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واضـاف ان (اجمللس الـزم اجلهات
ـعـنـية بـتـوطـ رواتب العـامـل ا
ـتــعـاقـد أو بــعـقــد فـورا أو قـيــام ا
األجــيـــر بــفــتح حــســاب مــصــرفي
ويـــجـــري إيـــداع الـــراتب حـــصــرا
وتـــتــــحـــمل اجلــــهـــات اخملـــالـــفـــة
ــســؤولــيــة عن عــدم تــوطــيــنــهـا ا
لــــلـــرواتب) ولــــفت الى ان (وزارة
الية تتولى توفير التخصيصات ا
ـطلـوبة في قانـون موازنة 2020 ا
عنية بتحويل وتستمر الوزارات ا
الك األجــــراء الـى عــــقــــود عــــلى ا
ـؤقت عـلى أن تـصـرف الـفـروقات ا
ــوازنــة أمــا ــالــيــة بــعــد إقــرار ا ا
الـــوزارات الـــتي يـــتـــوافــر فـــيـــهــا
تـخـصـيص مـالي  فـتـقـوم بـصرف
الــفــروقــات بــدءا مـن إصــدار قـرار
حتــــويـــلــــهم الـى عـــقــــود  والـــزم
اجملــلس الــوزارت واجلــهـات غــيـر
ـرتبطه بوزارة واحملافظات بعدم ا
تـــشـــغــيـل مــتـــعـــاقـــدين أو أجــراء
كن أن تعلن يومي جدد ألعمال 
لــلـقـطـاع اخلــاص بـصـفــة مـقـاولـة
عـــامــة) مـــؤكـــدا ان (الـــقــرارمـــنح
ـرتبـطة الـوزارات واجلـهات غـير ا
بـــوزارة واحملـــافـــظـــات تـــضـــمــ
الـــعـــقـــود والـــعـــمل فـي الـــقـــطــاع
اخلــاص عـلى أال يـتــرتب عـلى ذلك
تـضـارب ب اجلـهـت او اجلـهات
ـــا ال يـــخل الــــتي يـــعــــمل بـــهــــا 
بـالتـزاماتـهم التـقاعـدية ولـه إكمال
ـا ال دراســته األولــيــة والــعــلــيــا 
يـــتـــعـــارض مع ســـاعـــات الـــعـــمل
احملـددة بـالـعـقـد كـمـا يـحق إيـفـاد
ــتــعـاقــد والــســمـاح له بــرئــاسـة ا
ــنـاصـب الـتــنــفــيــذيـة الــلــجــان وا
بـاستثناء الدرجات العليا) واشار
ـتـعـاقـدين الـى (تـكـيـيف أوضــاع ا
بـالشكل الـذي ينطـبق على موظفي
ـــوجب الـــقــوانــ ـالك الــدائم  ا
والــقـرارات الـنـافـدة في مـا يـخص
مـــــــســـــــاواتـــــــهم فـي احلـــــــقــــــوق
والــواجــبــات) واردف ان (الــقــرار
يـأتي أيضـا لقـيام اجلـهات بـإعداد
جــداول تـــتــضــمن الــتــوصــيف أو
راد الـوصف الـوظـيـفي لـألعـمـال ا
ـوظـفي الــعـقـود وأعـداد شــغـلـهــا 
الـــعــامـــلـــ ونــوعـــيــة أعـــمـــالــهم
وخـبراتـهم وتخـصصـاتهم على أن
تـعرض اجلداول عـلى جلنة مـؤلفة
ــالــيــة والــتــخــطــيط مـن وزارتي ا
واألمـــانــــة الـــعـــامـــة لــــلـــمـــجـــلس

الك وظفون على ا فـي الفقرت وا
ـتمـتعـون بإجـازة اخلمس الـدائم ا
سـنوات الـذين ينتـقلـون الى العمل
في الـقـطاع اخلـاص عنـد انـتقـالهم
نـــهــائــيـــا من ذلك الــقـــطــاع وقــطع
صـلـتـهم بـالـوظـيـفـة الـعـامـة صرف
حـقـوقـهم الـتـقـاعـديـة إسـتـثنـاء من
ـادة 21/ اوال مـن قـانـون أحــكــام ا
الــــتـــقــــاعـــد رقم 9 لــــســـنـــة 2014
ـســاحـة ومــنـحــهم قــطـعــة أرض 
ــدن 300 مــتـــر مــربع في مــراكــز ا
350 مــتـــراً مــربــعــأً في االقــضــيــة

والـنواحي على أال يـكون مسـتفيدا
سابقا  و200 مـتر مربع للمستفيد
ــــرة واحـــــدة فــــقط) ســـــابــــقـــــا و
قدار 200 نحون كذلك قرضا  و
راتب إسـمي بـنـسـبـة فـائـدة التـزيد
وطـنة ـصـارف ا ـئة من ا عن 4 بـا
رواتــبــهم فــيــهـا ومــكــافــأة تــعـادل
الـــراتـب واخملـــصـــصـــات كـــامـــلـــة
لـلـسنـت األخـيرتـ بشـرط توفـير
ـاليـة اضـافة الى الـتـخـصيـصـات ا
صرف العقاري لغرض قـرض من ا
الـبـنـاء أو لـشـراء دار وكـذلك زيادة

الــرواتب الـتــقـاعــديـة بــنـســبـة 10
ــئــة من راتــبـهـم االسـمـي بـسن بــا
تـــقـــاعــد 63 ســـنـــة عــلـى أن يــدفع
ــســتـفــيــد فـروقــات الــتـوقــيــفـات ا

التقاعدية).
ـــالـــيــة  وكـــلف اجملـــلـس وزارتي ا
والــعــمل والـشــؤون اإلجــتـمــاعــيـة
بــإعــداد الـضــوابط والـتــعــلـيــمـات
لـتـنـفيـذ هـذا القـرار ومـراجـعته كل
ســـتــة أشـــهـــر بــعـــد الــغـــاء قــراره
الــسـابق رقم 12 والـفـقـرتـ 1 و2
ضمن قرار رقم 105 لسنة 2019. 
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ـوظـف اقـتـرحت احلـكـومة عـلى ا
الك الــدائم بــالــتــحـول الى عــلى ا
عـقود مـقابل احلـصول عـلى قـطعة
ارض و 200 راتـب اســمي فــيــمـا
وجـهت بأيـقاف الـتعـي ومـعاجلة
حتـــويل االجـــراء الــيـــومـــيــ الى
عـقود. وقال بـيان امس ان (االمانة
الـــعــامــة جملــلـس الــوزراء وجــهت
ـرتبـطة الـوزارات واجلـهات غـير ا
بـــوزارة واحملــافـــظــات ومـــجــالس
احملافظات تنفيذ قرار اجمللس رقم
315 لــســنــة 2019  بــاســتــكــمــال
إجـراءات حتويل األجراء اليومي
ـن مــــــضى عــــــلى الـى عــــــقـــــود 
تــشـغــيـلــهم بــأجـر مــدة ال تـقل عن
سـنـة واحـدة) واشـار الـى (إيـقاف
الـتـعـي بـأوامـر وزاريـة أو إدارية
لـألجـــراء الــــيـــومــــيــــ إال ضـــمن
اسـتـمارات الـتشـغـيل وأال تتـجاوز
مـدة عـمل األجيـر ثالثة أشـهر غـير
قـابــلـة لـلـتـجـديـد ويـجـري إعـتـمـاد
جــــــــداول إحــــــــتــــــــســــــــاب رواتب
ـتـعـاقدين حـدا أدنى والـذي يـبدأ ا
بـــشــهـــادة الــدكـــتـــوراه ويــنـــتــهي
بــــــشـــــهــــــادة مـــــحــــــو االمـــــيـــــة)
ــالـــيــة داعـــيــا(ديـــوان الـــرقــابـــة ا
االحتـادي بـحصـر أعـداد العـامـل
بـعقود واجـر يومي ضمن الـنفقات
ـــــــشـــــــروعـــــــات اجلـــــــاريـــــــة أو ا
اإلســــتـــثــــمــــاريـــة أو الــــنـــفــــقـــات
الـتشـغيـليـة مع تصـنيـف العـامل
وفـقاً لتـحصيلـهم الدراسي ومقدار
الـراتب الـشـهـري وأوامـر الـتـعـي
وعـــلى أســاس ســنــوات اخلــدمــة
فـضال عـن الـتـنـسيـق بـ الـديوان
ـعـنـيــة لـتـزويـد دائـرة واجلــهـات ا
الــتـقــاعـد والــضـمــان اإلجـتــمـاعي
لـلعـمال بـالبيـانات األلـكتـرونية أو
الــورقـــيــة في مــوعــد أقــصــاه 30 
قبـل بغـية إجناز تـشرين الـثانـي ا
( اإلحـصـاء الـتـام ألعداد الـعـامـل

bÒŠu Ë Â“UŠ n u  v ≈ ÊuŽb¹ »dF « ÊuO uI(«

XO*« d×³ « ‰ULýË Êœ—_« —uſ r{ ŸËdA*
ــنـظــمـات الــدولـيــة). ودعــا الـبــيـان ا
ـعنيـة بالدفاع عن الـعربيـة والدولية ا
حـقوق االنسان وحريات الشعوب الى
(فـضح الـدوافع احلقـيـقيـة له والـعمل
عــلى حــشــد كل الــطــاقــات وتـوظــيف
جــمـيع االمــكـانــات لـتـكــوين رأي عـام
ي عــلى الـصــعــيـدين الــســيـاسي عــا
والــقــانــوني الرغــام نـتــنــيــاهــو عـلى
الـتراجع عـن هذا الـتصريـح والرجوع
عــنه اســتــجــابــة الرادة الــرأي الــعـام
الـعربي واالسالمي واحـتراما لـقواعد
الـــقــانــون الـــدولي). وأعــلـن الــعــراق
رفـضـه لـتـصـريـحـات نـتـنـيـاهـو.وقـال
ـتحدث باسم وزارة اخلارجية أحمد ا
الـصـحـاف في بـيـان امس ان (الـعراق
ــا صــرّح به يُـــؤكّــد رفــضـه الــقــاطـع 
رئــيس حـكـومـة الـكــيـان الـصـهـيـونيّ
نتنياهو عن اعتزامه ضمّ غور األردن
ـيت إلى دولة الـكيان وشـمال الـبحر ا
الــغـاصب; ومــا تـسـبّب بـه من مـوجـة
غـــضب عـــارمـــة عــربـــيـــا وإسالمـــيــاً
ــيــا).وأضــاف (هــو فــيــمــا نـراه وعــا
دعـايـة انـتخـابـيّـة عـدوانيّـة وسـيـاسة
اسـتيـطانـية عنـصريـة مبرمـجة قـائمة
على سلب حقوق الشعب الفلسطينيّ
وخــطـوة احـتاللـيّـة بــالـغـة اخلُـطُـورة
; ولتأجيج الصراع في جتـاه فلسط
ـنطقة برُمّتها يُفترَض أن يُقابلها ردّ ا
ناهضتها). وتابع يّ  فـعل عربيّ وعا
الــصـحــاف (في هـذا الــسـيــاق يُـشـدّد
الـعـراق عـلى أهـمّـية تـوفـيـر احلـمـاية
الــدولـــيّــة لــلــشــعب الـــفــلــســطــيــنيّ
واألراضي الـفـلـسـطـينـيّـة من سـيـاسة
الــقــضـم الــتي تــقــوم بــهــا إســرائــيل
بـالـقـوة وبـذل جهـد حـقـيـقيّ وعـمليّ
ُــســـتــويــات كــافــة ومــســـؤول عــلى ا
ـــا يـــقــوم بـه الـــكـــيــان لـــلـــتـــصـــدّي 
الــصـهـيـونيّ الــذي يـنـتـهـك مُـتـعـمّـداً
الــــقــــانــــون الـــدولـيّ وقـــرارات األ
ــتـحـدة ذات الـصــلـة مـراراً وتـكـراراً ا
ــا فـيــهـا قـرارا مــجـلس األمن 242 
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الية راجعتها) واكد البيان ان (ا
تـعمل عـلى تضـم مشـروع قانون
وظفي ـوازنة مايـضمن السـماح  ا
ـوافقـة دوائرهم من ـالك الدائم  ا
غـيـر األطـبـاء وأسـاتـذة اجلـامـعـات
االحــالــة الـى الــتــقــاعــد بــشـرط أن
تـكون لـديهم خـدمة وظيـفيـة فعـلية
15 سنة فأكثر دون تقييد أعمارهم
ـوظفي بـخـمـس سـنـة والـسمـاح 
ـالك الدائم بالتـحول الى موظفي ا
ن أعـــــمـــــارهم دون 55 عـــــقـــــود 
ـذكورون ـنح ا سـنـة) وتابع ان (
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دان احتــاد احلـقـوقـيـ الـعـرب اعالن
رئـيس الـوزراء االسـرائيـلي نـيته ضم
ــيت. غــور االردن وشـــمــال الــبــحــر ا
وقــالت االمــانــة الــعــامـة لـالحتـاد في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان احتاد
احلــقــوقــيـ الــعــرب تــلــقى بــغـضب
واسـتــنـكـار شـديـدين وهـو يـتـابع عن
كـثب ما يـجري عـلى الساحـة العـربية
اعـالن رئيـس وزراء حـكومـة االحـتالل
نـتـنـيـاهـو عن نـيـته ضم مـنـطـقـة غور
يت) مـضيـفا االردن وشـمال الـبحـر ا
ان (هــذا االعالن اجلـائـر يـعـد سـابـقـة
خـطيـرة وانتهـاكا سافـرا لكل االعراف
ـواثـيق الـدولـيـة والـذي يـتـعـارض وا
مـع الــــقـــــرارات الــــصـــــادرة من اال
ـــتـــحـــدة ذات الـــصـــلـــة بـــاالراضي ا
الـفلـسطـينـية احملـتلـة والتي تـؤكد ان
كــافــة تــلك االجــراءات والــســيــاسـات
االسـرائـيلـية الغـية وبـاطلـة ال يعـترف
ــضــمـون بــهــا من حــيـث الــشـكـل وا
ـــوجب احـــكـــام الــقـــانـــون الــدولي
والــقـــرارات الــصــادرة بــهــذا الــشــأن
والســيـمــا قـراري مــجـلس االمن 242
و338). وتــــــابع ان االحتـــــاد (وهـــــو
يـراقب ما يجري على الساحة الدولية
ومــــا تـــقـــوم بـه اســـرائـــيـل من خالل
اصـدار بـيـانـات وقـرارات ومـنـهـا هذا
االعـالن سيء الــصـــيت الــتي تـــشــكل
ـــشـــاعـــر الـــعـــرب حتـــديـــا ســــافـــرا 
ـسلمـ والرادة اجملتمع الدولي اذ وا
يـعـبر عن رفـضه وادانته لـهذا االعالن
اخلـــبــيـث يــدعـــو الــدول الـــعــربـــيــة
واالسـالمـيــة لــلـتــضــامن مع الــشـعب
الـــفــلـــســطـــيـــني في تـــصــديه لـــهــذا
الـتـصريح الـعـدواني اجلـديد واتـخاذ
مـوقف عـربي واسالمي حـازم ومـوحد
يـكون كـفيال بـافشـاله واحليـلولة دون
حتـــقــيق اغـــراضه الــدنــيـــئــة والــذي
يـؤسس لسـابقة خـطيـرة في العالقات
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حـصــد فـريق الـشـرطــة بـكـرة الـقــدم امس الـسـبت لـقـب كـاس الـسـوبـر
الــعـراقي ألول مـرة فـي تـاريـخه بـعــد فـوزه عـلى فــريق الـزوراء بـركالت
باراة بالـتعادل االيـجابي لهـدف لكل منـهما التي التـرجيح بعـد انتهـاء ا

احتضنها ملعب الكوت في مدينة واسط.
ـبــاراة الـكـثــيـر من الــنـديـة واالثــارة من زمن الـشــوط الـثـاني شـهــدت ا
عنـدما انفتح الفريقان الى الهجوم من دون قيود دفاعية وكانت البداية
زورائـية وهدف السـبق عند الـدقيقة (49) من عـمر اللقـاء برأسية عالء

عـبـاس لــكن الـشـرطـة ادرك الـتـعــادل بـاالفـريـقي الـبــديل أمـبـوكـو عـنـد
الـدقيـقة (60) بتـسديـدة جميـلة لم يـستـطع احلارس فهـد طالب انـقاذها
لتـهز الـشباك الـزورائيـة واستـمر التـعادل االيـجابي حـتى نهـاية الوقت
االصـلي لــلـقـاء لـيـحـتـكم الـفــريـقـان الى ركالت اجلـزاء وفـوز الـشـرطـة
بـنتـيجـة مجـــموعـها (4-5) وفـشل من جانـب الزوراء في الـتسـجيل من
ركالت التـرجيح محمد عبد الزهرة ومحمـد رضا بينما لم يتمكن سعد
عبـد االمير في التسجـيل ايضا من نقطة اجلـزاء للشرطة ليـنتهي اللقاء

بفارق هدف.

بيان احتاد احلقوق العرب
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أعــلـنت الــريـاض تــعـرض مــنـشــأتـ
نـفـطـيـتـ تـابـعـتـ لـشـركـة "أرامـكو"
العمالقة لهجوم بطائرات بدون طيار
مــا أدى النــدالع حــريق فـي مــعــمــلـ
لـلـشركـة في محـافـظتي بـقيق وهـجرة
ـــمـــلــكـــة. وتـــبــنى خـــريص شـــرقي ا
احلــوثــيــون الـهــجــوم مــشـيــرين إلى
اســتــخــدام عــشــر طــائــرات مــســيـرة
ومـلـوحـ بـعـمـلـيـات (واسـعـة وأشـد
إيـالمـــا). ونــــقــــلت وكــــالـــة األنــــبـــاء
تحدث األمني الـسعودية (واس) عن ا
فـي وزارة الــداخــلــيــة قــوله انه(عــنــد
الــســاعــة الــرابــعــة من صــبــاح امس
الـسـبت باشـرت فـرق األمن الصـناعي
بـشـركـة أرامـكـو بـإخـمـاد حـريقـ في

ـحـافـظة مـعـمـلـ تـابـعـ لـلـشـركـة 
بـــقـــيق وهـــجــرة خـــريـص نــتـــيـــجــة
اسـتـهـدافـهـما بـطـائـرات بـدون طـيار)
مــؤكــدا (الـســيــطــرة عـلى احلــريــقـ
واحلـــد مـن انـــتـــشـــارهـــمـــا).وأشـــار
ـتـحـدث إلـى أن (اجلـهـات اخملـتـصة ا
بـاشـرت الـتـحـقـيق فـي الـهـجـوم الذي
ملكة) لكنه لم يحدد وقع فـي شرقي ا
قابل ـسيـرة.في ا مـصدر الـطائرات ا
ــتــحـــدث الــعــســـكــري بــاسم أعـــلن ا
ـــســـيـــرة احلـــوثـــيـــ عـــلى قـــنـــاة ا
الــتــلـفــزيــونـيــة مــسـؤولــيــة جـمــاعـة
ـتـحدث احلـوثي عن الـهـجـوم. وقـال ا
ـسـيـر يـنفـذ عـمـلـية إن (سالح اجلـو ا
واســعـــة بــعــشــر طـــائــرات مــســيــرة
اسـتـهـدفت مـصـفـاتي بـقيـق وخريص
شــرقي الـســعـوديــة).وذكـرت جــمـاعـة

احلــوثي في بــيــانـهــا (نــعـد الــنــظـام
الــســعـودي أن عــمــلـيــاتــنـا الــقــادمـة
سـتـتوسع أكـثر فـأكـثر وسـتكـون أشد
إيالمـا).وقبل شـهر أدى هـجوم تـبناه
احلــــوثـــيـــون إلى انــــدالع حـــريق في
مـنشأة للـغاز تابعة لـشركة أرامكو في
ـمـلـكـة. حـقل الـشـيـبـة جـنـوب شـرق ا
وأكـدت الـشـركـة في حـيـنه أن احلادث
لـم يـتــسـبب بــوقـوع إصــابـات.وخالل
األشــهــر األخـيــرة أطـلـق احلـوثــيـون
صــواريخ عــدة عـبــر احلـدود وشــنـوا
هــجـمـات بـواسـطــة طـائـرات مـسـيـرة
مــسـتـهـدفـ قـواعــد جـويـة سـعـوديـة
ومــنـشـآت أخـرى مـؤكـدين أن ذلك رد
عــلى غـارات الـتـحــالف الـعـربي الـذي
ــــنـــاطق تــــقـــوده الــــريـــاض عــــلى ا

اخلاضعة لسيطرتهم في اليمن.

و 338). وفـي شـــأن مــــتــــصل اكـــدت
حـركـة االبـدال استـعـدادها لـلـرد على
اســرائـيل بــعـد اسـتــهـدافـهــا فـصـائل
ـقـاومـة مبـيـنـة ان الرد سـيـكون من ا
االراضـي السورية. وقـال نائب رئيس
احلـركـة كمـال احلسـنـاوي إن (الكـيان
الــصــهــيــوني اعــتــدى عــلى فــصــائل
ـقاومـة وكان هـناك رد من قـبل حزب ا
الـله الـلبـنـاني) الفتـاً إلى أن (فـصائل
ــــقــــاومــــة فـي ســــوريــــة لــــديــــهـــا ا
اسـتـعدادات أيـضـا للـرد عـلى الكـيان
الــصــهــيـونـي). وبـشــأن عــدم ســمـاح
احلــكــومــة الــسـوريــة بــفــتح جــبــهـة
اجلـوالن الـسوري احملـتل في حال أي
تــطـور عـسـكـري جــديـد مع اسـرائـيل
قــال احلـسـنــاوي إنه (لم يـرد أي مـنع
من قـبل احلكومـة السوريـة الستخدام
األراضي الـسورية لشن عـمليات ضد
إســرائـيل وإن مـا يـشـاع عن ذلك غـيـر

صحيح).
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