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يف ذكرى استشهاد الزعيم عبد الكرمي قاسم الثالثة واالربعني

(املدى)تلتقي ابناء شقيقتي الزعيم الشهيد

حاورهم :ابو مهند االمني
تصوير :سمير هادي
احلــديـث عـن الــشهـيــد الــزعـيـم عـبــد
الك ــرمي ق ــاسـم م ــؤســس اجلـمه ــوري ــة
العـ ــراقـيـ ــة ال ميـكــن ايجـ ــازه يف هـ ــذا
االستـذكـار ولكـننـا حــاولنـا يف لقــائنـا
مع ابـن ـ ــاء شقــيقـتـي الـ ــشهـيـ ــد وهـم:
مؤيـد محـمد صـالح االكبـر عمـراً ابن
املرحـومة امينـة شقيقة الـزعيم ورعد
عبـد اجلبـار جواد وطالل عـبد اجلـبار
جــواد ابنـا املـرحـومــة جنيـة الـشـقيقـة
الصغرى للمرحوم الشهيد.
لم ولن يرفعوا دعوى ضد صدام
الن الزعيم عفا عنه!
لق ــد اجــمع االخ ــوة الــثالث ــة :م ــؤي ــد
مح ـم ـ ــد صـ ـ ــالح ورعـ ـ ــد وطالل ع ـب ـ ــد
اجلـب ـ ــار علـ ــى ع ـ ــدم رفع دعـ ــوى ضـ ــد
صدام ال سابقاً وال حـالياً الن الزعيم
ال ــشهـي ــد نف ــسه عف ــا عـنه .ك ــان ه ــذا
جـ ــوابهـم عـن سـ ــؤال وجهــته (املـ ــدى)
الـيهم .وال غرابـة يف ذلك النهم تـربوا
علـى يد الـزعيـم الشهـيد والن املـبادئ
ال ـت ــي يح ـمـله ـ ـ ــا يح ــمل ـ ـ ــونهـ ـ ــا .والن
تربيتهم العائلية كانت هكذا .واضاف
رع ـ ــد ق ـ ــائـالً :اجل فـ ـ ــالع ـ ــراق ـي ـ ــون ال
ينسون قولة الشهيد املأثورة "عفا اهلل
عـم ــا سـلف" والـتـي رمب ــا ك ــانـت اح ــد
اسـب ــاب متكـن الغــادريـن مـن اغـتـي ــاله
لكــنه ــا يف ال ــوقــت نف ــسه ك ــانـت اح ــد
االسـب ــاب الـتــي خل ــدت عـبـ ــد الك ــرمي
قاسم.
عبد السالم اكثر ايذاء لعائلة الشهيد
وحتـ ــدث االخ االكـبـ ــر مـ ــؤيـ ــد محـمـ ــد
صــالح (ابــو عـلي) قــائـال :ان اكثــر من
آذى عـائلـة الــشهيـد الـزعـيم هــو عبـد
ال ـ ــسالم عـ ـ ــارف عل ـ ــى ال ـ ــرغــم مــن ان
الزعيم كـان قد عفا عنه عندما حاول
اغتـياله وقـد كان يـزوره يف سجنه ولم
يالحق عــائلــة او اقــارب صــدام  .وقــد
تعرضت عائلة الزعيم الى شتى انواع
امل ـطـ ــاردة والـتـ ــرهـيـب وال ــسجـن وقـ ــد
سجـنت مــرتني يف كل مـرة كــانت املـدة
ثالثة اشهر.

فــرفـض الــزعـيـم ذلك ق ــائال(( :نحـن
قضينـا على االقـطاع كيف تـريدون ان
يرجع االقطاع عن طريقنا))!
احلرس القومي أعدموا طارق
محمد صالح
وحتـ ـ ـ ــدث االخ االصـغـ ـ ـ ــر طـالل (ابـ ـ ـ ــو
طــارق) وهــو شقـيق رعــد كمــا اسلـفنــا
قـ ـ ــائال :ع ـن ـ ــدم ـ ــا ســمع ابــن خ ـ ــال ـتــي
وشقـيق مــؤيــد مـحمــد صــالـح االكبــر
واسمه طـارق بـنبـأ مـؤامــرة  8شبـاط
وقد كان ضـابطا برتبـة مالزم فما كان
منه اال الـذهاب فورا الـى وزارة الدفاع
حـيث كـان الـزعـيم وقـد تــألم الـزعـيم
مـن ح ـضـ ــوره وك ـ ــأنه يـعلـم م ـصـيـ ــره.
وفعالً فقد اخـذه احلرس القومي الى
ال ــنـ ـ ـ ـ ــادي االوملـ ـب ــي يف االعـ ـ ـظـ ـم ــي ـ ـ ـ ــة
واعدمـوه رميـاً بالـرصاص وقـد اتصل
بــالعــائلــة احــد اصــدقــائه الــذي اخــذ
جثته ودفنـها يف مقبرة الغزالي وقبره
موجود حالياً هناك.
ومـ ــا يجـ ــدر ذكـ ــره ان تـ ـسـمـيـ ــة طـ ــارق
ولــدي الـبكــر جــاءت تـيـمـنــا واعـتــزازاً
بـابن خــالتي الـشهيـد طـارق الـذي لم
يــستـطع تـرك خــاله يقـاتل وحـده مع
علمه مبصيره احملتوم.
ويف سيــاق اخــر اشــار املـتحــدثــون الــى
انهــم ي ـتـ ـ ــابع ـ ــون ويـك ـبـ ـ ــرون اجله ـ ــود
امل ـب ـ ــذول ـ ــة مــن قــبل مـجلـ ــس الـ ــسلــم
والـتـض ــامـن ورئـيــسه بـص ــورة خ ــاص ــة
االسـت ــاذ فخ ــري ك ــرمي يف لـم ال ـشـمل
وتقـريب وجهـات نظـر الفـرقاء خـدمة
للعـراق اجلـديـد ملـا يـتمـتع به فخـري
كــرمي من احتـرام وقبـول
مــن ج ـم ــيع زع ـمـ ـ ــاء
الكتل السياسية

العائلة لم تستغل وجود الشهيد يف
احلكم ولم تستفد
ثــم حت ـ ــدث االخ االوســط رع ـ ــد ع ـب ـ ــد
اجلبار (ابـو محمد) قـائال :احلمد هلل
ان تــربـيـتـنــا لـم ت ـسـمح لـنــا اسـتغالل
وجـ ــود الـ ــزعـيــم علـ ــى رأس ال ــسل ـطـ ــة
عـالوة علـ ــى ان الـ ــزعـيـم الـ ــشهـيـ ــد ال
يقــبل بـ ــذلـك لـي ــس هـ ــذا فقــط كـمـ ــا
يقـ ــول رعـ ــد بـل ان العـ ــائلـ ــة ت ـضـ ــررت
وذلك عنـدمـا رفع احـد اقـاربنـا دعـوى
بـ ـ ـ ــإرج ـ ـ ــاع امـالك متــت ـ ـ ــد مــن ج ـ ـ ــرف
الـ ـ ـصـخ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــارف
الفلــوجــة وهــو حق
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع

احلــاليـة .وانهـم يتـشـرفـون بلقـائه اذا
اتيحـت لهم الفـرصـة  ،وقـالـوا :نـطلب
مــنه تـفعــيل املـبـ ــادئ الـتـي نـ ــادي بهـ ــا
ال ــزعـيـم ال ــشهـي ــد واهــمه ــا ال ــوح ــدة
الوطنية والعدالة االجتماعية خاصة
ان الــزعـيم كــان قــد القــى خـطــاب ـاً يف
م ــؤمت ــر مـجلــس ال ــسلـم والـت ـض ــامـن
ال ــذي عق ــد يف بغ ــداد ،اك ــد فــيه عل ــى
احليادية.
الدموية والقتل والغدر مترسخة
يف نفوسهم
وعن ســؤال وجهـته (املــدى) عـن اوجه
الـ ـشــبه واالخــتالف بـني مـن تـ ــآمـ ــروا
علـى ثـورة متــوز وحكــام النـظــام املبـاد
اجـ ـمـع االخـ ـ ـ ــوة عـلـ ـ ـ ــى ان االسـلـ ـ ـ ــوب
واملــنهج واح ــد فـمـثلـم ــا عـم ــد ص ــدام
وزمـرته الـى محـاولـة اغـتيـال الـزعـيم
قام عبـد السالم وزمـرته بقتل الـزعيم
بعد محاكمة صورية غير مشروعة لم
تـسـتمــر اال بـضع دقــائق ولـم يكـتفــوا
بــذلك بل اخفـوا جـثته وهـو االسلـوب
نف ــسه ال ــذي اتـبـعه ص ــدام مـن خالل
املقـابر اجلماعيـة لآلالف من االبرياء
يف عموم العراق.
مام جالل استقبل ابن شقيقة
الزعيم
وحتــدث طـالل عب ــد اجلبــار عـن اكثــر
م ـ ــا يعـت ـ ــز به وهـ ــو اســتقـبـ ــال رئـي ــس
اجلـمهــوريــة االستــاذ جالل طــالبــاني
له عـنـ ــدمـ ــا كـ ــان ع ـضـ ــوا يف مـجل ــس
احلـكــم بـ ــطلــب مــن ســي ـ ـ ــادته مم ــثالً
للتجمع الـقاسمـي الدميقـراطي .وما
يــذك ــره عن تـلك املقــابلــة ان الــسيــد
رئـي ــس اجلــمهـ ــوريـ ــة قـ ــال لـه :انه
اقـت ـ ــرح علـ ــى اع ـضـ ــاء مـجل ــس
احلـكــم ال ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان ي ـ ـ ــرأسـه
الـسيد محسن عـبد احلميد
ب ـ ـتـخـ ـ ـص ـ ـي ـ ــص الـف دوالر
شه ــريـ ـاً راتـبـ ـاً تق ــاع ــديـ ـاً
لل ــشهـيـ ــد عـبـ ــد الـكـ ــرمي
قـ ـ ــاســم ت ـ ـس ــتف ـيـ ـ ــد م ــنه
العائلة.
وبـ ــاملـنـ ــاسـبـ ــة فـ ــان طالل
عـبـ ــد اجلـبـ ــار هـ ــو اكـثـ ــر
االخــوان شـبهـ ـاً بخ ــالهـم
ويــأتـي بعــده شقـيقه رعــد
عبد اجلبار.
واسـت ـطـ ــرد طالل قـ ــائال :ان
االس ــت ـ ـ ـ ــاذ جـالل ك ـ ـ ـ ــان ودوداً
لـلغـ ــاي ـ ــة مع اكـبـ ــاره تـ ــواضـعه
وبـ ـسـ ــاطـتـه فقـ ــد ك ـ ــان يقـ ــدم
االكل للحضور بيديه.
وعـنــدمــا ســالـته

(املــدى) هل تـسـلمـت العــائلــة ال ــراتب
التقاعدي للـزعيم اجاب بخجل ال .و
(امل ــدى) ب ــدوره ــا ت ــرج ــو مـن ال ـسـي ــد
رئيــس اجلمهـوريــة ان يفـعّل اقتــراحه
وقـ ــرار مجل ــس احلكـم وه ــو املع ــروف
بكـرمه واصراره عـلى انصـاف أصحاب
احلق.
ما حقيقة قبر عبد الكرمي قاسم؟
لقـد كثرت الـروايات عـن جثة الـشهيد
عـبـ ــد الك ــرمي ق ــاســم ولكـن جـمـيـعه ــا
تلـتقـي ان اجلـث ــة ق ــد القـيـت يف نه ــر
دجـلة وبـالتحـديد بـالقـرب من جـسر
ديالى القدمي بعد شده بثقل .وهناك
اكثـر من روايـة تقـول :ان هنـاك انـاسـاً
مخلـصـني لل ــزعيـم ولثــورته اخــرجــوا
اجلـثــة ودفـنــوه ــا يف مكــان م ــا .عالوة
علــى ان الــسيــد بخـتيــار وزيــر حقــوق
االنسان السابق كان قد صرح بان قبر
الـزعـيم مـوجـود وانه بـانـتظــار فحص
( DNAاحل ــامـض الـنـ ــووي) للجـث ــة
املـوجـودة للتـأكـد من كـونهـا تعـود الـى
الـ ــزعـيـم ام ال .هـ ــذا مـ ــا اجـمـع علــيه
االخوة.
وعـنـ ــدمـ ــا سـ ــألــتهـم (املـ ــدى) مـ ــا هـ ــو
مـطلبـكم مـن احلكـومـة املـقبلـة قـالـوا
بصـوت واحـد :نـريـد مـنهم تقـصّي
حقــيقـ ــة قـبـ ــر خـ ــالـنـ ــا
ومـؤسـس اجلمهـوريـة
العــراقـيــة وهــذا جــزء
م ـ ــن حـق ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى
احلكـومــة القـادمـة وهـو
حـق ومـ ـ ـ ـطـل ـ ــب جـ ـ ـمـ ـ ـيـع
العراقيـني الشرفـاء الذين
احب ــوا عب ــد الكــرمي ق ــاسم
وآمـن ــوا ب ــاملـب ــادئ الـتـي آمـن
بها.
وعندما سألتهم (املدى) وماذا
غير ذلك؟
ق ـ ــال ـ ــوا :ه ـنـ ـ ــاك دار تع ـ ــود ال ـ ــى
ال ــزعـيـم وهـي ضـمـن ال ــدور الـتـي
وزعت علـى العـسكـريني عـام 1961
مـن جـمعـي ــة امل ـس ــاكـن الـتع ــاونـي ــة
احملـ ـ ــددة .وقـ ـ ــد اح ــتفـ ـظــت ج ـم ــيع
عــوائل رجــاالت متــوز بهــذه الــدور االّ
ان الـ ــدار الـ ــوحـيـ ــدة الـتــي سحـبــتهـ ــا
اجلـمعيــة هي دار عبـد الكـرمي .ونحن
نـريـد ارجـاعهـا احقـاق ـاً للحق والنهـا
امللك الوحيد ملؤسس اجلمهورية.
العائلة تعتز مبواقف مسعود
بارزاني جتاه الشهيد عبد الكرمي
لقــد اجـمع ابـن ــاء شقـيقـتـي الــشهـيــد
عـبـ ــد الك ــرمي عل ــى االعـتـ ــزاز الكـبـي ــر
مب ـ ــواقف االسـتـ ــاذ مـ ــسعـ ــود بـ ــارزانـي
رئيـس اقلـيم كــردستــان عنـدمـا يـذكـر
خــالهم ومـؤسـس اجلمهـوريـة الـزعـيم
الـشهيـد الـذي قـال عـنه نصـاً يف احـد
لق ــاءاته( :يـكفـي عـب ــد الكــرمي قــاسـم
شـرفـاً ان اعـداءه الـذيـن قتلـوه بـتلك
الــصف ــة الغ ــادرة فــشل ــوا يف العـث ــور
علـ ــى مـ ـسـتـمـ ـسـك واحـ ــد يـ ــديــنه
بــاخليــانــة او الفـســاد او الـعمــالــة
ف ـ ـ ـ ــاض ـ ــط ـ ـ ـ ــروا ان ي ـ ـ ـشـه ـ ـ ـ ــدوا لـه
بالوطنية والنزاهة).
وأضـاف طالل :ان الـزعـيم كـان
يـحب املــرحــوم مال مـصـطفــى
بـ ـ ــارزانــي وقـ ـ ــد فـ ـ ــرح ك ـث ـيـ ـ ــرا
عـن ــدم ــا علـم ب ــرج ــوعه إل ــى
الع ـ ــراق واســتق ـبـله اح ـ ـســن
استقبال.
وعـ ــن سـ ـ ـ ـ ـ ــؤال لـ (املـ ـ ـ ـ ـ ــدى)
لالخــوة عن الــذي يتـمنـوه
مـ ـ ــن زعـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـك ـ ـ ـتــل
السياسية احلالية؟
ـ اجـاب رعــد عبــد اجلبـار
قــائـال :نتـمنــى ان يكــون
ه ــمهــم االول الـ ـ ــوحـ ـ ــدة
الــوطـنيــة واالبـتع ــاد عن
صغــائــر االمــور والنـظــرة
الـ ـض ــيقـ ـ ــة وان ي ـتـحلـ ـ ــوا
ب ــال ــروح ال ـســمح ــة الـتـي
كانت مـن شمائل الـشهيد
عـبـ ــد الك ــرمي ام ــا شقــيقه
طـالل فق ـ ـ ــال :نحــن ن ـث ـمــن
جـمـيع اجلهــود الـتـي يـب ــذلهــا
الفـرقــاء من اجل تـشكـيل احلكـومـة
الق ــادم ــة كـم ــا نـ ــشك ــر جـمـيـع الكــتل
الـسيــاسيـة الـتي اسهـمت بــاحتفـاالت
متوز االخيـرة بارسـالها ممـثلني عنهم
خـاصـة احلــزبني الكـرديني الـرئيـسني
واجمللــس االعل ــى للـث ــورة االسالمـي ــة
والـتـي ــار الـص ــدر واحل ــزب ال ـشـي ــوعـي
مــؤكــدا اعـتــزازه بــشخـصـيــة الــدكـتــور
ابراهيم اجلعفري.

الـسـالم ان اجلثــة تــسلّـم من دون رأس
م ــا ح ــدا ب ــال ـسـيـ ــد احلكـيـم وعـ ــائل ــة
الزعيم برفض ذلك.

الــرشيــد يف نفــس املكــان الــذي حــاول
فيه اخلــائبـون اغـتيــاله هـو مـن صنع
ال ــشعـب ولـيــس هـن ــاك دخـل لعـ ــائل ــة
الـزعـيم الـشهيــد يف ذلك حيـث اتصل
صــانعـوه بــالعــائلـة الخـذ االذن مـنهم
واعالمهم باالمـر .هذا ما اجمع عليه
ابناء شقيقتي الشهيد.

محسن احلكيم طالب عبد
السالم بجثة الزعيم
ذكـ ــر طالل عـب ــد اجلـب ــار ب ــان والـ ــدته
(جنـي ــة) شقـيقــة عـب ــد الكــرمي قــاسـم
اتــصلـت ب ــآيـ ــة اهلل العـظـم ــى ال ـسـي ــد
مح ـســن احلكـيـم مـن اجل الـت ــوســط
لــدى احلكــومــة انــذاك لتـسـليـم جثــة
الـ ــزعـيـم ال ـ ــى الع ـ ــائلـ ــة وفـعالً ات ــصل
السيـد محسن احلكيم (والـد الشهيد
محـمــد بــاق ــر احلكـيـم وعـب ــد العــزيــز
احلـكـيــم) بعـبـ ــد الـ ـسـالم وطلـب مــنه
تــسلـيـم اجلـث ــة لع ــائلــة الــشهـيــد
وكـ ـ ـ ـ ــان رد عـ ــبـ ـ ـ ـ ــد

ثم سـألنا عبـد الكرمي الصـرّاف رئيس
حتـريـر صـحيفـة  14متـوز :ملــاذا اجمع
العـراقيـون وال يـزالـون علـى حـب عبـد
الك ــرمي ق ــاسـم ب ــرغـم م ــرور اكـث ــر مـن
اربعني عاماً؟
ـ ان ال ـنـ ـ ــزاه ـ ـ ــة والعـ ـ ــدل والــت ـ ـ ــواضع
والنقاء واالخـالص واحلرص والروح
الـسمحـة والزهـد والتضحـية وااليـثار
كانت من اهم خـصال الزعيـم الشهيد
فقـد خـرج من الـدنيـا وليــس له منهـا
ســوى قـمـيــصه امللـطخ بــدم الــشهــادة،
ولهـ ــذا فـ ــان مـ ــؤامـ ــرة  8شـبـ ــاط 1963
صفحـة سـوداء يف تـاريخ العـراق ،تلك
املـؤامــرة الغــادرة التـي اغتـالـت مفجّـر
ثـ ـ ـ ـ ــورة  14متـ ـ ـ ـ ــوز  1958اال انـهـ ـ ـ ـ ــا لـ ــم
تستطع طمس احلقيقة الناصعة عن
الـث ــورة اجلـب ــارة واجن ــازاتهـ ــا الكـبـي ــرة
وكذلك حقـيقة رجاالت متـوز االوفياء
ويف مقـدمـتهم الــشهيـد الــزعيـم عبـد
الكرمي قاسم.

متثال عبد الكرمي قاسم صنعه
الشعب وليس للعائلة دخل فيه
ان متثال الـزعيم الـذي وضع يف شارع

خيارات طلبة املدارس لقضاء ايام العطلة
عامر حمزة

مــر اكـثــر مـن اسـبــوع ك ــامل علــى بــدء
العــطل ــة (نــصف ال ـسـن ــة) اخملـصـص ــة
لطلبـة املدارس االبـتدائيـة واملتوسـطة
والثـانوية فيا ترى ما هي خياراتهم..؟
ومـا هي الـكيفيـة التـي يتبـعونـها بـهذه
االجازة بعد فـصل من الدراسة وفصل
مـهم يف اداء االمـتحــانــات ال ــدراسيــة؟
الـ(املـ ـ ـ ــدى) اطـلـع ــت ع ــن قـ ـ ـ ــرب بـعـ ـ ـ ــد
متـابعـة مـا ميـكن ان يكـون فتـرة راحـة
بع ــد عن ــاء فتــوصـلت الــى بعــض تلك
اخليارات التي منها اوال قضاء معظم

ال ـ ـ ـ ــوق ــت داخـل الـ ـبـ ـي ــت واالكـ ـتـف ـ ـ ـ ــاء
مب ـش ــاه ــدة القـن ــوات الفـض ــائـي ــة وم ــا
تعـ ـ ــرضه مــن افـالم لل ــصغ ـ ــار كـ ـ ــافالم
الك ــارت ــون وبعــض االفالم اخملـصـص ــة
للفـتيــة والصـبيـان اضـافـة الـى بـعض
املـ ــسلـ ــسالت والــب ـ ــرامج ذات الــط ـ ــابع
الـفك ــاهـي يف ح ــال ــة وج ــود الـكه ــرب ــاء
فـيـم ــا يـتـمـثل خـي ــار آخ ــريـن احلل ــول
ضيـوفــا عنـد االقــارب يف محـاولــة من
ج ـ ــانــبهـم واهـلهـم لــتغـيـي ـ ــر االج ـ ــواء
الـرديئـة واململـة التـي يشعـرون بها ويف
ذات الـ ــوقـت اطـمـئـنـ ــان االهـل علــيهـم

وضـمـ ــان سالمــتهـم .امـ ــا ثـ ــالـث هـ ــذه
اخلـيـ ــارات فــيقـتــصـ ــر علـ ــى ممـ ــارسـ ــة
بعـض االلعـاب املـوجـودة يف احلـاسـوب
اال ان هـذا اخليار لم يـوفر لهم فـرصة
حقـيقـي ــة لـت ــوقـفه عل ــى بع ــد ام ــاكـن
احملـال اخملصـصة لـهذا الـغرض وعـلى
قوة او ضعف العامل القتصادي.
ويــبقـ ــى احـ ــد اخلـيـ ــارات ق ـ ــادرا علـ ــى
الـصمـود عبـر الـزمـن فمــا زال الصغـار
يف احـيـ ــاء كـثـيـ ــرة ميــيلـ ــون الـ ــى لعـب
"ال ــدع ــابل" الـتـي تالئـم م ــا ي ــري ــدونه
لـقلـ ــة كـلفــتهـ ــا مــن جهـ ــة ول ــسهـ ــولـ ــة

رواتب املتقاعدين العامل كل شهرين
ممــارسـتهــا يف االزقــة والـطــرقــات .امــا
اخليـار االخـر فقـد حـول الـعطلـة الـى
ضغـط كـبـي ــر مت ــارسه بعــض الع ــوائل
جتـاه اوالدهـا واطفـالهـا بعـدمـا اخـذوا
يـسـتعـينــون بـهم مـن اجل الــوقــوف يف
طــوابيــر محـطــات الغــاز والـنفـط اال ا
اسوأها على االطالق هو نزول الطلبة
الـى اماكـن عمل مختلفـة الغايـة منها
احلصـول علــى لقمــة عيـش افـضل يف
ظل ارتف ــاع االسع ــار واخـي ــرا يـب ــدو ان
مـ ــوجـ ــة املــطـ ــر االخـيـ ــرة ق ـضــت علـ ــى
احالم الكثيرين منهم.

بغداد /قيس عيدان

ق ـ ـ ــررت وزارة الـعـ ـمـل وال ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االجـتمــاعيـة تـوزيع رواتـب العمـال
املـتقــاعــديـن كل شهــريـن بــدالً مـن
ثالثة اشهر .
وقـ ـ ــال ال ـ ـس ـيـ ـ ــد ع ـب ـ ـ ــد اهلل الالمــي
م ـسـت ـش ــار ف ــى ال ــوزارة  .ان دائ ــرة
الع ــمل والـ ـض ـمـ ـ ــان االج ـت ـمـ ـ ــاعــي
اح ــدى ت ــشكــيالت الـ ــوزارة اتخ ــذت
كافـة االجراءات لـتنفيـذ توجـيهات
الوزارة .
واوضـح الـالمــي ان ق ـ ـ ــرار ال ـ ـ ــوزارة

سـيـتـم تــنفـيـ ــذه اعـتـبـ ــاراً مـن هـ ــذا
العام  2006وان الـدفعة االولـى من
رواتب شهري كانون الثاني وشباط
س ـي ـتــم ت ـ ــوزيـعهـ ـ ــا خالل االس ـب ـ ــوع
املـق ـبـل ومـعـه ـ ـ ــا اك ـ ـ ــرام ـي ـ ـ ــة ع ـي ـ ـ ــد
االضح ــى املـب ــارك والـب ــالغ ــة()100
الف دينار .
وقــال املــستـشــار ان ال ــرواتب الـتي
تـسـتلـم عن طــريق مكـاتـب البـريـد
يف بغـ ـ ــداد واحملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــات س ـت ـبـلغ
()220الف دينــار ملن كــانت خــدمته
اكثــر مـن  25سنــة و 170الـف دينــار

ملــن ك ـ ــانــت اقل مــن  25س ـن ـ ــة و140
الف دينـار لعـائلـة املتقـاعـد املتـويف
ولـ ــديه اكـث ــر مـن م ـسـتفـي ــد و 130
الف دينـار لعـائلـة املتقـاعـد املتـويف
ولديه مستفيد واحد .
واشار الالمي الـى ان الوزارة تسعى
م ـســتقــبالً ل ــزي ــادة رواتــب العـم ــال
املـتقاعـدين اسـوةً باملـتقاعـدين من
مـ ــوظفـي ال ــدول ــة م ـشـي ــراً ال ــى ان
اعداد العمـال املتقاعدين يف بغداد
واحمل ــاف ـظ ــات تـبلـغ  21الفـ ـاً و 232
متقاعداً .

