
وذكر املدير التنفيذي لل�سوق طه اأحمد عبد ال�سالم 
يف بيللان اإن "�سللوق العللراق لللالأوراق املالية نظم 
خللالل ال�سبوع املنتهي يف 19 مللن ت�رشين الأول 
من العام احلايل، خم�س جل�سات للتداول يف ال�سوق 
النظامللي واأربعة جل�سات للتداول يف ال�سوق الثاين 
ويبلللغ عدد ال�للرشكات املدرجللة يف ال�سوق )101( 
�رشكللة م�ساهمللة، منهللا )72( �رشكللة مدرجللة يف 
ال�سللوق النظامي و)29( �رشكللة مدرجة يف ال�سوق 
الثللاين". واو�سح، اأن "ال�سوق تداول خالل جل�ساته 
ال�سبللوع املا�سللي اأ�سهللم 54 �رشكللة موزعة على 
)48( �رشكللة يف ال�سوق النظامي و)6( �رشكات يف 
ال�سللوق الثاين لي�سبح عللدد ال�رشكات املتوقفة عن 
التللداول لعدم التزامهللا بتقدمي الف�سللاح ال�سنوي 
والف�سلي للهيئة وال�سوق )23( �رشكة". واأ�سار اإىل، 
اأن "عللدد الأ�سهم املتداولة لال�سبللوع املا�سي بلغ 
)35( مليار �سهم مقابل )14( مليار �سهم لال�سبوع 
الذي قبله مرتفعا بن�سبة )149.82%(، فيما بلغت 
قيمللة ال�سهم املتداولللة لال�سبللوع املا�سي )32( 
مليار دينللار مقابللل )20( مليار دينللار لال�سبوع 
الللذي قبللله مرتفعا هو الآخللر بن�سبللة )%63.31( 
امللا موؤ�للرش ال�سللوق ISX 60 فاأنلله اقفللل يف اأخر 
جل�سة مللن ال�سبوع املا�سي بللل )574.89( نقطة 
منخف�سللا بن�سبللة )2.81%( عن اغالقلله لال�سبوع 

الذي قبله عندما اغلق على )591.54( نقطة".
غللر  امل�ستثمريللن  تللداول  ملوؤ�للرشات  وبالن�سبللة 
املاليللة  لللالوراق  العللراق  �سللوق  يف  العراقيللن 
اأو�سللح عبد ال�سالم، اأن "عللدد الأ�سهم امل�سرتاة من 
امل�ستثمريللن غرالعراقين لال�سبللوع املا�سي بلغ 
)30( مليللون �سهللم منخفا�سا بن�سبللة )%79.39( 
عللن ال�سبوع الذي قبللله، بقيمة بلغت )54( مليون 
دينللار مللن خللالل تنفيللذ )37( �سفقه علللى ا�سهم 
)8( �رشكات ونخف�سللت القيمة هي الخرى بن�سبة 
85،98% قيا�سللا بال�سبللوع الللذي قبللله"، لفتللًا 
بالقول "وعن عدد ال�سهم املباعة من امل�ستثمرين 
غللر العراقيللن لال�سبللوع املا�سللي فبلللغ )420( 
مليللار �سهم منخف�سللا بن�سبللة )92،73%( وقيمته 
بلغللت )235( مليللار دينار من خللالل تنفيذ )80( 

�سفقة علللى ا�سهم �رشكة واحدة )98،07%( قيا�سا 
بال�سبوع الذي قبله".

من جهة اأخللرى �سهدت ا�سعار الوقللود وامل�ستقات 
النفطيللة يف حمافظللة ال�سليمانيللة تراجعللا كبرا، 
بعد ان ارتفعت ب�سللكل ملحوظ يف اليام التي تلت 

اجراء ال�ستفتاء يف اقليم كرد�ستان.
وقبللل احللداث كركللوك كان �سعللر برميللل النفللط 
الواحللد حللوايل 180 الف دينار بينمللا و�سل �سعر 
لللرت البنزيللن اىل 850 دينللار المر الللذي اأدى اىل 
امتعا�س املواطنن الذي يعانون من عدم ا�ستالم 

رواتبهللم منللذ 3 اعللوام ب�سبب اخلالف بللن بغداد 
وحكومة اقليم كرد�ستان اذ ترف�س الخرة ت�سليم 
عائدات حقول النفط ال�سادر من كركوك والقليم.

رئي�س جلنة الطاقة يف جمل�س حمافظة ال�سليمانية 
غالب حممد اأكللد،  اإن "وزارة النفط وعدت باإر�سال 
ح�سللة املحافظللة مللن امل�ستقللات خللالل اليللام 
املقبلللة، ليتم توزيعها علللى املواطنن مع اقرتاب 
ف�سللل ال�ستاء"، لفتللا اىل اأن "اأ�سعار النفط �ست�سهد 

تراجعا اكرب بعد و�سول امل�ستقات من بغداد".
واو�سح حممللد، اأن "ال�سليمانيللة م�ستعدة للتعاون 

مللع احلكومللة يف م�ساألة م�سفى بازيللان املوجود 
يف املدينة  لالأ�رشاف عليه من قبل بغداد".

و�سهدت ال�سليمانية عودة ا�سعار امل�ستقات النفطية 
اىل ا�سعارهللا الطبيعية، حيللث تراجع برميل النفط 
البي�للس اىل حوايل 80 الللف دينار فيما كان �سعر 

لرت البنزين حوايل 550 دينار.
ويقللول ا�سحاب حمطات الوقللود ان مادتي النفط 
والبنزيللن بداأت تتدفللق ب�سكل طبيعللي بعد احداث 
كركوك اذ عاودت ايللران ال�سماح بعبور امل�ستقات 

النفطية عرب معرب با�سماخ.

    
  

عمليللات التجميل اأخللذت حيزا كبرا يف عامل اليللوم، مع انه يرجع 
تاريللخ جراحللة التجميللل اىل الأطبللاء يف الهند القدميللة، وحتديدا 
الطبيللب الهندي الكبللر )�سو�رشوثللا )Susrutha الللذي ا�ستخدم 
ترقيللع اجللد يف القللرن الثامن قبل امليالد، وا�ستمللر ا�ستخدام هذه 
التقنيللات حتى اأواخللر القرن الثامن ع�رش وفقللًا للتقارير املن�سورة 
اأكتوبللر   Gentleman’s Magazine_جنتلمللن) مبجلللة 
1794(، ولكللن يف الآونة الأخرة بات يتكلللم ال�سغار والكبار عن 
عمليات التجميل، اإذ يرغب حتى ال�ساب الذي مل يتجاوز عقده الثاين 
اأن ي�سغللر اأنفلله، وتلك الفتللاة تتمنى اأن جتري عمليللة لفكها لتبدو 
اأجمللل.. واأ�سبح مالين النا�س يخ�سعون لهذه العمليات �سنويًا كي 
ي�سلللوا اإىل ال�سعور بالر�سى والثقة بالنف�س، ولكن ماذا لو مل حتقق 
عمليات التجميل تلك الأماين، وماذا لو يكون وقت ال�سعور بالر�سا 
ق�سرا جدا؟.ونظرا لنت�سللار عمليات التجميل والهو�س الجتماعي 
امل�ستغَرب بهللا، كان لل )�سبكة النباأ املعلوماتية( جولة ا�ستطالعية 
يف بع�للس الأو�سللاط التي تهتم بعمليات التجميللل، بالطبع نحن ل 
نعار�للس الهتمللام باجلمللال لأن اهلل جميل ويحب اجلمللال، لكننا 
نتكلللم عللن الهتمللام الزائللد بهللذه العمليللات وا�سطنللاع احلجللج 
لإجرائهللا حتللى لللو كانللت فائ�سة عللن احلاجللة، اإ�سافللة اىل عدم 
ال�سعللور بالر�سا جتاه ما خلللق اهلل، فلندع الت�سوهات جانبا ونهتم 
بالعمليللات التي ل تغر من الواقع �سيئا �سوى القليل.تقول )�سارة( 
اإحللدى اللواتللي اأجرين عملية جراحية يف هللذا املجال: اأنا خ�سعت 
لعمليللة التجميل قبللل اأن اأجتاوز عقللدي الثاين لأن مظهللر اأنفي مل 
يعجبنللي وكنللت م�سدر �سخريللة وا�ستهللزاء الأقربللاء يف اجلل�سات 
العائليللة، كنت اكللره مظهري اىل ان تخل�ست مللن اأنفي القدمي واأنا 
اأحب مظهري اجلديد ومل ا�سعر بالندم يف حينها، ولكن بعد ان اأجريت 
عملية التجميل �سعرت بالندم لأن الوجع كان يقتلني وتورم وجهي 
مللن �سللدة الأمل، ولكن هذا الو�سللع مل ي�ستمر كثرا، فبعللد اأيام تغر 
كل �سيء وفرحللت جدا بروؤية منظللري اجلديد.واأما )�سالح ح�سن( 

وهللو رجل ثالثينللي خ�سللع لعملية ت�سغللر املعدة 
كي يتخل�س مللن وزنه الزائد 

وي�سبح ر�سيقللا، لكنه يقول: مثل اأي عملّية جراحّية طبّية قد ُت�سبب 
عملّيللات التجميللل بع�للس املخاطللر املحتملللة، والتي تللرتاوح من 
املخاطللر الب�سيطللة اإىل املعّقللدة وحتتللاج معظم عملّيللات التجميل 
وخا�سللًة املعقدة منهللا لوقت طويل للتعللايف كعمليتي التي كانت 
التكلفللة املادية لها باهظة جدا، وبعد مرور �سهور عديدة من الآلم 
امل�ستعللرة، عدت اىل حياتي ال�سابللق وتعافيت من الأمل لأنه مل يكن 
با�ستطاعتللي حتى ال�سحللك حيث اأن مو�سع العمليللة كان يوؤملني، 
ومل يكللن با�ستطاعتي اأن اأتناول اأي �سلليء �سوى ال�سوائل واأ�سبحت 
اأعللاين من ال�سعللف التام واأُ�سللاب بالغيبوبة، ولكن بعللد اأن دفعت 
مبلللغ ع�للرشة اآلف دولر تقريبللا كمقابل لهذه العمليللة وبعد مرور 
ثللالث �سنوات عللاد وزين كمللا كان، وبقيت هناك اآثللار جروح على 
بطنللي واأ�سبحت �سبه م�سوه.وقالللت اإحدى الن�ساء )وقد ف�سلت عدم 
ذكللر ا�سمهللا( راأيها عن "عمليللة التجميل" وهللو راأي مثر للده�سة، 
حيللث قالت: لقد ولدت وهنللاك ت�سوه يف فّكي وعنللد مرحلة البلوغ 
اأ�سبللح الفللك وا�سحللا ب�سكل بارز، ومللن املوؤكد ان هنللاك كثر من 
الأطفللال ا�ستغلللوا هذه الفر�سللة لإبراز هذا العيللب اخللقي ووا�سلوا 
ال�سخريللة منللي، عانيت من تلللك الت�رشفات التي كانللت تنال مني 
كليا وت�سعرين بحالة النك�سار، �سعرُت بيني وبن نف�سي كاأنني اأحد 
الوحو�للس ال�سخمة، وكان عللليَّ اأن انتظر لأ�سبح اأكللرب �سنا واأكون 
بالغللة قبل ان ابداأ باإ�سللالح الفك وكنت دائمللا اردد لنف�سي مبجرد 
ان اعمللل تلللك العملية �سوف اأكون �سعيللدة وجميلة، وحن مت اإجراء 
تلللك العملية وجتاوزتها كنللت �سعيدة لفرتة ق�سرة، وما ان تال�سى 
احلما�للس ات�سح يل اأنني رجعت مثلما كنللت، وظهرُت ب�سكلي الأول 
نف�سه ولزلت احمل نف�س امل�ساعر جتاه ذاتي، لقد كلفني الأمر اأكرث 
مللن ع�للرش �سنوات مللن املجهود ال�ساق حتللى اأغّر مللن النظرة التي 
انظللر بهللا اىل نف�سي، حيث كنللت اظهر باأنف معللوج وفيه انعطاف 
وهنللاك من�للس ينت�رش يف وجهي فللوق اأرنبة الأنللف، واأكيا�س اأ�سفل 

عينللي وتوجللد بقعة �سللوداء يف جلللدي، وظهرت 
زيللادة بالوزن يف ج�سدي 

اأكللرث مما اأود، ولكن كل هذه التفا�سيللل ا�ستغرقت مني وقتا طويال 
حتى اأتعلم اأن اأحب نف�سي كما اأنا.واأما راأي اأخ�سائية "علم النف�س" 
الأ�ستللاذة )فدك �سدقيان( فقللد كان كالتايل:يلجاأ كثر من النا�س 
اىل عمليات التجميل كي يك�سب ر�سا الآخرين وودهم، هذا ل يعني 
ان جميللع من يرغبون يف عمليات التجميل يعانون من ا�سطرابات 
نف�سيللة، ولكن هناك فئة من النا�س تعاين مللن عدم الر�سا وبنف�سه 
وتظللن انها قبيحللة املنظر لذلك تبحللث عن اأي �سلليء ملعاجلة هذا 
النق�للس، اأو اأي عمللل يجعلهللا اأجمللل من قبللل الآخريللن، اأو يخفي 
عيوبهللا، هناك فئللة يطلق عليهللم طبيللًا ُم�سابون بحالللة "اإدمان 
اجلراحللات التجميليللة" plastic surgery addiction.ومللن 
جمموعللة هللوؤلء املدمنللن علللى العمليللات التجميلية فئللة ُتعترب 
مللن امُلعانللن من اإحللدى حللالت ال�سطرابللات النف�سيللة لف�سيلة 
الو�سوا�للس القهللري، وهللي احلالللة النف�سية التللي ُتدعى، مللا مُيكن 
 Body "ترجمتلله، "ا�سطللراب اعتقللاد اأن �سللكل اجل�سم غر �سللوي
dysmorphic disorder. هللوؤلء ميتلكللون ظاهللرا طبيعيللا 
جللداً ول يوجللد يف اج�سادهم عيللوب كبرة ولكن يعتقللدون باأنهم 
م�سوهون ودائما يخفون تلك املنطقة عن الخرين.  يقول الباحثون 
ومنهللم )مايللو كلينللك( اإن بع�س امُل�سابللن بهذه احلالللة النف�سية 
يعمدون اإىل الإ�رشار بعناد على الطلب املكثف للعناية والإجراءات 
الطبيللة التجميلية التللي ل داعي لها، وغالبًا ل حتقق تلك العمليات 
لهللم ر�سللا نف�سيا، بل رمبللا جتعل حالهللم اأ�سواأ. وي�ستطللرد بالقول 
اإن هللذه العمليللات واملعاجلات حتمل بذاتها خماطللر امل�ساعفات 
املهمة كاللتهابات والوفيللات. وال�سخ�س امُل�ساب بهذه احلالة ل 
ُيقيللم عادة وزنللًا اأو اأهمية لحتمالت ح�سللول م�ساعفات خطرة 

علللى �سحتلله يف �سبيللل اإجراء تعديللالت على 
�سكله.
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انخف�سللت مبيعللات البنللك املركزي 
يف افتتاح اأول جل�ساته من ال�سبوع 
احلللايل م�سجاًل 138 مليللون دولر.
98 مليونللًا  الطلللب بواقللع  وتللوزع 
و155 األف دولر على �سكل حوالت، 
فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 
40 مليونًا و350 األف دولر غطاها 
البنللك بالكامللل ب�سعللر �للرشف بلللغ 

1190 ديناراً لكل دولر واحد. 

العيدي،  هادي  ح�سن  امل�ساهم  باع 
3 مليارات �سهم من ح�سته مب�رشف 
لبيان  وفقًا   ،)BTRI( العراق  عرب 
ح�سة  .وتبلغ  العراقية  للبور�سة 
ع�سوية  ي�سغل  الللللذي  امللل�للسللاهللم 
جمل�س اإدارة البنك %9 من راأ�سمال 
احلكمة  �رشكة  امللل�للرشف.واأ�للسللارت 
للبور�سة،اليوم  بيان  يف  للو�ساطة 
ال�رشاف،  اأن حيدر جواد  اإىل  الأحد، 
العيدي.  مللن  الأ�سهم  هللذه  ا�للسللرتى 
العراق  عرب  م�رشف  راأ�سمال  ويبلغ 
264 مليار دينار ،موزعًا على 264 
مليار �سهم بقيمة ا�سمية دينار واحد 
لل�سهم .ويف منت�سف اأكنتور اجلاري 
حممد  عدنان  و�سام  امل�ساهم  رفع 
عرب  م�رشف  يف  الربيعي،ح�سته 
راأ�سماله،  من   ،9.12% اإىل  العراق 

من خالل �رشاء 6 مليارات �سهم .

الذكية  الهواتف  بلغ عدد م�ستخدمي 
واأفريقيا  الأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف 
مع  �سخ�س،  مليون   123.7 اإىل 
مل�ستخدمي  النمو  مبوا�سلة  توقعات 
وفقًا  املنطقة،  يف  الذكية  الهواتف 
ل�رشكة  بيان  واأ�سار  �سحفي.  لبياٍن 
الهواتف  يف  املتخ�س�سة  "تكنو" 
ن�سخة  "مبا�رش"  تلقى  الذي  الذكية 
اأن منللو عللدد  اللليللوم الأحللللد،  مللنلله، 
يف  الللذكلليللة  الللهللواتللف  م�ستخدمي 
ملحوظة  زيللادة  ميثل   2016 عللام 
عدد  كان  الذي   2015 بعام  قيا�سًا 
يبلغ  فيه  الإقليمين  امل�ستخدمن 

106.4 مليون.

عمليات التجميل.. تكاليف مادية كبيرة تثقل كاهل العراقيين

شركات تحقق ارتفاعًا في قيمة األسهم المتداولة بسوق األوراق المالية

 تداولت عدد من ال�شركات 
يف �شوق الأوراق املالية، 

خالل ال�شبوع املا�شي، 
حمققة اأرتفاعًا يف قيمة 
وعدد الأ�شهم املتداولة.

فهيمة رضا 

بغداد- متابعة

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


