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بعد توقفه لخمس سنوات.. معمل سمنت كبيسة يستعد 
 الستئناف اإلنتاج خالل األيام المقبلة

اأعلنت ال�رشكة الع�مة لل�صمنت العراقية عن و�صول اعم�ل الت�أهيل 
اب��رام  بعد  متقدمة  مراحل  اإىل  كبي�صة  �صمنت  معمل  ل�صي�نة 
للمعمل  امل�صتثمرة  وال�رشكة  العراقية  ال�صمنت  بني  عقد  ملحق 
امل��صي. الع�م  بداية  املعمل  وت�صلمه�  الرائدة  ب�ل�رشكة   املتمثلة 
وق�ل مدير ع�م ال�صمنت العراقية املهند�س ح�صني حم�صن اخلف�جي 
"ال�رشكة ب��رشت بت�أهيل  يف بي�ن تلقته �صحيفة »اجلورن�ل« ان 
مع�مله� يف املن�طق املحررة بعد انته�ء العملي�ت الع�صكرية مب��رشًة 
وك�نت �صب�قة من بني جميع ال�رشك�ت لإعالن العمل يف حم�فظتي 
تلك املح�فظتني. )9( من مع�مله� يف  تقع  التي  والأنب�ر   نينوى 
يف  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  م��ع  وال��ت��ع���ون  "التن�صيق  ان  وا���ص���ف 
كوادره�  بك�فة  املع�مل  منت�صبي  وهمة  املحررة  املح�فظ�ت 
من  اأق�ص�م  ت�أهيل  من  ا�صتط�عت  والإداري���ة  والفنية  الهند�صية 
عن  ف�صاًل  ج��دي��دة  بن�ي�ت  ان�ص�ء  م��ع  كبي�صة  �صمنت  معمل 
وت�صليك  وجتهيز  الكهرب�ئية  الط�قة  توليد  حمطة  ت�أهيل  اإع���دة 
الع�صكرية. العملي�ت  ج���راء  ت�����رشرت  ال��ت��ي  ال��ك���ب��الت   ورب���ط 
ب�لإ�ص�فة  والث�نية  الأوىل  ال�صمنت  طواحني  "�صي�نة  اأن  وت�بع 
ال�صمنت  تعبئة  ومك�ئن  الكهرب�ء  توليد  حمطة  ت�صغيل  اإىل 
الأي���م  خ��الل  ال�صمنت  مل���دة  والإن��ت���ج  العمل  لبدء  امل�صتوردة 
وامل��ع��روف  الأن���ب����ر  حم���ف��ظ��ة  يف  وط��رح��ه  ال��ق���دم��ة  القليلة 
املعمل". ل��ه��ذا  ال��زب���ئ��ن  ل���دى  امل��ت��م��ي��زة  و�صمعته   ب��ج��ودت��ه 
الأنت�ج  زي���دة  يف  املمنهجة  خططه�  يف  ال�رشكة  ا�صتمرار  واكد 
والو�صول  مع�مله�  وت�أهيل  �صي�نة  خ��الل  من  الكلف  وتقليل 
احل�جة  بتغطية  لال�صتمرار  الت�صميمية  الط�ق�ت  اعلى  اىل  به� 
وم�صتمرة  به  بداأت  الذي  الأ�صع�ر  وب�أن�صب  ال�صمنت  من  املحلية 
اخل��س. القط�ع  مع  ب�لتع�ون  التوايل  على  الث�لث  وللع�م   عليه 
معمل   )18( لديه�  العراقية  لل�صمنت  الع�مة  ال�رشكة  اأن  يذكر 
ولكن  ال�صمنت  اأن��واع  جميع  تنتج  نينوى  اإىل  الب�رشة  من  متتد 
تعر�صت )9( من مع�مله� اإىل الدم�ر واخلراب نتيجة وقوعه� يف 
املح�فظ�ت التي تعر�صت لالأحتالل الداع�صي وهي نينوى والأنب�ر 
تنتج  الآن  وهي  املع�مل  تلك  من  خم�س  ت�أهيل  ا�صتط�عت  وقد 
املج�ورة  واملح�فظ�ت  نينوى  حم�فظة  ح�جة  وتغطي  ال�صمنت 
ب�مل�دة وم�صتمرة يف اإع�دة ت�أهيل ب�قي مع�مله� يف الأنب�ر بعد 

اأكم�ل ت�أهيل مع�مله� يف نينوى خالل الع�م امل��صي.

 بغداد - الجورنال

 تخصيص 30  مليار دينار لدعم 
المستشفيات 

يطالب المصارف باعالمها عن 
المبالغ التي اشترتها 

تعلن امتالء السدود الخزنية 
في اعالي نهر دجلة وروافده

تنفي التعاقد مع شركة "التمينا "

اعلن حم�فظ الب�رشة ا�صعد العيداين " ان احلكومة املحلية اعدت خطة لع�م ٢٠19 
للنهو�س بك�فة القط�ع�ت اخلدمية يف عموم من�طق املح�فظة" . وق�ل العيداين 
ان قط�ع ال�صحة �صين�ل الهتم�م الأكرب مل� يع�نيه من النق�س الوا�صح يف البنى 
 ٣٠( تخ�صي�س  اىل  لفت�   ،" الطبية  امل�صتلزم�ت  اىل  اإ�ص�فة  والكوادر  التحتية 
ملي�ر دين�ر(، لدعم عدد من امل�صت�صفي�ت خ�ص�س منه� )1٥ ملي�را( ل�رشاء اأجهزة 
ال�صون�ر. وا�ص�ف:" نحن م��صون ب�ص�أن النته�ء من و�صع الت�ص�ميم النه�ئية لعدد 
من امل�صت�صفي�ت يف ق�ص�ء القرنة ون�حية الدير وغريه� من املن�طق ". ويف ملف 
البلدية، او�صح حم�فظ الب�رشة :" ان مديرية البلدية انتهت من اعداد خطة مل�ص�ريع 

البنى التحتية جلميع املن�طق املخدومة، ت�ص�ف اإليه� الفرازات غري املكتملة ".

ط�لب البنك املركزي العراقي، الثنني، امل�ص�رف ك�فة ب�عالمه� عن 
اإن  البنك يف بي�ن  ا�صرتته� منه� ومل يتم بيعه�. وق�ل  التي  املب�لغ 
التي مت �رشاءه�  النقدية  املب�لغ  اعالمن� عن  "على امل�ص�رف ك�فة 
الن".  لغ�ية  بيعه�  يتم  ومل  الجنبية  العملة  بيع  ن�فذة  خالل  من 
وا�ص�ف ان "الهدف من ذلك ي�تي انطالق� من مبداأ ال�صف�فية وامتث�ل 
لتعليم�ت البنك املركزي العراقي ومبوجب التعهدات امل�ص�دق عليه� 
امل�ص�فرين  اىل  النقدية  احل�ص�س  بيع  املت�صمنة  اداراتكم  قبل  من 
خ�رج العراق وللحيلولة اىل عدم ارتك�بكم خم�لف�ت لتعليم�ت البيع 

النقدي".

اأعلنت وزارة املوارد امل�ئية، الثنني، عن امتالء معظم ال�صدود اخلزنية يف اع�يل 
نهر دجلة وروافده، م�صرية اىل اأن جمموع اخلزين امل�ئي احل�يل بلغ ٢6ملي�ر م٣. 
وق�لت خلية العالم احلكومي، اإن "وزارة املوارد امل�ئية اعلنت عن امتالء معظم 
امل�ئي  اخلزين  بلغ جمموع  ورواف��ده حيث  دجلة  نهر  اع�يل  اخلزنية يف  ال�صدود 
ل�صتقب�ل  ا�صتعداده�  الوزارة  "اأكدت  فقد  البي�ن  وبح�صب  م٣".  ٢6ملي�ر  احل�يل 
الت�ص�قط املطري خالل  الواردات امل�ئية املتوقعة نتيجة  الكمي�ت ال�ص�فية من 
الأ�صهر الثالثة الق�دمة"، م�صرية اىل ا�صتثم�ر الواردات املتوقعة يف تغطية الفراغ 
بتغذيته�  م�صتمرة  م�زالت  التي  الرثث�ر،  العراق وبحرية  اهوار جنوب  اخلزين يف 
من واردات نهر دجلة لبن�ء خزين م�ئي كبري ملواجهة ك�فة الحتي�ج�ت امل�ئية 

ت�رشيح�ت  من  العالم  و�ص�ئل  تردد  م�  الثنني،  النفط،  وزارة  نفت 
انه�  " التمين�"، موؤكدة  التع�قد مع �رشكة  ب�ص�ن  للن�ئبة ع�لية ن�صيف 
الدائرة القت�ص�دية بوزارة  العرو�س املقدمة له�. وق�لت  ب�صدد حتليل 
النفط يف بي�ن انه� "مل تتع�قد مع �رشكة التمين� ومل تتم مف�حتة جلنة 
ان  وا�ص�فت  اخل�صو�س".  بهذا  الوزراء  القت�ص�دية يف جمل�س  ال�صوؤون 
قبل  من  املقدمة  العرو�س  حتليل  ب�صدد  املعنية  وال�رشك�ت  "الوزارة 
ال�رشكة اعاله من حيث ا�صتيف�ءه� ملتطلب�ت �رشوط الح�لة من جميع 
تعليم�ت  ل�رشوط  والق�نونية ومدى مط�بقته�  وامل�لية  الفنية  النواحي 

تنفيذ العقود احلكومية الن�فذة".

الموارد البصرة :
المائية

النفطالمركزي

بيانات

89.5%

%0.7

ك�ص��ف تقرير �ص���در عن البور�ص��ة اإنخف����س القيمة 
الجم�لي��ة لالأ�صهم املتداولة خ��الل ال�صبوع امل��صي 

بن�صبة %89.5 مق�رنًة ب�ل�صبوع الذي قبله.
وب��ني التقري��ر بل��وغ ع��دد الأ�صه��م املتداول��ة خ��الل 
ال�صب��وع امل��صي نح��و  3.1 ملي�ر �صه��م ب�إنخف��س 

قدر بحوايل %78.1 قي��صً� ب�ل�صبوع الذي قبله.
وبلغت قيم��ة التداولت ال�صبوعي��ة 1.4 ملي�ر دين�ر، 
ب�إنخف��صً� قدر هو الخر ب�%89.5 مق�رنًة ب�ل�صبوع 

الذي قبله.
فيم��� اإنخف���س موؤ���رش البور�ص��ة بن�صب��ة %1.9 عن 
اغالقه لالأ�صبوع امل��ص��ي عندم� اغلق على 497.04 

نقطة.

بور�صة مو�صكو ت�صجل اأعلى م�صتوى يف نحو اأ�صبوعني
ارتف��ع موؤ���رش بور�ص��ة مو�صك��و MICEX لالأ�صه��م 
املقومة ب�لروبل خالل تع�مالت الثنني، فوق م�صتوى 
ال���2500 نقط��ة، وذلك للم��رة الأوىل من��ذ 13 فرباير 

اجل�ري.
 MICEX واأظهرت بي�ن�ت بور�صة مو�صكو اأن موؤ�رش
بلغ بحلول ال�ص�عة 10:28 بتوقيت مو�صكو 2500.31 
نقط��ة، ب�رتف�ع ن�صبته %0.47 ع��ن اجلل�صة ال�ص�بقة، 
فيم��� �صع��د موؤ���رش RTS لالأ�صهم املقوم��ة ب�لدولر 

بن�صبة %0.7 اإىل 1206.69 نقطة.
وق���ل ميخ�ئي��ل بودوب�صك��ي املحل��ل يف امل���رشف 
"موؤ���رش  اإن   ،Promsvyazbank الرو�ص��ي 
MICEX ت�أرج��ح خ��الل الأي���م الع���رشة امل��صية 
يف نط���ق 2450 – 2500 نقط��ة، ونه�ي��ة الأ�صبوع 
امل��ص��ي اتخذ منح��ى �صعودي� يف ظ��ل التف�وؤل الذي 

ت�صهده البور�ص�ت الع�ملية".


