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ظـاهـرات واعتـصامـات أعـلنـها ضـجَّت الفـضـاءات واآلفاق قـبل أيـام 
علمون للمطالبة بحقوقهم..  ا

هدي وكان ثـمرتـها أن اسـتجاب لـهم دولة رئـيس الوزراء عـادل عبـد ا
علمون وطالبت طالب التي خرج بها ا وقال في أكثر من مناسبة إن "ا

بها نقابتهم مشروعة". 
وبـالــتـأكـيــد أنَّ الـتـظـاهــر واالعـتـصــام والـتـعــبـيـر عن الــرأي حقّ كـفـله
الـدسـتـور والـقـانـون وأصـحـاب الـعـقـول احلـصـيـفـة ومـنـظـمـات حـقـوق

اإلنسان.. 
ــسـتـوى ــطـالــبـة بـتــحـسـ ا ال بل يـعــدّ من أوضح الـواضــحـات هـو ا
عيشي ورفع سقف الرواتب وحتقـيق الرفاهية. لكن من أجل أحقاق ا
احلقّ واالنـصـاف الــذي بـات مـفـقـوداً عـلى أرض الـواقع مـوجـوداً في
الـشـعــارات واخلـطـب اطـرح هـذا الــسـؤال مــاذا بـشــأن رواتب بـعض

الوزارات كالثقافة مثالً?! 
عيشي?!  أال يستحقون حتس مستواهم ا

ورفع سقف رواتبهم?! 
فموظفو وزارة الثقافة ال يتمتعون بالـعطلة الربيعية ناهيك عن الصيفية
ذات األشـهـر الـثالثة ولـيس لـديـهم أي مـخصـصـات مـقطـوعـة تـضاف

راقبة مقابل أجر?!!  على الراتب وال يكلفون با
ـعـلـمـون منـاط بـهم مـهـمـة التـعـلـيم وتـربـية أجـيـال والـنـهوض إذا كان ا
بالواقع الدراسي في الـبلد; وحتقيـق مطالبهم يـصب في خدمة العراق
وجـيله الـناشئ فـإن موظـفي وزارة الثـقافـة منـاط بهم االهـتمـام بثـقافة
بـلــد وتــاريــخه وحــضــارته وأرثه.. وإذا  كــان  الــبـعـض لـيـس له شـأن
غضـوب عليها) فهذا ال ا وجد تعييـناً في هذه الوزارة (ا بالثقافـة وإ
يـعني نـغـمط حقّه بـراتب هـزيل ال يسـتـحق أن يذكـر أمـام رواتب بعض

الوزارات. 
إن رواتب مـوظـفي وزارة الــثـقـافــة تـسـتـحـق الـوقـوف عـنــدهـا وجـديـرة
بشـحذ الهمم لـلمطـالبة بإعـادة النظـر بها. ولتـقريب الصـورة أكثر لدى
ـنــصـــــفـ ومـحـبي الـعــدل أقــــــول مـثالً مـوظف خـدمـته 26 سـنـة ا
وظـيـفـيـة درجـته الـثـالـثـة حـاصـل عـلى الـبـكـلـوريـوس مـنـذ تـعـيـيـنه ال
يـتـقـاضى أكـثـر من 860 ألف ديــنـار في نـهـايـة الــشـهـر ونـظـيـره في
دة ـلــــــــيـونـ تـقــــــــريـبـاً في ا وزارة الـنـفط يـسـتـلم مـا ال يقـل عن ا

ذاتها! 
وقرينه في أمانة بغداد مليونا و 200ألف دينار وفي مجلس احملافظة
فوضية ووزارة الكهرباء والـتعليم العالي حدث وال حرج! ومثال وفي ا
آخر إلزالـة الضـبابـية واالزدواجيـة في التـعامل بـشأن الـرواتب مقدار
ما يوضع شهريـاً في قبضة يد مـوظف من وزارة الثــــــــقافة حاصل
على بـكـلوريـوس خـدمته ثالث سـنوات 480 ألف دينـار فـيمـا يسـتلم
ـواصــفـات نـفـسـهـا في وزارات الـضـعف تـقـــــــــريـبــاً مـوظف آخـر بـا
أخرى! فـرواتب وزارة الثقـافة عاريـة من أي مخصـصات مرتـدية فقط
ما جاء في سلم الـرواتب بإضافة الزوجـية (للمتـزوج فقط) واألطفال
(للذين رزقهم الله الـذرية فقط) ومخصصـات شهادة ولم أجد وصفاً
وظـف يـراودهم حلم يـليق بـها غـير أنـهـا رواتب هزيـلة جتـعل أغـلب ا
إيـجـاد مـنـافـذ للـهـروب إلى وزارات أخـرى أكـثـر صـرفـاً وعداً لألوراق

النقدية!!
عـلم عن طريق نقابتهم الـقبول واالستجابة لكن لقد وجدت مطالب ا

أين يذهب موظفو الثقافة?! 
إلى أي نقابة? مَنْ يطالب بحقوقهم?! 

سألة التي باتت مصـدراً النقباض صدور العامل وسبباً ويثير هذه ا
لـلعن احلـظ العـاثر الـذي رمـاهم في بـؤرتهـا! قد يـقـول قائل لـكن هـناك
! بل يوجـد نقـابة لـلصـحفـي ويتـوافر احتـاد لألدباء مـنحـة للـصحـفيـ
والـكــتّـاب! نـعـم.. صـحـيح كــانت هـنــاك مـنـحــة لـلــصـحـفــيـ ولألدبـاء
والكتّاب والفنان وتوقفت مـنذ سنوات وهي مليون دينار سنوياً أي
عدل 83 ألف دينـار شـهريـاً وهو مـبلغ بـالرغم من ضـآلته ال يـشمل
! كمـا ال يخـفى على ـوظفـ بل فقط أعـضاء نـقابـة الصـحفيـ جـميع ا
الــلــبــيب أن مــوظــفي الــوزارة لــيس كــلّــهم أعــضــاء فـي احتــاد األدبـاء

والكتّاب. 
وأخـيـراً أكـتب حــروفي هـذه لـعـلّـهــا جتـد قـبـوالً واسـتــجـابـة من جلـنـة
نصـف فنـحن موظفو الثقـافة النـيابية وسـيادة دولة رئـيس الوزراء وا
وزارة الثقافة نـطالب بإعادة النـظر بالرواتب وفي كل رواتب الوزارات
التي ال مخصصات لها وليس لديها مبلغ مقطوع
وال أربــاح سـنـويــة وال حـوافــز وال أيـة مـســمـيـات
ــبــالغ. ألم يــحن الــوقت لــوضـع حـدّ أخــرى مـن ا

للفروق ب الرواتب!
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فــقـدت مــني الـهــويـة الــصـادرة من
ـــركــزي الـــعــراقـي بــأسم الــبـــنك ا
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ـن يــعــثــر عـــلــيــهـــا تــســلـــيــمــهــا
صدرها.

{ لـــوس اجن -(أ ف ب) - حـــصل
اسـطـورة كـرة الـســلـة االمـيـركـيـة
افــضل مـــســجـل في تــاريخ دوري
احملتـرف كـر عبـد اجلبـار على
مـا يــقـارب ثالثـة ماليـ دوالر من
زاد العلني قسما من خالل بيع با
جـوائزه وتـذكاراتـه وسيـخصص

بلغ للتعليم. ا
واشــــارت قـــــنــــاة "إي أس بي أن"
االميركيـة إلى أن عبد اجلبار (71
عـاما) بـاع مـا يـقارب 234 قطـعة
من تــــذكــــاراته مــــنــــهــــا أربع من
اخلــوا اخلــمــســـة الــتي حــصل
عــــلـــيــــهـــا مـن فـــــــــــريــــقه لـــوس
ـا لــلـفـوز أجنــلـيس لــيـكــرز تـكــر
بالدوري خالل حقبة الثمانينيات.
وبــيع اخلــا الـــذي فــاز به عــبــد
اجلـبـار بـعـد احـرازه لـقب الدوري
زاد عام 1987 بـأعـلى سـعـر في ا
مـــقــابل 400 ألـف دوالر بــيـــنــمــا
بـــيـــعت كـــرة آخــر مـــبـــاراة له في
نتظم عام 1989 وحتمل وسم ا ا
ـبلغ 270 ألـفا وثالث تـوقـيـعه 
كـــؤوس مـن الـــست الــــتي حـــصل
عــلـيـهـا كــأفـضل العب في الـدوري
(1976و 1972 و (1974مــــقـــابل
 120الــــــــف دوالر لـــــــــــــــــــــــــــكــل
زاد منها.وستـذهب عائدات هذا ا
إلى مـؤسـسة عـبـد اجلبـار "سـكاي
هوك" (اشارة الى حركته الشهيرة
في الـــتــــســـجـــيل) الـــتـي تـــعـــنى
ـساعـدة أطفـال االحـياء الـفقـيرة

في مدينة لوس أجنليس.
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وكان عبد اجلـبار أكد عند االعالن
ـزاد في أيـلول/سـبتـمبر عن هذا ا
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فـقدت منـي الهويـة الصادرة من
ـركـزي الــعـراقي بـأسم الـبــنك ا
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ن يــعــثـر عــلـيــهــا تـســلــيـمــهـا
صدرها.
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ـــــاضي والـــــذي نـــــظـــــمـــــته دار ا
غــــــــــولـدن لــلــمـزاد ومــقــرهـا في
نيوجــــــــرزي انه ليس "جزءا من
قــــائــــمـــة الــــريــــاضــــيــــ الــــذين
يــــجـــبـــــــــرون عـــلـى بـــيع أفـــضل
تــذكـــــــــاراتــهـم من أجل تــســديــد
ديــــــونــــــهـم" فــــــــي اشــــــارة الى
جتــاوزه لــضــــــــائــقــة مــالــيـة في
بـدايـة الـعـقـد االول من الــــــــــقـرن
احلالي وأصبح اآلن كـما قال "في

وضــــــع مالي قوي".
ـضي وقـال عــبــد اجلـبــار الــذي 
وقـــــتـه في كـــــتــــابـــــة الـــــروايــــات
والـقــصص الـتــاريـخــيـة "عــنـدمـا
يتعلق االمر باالختيار ب تخزين
جــوائــزي في غــرفــة أو الــســمــاح
ألطفال بتبديل حياتهم  اخليار
بسرعة قررت أن أبيع كل شيء".
وبـ عـامي  1969و1989 أحــرز
عبد اجلبار لقب الدوري االميركي
سـت مــــرات: مع فــــريق بــــدايــــاته
مـــيــــلـــووكي بـــاكس مـــرة واحـــدة
(1971© ومع لــيـكـرز خالل الـفـتـرة
الذهـبيـة للـفريق الى جـانب زميله
إرفـ "مـاجيك" جـونـسـون خمس
مرات. واختـير عبـد اجلبار أفضل
ــــوسـم الــــعـــــادي ست العب فـي ا
مــرات ومــا زال في جــعـبــته رغم
اعتزاله مـنذ أعوام طويـلة العديد
من األرقام الـقياسـية حيث يـعتلي
صــــدارة الـــهــــدافــــ في الـــدوري
ــــــنــــــــــــــتـــــــــــــظـم مع 38,387 ا
نـــقـــــــــــــطــــة كـــمــــعــــدل وطي في
ـبـاراة الــــــــواحـدة وأكـبـر عـدد ا
ــــــبـــــــــــــاريــــــات مع 1.560 مـن ا

مباراة.
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