
 اأغلقت جميع الأبواب اأمام ح�سن البنغايل، بعدما كان يعي�ش 
حتت خط الفقر يف العا�سمة دكا، فقرر التوا�سل مع ال�رشكات 
املكّونة  لينقذ عائلته  العربية،  الدول  اإىل  العمالة  التي جتلب 

من خم�سة اأفراد من اجلوع ويعيد اأطفاله اإىل مقاعد الدرا�سة.
اإحدى ال�رشكات املتخ�س�سة بنقل العمالة  اإىل   اهتدى ح�سن 
اإىل  ال�سفر  على  معها  واتفق  اخلليجية،  ال��دول  اإىل  الآ�سيوية 
العراق مقابل اأن ي�سّلم اإليها مبلغ األفي دولر بعد انتقاله اإىل 
�سفره  جواز  يبقى  اأن  وب�رشط  فيها،  العمل  ومبا�رشته  بغداد 
عند وكيلها يف العراق اإىل حني ت�سديد املبلغ. هكذا، حّط يف 
دخول  �سمة  على  ح�سوله  بعد   ،2013 ع��ام  النجف  مطار 
ا�ستقباله  يف  وكان  الدينية،  ال�سياحة  بحيلة  البالد  لزيارة 
يف  خدمة  كعامل  عمل  فر�سة  له  وجد  الذي  العراقيني  اأحد 

العا�سمة مقابل مبلغ 500 دولر.
 تظهر اآثار الإعياء والتعب ب�سكل وا�سح على ح�سن الذي يبلغ 
مل  العراق  اإىل  جميئي  قرار  "اإن  وق��ال،  عامًا.   35 العمر  من 
وجدت  عندما  اأمامي،  انقطعت  ال�سبل  جميع  لكن  �سهاًل،  يكن 
نف�سي عاجزاً عن توفري لقمة العي�ش لأطفايل. و�سجعني على 
الدول  العمل يف  اإىل  ذهبوا  اأ�سدقائي وجرياين  اأغلب  اأن  ذلك 
اخلليجية"، م�سيفًا اأن القلق واخلوف �سيطرا عليه، بعد و�سوله 
ا�ستهداف  اأمنيًا م�سطربًا نتيجة  التي ت�سهد و�سعًا  اإىل بغداد 

املدنيني يف الأ�سواق ال�سعبية والطرق العامة".
 يعمل ح�سن حاليًا يف اأحد املطاعم ال�سعبية يف بغداد. واأّكد 
12 �ساعة  اأكرث من  اأعمل  اإذ  الوقت،  العمل ل يحرتم  "رب  اأن 
اأنه ل ي�ستطيع  500 دولر"، مو�سحًا  يوميًا، وبراتب �سهري 
ترك العمل والبحث عن فر�سة اأخرى، لأ�سباب عّدة، منها عدم 
امتالكه اإقامة �رشعية و"جواز �سفري عند �ساحب العمل الذي 

يرف�ش ت�سليمه اإيل".
البناء  ���رشك��ات  اإح���دى  يف  يعمل  ال���ذي  اإب��راه��ي��م   

زميله  ي�ساطر  بغداد  يف  والإع��م��ار 

اأربعة  400 دولر منذ  ح�سن معاناته. مل ي�ستلم راتبه البالغ 
اأ�سهر، ب�سبب الأزمة املالية التي تعي�سها البالد جراء انخفا�ش 

اأ�سعار النفط وارتفاع تكاليف احلرب على تنظيم داع�ش.
مبرارة كبرية، قال اإبراهيم: "كل �سيء هنا مزعج، ل ن�ستطيع 
اأن نتجول يف الأ�سواق ب�سبب الو�سع الأمني امل�سطرب، اإذ قتل 
العديد من اأ�سدقائنا بالتفجريات التي ت�رشب البالد بني فرتة 

واأخرى".
 ا�سطر اإبراهيم للمجيء اإىل العراق بعد خم�سة اأعوام من العمل 
"العمل  اأن  اإقامته. لفت اإىل  يف ال�سعودية التي رف�ست جتديد 
يف ال�سعودية اأف�سل بكثري من العراق، فهناك نعمل ملدة ثمان 
�ساعات وباأجر 600 دولر، بينما هنا ل وقت ثابت للعمل"، 
دول  يف  العمالة  ب�رشكات  م�ستمر  ب�سكل  "يت�سل  اأن��ه  واأّك��د 

اخلليج من اأجل احل�سول على فر�سة عمل هناك".
تختلف  ل  الآ�سيويني  للعمال  ال�سيئة  "املعاملة  اأن  واأو�سح   
يتعاملون  اأ�سخا�ش  فهناك  الأخ��رى،  البلدان  اأو  العراق  يف 
معنا ب�سكل حمرتم وهناك العك�ش"، مبينًا اأن "بع�ش زمالئه 
ي�ستطيعون  ل  لكن  امل���رح،  وال�����رشب  ل��الإه��ان��ة  تعر�سوا 
امتالكهم  عدم  ب�سبب  يحميهم  قانون  وج��ود  لعدم  التحدث 

رخ�سة عمل".
اأن  املراأة،  النا�سطة يف جمال حقوق  ابت�سام حممد،   وذكرت 
يتجاوز  ول  جداً  قليالت  العراق  يف  الأجنبيات  "العامالت 
ظروف  من  يعانني  اأغلبيتهن  لكن  عاملة،   500 عددهن 
�سعبة"، واأّكدت اأن "الكثري من النتهاكات ح�سلت بحقهن من 

حتر�ش واغت�ساب".
مدينة  يف  الأجنبيات  العامالت  "اإحدى  اأن  اإىل  واأ���س��ارت   

تكريت، هربت من الظلم الكبري الذي وقع عليها من 
بيد  فري�سة  لتقع  العمل،  اأ�سحاب 

الذين  ال�رشطة  اأفراد 

قررن  العامالت  من  "العديد  اأن  مبينًة  مرتني"،  اغت�سبوها 
العودة اإىل بالدهن ب�سبب املعاملة ال�سيئة".

"العامل الآ�سيوي اأف�سل بكثري من العامل العراقي، لأنه يعمل 
اإ�سافة  بالوقت،  وملتزم  ومنظم  جداً،  عالية  واإنتاجيته  بجد 
العامل املحلي"، قال  العمل على عك�ش  اأنه حري�ش على  اإىل 

رجل الأعمال ه�سام عي�سى.
ال�سكوى والغياب،  العراقي كثري  "العامل  اأن  واأ�ساف عي�سى   
نف�سل  يجعلنا  ال��ذي  الأم��ر  جيد،  ب�سكل  مهماته  ي��وؤدي  ول 
العمال الآ�سيويني لإجناز اأعمالنا، فهم ينفذون ما نريد منهم 

من دون تردد اأو نقا�ش".
لدى  ماألوفة  وغري  �سعبة  الآ�سيويني  العمال  اأ�سماء  ولأن   
وتختلف  عربية،  اأ�سماء  عليهم  "اأطلقنا  العراقي،  املجتمع 
كرد�ستان �سارت  اإقليم  فمثاًل يف  املناطق،  الت�سميات ح�سب 
ح�سني  �سارت  ال�سيعية  املناطق  يف  بينما  �سريزاد  اأ�سماوؤهم 
قال  وخالد"،  عمر  ف�ساروا  ال�سنية  املناطق  يف  اأما  وعلي. 
اإىل �ساحب �رشكة التوظيف نحو  "يدفع  اأنه  اإىل  عي�سى لفتًا 

األف دولر من اأجل احل�سول على خدمة كل عامل اآ�سيوي".
اللجان  العديد من  العمل وال�سوؤون الجتماعية   �سّكلت وزارة 
ظاهرة  وهي  الأجنبية،  العمالة  ا�ستقدام  ظاهرة  من  للحد 
انت�رشت بعد خروج القوات الأمريكية من البالد عام 2011، 
للقوات  الع�سكرية  القواعد  داخ��ل  يعملون  كانوا  ذلك  فقبل 

الأجنبية.
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العراق��ي  الذه��ب  اأ�س��عار  �س��جلت   
من عي��ار 21، ارتفاع��ا نحو 208 
الف دين��ار للمثق��ال الواحد.وبل��غ 
�س��عر الذهب العراقي م��ن عيار 21 
الي��وم، اىل 208 الف و880 دينارا 
عراقيا، فيما بلغ يف الأيام اخلم�سة 
املا�س��ية 207 الف و440 دينارا 
ان  اىل  ي�س��ار  الواح��د.  للمثق��ال 
املثق��ال الواحد من الذهب ي�س��اوي 
خم�س��ة غرام��ات ويتعامل ال�س��وق 
العراق��ي باملثق��ال ال��ذي يعادل 5 

غرامات من الذهب . 

 اع��دت مديري��ة زراعة كرب��الء خطة 
دومن��ا   808 و  الف��ا   19 لزراع��ة 
للمو�س��م  الزراعي��ة  باملحا�س��يل 
املهند���ش  وذك��ر   . احل��ايل  ال�س��توي 
احم��د ازهر م�س��وؤول �س��عبة التخطيط 
"اإن مديرية زراعة كربالء اعدت خطة 
لزراع��ة )19808( دومن��ا مبختل��ف 
املحا�س��يل الزراعية ال�س��توية �سمن 
زراع��ة  ل�س��عبة  اجلغرافي��ة  الرقع��ة 

الهندية". 

 اعلن��ت ال�رشك��ة العام��ة للمعار���ش 
العراقي��ة،  التجاري��ة  واخلدم��ات 
ام���ش الأربع��اء، ع��ن م�س��اركة هيئة 
فعالي��ات  يف  امل�رشي��ة  املعار���ش 
م��ن خ��الل  ال��دويل  بغ��داد  معر���ش 
م�ساركة 140 عار�سا يف جناح كبري 
ي�س��م الن�س��اطات امل�رشية املتميزة 
واملالب���ش  الغذي��ة  �س��ناعات  يف 
واملوبيلي��ات  اجللدي��ة  وال�س��ناعات 
والثاث.واأكد ها�سم حممد حامت مدير 
عام ال�رشكة يف بيان لوزارة التجارة 
"امل�س��اركة  ان  ل�)اجلورن��ال(،  ورد 
امل�رشي��ة هذا الع��ام �س��تكون مميزة 
ج��دا حي��ث ت�س��ارك لأول م��رة هيئ��ة 
م��ن  وه��ي  امل�رشي��ة  املعار���ش 
الهيئات الكبرية التي حتظى باحرتام 
دويل عر م�س��اركات ب� 140 عار�ش 
واغذي��ة  منزلي��ة  تخ�س�س��ات  يف 

و�سناعات م�رشية خمتلفة".

العمالة األجنبية في العراق..

 ظروف عمل قلقة وأجور زهيدة وأعمال مختلفة

بعد أن استفحل فيها المفسدون 

المنافذ الكمركية تتسبب بخسارة العراق لنحو 9 تريليون دينار
 ويف هذا ال�سياق، قال تاجر املواّد الغذائّية يف 
بغداد عالء مطر ل�)اجلورنال(، "اإّن امل�سوؤولني 
يعرقلون  واجل��م��ارك  احل��دودّي��ة  املنافذ  عن 
بهدف  �سهر  اإىل  ت�سل  ملّدة  املعامالت  اإجناز 
الو�سطاء  مع  التعامل  على  املواطنني  اإجبار 

لتقليل الوقت اإىل اأ�سبوع".
احلدودّية  املنافذ  "موّظفي  اأّن  اإىل  واأ���س��ار   
املديرين  بني  كو�سطاء  يعملون  واجل��م��ارك 
والتّجار، ويتقا�سون مبلغ مليون دينار )766 
"الب�سائع  اأّن  موؤّكداً  معاملة"،  كّل  دولراً(عن 
جّداً  كبرية  �رشيبتها  تكون  التي  امل�ستوردة 
يقوم الو�سطاء بالتن�سيق مع امل�سوؤولني بتغيري 
جن�سها اإىل ب�سائع �رشيبتها قليلة جّداً مقابل 
م�سوؤويل  اإىل  تذهب  التي  ال����دولرات  اآلف 
من  الآتية  الب�سائع  "اإّن  وق��ال:  اجلمارك"، 
اإقليم كرد�ستان العراق اإىل بغداد واملحافظات 
اجلنوبّية يجب اأن تخ�سع لل�رشيبة يف املدخل 
مبلغ  يعطون  التجار  لكّن  للعا�سمة،  الرئي�سّي 
2500 دولر اإىل الو�سطاء عن كّل �سّيارة من 

اأجل عدم خ�سوعها للتفتي�ش والتدقيق".
 2003 ع��ام  منذ  العراقّية  احلكومة  عّطلت   
قانون  يف  العمل   2015 عام  نهاية  وحّتى 
�رشيبة  بتطبيق  واكتفت  اجلمركّية،  التعرفة 
ل�سنة   38 لأم��ر  وفقًا  ال��ع��راق،  اإعمار  تعرفة 
2003 ال�سادر عن �سلطة الإئتالف، التي كان 
من  املئة  يف   5 البالغة  برميري  بول  يرتاأ�سها 

قيمة الب�سائع.
املحلّية  احلكومات  بني  اندلع  كبري  ���رشاع   
كرد�ستان  اإقليم  وحكومة  العراق  جنوبي  يف 
2015 مع احلكومة املركزّية نتيجة  يف عام 
فر�ست  بغداد  لكّن  القانون،  تطبيق  رف�سها 
قّوتها اأخرياً، وطّبقت القانون، ون�رشت نقاطًا 
عن  للتفتي�ش  بغداد  العا�سمة  حول  جمركّية 

الب�سائع املتهّربة من دفع ال�رشيبة. 
النيابّية  النزاهة  اّتفق ع�سو جلنة   واإزاء ذلك، 
الف�ساد  ع��ل��ى  م��ط��ر  ع���الء  م��ع  ك���ون  حم��ّم��د 
"اإّن  وقال   احلدودّية،  املنافذ  يف  امل�ست�رشي 
عن  امل�����س��وؤول��ني  ا�ست�سافت  ال��ن��زاه��ة  جلنة 

فيها،  م�ست�رش  الف�ساد  اأّن  واأّك���دوا  اجلمارك، 
اأ�سل  من  واح��دة  �سّيارة  اأّن  ذلك  على  ومثال 
احلكومّية،  لالإجراءات  تخ�سع  �سّيارات  ع�رش 
جيوب  اإىل  اأموالها  تذهب  الأخرى  وال�سّيارات 

الفا�سدين".
 واأ�سار اإىل "اأّن نوعّية الب�سائع يجري تغيريها 
لتقليل ال�رشيبة"، لفتًا اإىل اأّن "املنا�سب يف 
يف  و�رشاوؤها  بيعها  يجري  احلدودّية  املنافذ 
اإىل  مالّية  عائدات  جتلب  لأّنها  علنّي  �سكل 

بع�ش اجلهات )راف�سًا الك�سف عنها(".
احلدودّية  املنافذ  عمل  "حت�سني  اأّن  وراأى   
�سعب جداً يف املرحلة احلالّية ب�سبب وقوعها 
يف مناطق حدودّية وُبعد م�سافتها عن اجلهات 
الرقابّية"، مطالبًا احلكومة ب�"تغيري الإدارات 
املنا�سب  تبيع  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  وحما�سبة 
على  حت�سل  مل  "الدولة  اأّن  وبنّي  وت�سرتيها". 
الفائدة املرجّوة من تطبيق التعرفة اجلمركّية، 
واإمّنا الفائدة تذهب اإىل الفا�سدين على ح�ساب 

ال�سعب العراقّي".

اأّكدت  للعام احلايّل،  املالّية  املوازنة   و�سمن 
 11.9 على  �ستح�سل  اأّنها  العراقّية  احلكومة 
كاإيرادات  دولر(  مليارات   9( دينار  تريليون 
اجلمركّية  التعرفة  تطبيق  م��ن  نفطّية  غ��ري 
املالّية  الّلجنة  رئي�ش  لكّن  وغريها،  والر�سوم 
 ٩ يف  ك�سف  احللبو�سي  حمّمد  ال��رمل��ان  يف 
يف  احلكومة  ف�سل  عن  الأّول/اأكتوبر  ت�رشين 
لة  املح�سّ واأّن  الأم���وال،  هذه  على  احل�سول 

النهائّية بلغت 2.4 تريليون دينار.
احلكومة  لرئي�ش  القت�سادّي  امل�ست�سار  وعزا   
امل�ساكل  العنبكي  احل�سني  عبد  ال��ع��راق��ّي��ة 
اجلمركّية  التعرفة  قانون  تنفيذ  تعوق  التي 
على  املفرو�سة  ال�رشيبة  ن�سبة  �سعف  اإىل 
املوّظفني  بع�ش  وف�ساد  امل�ستوردة  الب�سائع 
العراقّية  احلكومة  "اإّن  وق��ال   تطبيقه،  عند 
هناك  لكّن  الف�ساد،  من  للحّد  اإجراءات  اّتخذت 

جهات تقاومها ومتار�ش البتزاز".
القانون ل  "الغاية من تطبيق  اأّن  اإىل  واأ�سار   
تتعّلق بال�رشورة بدعم املوازنة، واإمّنا الهدف 

الإنتاجّية  القطاعات  تفعيل  منه  الرئي�سّي 
ميّر  البلد  اإقت�ساد  لأّن  والزراعة  كال�سناعة 
"هناك  وق��ال:  الك�ساد"،  مرحلة  يف  حالّيًا 
عقبات تواجه قانون التعرفة اجلمركّية تتعّلق 
بنقاط التفتي�ش املنت�رشة يف بغداد التي اأربكت 
�سّكل حديثًا  الوزراء  رئي�ش  لكّن مكتب  املدن، 
اإىل  ولفت  امل�سكلة".  لإنهاء هذه  وفرقًا  جلانًا 
اأّن "هناك تطّوراً جّيداً مع اإقليم كرد�ستان يف 
الأمر  وهذا  اجلمركّية،  التعرفة  قانون  تطبيق 

يخدمه الآن لإنهاء اأزمته املالّية".
عام  اإىل   2003 ع��ام  منذ  ال��ع��راق  ا�ستورد 
وفقًا  دولر،  مليار   475 بقيمة  �سلعًا   2015
وذكر  العراقّي.  املركزّي  البنك  لإح�سائّيات 
فار�ش  الرملان  الإقت�سادّية يف  الّلجنة  مقّرر 
الف�ساد ي�سيطر على املنافذ  "بقاء  اإّن  الفار�ش 
ال�سناعة  لأّن  البلد  اإقت�ساد  �سي�رّش  احلدودّية 
ال�سوق  تغرق  الأجنبّية  وال�سلع  معّطلة  �ستبقى 
من  اأكرث  الفا�سدين  اأموال  و�ست�سبح  املحلّية 

اأموال الدولة"

 لقد وقف الف�ساد حجر 
عرثة يف ا�ستفادة الدولة من 

الإيرادات املالّية املتحّققة 
من تطبيق قانون التعرفة 
اجلمركّية، الذي ا�سطّرت 
احلكومة اإىل تنفيذه هذا 
العام، بهدف تقليل ن�سبة 
العجز املايّل يف موازنة 

العام احلايّل البالغة 24 
تريليون دينار )18 مليار 
دولر(، حيث اأعلنت هيئة 
اجلمارك العاّمة ح�سولها 

على 400 مليار دينار 
)306.5 مليون دولر( حّتى 

اآب/اأغ�سط�س املا�سي.

بغداد ـ سالم زيدان

بغداد - متابعة

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات
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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


