الفحص اخملتبري
وبــيــان مــدى مـطــابــقــته لـلــمــواصــفـات
ـعـتمـدة حرصـا من ادارة الـشركـة على ا
ايـــصـــال الــطـــحـــ جلـــمــيـع الــعـــوائل
ـشـمـولـة بـنـظـام الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـية ا
طـلوبة ) ,واشار بـالكـميـات والنـوعيـة ا
الـبـيـان الى (قـيـام جلـنة فـنـيـة مـشـتـركة
ــشــرف عــلـى مــخــتــبــرات بــرئـــاســة ا ا

ـنـطـقـة اجلـنـوبـيـة عالء مـحـمـد صـالح ا
بـزيـارة للـمـطاحن الـعـاملـة في مـحافـظة
ــتــابــعــة خــلــطــات احلــبــوب مــيــســان 
اجملـهـزة وعمل اخملـتبـرات فـيهـا مشـيراً
ـتـابــعـة نـوعـيـة بــان تـكـلـيف الـلــجـنـة 
خــلـطـات احلــبـوب اجملــهـزة لـلــمـطـاحن
ومـتابعـة عمل اخملتـبرات لضـمان انتاج
ـوزع ضمن نـوعـيـة جيـدة من الـطحـ ا
مـفـردات الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة ومطـابق
ـعتـمـدة ويـكـون صـاحلا لـلـمـواصـفـات ا

للخبازة ).
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 وتــابع انه ( خـالل الـزيــارة االشـراف
ـــوقــعــيــة في عـــلى  جتــارب اخلــبــازة ا
ــطـاحن الــتي تـمـت زيـارتـهــا  وكـانت ا
الـنـتـائج ايجـابـيـة  فيـمـا ابـدت اللـجـنة
بــعض الــتــوجــيــهــات اخلــاصــة بــعــمل
ـتعلقة اخملـتبرات واجراء الـفحوصات ا
ــنـتج بــخـلــطــات احلـبــوب والـطــحـ ا
لــــضـــمـــان ايــــصـــال طــــحـــ مــــطـــابق

لــلــمــواصــفــات وصــالح لــلــخــبــازة الى
ــشـمــولــة بـنــظــام الـبــطــاقـة الــعــوائل ا

التموينية).
ـتابعة  في  واعـلنت دائرة الـتخطيط وا
الــوزارة عن اسـتــنـفــار اسـطــول نـقــلـهـا
ـنـاقلـة احلنـطة االمـريـكيـة من ميـناء ام
قـصر اجلنـوبي . ونقل البـيان عن  مدير
عـام الدائرة ابـتهال هاشم صـابط قولها
ــركــزي انـه (  تــوجــيه قــسـم الــنــقل ا
بـااليعـاز الى اقسـام النـقل في الـشركات
بـضـرورة اسـتـنـفـار كـامل جـهـد الـوزارة
ـنـاقلـة احلنـطـة االمريـكيـة  الواردة الى
ـيـناء والـبـالغـة كـميـاتـها 52500 طـنا ا
الـى احملـافــظـات كــافــة وحـسب اخلــطـة
ــعــدة من قـبـل الـشــركـة الــتــسـويــقــيـة ا
الـعامة لتـجارة احلبوب ) واشـار البيان
الى (قـــيــام جلــان مــتــابــعــة من الــقــسم
ــذكـــور بــالــوجــود في اقـــســام الــنــقل ا
ــتـابــعـة ســيـر الــشـاحــنـات لــلـشــركـات 

وتسهيل مرورها).
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