
العمل  فر�ص  وقلة  البطالة  وكرثة  والفاقة  الفراغ  ب�سبب 
يجل�ص   , العمل  عن  العاطلني  من  اآالف  وجود  خالل  ومن 
عمل,  فر�سة  بانتظار  امل�ساطر  دكات  على  منهم  الكثري 
متحملني ال�سعاب بكل الظروف وهم يحلمون بك�رسة خبز 
وبحياة جديدة من اجل بناء م�ستقبلهم, فاإذا بهم يجدون 
االأجنبية  العمالة  كرثة  وهي  غريبة  ظاهرة  اأمام  انف�سهم 
اأ�سحاب  من  الكثري  جلوء  خالل  من  االآ�سيوية  وخا�سة 
املحالت والفنادق جلذب العمالة االأجنبية, وعدم االلتفات 
اىل العامل العراقي الذي ميتلك احلق الكامل يف احل�سول 

على فر�سة عمل يف بلده.
ال�ساب م�سطفى عبد احل�سني 26 عاما, تبدد حلمه الكبري 
"حينما تخرجُت كان  ا�ستهل به كالمه, حيث قال  هذا ما 
اكرب احالمي ان اعمل ب�سهادتي التي ح�سلت عليها بعد عناء 
كاأنها  اخلزانة  يف  ا�سيائي  بني  اجدها  اليوم  لكني  طويل, 
قطعة من ذكرياتي, فبعد تخرجي حاولت جاهدا احل�سول 
الياأ�ص  ت�رسب  حتى  جدوى  دون  لكن  ينا�سبني  عمل  على 
التجارية,  واالأ�سواق  والفنادق  املطاعم  اىل  فلجاأت  اإيّل 
لكن دون فائدة, ويف نهاية املطاف قال يل �ساحب فندق 
اي  بت�سغيل  يقبل  وال  للعمل  لبنانيا  طاقما  اح�رس  باأنه 
عامل عراقي؛ ب�سبب عدم التزام العمال العراقيني, ا�سافة 
اأخالقية, عدت فاقد  البع�ص منهم ي�سببون له م�ساكل  اىل 
دون  البحث  اأوا�سل  وانا  عام  من  اأكرث  انق�سى  وقد  االأمل 
فائدة من اإيجاد فر�سة عمل حتى تاأزمت نف�سيا, واأ�سبحت 
حالتي يرثى لها؛ وذلك ب�سبب الكثري من ال�سباب الذين ال 
اأ�سحاب  من  الكثري  عدول  اىل  اأدى  الذي  العمل  يقد�سون 

الفنادق واملحال يف عدم ت�سغيلنا".
ال�سيب  غطى  وقد  ر�سوي  ح�سن  قال  نف�سه  ال�سياق  ويف 

واحل��زن  التعب  عالمات  حمياه  على  وبانت  راأ���س��ه 
ب�سبب  خلت  �سنوات  منذ  يواكبه  الذي 

االقت�سادي  الو�سع 

وخ�سو�سا بعد االزمة املالية التي متر بها البلد, حيث قال 
باأمل نابع من قلبه املوجوع " اين اعمل موظف اجر يومي 
اتقا�َص راتبي منذ �سهور, لدي عائلة تتكون من �ستة  ومل 
اأفراد, وما كنت اأتقا�ساه ال ي�سد رمق احلياة ومتطلباتها, 
فحاولت البحث عن عمل اإ�سايف فوجدت نف�سي يف دوامة 
العراق  يف  االأجنبية  العمالة  ظاهرة  الأن  فيها؛  اأم��ل  ال 
من  الكثري  فقدان  وت�سبب  باملجتمع,  تفتك  اآفة  اأ�سبحت 
فر�ص العمل للمواطن العراقي, وخا�سة ال�سباب اخلريجون 
لالأفق  تنظر  وعيونهم  الطريق  قارعة  على  يجل�سون  الذين 

من اجل احل�سول على فر�سة عمل".
راتبي  يل  ي�رسف  مل  حيث  �سوءا  االمر  ازداد  قد  اليوم  اما 
منذ �سهور ا�سطررت على تقدمي اجازة من دون راتب الأجد 
ال�سيف  امل�سنية يف حرارة  البناء  اعمال  اعمل يف  نف�سي 
الالهبة, وخ�سو�سا ان عمري جتاوز االأربعني, وحتى هذا 
ادت  التي  املالية  االزم��ة  ب�سبب  بكرثهة؛  يتوفر  ال  العمل 
�سيبقى  هل  اعلم  وال  البناء,  وحتى  وال�رساء  البيع  بتوقف 
االمر كما هو؟ واىل متى؟ وكيف يل ان ا�ستمر بعملي اجلديد 

وانا بهذا العمر ومري�ص بال�سكري؟
الغذائية  للمواد  جممع  �ساحب  كرار  ابو  احلاج  قال  فيما 
وانا  املجمع  افتتاحي  على  اعوام  خم�سة  من  اكرث  م�سى 
الثالثة,  وابنائي  انا  به  نعمل  حيث  ادارت��ه,  عن  امل�سوؤول 
لزيادة  ا�سطررت  مبيعاتنا  وكرثة  الزبائن  ازداد  وحينما 
عانيت  لكني  عراقي  عامل  ت�سغيل  على  فعمدت  العمال 
كثريا اما من تاأخره للو�سول بالوقت املحدد او جمادلتي 
حينما اوجهه على عمل خا�ص, وكل مرة يرتك العمل دون 

ان يخربين, وابقى يف حرية من امري ملا ي�سببه يل 
من ارباك يف تركه للعمل فجاأة دون 

ا�سار  ثم  يخربين,  ان 
يل 

اكرث  �سيكون  الأنه  اجنبي؛  باأحظار عامل  اال�سدقاء  بع�ص 
وهذا  غري,  ال  العمل  الأجل  وتغرب  بلده  ترك  حيث  التزاما, 
ووفرت  باك�ستان  من  عامال  اح�رست  بالفعل  ح�سل  ما 
قدره  راتبا  له  وخ�س�ست  العلوي  الطابق  يف  م��اأوى  له 
من  اكرث  مكوثه  على  وقد م�سى  عراقي,  دينار  الف   400
معاناتي  انتهت  وبوجوده  معي  يعمل  وهو  ون�سف  عام 
للعمل بني فرتة  امينا وحمبا  يكون  البحث عن عامل  من 

واخرى.
الر�ؤية االقت�صادية

ان  اجلنابي  �ساكر  االقت�سادي  اخلبري  اأو�سح  جهته  من 
يف  ماألوفة  تكن  مل  االآ�سيوية  االأجنبية  العمالة  ظاهرة 
العراق قبل عام 2003, اال انها اخذت تت�سع ب�سكل مباغت 
التوظيف  مكاتب  بع�ص  بقيام  وذل��ك  االخ��رية  االآون��ة  يف 
العمال  من  كبرية  اع��داد  با�ستقدام  املتخ�س�سة  االهلية 
اىل  العراقي  العامل  افتقار  نتيجة  العراق  اىل  االآ�سيويني 
املهارات والكفاءة, وتعود ا�سباب انت�سار العمالة االجنبية 
اىل تدين اجور العمالة االجنبية مقارنة بالعمالة العراقية, 
لدخول  القانوين  االط���ار  بخ�سو�ص  اجلنابي  وا���س��اف 
العمالة االأجنبية, فيعتمد العراق حاليا يف تعليمات دخول 
العمالة االجنبية على قانون العمل رقم 71 ل�سنة 1987, 
والذي ال ي�سمح بت�سغيل اي عامل اجنبي اال بعد احل�سول 

على رخ�سة, كما اأوجب مراعاة �رسطني رئي�سني, 
االول هو احلاجة الفعلية وموافقة 

اجلهات االمنية.
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قف��ز �سع��ر الذهب العراق��ي من عيار 
21, اىل 215 ال��ف دين��ار للمثقال 
الواح��د, وبل��غ �سعر الذه��ب العراقي 
م��ن عيار 21 نحو , 215 الفا 685 
دين��ارا عراقي��ا, فيم��ا �سج��ل خالل 
اآالف   209 املا�سي��ني  اليوم��ني 
و260 دينارا للمثقال الواحد. ي�سار 
اىل ان املثق��ال الواح��د م��ن الذه��ب 

ي�ساوي خم�سة غرامات.

هبطت اأ�سعار النفط ام�ص االأربعاء اىل 
43 دوالرا للربميل بعدما اأظهر فرز 
االأ�س��وات يف االنتخاب��ات الرئا�سية 
االأمريكي��ة تقدم املر�س��ح اجلمهوري 
دونالد ترامب على غري املتوقع, مما 
اأحدث حالة من االرتباك يف ال�سوق. 
وهبط��ت العق��ود االآجلة خل��ام غرب 
تك�سا�ص الو�سي��ط االأمريكي اإىل اأدنى 
م�ستوى عند 43.07 دوالرا للربميل 
بانخفا�ص يتجاوز اأربعة باملئة عن 
�سعر االإغ��الق ال�ساب��ق لت�سجل اأدنى 
م�ست��وى من��ذ �سبتم��رب اأيل��ول قبلما 
دوالرا   43.72 اإىل  اخل��ام  يرتف��ع 

للربميل, 

اأعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجرين 
"اطالقها منحة مالية ل� )6310( 
عوائل نازحة م�سجلة �سمن قاعدة 
بياناتها يف عموم البالد, وذكرت 
املعلوم��ات  دائ��رة  ع��ام  مدي��رة 
ال��وزارة  يف  وكال��ة  والبح��وث 
اميان ناج��ي يف ت�رسيح �سحفي 
ان "ال��وزارة اطلق��ت منح��ة مالية 
جدي��دة )امللي��ون دين��ار( لالأ���رس 
حمافظ��ات  جمي��ع  يف  النازح��ة 
الب��الد وامل�سجل��ة �سم��ن قاع��دة 
املنح��ة  ان  مبين��ة  بياناته��ا", 
�سملت )6310( اأ�رس نازحة �سمن 

الوجبة التا�سعة ع�رسة. 
واكدت ناج��ي ان العوائل النازحة 
امل�سمولة باملنحة ميكنها ا�ستالم 
املبال��غ املالية عن طريق البطاقة 

الذكية.

بسبب قلة أجورهم..

العمالة األجنبية تزاحم العراقيين في أرزاقهم 

كربالء أول من تطبقها

باحثون : الحوكمة جزء مهم من الناتج المحلي اإلجمالي
الت�ساوؤالت  م��ن  الكثري  عنها  ون�����رست   
التي  البيانات  م�سداقية  ح��ول  احل��ائ��رة 
اإمكانية  ومدى  ال�رسكات,  هذه  عن  ت�سدر 
االعتماد عليها ب�سفة خا�سة يف اتخاذ اأي 
قرار, اأو التعويل على املعلومات املن�سورة 
عن  التعبري  يف  و�سدقها  عامة,  ب�سفة 

حقيقة اأو�ساع ال�رسكات.
اقت�صادية احلوكمة االلكرت�نية

ويقول الباحث االقت�سادي عبا�ص التميمي 
اإن  احلوكمة يف ال�رسكات اململوكة للدولة 
توؤدي  الأنها  وذلك  خا�سة؛  اأهمية  تكت�سب 
يف  االقت�سادي  الن�ساط  يف  موؤثرا  دورا 
العراق,  ومنها  ال��ع��امل,  دول  من  العديد 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  مهما  ج���زءا  ومت��ث��ل 
ف�سال  العمل,  فر�ص  وت��وف��ر  االإج��م��ايل, 
يف  م�سيطرة  ت��ك��ون  م��ا  غالبا  اإن��ه��ا  ع��ن 
مثل  ال��ع��ام��ة,  املنافع  ذات  ال�سناعات 

الطاقة, والنقل واالت�ساالت وغريها. 
ذو  ال�رسكات  هذه  اداء  ان  الباحث  وي�سري 
من  هذا  املواطنني,  لعموم  كبرية  اأهمية 
ق��ررت  م��ا  اذا  اآخ���ر,  ج��ان��ب, وم��ن جانب 
ال�رسكات,  الدولة خ�سخ�سة ق�سم من هذه 
من  اأ�سا�سيا  متطلبا  تعد  احلوكمة  ف��اإن 
لت�سجيع  وذل��ك  اخل�سخ�سة,  متطلبات 
ال�رسكات  ه��ذه  ���رساء  على  امل�ستثمرين 
على  احل�سول  و�سمان  فيها,  واال�ستثمار 
اخل�سخ�سة,  عملية  من  ممكن  عائد  اكرب 
وذلك مبنع حاالت الف�ساد املايل واالإداري 

التي قد تكون مرتبطة بذلك.
كربالء  تقاعد  دائرة  با�رست  ناحيتها  من 
بتطبيق نظام احلوكمة االلكرتونية الإجناز 
للوقت  اخت�سارا  املتقاعدين  معامالت 

واجلهد واال�رساع بامتامها.
احل�سناوي,  عبا�ص  ف�سيلة  الدائرة  مديرة 
تابعته  �سحفي  ت�رسيح  خ��الل  اف���ادت 
على  املحالني  "عدد  ب���اأن  )اجل���ورن���ال( 
ال�  جت��اوز  املا�سي  العام  خ��الل  التقاعد 
 75 من  يقرب  ,وما  مدين  متقاعد   2500

فيما  االرهاب,  �سحايا  ذوي  من  متقاعداً 
املحالني  اجراءات  باإكمال  الدائرة  ت�ستمر 
العام  من  املا�سية  الت�سعة  اال�سهر  خالل 

احلايل".
املعامالت  اجن��از  عملية  ان  اىل  ولفتت 
جتري  ا�سبحت  التقاعد  بطاقات  وا�سدار 
املواطن  تكليف  دون  من  الدائرة  قبل  من 
اخت�سار  وبالتايل  ب��غ��داد,  اىل  ال��ذه��اب 
دائرة  حر�ست  امر  وهذا  والروتني,  الوقت 
املدة  خالل  تطبيقه  على  العامة  التقاعد 

املا�سية.     
اربعة  اح��ال��ة  اىل  احل�سناوي  وا���س��ارت 
 167 واجناز  مدنيا,  متقاعدا  و35  اآالف 
و370  االإره��اب,  �سحايا  ل��ذوي  معاملة 
معاملة  و725  ال�سهداء,  ملوؤ�س�سة  معاملة 
لل�سجناء ال�سيا�سيني, و239 معاملة لذوي 

قوى االمن الداخلي, و120 معاملة لذوي 
 196 عن  ف�سال  ال�سعبي,  احل�سد  �سهداء 
والف  الدفاع,  وزارة  �سهداء  لذوي  معاملة 
وزارة  ملنت�سبي  تقاعدية  معاملة  و133 
و428  الف  من  اكرث  جانب  اىل  الداخلية, 
ق�سم  وهو  تقاعدية  خدمة  ا�سافة  معاملة 

جديد مت ا�ستحداثه حاليا. 
 750 يوميا  تنجز  الدائرة  ان  واو�سحت 
معاملة يوميا, وال يقت�رس العمل على هذا 
مبراجعة  واخرى  مدة  بني  تقوم  بل  فقط, 
املنجزة  وغري  املنجزة  املعامالت  جميع 
او  ط��راأت  التي  املتغريات  على  للوقوف 
الذهاب  او  هاتفيا  باأ�سحابها  االت�سال 
اىل املنازل الإجناز املعاملة, وقد مت خالل 
اال�سهر الت�سعة املا�سية اجناز ثالثة اآالف 

و229 معاملة وفق هذه املتغريات. 

احل��وك��م��ة  ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق  ان  وب��ي��ن��ت 
م��ع��ام��الت  اجن�����از  يف  االل���ك���رتون���ي���ة 
خالل  امتامها  مدة  اخت�رس  املتقاعدين 
ا�سبوع بعد ان كانت ت�ستغرق وقتا؛ ب�سبب 
اعادتها  تتم  ثم  ومن  بغداد,  اىل  ار�سالها 

اىل املديرية الإكمالها. 
بع�ص  وج���ود  على  احل�����س��ن��اوي  ونبهت 
قلة  ابرزها  ال��دائ��رة,  عمل  يف  املعوقات 
عدد املوظفني مقارنة مع عدد املتقاعدين 
بع�ص  اج��راء  مع  فئاتهم  وتعدد  الكبري, 
ال�سهداء  لعوائل  زي��ارات  املوظفني  هوؤالء 
عددهم  يقل  وبالتايل  املعامالت,  الإجناز 
يف  العمل  اىل  بع�سهم  ا�سطر  ما  اي�سا, 
من  جهودهم  ان�ساف  ينبغي  لذا  البيت, 
خم�س�سات  ك�رسف  املعنية  اجلهات  قبل 
�سافية لهم وت�سييد بناية الدائرة اجلديدة.

اأ�صبحت حوكمة ال�صركات 
من امل�صطلحات االأكرث 

�صيوعا يف قامو�س االأعمال 
العاملي احلديث، �هذا يثري 

ت�صا�ؤال "هل اإن حوكمة 
ال�صركات مكون حيوي من 

مكونات من�صاآت االأعمال 
الناجحة اأم اإنها جمرد بدعة 

اأخرى �صوف ت�صمحل 
�تتال�صى عرب الزمن؟"

بغداد – خاص

بغداد – خاص

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

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


