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ق�ضايا  وكاأنها  الأول���ى  للوهلة  الق�ضايا  ه��ذه  تبدو 

مختلفة، كما يبدو للوهلة الأولى اأي�ضًا اأنها ق�ضايا جديدة 

على جمتمعنا مل تكن موجودة يف ال�ضابق، وهي بطبيعة 

احلال من اأكرب واأخطر التحديات التي تواجه احلكومة 

احلالية التي ت�ضكلت عمليًا بعد اأن باتت رائحة الف�ضاد 

تزكم الأنوف، الأمر الذي اأنتج ردة الفعل اجلماهريية 

الغا�ضبة التي كان من نتائجها ت�ضكيل هذه احلكومة. 

الق�ضايا  هذه  تكن  اأمل  هو:  املطروح  الكبري  ال�ضوؤال 

اأو  كبريًا  حت��دّي��ًا  املتتابعة  ال�ضابقة  للحكومات  ت�ضكل 

خطريًا لكي تعمل على التفكري يف حلها، ولي�س امل�ضاعدة 

يف ا�ضتفحالها رغم مظاهرها العديدة؟ واجلواب طبعًا 

بالنفي، والدليل على ذلك التحدي الكبري الذي اأطلقه 

الأخرية مل  �ضنوات  باأن اخلم�س  الأ�ضبق  الوزراء  رئي�س 

ت�ضهد حالة ف�ضاد واحدة. 

املختلفة  والتعديالت  والقرارات  الف�ضاد  ا�ضت�ضراء 

مرتابطة  ق�ضايا  هي  الدخان  وماأ�ضاة  الت�ضريعات  على 

اجتثاثه  يتم  مل  اإذا   - �ُضينتج  ال��ذي  الف�ضاد  اأ�ضا�ضها 

)الف�ضاد(  الظاهرة  وه��ذه  اأخ���رى؛  مدمرة  ق�ضايا   -

اأدل  لي�ضت جديدة يف بلدنا بل هي قدمية ومتاأ�ضلة ول 

اكت�ضافها  اأُعلن عن  التي  الف�ضاد  ق�ضايا  على ذلك من 

املا�ضية  ال�ضنوات  وم�ضتوياتها خالل  وحتديد مرتكبيها 

بدون اأي اإجراء جدّي، وكذلك ما يتداوله اجلميع من اأن 

ق�ضية الدخان يعلم اجلميع باأن جذورها تعود ل�ضنوات 

طويلة، ورغم اأنها مرتبطة ب�ضكل ما بالتهرب ال�ضريبي 

اإل اأن اأ�ضا�ضها هو الف�ضاد بنتائجه املالية والقت�ضادية 

مار�ضه  الذي  الف�ضاد  لي�س  الدقة  من  وملزيد  املدمرة، 

مهمتهم  لهم  �ضهل  وال��ذي  ورائ��ه��م،  َم��ن  بل  املُنفذون 

ويقوم بحمايتهم، ويبدو ان �ضبكة من املتورطني الكبار 

جدًا تقوم بذلك. 

محاربة الف�ضاد والق�ضاء عليه، وبالتايل الق�ضاء على 

املظاهر ال�ضلبية الأخرى كق�ضية الدخان وغريها لي�ضت 

وزاري  تعديل  مبجرد  اإجنازها  ميكن  ول  �ضهلة،  مهمة 

الغا�ضبة،  العفوية  اجلماهري  حركة  فر�ضته  محدود 

الإرادة  توفر  اأوًل  املهمة هو  اإجناز هذه  الأ�ضا�س يف  بل 

فقط  التنفيذية  ال�ضلطة  لدى  لي�س  ملحاربته  احلقيقية 

على  املختلفة  القرار  مواقع  يف  بل  ال��وزراء(،  )جمل�س 

كافة امل�ضتويات، والتي رمبا يكون بع�ضها م�ضتفيدًا من 

التي  احلقيقية  الإرادة  تلك  عليه،  هو  كما  الو�ضع  بقاء 

تقف  التي  القوى  مراكز  مواجهة  على  القدرة  ت�ضمن 

خلف الف�ضاد واآثاره وت�ضتفيد منها، وهي لي�ضت بالقوى 

ال�ضعيفة اأو ال�ضهلة، فقد ا�ضتطاعت هذه القوى اأن تنكر 

للتغا�ضي عنه  املختلفة  وتدفع احلكومات  الف�ضاد  وجود 

ل�ضنوات طويلة. 

ثانياً، فاإن النجاح يف محاربة الف�ضاد واآثاره ونتائجه 

ول  تاريخ  وذات  موثوقة وجمربة  تنفيذية  اإدارة  يتطلب 

�ضواء كانت  الأمور كما هي عليه،  بقاء  لها يف  م�ضلحة 

الأخرى  املوؤ�ض�ضات  اأو  ال��وزراء  الإدارة هي جمل�س  هذه 

ذات العالقة مب�ضتقبل الوطن.    

الفساد ... أم الضريبة ... 
د. حيدر رشيدأم الدخان ؟؟؟

رئي�س التحرير 
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حيدر  ال��دك��ت��ور  بعث 

النقابة  رئ��ي�����س  ر���ض��ي��د 

العامة بر�ضالة تهنئة الى 

هوغباك  األيك�س  ال�ضيد 

املدير التنفيذي اجلديد 

ل�������ض���ب���ك���ة ال���ن���ق���اب���ات 

الدولية / جلنة املهنيني 

واخل�������رباء ح��ي��ث ج��اء 

فيها: 

بالتهنئة  لكم  »اأتوجه 

ل��ت�����ض��م��ي��ت��ك��م ك��م��دي��ر 

للجنة  ج��دي��د  تنفيذي 

امل��ه��ن��ي��ني واخل�������رباء، 

املنا�ضبة  ه���ذه  وان��ت��ه��ز 

على  التاأكيد  اأج���ل  م��ن 

اأج��ل  م��ن  معكم  العمل 

ت��ن��م��ي��ة ال���ت���ع���اون ب��ني 

نقابتنا و�ضبكة النقابات 

الدولية / جلنة املهنيني 

واخلرباء. 

ثانية  م���رة  اأه��ن��ئ��ك��م 

ع��ل��ى ت�����ض��م��ي��ت��ك��م ل��ه��ذا 

امل��ن�����ض��ب واأمت���ن���ى لكم 

مهمتكم  يف  ال���ن���ج���اح 

اجلديدة.«

ه�����ذا وق������ام امل���دي���ر 

التنفيذي اجلديد للجنة 

املهنيني واخلرباء بالرد 

ع���ل���ى ت��ه��ن��ئ��ة ال��زم��ي��ل 

العامة،  النقابة  رئي�س 

�ضكره  عن  اأع��رب  حيث 

اجلزيل للتمنيات الطيبة 

ر�ضالته  يف  وردت  التي 

موؤكدًا انها فر�ضة جيدة 

املهنيني  قطاع  لتطوير 

واخل��رباء يف العامل ويف 

منطقة ال�ضرق الأو�ضط، 

���ض��وف يبداأ  ب��اأن��ه  وق���ال 

مب��م��ار���ض��ة م��ه��ام��ه بعد 

انتهاء عطلة ال�ضيف.  

رئيس النقابة العامة يهنئ املدير التنفيذي 
الجديد  للجنة املهنيني والخرباء

 يف شبكة النقابات الدولية
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برئا�ضة  الأردن  عمال  لنقابات  العام  الإحت��اد  وفد  �ضارك 

ع�ضو  ر�ضيد  حيدر  الدكتور  وع�ضوية  املعايطة  م��ازن  الزميل 

املكتب  اجتماع  يف  للنقابات  العربي  لالإحتاد  التنفيذي  املكتب 

الفرتة  خ��الل  م�ضقط  يف  ُعقد  ال��ذي  ال�ضتثنائي  التنفيذي 

3–2018/7/4، وذلك للتح�ضري لعقد املوؤمتر الثاين لالإحتاد 

العربي للنقابات.  

العمالية  الإحت����ادات  روؤ���ض��اء  م��ن  ع���ددًا  الجتماع  ح�ضر 

املكتب  واأع�����ض��اء  الإحت����اد،  رئا�ضة  هيئة  واأع�����ض��اء  العربية، 

التنفيذي، وقد اتخذ الجتماع عددًا من القرارات الهامة التي 

يف  مراك�س  مدينة  يف  لالإحتاد  الثاين  املوؤمتر  بانعقاد  تتعلق 

بداية �ضهر اأكتوبر من العام احلايل، وي�ضبقه ملدة يومني عقد 

عدد من الندوات اخلا�ضة. 

توافق املجتمعون يف �ضوء ان�ضحاب الإحتاد العام ل�ضلطنة 

الرت�ضح  من  املوريتانية  لل�ضغيلة  الوطنية  والكونفدرالية  ُعمان 

م��ازن  الزميل  انتخاب  على  العربي  الإحت���اد  رئي�س  ملن�ضب 

رئي�ضًا  الأردن  عمال  لنقابات  العام  الإحت��اد  رئي�س  املعايطة 

لالإحتاد العربي للنقابات للدورة القادمة. 

من  العام  املجل�س  يت�ضكل  اأن  على  املجتمعون  توافق  كما 

ممثلني اإثنني عن كل منظمة نقابية ع�ضو يف الإحتاد، وعلى اأن 

الرئا�ضة،  واأع�ضاء هيئة  انتخاب رئي�س الإحتاد ونائبيه،  يكون 

واأع�ضاء املكتب التنفيذي، واأع�ضاء جلنة املراأة، واأع�ضاء جلنة 

ال�ضباب من اخت�ضا�س املجل�س العام يف اجتماعه اخلتامي يف 

لالحتاد،  التنفيذي  ال�ضكرتري  انتخاب  اإلى  بالإ�ضافة  املوؤمتر 

لالإحتاد  الر�ضمي  املقر  يكون  اأن  على  املجتمعون  اتفق  كما 

على  الإبقاء  مع  العا�ضمة  تون�س  مدينة  يف  للنقابات  العربي 

فرعية  مكاتب  فتح  وج��واز  عمان،  يف  احل��ايل  الإحت��اد  مكتب 

اأخرى لغايات تنفيذ برامج خا�ضة اأو كلما اقت�ضت احلاجة الى 

ذلك. 

اعتمد الجتماع تقرير الن�ضاط والتقرير املايل املعرو�ضني 

جلنة  قبل  من  �ضامل  تقرير  تقدمي  يتم  بحيث  الجتماع،  على 

الرقابة املالية قبل املوؤمتر بفرتة كافية ليغطي الثالث �ضنوات 

املا�ضية من عمل الإحتاد، واعتمد الجتماع م�ضروع املنطلقات 

مزيد  لتلقي  املجال  وفتح  الجتماع،  على  املعرو�س  والأه��داف 

من القرتاحات من املنظمات الأع�ضاء يف موعد اأق�ضاه نهاية 

قائمة  الجتماع  اعتمد  كما  احل��ايل،  العام  من  اأي��ل��ول  �ضهر 

�ضيح�ضرونه،  الذين  ال�ضيوف  واأ�ضماء  املوؤمتر،  يف  امل�ضاركني 

ولوائح املوؤمتر، وم�ضاريع البيانات الوطنية، ومت التوافق على اأن 

يكون �ضعار املوؤمتر )من اأجل حركة نقابية متجددة ومتجذرة(.  

إتحاد نقابات العمال يشارك يف االجتماع االستثنائي للمكتب التنفيذي لإلتحاد العربي للنقابات

ر للموؤمتر الثاين للإحتاد وتوافق على انتخاب  االجتماع يح�ضّ

الزميل مازن املعايطة رئي�ضًا للإحتاد العربي للدورة القادمة
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املجل�س  رئ��ي�����س  احل��م��ارن��ة  م�ضطفى  ال��دك��ت��ور  وج���ه 

املخت�ضني  من  ع��دد  اإل��ى  الدعوة  والجتماعي  القت�ضادي 

 17 بتاريخ  عقد  ال��ذي  الت�ضاوري  اللقاء  حل�ضور  واخل��رباء 

ملراجعة  وذل��ك  عمان،  كيمبن�ضكي  فندق  يف   2018  /  7  /

وقد  ال��ب��الد(،  )ح��ال��ة  تقرير  �ضمن  العمل(  �ضوق  )جم��ال 

ح�ضر اللقاء عددًا من ممثلي الإحتاد العام لنقابات العمال 

النقابة  رئي�س  ر�ضيد  حيدر  الدكتور  الزميل  الى  بالإ�ضافة 

العامة، وهم: محمود احلياري رئي�س النقابة العامة للعاملني 

يف  للعاملني  العامة  النقابة  رئي�س  الزيود  وخالد  البناء،  يف 

البرتوكيماويات، والدكتور احمد ال�ضوابكة، واملهند�س ظاهر 

العبد. 

يف  واملخت�ضني  املهتمني  م��ن  ع���ددًا  اللقاء  ح�ضر  كما 

املجايل  �ضو�ضن  الدكتورة  راأ�ضهم  وعلى  العمل  �ضوق  ق�ضايا 

رئي�ضة جلنة العمل والتنمية الجتماعية يف جمل�س الأعيان، 

وهيثم  الأردن،  جت��ارة  غرفة  رئي�س  ال��راغ��ب  اأب��و  وع��دن��ان 

والتعليم  والت�ضغيل  التدريب  �ضندوق  عام  مدير  اخل�ضاونة 

اخلدمة  دي��وان  عام  اأم��ني  النا�ضر  و�ضامح  والتقني،  املهني 

املدنية، والدكتور غ�ضان اأبو ياغي مدير عام �ضندوق التدريب 

والت�ضغيل ال�ضابق، وممثلني عن عدد من املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة 

بق�ضايا  واملهتمني  العمل  واأ�ضحاب  واجلمعيات  وامل�ضاريع 

�ضوق العمل. 

ت�شمن التقرير - الذي ناق�شه امل�شاركون يف اللقاء وهو 

بعنوان )واقع �شوق العمل( بالإ�شافة الى املقدمة - اأربعة 

عناوين رئي�شة هي:

مفارقة �ضوق العمل الأردين: النمو القت�ضادي ومعدلت 

البطالة. 

ا�ضرتاتيجيات �ضوق العمل واملوارد الب�ضرية. 

الأجر  ذات  الوظائف  منو  وحتفيز  العمالة،  على  الطلب 

املرتفع.

العر�س يف العمالة: ال�ضتثمار يف قابلية التوظيف، واإعادة 

إت���ح���اد ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال ي���ش���ارك يف ح��ض��ور 
ال���ل���ق���اء ال���ت���ش���اوري ال�����ذي ع���ق���ده امل��ج��ل��س 
العمل مل��راج��ع��ة س��وق  واالج��ت��م��اع��ي  االق��ت��ص��ادي 

العامة  ال��ن��ق��اب��ة  رئ��ي��س 
االجتماع  يف  يستعرض 
العمل  س��وق  واق��ع  أسباب 
البطالة  أن  ويؤكد  الحالي 
لسياسات  نتيجة  ه��ي 
س��ي��اس��ي��ة واق��ت��ص��ادي��ة 
السابقة الحكومات  تبنتها 
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توجيه التوقعات. 

ت�ضمنت الورقة عددًا من الأ�ضكال البيانية التي ا�ضتهدفت 

تو�ضيح املعلومات الواردة فيها، كما ت�ضمنت الورقة يف النهاية 

ال�ضتنتاجات، وخيارات ال�ضيا�ضة والتو�ضيات والتوقعات، وقد 

وقعت الورقة يف ثالثني �ضفحة. 

العامة  النقابة  رئي�س  ر�شيد  حيدر  الدكتور  مالحظات 

وتعقيبه على محتويات الورقة: 

الهامة  املالحظات  من  عددًا  العامة  النقابة  رئي�س  اأبدى 

على واقع �ضوق العمل والأ�ضباب احلقيقية للبطالة حيث جاء 

يف كلمته:

يف  للعاملني  العامة  النقابة  رئي�س  ر�ضيد  حيدر  “اأنا 
امل�ضارف والتامني واملحا�ضبة، وم�ضوؤول العالقات الدولية يف 

احتاد نقابات العمال، وبطبيعة احلال اأتوجه بال�ضكر اجلزيل 

للمجل�س والدكتور م�ضطفى احلمارنة رئي�س املجل�س، واأعتقد 

كان  تاأ�ضي�ضه  بداية  يف  والجتماعي  القت�ضادي  املجل�س  باأن 

يتم احلديث عن دوره ال�ضت�ضاري، ونحن اعرت�ضنا كعمال يف 

البداية على ذلك، لكنني اأمتنى ان يعود ا�ضت�ضاريًا بكل معنى 

بالورقة  يتعلق  وفيما  فعاًل،  احلكومة  ت�ضت�ضريه  واأن  الكلمة، 

فاإنني اأحّيي الذين اأعدوها، واأّحي الدكتور على هذا التوجه، 

وت�ضفحتها  كاملة،  اأقراأها  مل  الوقت  ل�ضيق  الواقع  يف  ولكن 

�ضريعًا، لذلك �ضوف اأذكر بع�س املالحظات من خالل جتربتي 

خالل  من  اكت�ضبته  ال��ذي  املعلومات  وم��خ��زون  ال�ضخ�ضية، 

املواقع التي �ضغلتها يف احلركة النقابية. 

من املعلوم اأن البطالة لها اأ�ضباب عديده؛ وهذه الأ�ضباب 

كال�ضيا�ضة  ال��زم��ن،  مع  ترتاكم  ا�ضرتاتيجية  اأ�ضباب  منها: 

مع  بالتعامل  البلد  و�ضيا�ضة  ال�ضكانية،  وال�ضيا�ضة  التعليمية، 

الدول املجاورة، وق�ضية احلدود، والأهم من كل ذلك ال�ضيا�ضة 

القت�ضادية التي تتحكم عمليًا باملتغريات املختلفة؛ كالبطالة، 

والت�ضخم، وهذا يعني اأننا امام حقيقة هامه جّدًا؛ وهي اأن اأي 

حكومة ّتدعي عندما يتم ت�ضكيل الوزارة بانها �ضتحل م�ضكلة 

البطالة، فاإن هذا ادعاء غري �ضحيح؛ لأن حل م�ضكلة البطالة 

تغيري  يتم  ان  اوًل  اأمرين:  يتطلب  منها  احلد  الأق��ل  على  اأو 

التبعية  وعالقات  وال�ضيا�ضي  القت�ضادي  والنهج  ال�ضيا�ضات 

املانحة  اخلارجية  وال���دول  الدولية  املوؤ�ض�ضات  مع  القائمة 

وامل�ضيطرة على ال�ضيا�ضات، وثانيًا اأن يكون لدى احلكومة توجه 

حقيقي واإرادة حلل م�ضكلة البطالة، وغريها من امل�ضاكل، ول 

اأريد اأن اأحتدث عن احلكومة احلالية؛ لأنها ذكرت يف البيان 

الوزاري باأنها �ضتعمل على حل م�ضكلة البطالة. 

بالعودة الى التقرير، فاعتقد اأن اجلانب الأكادميي يغلب 

ق�ضايا  على  يركز  اأنه  حيث  ال�ضتنتاجات،  يف  وخا�ضة  عليه 

م�ضكلة  بحل  يتعلق  فيما  مف�ضلية  لي�ضت  ق�ضايا  اأو  جزئية 

الأ�ضباب  ال��ى  التقرير  يتطرق  اأن  اأمت��ن��ى  وكنت  البطالة، 

للم�ضاكل  احلقيقية  والأ���ض��ب��اب  البطالة،  مل�ضكلة  احلقيقية 

هو  الكبري  اخللل  وثانيا  اأوًل،  املوجودة  واملالية  القت�ضادية 

اأن هذا التقرير مل يعط مو�ضوع العمالة الوافدة الى الأردن، 

املعروف  املطلوبة، فمن  الأهمية  ب�ضكل خا�س  وال�ضورية منها 

ان الأردن يتاأثر فيما يتعلق ب�ضوق العمل بعدد كبري من العوامل 

التجارية  والعالقات  والتبعية،  املديونية،  منها:  اخلارجية 

ومنها اي�ضًا ال�ضوق املفتوح بالن�ضبة لالأردن، فالعمالة ال�ضورية 

التعامل  يتم  اأن  ترف�س  املانحة  وال��دول  العمل،  �ضوق  اأغرقت 

مع هوؤلء باعتبارهم موجودون ب�ضكل موؤقت، حيث اأن الدول 

املانحة تعمل على توطني هوؤلء ودجمهم اقت�ضاديًا واجتماعيًا 

يف املجتمع الأردين، وباملقابل فاإن لبنان وتركيا مثاًل ت�ضران 

موجودون  ال�ضوريني  واملواطنني  ال�ضوريني  العمال  اأن  على 

ب�ضكل موؤقت، بينما يف الأردن يتم العمل على دجمهم باملجتمع 

ومنحهم ت�ضاريح عمل. 

تقرير  يف  ج��ّدًا  ال�ضروري  من  اأن��ه  بتقديري  النهاية،  يف 

من هذا النوع يناق�س ق�ضايا �ضوق العمل ان يتم التطرق الى 

والقت�ضاد،  ال�ضيا�ضة  بني  واأل يف�ضل  املو�ضوعية،  الأ�ضباب 

فالتعامل مع هذه الق�ضايا من وجهة نظر القت�ضاد ال�ضيا�ضي 

هي الق�ضية الأكرث اأهمية، و�ضكرًا.”     
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عقدت �ضبكة النقابات الدولية 

يف  اخلام�س  م��وؤمت��ره��ا   UNI
مدينة ليفربول يف اإجنلرتا وذلك 

ولغاية   6  /  17 من  الفرتة  خالل 

توخى  وق���د   ،2018  /  6  /  20

انعقاده  اأن  اإل��ى  الإ���ض��ارة  املوؤمتر 

 150 م���رور  منا�ضبة  م��ع  ت��زام��ن��ًا 

للنقابات  الأول  املوؤمتر  عامًا على 

املئوية  وال���ذك���رى  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 

حل�ضول املراأة على حق الت�ضويت 

امل���ت���ح���دة، وك��ذل��ك  يف امل��م��ل��ك��ة 

الزعيم  مل��ي��الد  امل��ئ��وي��ة  ال��ذك��رى 

الإفريقي نل�ضون مانديال.  

�ضبق انعقاد املوؤمتر الذي عقد 

ممكنًا(  )فلنجعله  �ضعار  حت��ت 

�ضبكة  يف  امل����راأة  جل��ن��ة  اج��ت��م��اع 

ومن   ،UNI الدولية  النقابات 

للقطاع  العام  املوؤمتر  انعقاد  ثم 

ال��ن�����ض��ائ��ي يف ���ض��ب��ك��ة ال��ن��ق��اب��ات 

الدولية، واجتماع اللجنة الإدارية 

اللجنة  واج��ت��م��اع  ال�����ض��ب��ك��ة،  يف 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل�����ض��ب��ك��ة ال��ن��ق��اب��ات 

ال���دول���ي���ة، وق���د ح�����ض��ر امل��وؤمت��ر 

حوايل 2500 )األفني وخم�ضمائة( 

)اربعمائة   460 ميثلون  م�ضارك 

من   - نقابية  منظمة  و���ض��ت��ني( 

�ضمنها نقابتنا - من 111 )مائة 

واأحد ع�ضر( دولة �ضارك ممثلوها 

يف املوؤمتر. 

ديلما  ال�ضيدة  حلت  وق��د  ه��ذا 

رو�ضيف رئي�ضة جمهورية الربازيل 

ال�����ض��اب��ق��ة ك�����ض��ي��ف ���ض��رف على 

املوؤمتر  ا�ضت�ضاف  كما  امل��وؤمت��ر، 

من  مطولة  كلمات  ال��ى  وا�ضتمع 

ع����دد م���ن ال�����ض��ي��وف ال��ع��امل��ي��ني 

وع��ل��ى راأ���ض��ه��م ج��ريم��ي ك��ورب��ني 

 )Jeremy Corbyn(

الربيطاين،  العمال  حزب  زعيم 

 )Guy Ryder( وجاي رايدر

املدير العام ملنظمة العمل الدولية، 

 Sharan( ب�����ورو  و�����ض����اران 

ال��ع��ام  الأم�����ني   )Burrow
ل���الحت���اد ال������دويل ل��ل��ن��ق��اب��ات، 

وال���ق�������س الأم���ري���ك���ي امل��ع��ار���س 

الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  ل�ضيا�ضات 

 William(باربر وي��ل��ي��ام 

Barber(، وقد اأكد هوؤلء على 
ل�ضبكة  والتقدمي  الطبقي  التوجه 

النقابات الدولية، كما توافقوا على 

اإدانة ال�ضيا�ضات الرعناء للرئي�س 

املنحاز  وللدور  ترمب،  الأمريكي 

املؤتمر الخامس لشبكة النقابات الدولية UNI يعقد يف مدينة ليفربول 
املؤتمر ينتخب قيادات جديدة لإلتحاد ونقابتنا 

تعزز مواقعها يف املكتب التنفيذي العاملي

7 م��ج��ل��ة ال��ح��وار7

الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف  تخاطب أعضاء المؤتمر



م��ج��ل��ة ال��ح��وار88

املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ه  تقوم  ال��ذي 

املختلفة  امل��ن��اط��ق  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 

م��ن ال��ع��امل، وب��خ��ا���ض��ة م��ا يتعلق 

ملا  وتبنيها  الفل�ضطينية،  بالق�ضية 

تعني  التي  القرن  ب�ضفقة  يعرف 

الفل�ضطينية،  الق�ضية  ت�ضفية 

الوليات  التي متار�ضها  وال�ضغوط 

من  املعنية  اجلهات  على  املتحدة 

اأجل املوافقة عليها. 

�ضادق املوؤمتر يف نهاية اأعماله 

على قرار املكتب التنفيذي ال�ضابق 

لالإحتاد بانتخاب كري�ضتي هوفمان 

 )Christy Hoffman(

كاأمني عام جديد لالإحتاد للدورة 

ب���دًل   2022  -  2018 ال��ق��ادم��ة 

 Philip( جينينغز  فيليب  من 

الى  و�ضل  الذي   )Jennings
املن�ضب  و�ضغل  القانوين،  ال�ضن 

من  اأك��رث  خ��الل  ون�ضاط  بفعالية 

املوؤمتر  انتخب  كما  دورات،  ثالث 

امل��ن��ا���ض��ل ال��ن��ق��اب��ي الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

 Ruben( ك��ورت��ي��ن��ا  روب�����ني 

جديد  كرئي�س   )Cortina
ل�ضبكة النقابات الدولية، وقد كان 

ي�ضغل خالل الدورة املا�ضية موقع 

الدولية  النقابات  �ضبكة  رئي�س 

اأمريكا اجلنوبية، وهو من  ملنطقة 

لهم  ال���ذي  النقابيني  املنا�ضلني 

النقابي  الن�ضال  يف  طويل  تاريخ 

وال��وط��ن��ي يف الأرج���ن���ت���ني، وق��د 

مرة  م��ن  اأك��رث  لالعتقال  تعر�س 

خالل ن�ضاله النقابي. 

ت�����ض��م��ن��ت  اآخ�������ر  ج����ان����ب  يف 

وامل�ضاركني  ال�ضيوف  خ��ط��اب��ات 

الق�ضية  م��ع  وا���ض��ح��ًا  ت�����ض��ام��ن��ًا 

لل�ضيا�ضات  الفل�ضطينية وا�ضتنكارًا 

ال�ضتيطانية  وخا�ضة  الإ�ضرائيلية 

وال��ق��م��ع��ي��ة م��ن��ه��ا، ولق����ى ال��وف��د 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي امل��م��ث��ل ل��ل��ن��ق��اب��ات 

من  وا�ضحًا  ت�ضامنًا  الفل�ضطينية 

جميع امل�ضاركني يف املوؤمتر.   

من جهته، اأكد جريميي كوربني 

 )Jeremy Corbyn(

الربيطاين  ال��ع��م��ال  ح��زب  زع��ي��م 

القومي  للمد  القاطع  رف�ضه  على 

املت�ضاعد، ودعى احلركة النقابية 

العاملية اإلى تبني روؤية اأكرب للعوملة 

التقدمية م�ضريًا الى اأنه »عندما ل 

العاملي  القت�ضادي  النظام  يعمل 

اإل من اأجل القلة يف كل من ال�ضمال 

واجلنوب فاإن النا�س �ضوف تبحث 

عن البدائل، وهذا يتطلب اأن يكون 

اأن  ل�ضمان  عمالية  كحركة  عملنا 

تكون قيمنا ال�ضرتاكية هي البديل 

للعمال يف جميع اأنحاء العامل«. 

اأم������ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ل��و���ض��ع يف 

بريطانيا، فقد و�ضع كوربني خطة 

العمال  جميع  “ح�ضول  ل�ضمان 

اليوم  م��ن  الكاملة  احل��ق��وق  على 

الذاتية  العمالة  واإن��ه��اء  الأول، 

�ضركات  تتن�ضل  حيث  ال��زائ��ف��ة 

جتاه  م�ضوؤولياتها  م��ن  اأوب���ر  مثل 

باأن  وق��ال  ال�ضرعيني«،  موظفيها 

نريد  التي  التغيريات  هي  “هذه 
ولكن  احل��ك��وم��ة،  يف  جنعلها  اأن 

بطبيعة احلال، ال�ضيء املهم الذي 

هو  ت��ذك��ره  النقابيني  على  يجب 

اأنهم لي�ضوا م�ضطرين اإلى انتظار 

ال�ضحيحة،  احل��ك��وم��ة  و����ض���ول 

اأن  نتذكر  اأن  دائ��ًم��ا  امل��ه��م  وم��ن 

التغيريات الثورية بحق يف التاريخ 

اأو القادة،  مل تكن من ال�ضيا�ضيني 

اأجلها من قبل  القتال من  فقد مت 

جيريمي كوربين رئيس حزب العمال البريطاني
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وعر�س  معا”،  ين�ضمون  اأ�ضخا�س 

ك���ورب���ني اأك����رب اأرب���ع���ة ت��ه��دي��دات 

لالإن�ضانية وهي: تغري املناخ، ومحنة 

املفرط  وال���ض��ت��خ��دام  ال��الج��ئ��ني، 

ل��ل��ق��وة ال��ع�����ض��ك��ري��ة، وامل�����ض��ت��وي��ات 

العاملي،  للتفاوت  ال�ضرتاتو�ضفريية 

ب��اأن »ه��ذه حتديات ل ميكن  واأك��د 

حلها اإل من خالل التعاون الدويل، 

وال��ت�����ض��ام��ن، وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي، 

دون  حلها  ميكن  ل  حتديات  وه��ي 

م�ضاعدة احلركة النقابية الدولية«، 

واخ��ت��ت��م ك��ورب��ني ح��دي��ث��ه ق��ائ��اًل: 

عقبات كبرية اليوم، لكننا  “نواجه 
�ضن�ضتمر من خالل قوة وحدتنا يف 

الحتادات  ويف  النقابية  احتاداتنا 

 ”UNI م���ث���ل   ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة 

�ضوية  نقف  لأننا  قوية  و”حركتنا 

كواحد للكثريين ولي�س للقلة«.

الأم��ني  جينينغز  فيليب  عقب 

ل�ضبكة  ال��ع��امل��ي  ل���الحت���اد  ال���ع���ام 

على    UNIالدولية ال��ن��ق��اب��ات 

تكتف  “مل  قائاًل:  كوربني  خطاب 

يف  املاليني  باإلهام  جريميي  روؤي��ة 

ب��ري��ط��ان��ي��ا ف��ح�����ض��ب، ب��ل امل��الي��ني 

القادة  �ضمع  ال��ي��وم،  ال��ع��امل.  ح��ول 

ال��ن��ق��اب��ي��ني ر���ض��ال��ت��ه ب�����ض��وت ع��ال 

كلماته  اأخ����ذ  و���ض��ي��ت��م  ووا�����ض����ح، 

للمنا�ضدة وملحاربة ج�ضع ال�ضركات 

وعدم امل�ضاواة ».

كذلك قام الق�س الدكتور ويليام 

 William( ال��ث��اين  ب��ارب��ر  ج. 

ح�ضد  بت�ضجيع    ،)Barber II
دعا  حيث  امل��وؤمت��ر،  يف  املجتمعني 

امل�ضلحني  رئ��ي�����س  ب��ارب��ر  ال��ق�����س 

ال�ضعب  حلملة  امل�ضارك  والرئي�س 

عاملي،  اأخالقي  اإحياء  اإلى  الفقري 

اأن تنظم  العاملية  واأن على احلركة 

وعن�ضرية،  ف��ق��ر،  ب���دون  ل��ك��وك��ب 

ودم�������ار اإي����ك����ول����وج����ي، وح�����روب 

يكون  اأن  “يجب  وقال  اقت�ضادية، 

اأي دولة”،  اأجندة  الفقراء يف قلب 

تواجه  اأن  اأمة  كل  “على  باأن  واأك��د 

حكم التاريخ وال�ضماء”. 

الق�س  اآخ���ر، حت��دث  يف ج��ان��ب 

النظام  طبيعة  ع��ن  مطول  ب�ضكل 

ال��ق��ائ��م يف ام���ريك���ا، والن��ق�����ض��ام 

املجتمع،  داخ��ل  احل��اد  الجتماعي 

التي  اخلطرية  التغريات  واأو���ض��ح 

و���ض��ول  ب��ع��د  اأم���ريك���ا  يف  ح�ضلت 

ال�ضلطة،  ال���ى  ت��رام��ب  ال��رئ��ي�����س 

الق�ضايا  مع  التعامل  يف  وطريقته 

مع  وح��ت��ى  واخل��ارج��ي��ة،  الداخلية 

احللفاء ب�ضكل يجعل هذه الطريقة 

اأ�ضبه باجلنون. 

مدير  الجتماع  يف  حت��دث  كما 

جاي  الدولية  العمل  منظمة  ع��ام 

وعدد   )Guy Ryder( رايدر 

كبري من ممثلي املنظمات الأع�ضاء 

مت  امل��وؤمت��ر  نهاية  ويف  وال�ضيوف، 

ل�ضبكة  التنفيذي  املكتب  انتخاب 

لكافة  واملمثل  ال��دول��ي��ة  النقابات 

مبا  العامل  يف  اجلغرافية  املناطق 

فيها منطقة ال�ضرق الأو�ضط، والبالغ 

عدد اأع�ضائه الأ�ضيلني 117 )مائة 

و�ضبعة ع�ضر( ع�ضوًا ميثلون ثمانية 

العامل،  يف  جغرافية  منطقة  ع�ضر 

يف  مواقعها  نقابتنا  ع��ززت  حيث 

بانتخاب  وذلك  التنفيذي،  املكتب 

الزميل رئي�س النقابة العامة ع�ضوًا 

اأن  التنفيذي بعد  اأ�ضياًل يف املكتب 

ال��دورة  يف  احتياطيًا  ع�ضوًا  ك��ان 

الزميل  ت�ضمية  مت  كما  املا�ضية، 

كع�ضو  العامة  النقابة  رئي�س  نائب 

احتياط ثاِن. 

من جلسات المؤتمر
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السنوية  النقابة  بطولة  ان��ط��اق 
ال��ث��ام��ن��ة ل��س��داس��ي��ات ك���رة ال��ق��دم

البنك العربي وبنك االستثمار العربي يتنافسان على كأس البطولة

انطلقت يوم الأحد املوافق 5 / 8 / 2018 

ل�ضدا�ضيات  الثامنة  ال�ضنوية  النقابة  بطولة 

كرة القدم مب�ضاركة اأحد ع�ضر فريقًا ميثلون 

عددًا من البنوك العاملة يف الأردن، وذلك 

بعد اأن نظمت النقابة وبنجاح �ضبعة بطولت 

خالل ال�ضنوات املا�ضية. 

مت تق�ضيم الفرق امل�ضاركة اإلى جمموعتني، 

الأردن،  بنك  فرق  الأول��ى  املجموعة  �ضمت 

والبنك  العربي،  والبنك  الإ�ضكان،  وبنك 

اأّما  واملهجر،  لبنان  وبنك  الكويتي،  الأردين 

املجموعة الثانية فقد �ضمت بنك ال�ضتثمار 

العربي AJIB، وم�ضرف الراجحي، وبنك 

الأردين،  الأهلي  والبنك  جرنال،  �ضو�ضيتيه 

وبنك الحتاد، وبنك �ضتاندرد ت�ضارترد. 

اقيمت مباريات الدور الأول وقبل النهائي 

حيث  الريا�ضية  الرتبية  كلية  مالعب  على 

ا�ضفرت لقاءات الدور الأول عن تاأهل فريقي 

املجموعة  عن  الأردن  وبنك  العربي  البنك 

الإ�ضتثمار  فريقي بنك  تاأهل  فيما  الأول��ى، 

العربي AJIB وبنك الإحتاد عن املجموعة 

الثانية.

عن  اأ�ضفر  فقد  النهائي  قبل  ال��دور  اأم��ا 

تاأهل فريقي البنك العربي وبنك الإ�ضتثمار 

حيث  النهائية،  للمباراة   AJIB العربي 

بكاأ�س  للفوز  البطولة  ختام  يف  �ضيلتقيان 

النقابة، وي�ضبق اللقاء مباراة حتديد املركز 

الثالث بني فريقي بنك الأردن وبنك الإحتاد، 

علمًا باأن ختام البطولة �ضيكون خالل طباعة 

هذا العدد من املجلة، و�ضوف يحتوي العدد 

القادم تقريراً مف�ضالً عن ختام البطولة. 

 

                                    

 

  من الثامنةللدورة  ح باب التسجيلعن فتتعلن 

الجدد لخريجي الجامعات  لبرنامج التدريبي الشامل املجانيا  
 مدة البرنامج

 (2018 ( /10) تشرين أول  8اعتبارًا من  ) أسابيع ثمانية

 ميزات البرنامج

 تدريب وتأهيل امللتحقين بالبرنامج للعمل في املجال املالي واملصرفي
 خريجي البرنامج التدريبيلتدريب التعاون مع املؤسسات املالية واملصرفية 

 وبدل مواصالت مالية شهرية للملتحقين بالبرنامج صرف مكافأت
 منح شهادات معتمدة للناجحين

 بالبرنامج شروط الالتحاق

 أن يكون امللتحق أردني الجنسية
 خصصات العلوم املالية وإلاداريةأن يحمل امللتحق شهادة جامعية من إحدى الجامعات املعترف بها في أحد ت

 الجامعات خالل العامين ألاخيرينأن يكون امللتحق خريج إحدى 
 بالبرنامج التحاقه عندفي الضمان الاجتماعي  اً مشتركيكون امللتحق  أل 

 (0791478143) موبايل( / 065561709رقم: ) هاتفعلى  والاستفسار للتسجيل 
 )training@gtubia.org.jo(: يميللا  الى بصورة شخصيةمرفقة  ترسل السيرة الذاتية 

 كتابة )البرنامج التدريبي الشامل( في موضوع لايميلو 

 

AJIB فريق البنك العربيفريق بنك االستثمار العربي
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م����رك����ز ال����ت����دري����ب امل����ص����ريف وامل�����ال�����ي وال���ع���م���ال���ي ي��ع��ق��د 
دورت���������ه ال����س����ادس����ة ل���ل���خ���ري���ج���ني ال���ج���ام���ع���ي���ني ال���ج���دد

ع���ق���د م����رك����ز ال���ت���دري���ب 

امل�����ش��ريف وامل����ايل وال��ع��م��ايل 

دورت������������ه ال���������ش����اد�����ش����ة م��ن 

الربنامج التدريبي ال�شامل 

اجلدد  اجلامعات  خلريجي 

امل�شريف(  العمل  )اأ�شا�شيات 

خ���الل ال��ف��رة م��ن 15 / 4 

- 19 / 5 / 2018، وقد �ضارك 

فيها )29( دار�ضًا، وافتتحها ال�ضيد 

ع�����ض��و جمل�س  ال�����ض��م��ادي  ع���رب 

املهني  والتعليم  والتدريب  الت�ضغيل 

يف  التمويل  جلنة  ورئي�س  والتقني 

املجل�س. 

كلمة األستاذ عرب 
الصمادي يف االفتتاح:

�ضندوق  يف  تركيزنا  ب  »ين�ضّ

التدريب  على  والتدريب  الت�ضغيل 

لغايات الت�ضغيل«

»اأدع����وك����م لك��ت�����ض��اب اخل���ربة 

اأدائ��ك��م  على  لتعك�ضوها  واملعرفة 

حتى تكونوا متميزين«

الرحيم،  الرحمن  اهلل  »ب�ضم 

�ضيدنا  على  وال�����ض��الم  وال�����ض��الة 

محمد وعلى اآله واأ�ضحابه الطيبني 

نعمة  على  هلل  احلمد  الطاهرين 

نعمة،  م���ن  ب��ه��ا  وك��ف��ى  الإ����ض���الم 

واحل���م���د هلل ع��ل��ى ن��ع��م��ة الأم����ان 

نحافظ  اأن  والأ�ضعب  وال�ضتقرار، 

خالل  من  وال�ضتقرار  الأمان  على 

الفقر  ومكافحة  اأبنائنا،  ت�ضغيل 

الكبرية  املع�ضلة  وه��ي  والبطالة 

الأردن  واأبناء  الأردن  تواجه  التي 

عليه  تبنى  ال��ذي  ال��واع��د  ال�ضباب 

ع����رب ال���ص���م���ادي ع��ض��و م��ج��ل��س ال��ت��ش��غ��ي��ل وال���ت���دري���ب ورئ��ي��س 
ال��������دورة وي��خ��ت��ت��م��ه��ا امل���ج���ل���س ي��ف��ت��ت��ح  ال���ت���م���وي���ل يف  ل��ج��ن��ة 
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ال������دول وامل��ج��ت��م��ع��ات امل��ت��ط��ورة 

احل�ضارية.

�ضديقي  اأ���ض��ك��ر  ال��ب��داي��ة  يف   

ال��دك��ت��ور ح��ي��در واأع�����ض��اء جمل�س 

اإدارة النقابة والقائمني على مركز 

اأكون  اأن  اأتاحوا يل  التدريب الذين 

راع��ي��ًا ل��ل��دورة ال�����ض��اد���ض��ة، وه��ذا 

يعني اأن املركز قام بتخريج خم�س 

كانت  اأنها  واأعتقد  قبلكم،  دورات 

من الدورات املميزة، وبالتاأكيد فقد 

ح�ضل امل�ضاركون فيها بعد التدريب 

ال��ت��ق��ن��ي ل��ه��ذا امل��رك��ز الأك���ادمي���ي 

وين�ضب  عمل،  فر�س  على  املتميز 

واأخي  ال�ضندوق،  تركيزنا نحن يف 

ندرب  اأن  على  معي  حيدر  الدكتور 

لغايات الت�ضغيل مبعنى اأننا ل ندرب 

ينتهي  اأن  يجب  بل  التدريب  ملجرد 

والت�ضغيل  بالت�ضغيل،  ال��ت��دري��ب 

فنحن  اأنتم،  عليكم  تعتمد  واملهارة 

لكل  ن��ق��ول  كنا  ال�ضابق  اجل��ي��ل  يف 

الآن  وامل��ع��رف��ة  ن�����ض��ي��ب،  جم��ت��ه��د 

متاحه لكل خريج فيكم، وعلى قدر 

كبرية  معارف  الآن  واأمامكم  ع��اٍل 

جّدًا، فاأنهلوا منها لأنها هي ال�ضبب 

لت�ضبحوا  امل�ضتقبل  يف  الأ�ضا�ضي 

قادة، ولتكونوا متميزين يف اأدائكم. 

يف هذه الدورة خرباء �ضيعملون 

ع��ل��ى ت��دري��ب��ك��م، ف��اأن��ت��م ل��دي��ك��م 

على  الدخول  من  ميكنكم  انرتنت 

ك���ل امل���واق���ع، ف��اك��ت�����ض��ب��وا اخل���ربة 

اأدائكم  على  واعك�ضوها  واملعرفة، 

كرّب  واأن��ا  متميزين،  تكونوا  حتى 

اأ�ضتطيع  حتى  املتميز  يهمني  عمل 

عن  اأب��ح��ث  واأن���ا  العمل،  اأجن��ز  اأن 

اأن  اأ�ضتطيع  حتى  الإن��ت��اج  حجم 

اأحقق النمو املطلوب، لذلك اك�ضبوا 

واجتهدوا،  وتدربوا،  املعرفة،  هذه 

ن�ضيب،  لكم  يكون  �ضوف  وبالتايل 

فعاملكم يختلف عن العامل ال�ضابق، 

النطالق  له  ميكن  فيكم  واملتميز 

خ����ارج امل��م��ل��ك��ة، وق��ب��ل زم���ن ك��ان 

يقال فالن در�س محا�ضبة اأو مالية 

بالقطاع  ي�ضتغل  و�ضوف  وم�ضرفية 

دينار،  ب��رات��ب 300  وي��ب��داأ  ال��ع��ام، 

بتقاعد  خدمته  ينهي  النهاية  ويف 

500 دينار، ولكن التميز يف القطاع 

املايل يكون عندما يعمل يف القطاع 

اخل���ا����س ك��م��دي��ر م����ايل م��ت��م��ي��ز، 

هناك بع�س الأ�ضخا�س نقابلهم يف 

ت�ضل  رواتبهم  الكبرية  موؤ�ض�ضاتنا 

الى 3000 دينار، وهو نف�س اخلريج 

العام، وذلك  بالقطاع  التحق  الذي 

واطالعه  واإدراك���ه  معرفته  ب�ضبب 

ع��ل��ى ك���ل اخل������ربات يف ال���ع���امل، 

ف��الق��ت�����ض��اد ال��ن��اج��ح ي��ن�����ض��اأ من 

مديرين مميزين، و�ضركات متميزة 

ال�ضخ�س  على  فيجب  الت�ضويق،  يف 

ويف  معلوماته  يف  متميزًا  يكون  اأن 

تطبيق هذه املعلومات. 

لو قدر لنا اأن ن�ضتمر يف ع�ضوية 

جلنة التمويل يف ال�ضندوق، �ضاأعمل 

اأخرى  مره  املركز  هذا  متويل  على 

قناعة  ل���دي  لأن  اأخ����رى؛  وم����رات 

يجب  وامل�ضريف  امل��ايل  القطاع  اأن 

واخلريجني  رادف،  ل��ه  ي��وج��د  اأن 

واأ�ضبحت  ك��رث،  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  يف 

م�ضكلتهم - مثل املهند�ضني املدنيني 

كبرية،  بطالة  فلدينا  واملعماريني، 

ولكن كما اأ�ضلفت فللمجتهد ن�ضيب، 

اجلامعة  باأنني خريج  اأقول  اأن  اإما 

بالبيت،  اأبقى  اأن  واأري���د  الأردن��ي��ة 

باملعلومات  اأبقى محتفظ  اأن  واأريد 

ال��ت��ي ل���دي، ف��ذل��ك خ��ط��اأ، لأن كل 

ومعرفة  و�ضيئًا  تطويرًا  يحمل  يوم 

اخلرباء  خالل  من  ولكن  جديدة، 

�ضتكون  ي��درب��ون��ك��م  ���ض��وف  ال��ذي��ن 

�ضاء  ان  لكم  زاه��ر  مل�ضتقبل  بداية 

ب��الأردن  ق��ادة  ت�ضبحوا  واأن  اهلل، 

الأيام  هذه  وتتذكروا  امل�ضتقبل،  يف 

ب��اأن��ه ك��ان هناك ق��ي��ادات اأوج��دت 

هذا اجلو وهذه الروح الطيبة حتى 

هي  التي  املعرفة  نهل  من  تتمكنوا 

اأ�ضا�س تقدم كل الدول وكل ال�ضعوب 

يف العامل، ونتاأمل يف اردننا احلبيب 

الذي نحب، والذي ع�ضنا به والذي 

ل نر�ضى عنه بدياًل اأن ت�ضافروا اإن 

اأن  تروا  واأن  ثانية،  لبالد  �ضاء اهلل 

اأغلى �ضيء على ال�ضخ�س هو البلد 

ال��ذي ول��د فيه وال���رتاب ال��ذي فيه 

فاإن  وبالتايل  وذك��ري��ات��ه،  اأج���داده 

النجاح مهم والأف�ضل ان اأجنح يف 

بلدي، واأن اأوؤ�ض�س قاعدتي يف بلدي 

مرتاحًا  لأعي�س  انطلق  وب��ال��ت��ايل 

م��ت��م��ت��ع��ًا ب��ك��ل ح��ق��وق��ي ال��وط��ن��ي��ة، 

وواجباتي على الدولة ان �ضاء اهلل، 

بالتدريب  نّق�ضر  لن  كدولة  ونحن 

نفكر  باأننا  لكم  واأق��ول  وبالتمويل، 

كيفية  يف  وال���ق���ادة  اخل�����رباء  م���ع 

على  وت��دري��ب��ك��م  تعليمكم  تطوير 

العلم احلديث  له  تو�ضل  ما  اأحدث 

يف هذا املجال.

واأنا  لكم  �ضكرًا  عليكم،  اأطلت   
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الوجوه  ه��ذه  اأرى  اأن  ج��ّدًا  م�ضرور 

النقابة  باأن  يقني  على  واأنا  الطيبة، 

واملدربني لن يبخلوا عليكم باملعرفة، 

واأي�ضًا بالت�ضغيل، ويعطيكم العافية، 

و�ضكرًا لكم.«

تعقيب الدكتور حيدر ر�ضيد:

عرب  الأ���ض��ت��اذ  �ضرفنا  »بعدما 

ال�����ض��م��ادي ب��رع��اي��ة ه���ذا احل��ف��ل 

ب�ضفته احلالية، اأود اأن تعلموا باأنه 

جتارة  غرفة  ورئي�س  �ضابق،  نائب 

غ��رف��ة  يف  وع�����ض��و  الآن،  ع��ج��ل��ون 

كان  امل��واق��ع  وه��ذه  الأردن،  جت��ارة 

واأي�ضًا  كلها،  ذكرها  ال�ضعب  من 

اهلل  حرز  فريد  ال�ضيد  معنا  موجود 

راأ�س عمله  وهو خبري م�ضريف على 

و�ضوف  الكويتي،  الأردين  البنك  يف 

يكون معكم اليوم يف بداية التدريب، 

فاأنا  ع��رب  اأخ���ي  لكلمة  وبالن�ضبة 

اعتربها محا�ضرة ولي�ضت افتتاحًا، 

كمادة  لح��ق��ًا  ن�ضيفها  ان  ومي��ك��ن 

و�ضهاًل  ف��اأه��اًل  وتعليمية،  تدريبية 

عرب  لالأ�ضتاذ  جزياًل  و�ضكرًا  بكم 

وال�ضيد فريد حرز اهلل.« 

اخ��ت��ت��م��ت ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 

العمل  اأ�ضا�ضيات  ح��ول  ال�ضاد�ضة 

م��رك��ز  اأع���م���ال���ه���ا يف  امل�������ض���ريف 

التدريب امل�ضريف واملايل والعمايل 

اأقيم  وق��د  العامة،  للنقابة  التابع 

ال�ضهادات  وت�ضليم  الختتام  حفل 

يوم اخلمي�س املوافق 2018/5/31 

ال�ضمادي  ع��رب  ال�ضيد  برعاية 

والتدريب  الت�ضغيل  جمل�س  ع�ضو 

ورئي�س  والتقني  املهني  والتعليم 

جلنة التمويل يف املجل�س.

كلمة الدكتور حيدر 
رشيد

عرب  ال�ضيد  ب�ضعادة  »اأرح���ب 

ال�ضمادي الذي افتتح هذه الدورة 

الذي  وهو  التدريبي  الربنامج  من 

لنا  م��ك�����ض��ب  وه����ذا  �ضيختتمها، 

من  كبري  م��خ��زون  لديه  اأوًل  فهو 

التدريب  مو�ضوع  ح��ول  املعلومات 

يف  ع�ضو  ه��و  وث��ان��ي��ًا  والت�ضغيل، 

ورئي�س  والتدريب  الت�ضغيل  جمل�س 

جلنة التمويل؛ مما يعني باأن لديه 

اأرح��ب  م��ا يقوله يف ه��ذا امل��ج��ال، 

ب��ك��م واأب�����ارك ل��ك��م ال��ت��خ��رج، مع 

على  توزيعكم  مت  ق��د  ب��اأن��ه  العلم 

فاأمتنى  العملي،  للتدريب  البنوك 

لكم التوفيق، واأن يتم ت�ضغيلكم يف 

اأقرب فر�ضة، كما اأمتنى اأن تبقوا 

على توا�ضل مع النقابة لأن اأولويتنا 

اأن يتم ت�ضغيل املتدربني، ويف هذه 

حتى  اإبالغنا  املهم  فمن  احل��ال��ة 

على  الت�ضغيل  جمل�س  اط��الع  يتم 

امل�ضتغلني  ع��دد  زاد  فكلما  ذل��ك، 

اريد  واأنا ل  ازداد الإجن��از،  منكم 

الإطالة عليكم، فاأهاًل و�ضهاًل بكم 

مره  ال�ضمادي  ع��رب  وبالأ�ضتاذ 

ثانية.«

كلمة السيد عرب 
الصمادي

الرحيم  ال��رح��م��ن  اهلل  »ب�����ض��م 

�ضيدنا  على  وال�����ض��الم  وال�����ض��الة 

م��ح��م��د ورم�����ض��ان ك����رمي، ب��داي��ًة 

وقد  اأراك��م  اأن  ج��ّدًا  �ضعيد  فاإنني 

تخرجتم من هذا الربنامج ونهلتم 

وا�ضتكماًل  والتدريب،  املعرفة  من 

ل��ه��ذا ال���ربن���ام���ج ف��اإن��ك��م ���ض��وف 

فيجب  بالبنوك،  لحقًا  تتدربون 

حتى  البنك  يف  الج��ت��ه��اد  عليكم 

ي�ضعر م�ضوؤولو البنك بانعكا�س هذا 

التدريب على معارفكم ومهاراتكم، 

قطاعًا  تعترب  ال��ب��ن��وك  اإن  ح��ي��ث 

يّقيمون  ف��ه��م  وب��ال��ت��ايل  خ��ا���ض��ًا، 

اإنتاجيتهم  ح�ضب  لديهم  املتدربني 

الت�ضغيل،  لعملية  متهيدًا  العمل  يف 

واأن���ت���م ق��د اج��ت��ه��دمت، واأت��ق��ن��ت��م، 

تذمر  بدون  التعليمات  كل  ونفذمت 

وهذا �ضوف ينعك�س ب�ضورة جيدة. 

والقدر،  بالق�ضاء  نوؤمن  نحن 

ت��وع��دون،  وم��ا  بال�ضماء  ورزق��ك��م 

واأن���ت���م ت��درب��ت��م م���ن خ���الل ه��ذا 

اأن  يعني  ل  ه��ذا  ولكن  الربنامج، 

نبقى  اأن  يجب  واإمن��ا  هنا،  نتوقف 

على اجتهادنا، وان ننهل من املعرفة 

باأننا  واأنتم تعلمون  قدر امل�ضتطاع، 

قد  وال�ضبب  �ضعبة،  بظروف  منر 

البلد  روؤ�ضاء  اأو  ال�ضيا�ضيون  يكون 

اخ�������ت�������ت�������ام أع���������م���������ال ال��������������������دورة ال������س������ادس������ة 
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اأو الذين كانوا وزراء اقت�ضاد، ومل 

املطلوب منهم مما  بالدور  يقوموا 

بها  نحن  ال��ت��ي  للمرحلة  اأو�ضلنا 

الآن.

كان لدينا اإ�ضراب على م�ضتوى 

يعني  ال�ضراب  وه��ذا  كله  الأردن 

جيدًا،  لي�س  �ضيئًا  لالقت�ضادين 

ال��دواء  اآخ��ر  ف��اإن  يقال  كما  ولكن 

منر  خا�س  كقطاع  فنحن  ال��ك��ي، 

اأن  مبعنى  �ضعبة؛  ب��ظ��روف  الآن 

يف  هو  كما  �ضعبًا  اأ�ضبح  التوظيف 

فنقول  نعود  ولكن  العام،  القطاع 

وال��رزق  ن�ضيب،  جمتهد  لكل  ب��اأن 

اهلل  �ضاء  وان  اهلل،  عند  من  ياأتي 

ن�ضبة  لقيا�س  التدريب  بعد  نراكم 

املجل�س  يعطي  ذلك  لأن  الت�ضغيل؛ 

ف��ر���ض��ة داع��م��ة ل�����ض��ب��اب اآخ��ري��ن 

العمل،  �ضوق  ال��ى  ليدخلوا  مثلكم 

ال�ضيف  غيمة  تنتهي  اأن  ونتاأمل 

هذه بنهاية هذا العام 2018 ليبداأ 

حت�ضن  فمع  بالتح�ضن،  القت�ضاد 

العام  وال��ق��ط��اع  اخل��ا���س  القطاع 

للت�ضغيل،  ف��ر���س  ه��ن��اك  ت�ضبح 

ول��ك��ن ل ب��د م��ن ت��ط��وي��ر ال���ذات، 

يوم  فكل  لن�ضل،  املعارف  وزي��ادة 

يتعلق  جديد  وتطبيق  �ضيء  يظهر 

جميعكم  اأراكم  اأن  اأمتنى  بالعمل، 

يف �ضوق العمل الأردين، وبالتوفيق 

ويعطيكم العافية.«

املتدربة فاتن حداد /  الدورة اخلام�شة:

حر�س الربنامج التدريبي ال�ضامل 

على  امل�����ض��ريف(  العمل  )اأ�ضا�ضيات 

اجلدد  اجلامعيني  اخلريجني  تزويد 

باملعلومات واملهارات لتاأهليهم بكفاءة 

للعمل يف القطاع امل�ضريف.

اإن هذا الربنامج مينح اخلريجني 

اجل����دد ف��ر���ض��ة ق��ّي��م��ة ل��ل��ت��ع��رف ال��ى 

بالنظام  املتعلقة  املفاهيم  العديد من 

امل�ضريف، وتزويدهم مبعلومات �ضاملة 

عن اأ�ضا�ضيات العمل امل�ضريف العملي 

التي  املو�ضوعات  والنظري من خالل 

مت ط��رح��ه��ا، وم���ن خ���الل م��وا���ض��ي��ع 

الربنامج املتنوعة، وذلك بف�ضل اإدارة 

ال��ربن��ام��ج وخ���ربة امل��درب��ني الأك��ف��اء 

الى  بالإ�ضافة  امل�ضريف،  اجلانب  يف 

مهارات  واإك�ضابنا  �ضخ�ضياتنا،  �ضقل 

ال�ضخ�ضي  امل�ضتوى  على  ال��ت��وا���ض��ل 

لالنخراط  نحتاجها  والتي  والعملي، 

القطاع  يف  وخا�ضة  العمل  ���ض��وق  يف 

امل�ضريف.

ال�ضكر  ب��ج��زي��ل  اأت���ق���دم  واأخ�����ريًا 

ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة  لإدارة  وال��ع��رف��ان 

ل��ل��ع��ام��ل��ني يف امل�����ض��ارف وال��ت��اأم��ني 

على  ال��ت��دري��ب  واإدارة  وامل��ح��ا���ض��ب��ة 

الربنامج،  ه��ذا  تنظيم  يف  جهودهم 

وحت��ق��ي��ق اأه���داف���ه ع��ل��ى اأك��م��ل وج��ه، 

كما  ف��ي��ه،  امل�ضاركة  فر�ضة  ومنحي 

بذلوا  ال��ذي��ن  امل��درب��ني  جميع  اأ�ضكر 

باملعلومات  لتزويدنا  كبريًا  جمهودًا 

امل�ضرفية القيمة والثمينة.

املتدرب با�شم اأبو طالب /  الدورة ال�شاد�شة:

اأ���ض��ب��ح ���ض��وق ال��ع��م��ل ل ي��ع��رتف 

وال��ك��ف��اءات  املتميزة  ب��ال��ق��درات  اإل 

التدريبية  الدورات  كانت  لذا  العالية، 

لذلك،  التطوير  �ضبل  اأهم  واحدة من 

والتنمية  ط��ردي��ة،  بينهما  فالعالقة 

حيث  الأف��راد،  لبناء  اأ�ضا�ضية  دعامة 

وقد  ك��اأف��راد،  لنا  ه��ام  ان التدريب 

له  ولكن  بالتدريب،  اأح��ي��ان��ًا  نهتم  ل 

تعتمد  حيث  كثرية،  فوائد  الواقع  يف 

التدريب؛  ج��ودة  على  التطوير  ج��ودة 

ي�ضعى  م��ه��ارة  ك�ضب  ه��و  ال��ه��دف  لأن 

املصريف” العمل  “أساسيات  الشامل  التدريبي  الربنامج  خريجي  آراء 
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اأو  القراءة  الفرد من خالل  لتطبيقها 

�ضوؤال اأهل اخلربة، ومن هنا فاإن الوعي 

ومتكينهم  ال�ضباب  ت��دري��ب  باأهمية 

واإطالق طاقاتهم جعل النقابة العامة 

ل��ل��ع��ام��ل��ني يف امل�����ض��ارف وال��ت��اأم��ني 

ال���دورات  لإق��ام��ة  ت�ضعى  واملحا�ضبة 

التدريبية املنتظمة، حيث اإنني �ضاركت 

الربنامج  م��ن  ال�ضاد�ضة  ال����دورة  يف 

العمل  )اأ�ضا�ضيات  ال�ضامل  التدريبي 

امل�ضريف( مما انعك�س علّي يف تطوير 

يف  اخل��ربات  واكت�ضاب  العملي  الفكر 

كيفية التعامل مع امل�ضاكل الطارئة يف 

العمل، وكيفية درا�ضة العقود اخلا�ضة 

عوامل  ومعرفة  ال�ضتثمار،  ب���اأدوات 

املحا�ضبي  النظام  ت�ضميم  واعتبارات 

وال��ق��وان��ني  امل�ضرفية  والت�ضريعات 

ال��ت��ج��اري��ة، و ك��ذل��ك م��ع��رف��ة اأف��ك��ار 

جديدة مل اأكن اعرفها �ضابقًا. 

التي  ال�����دورة  ه���ذه  ح�����ض��وري  اإن 

امل�ضريف  التدريب  مركز  يف  عقدت 

كان  للنقابة  التابع  والعمايل  وامل��ايل 

م��ن اأف�����ض��ل ال��ت��ج��ارب امل��ف��ي��دة يل يف 

تكمن  حيث  الوظيفي،  اأدائ��ي  حت�ضني 

ا�ضرتاتيجية الدورة يف تعريف املتدرب 

كيفية  على  واإر�ضاده  قوته،  نقاط  على 

ال�ضعف  نقاط  له  تبني  كما  تعزيزها، 

وكيفية التغلب عليها. 

للنقابة  الإداري�����ة  الهيئة  اأ���ض��ك��ر 

العامة للعاملني يف امل�ضارف والتاأمني 

ال��ق��ائ��م��ني على  وك����ل  وامل��ح��ا���ض��ب��ة 

يف  النهج  ه��ذا  اإن  حيث  ال��ربن��ام��ج، 

اإعداد اخلريجني من ال�ضباب يف قطاع 

امل�ضارف واإدماجهم 

يف �ضوق العمل �ضريتقي بهم حتمًا 

يف هذا املجال. 

املتدربة نوف الفاعوري/ الدورة ال�شاد�شة:

اإن من اأهم ما مييز هذا الربنامج 

ه��و ت��و���ض��ي��ع ق��اع��دة امل�����ض��ارك��ني فيه 

اجلامعيني  اخل��ري��ج��ني  الطلبة  م��ن 

مدن  مختلف  من  عمل  عن  الباحثني 

الرائعة  واجلهود  اململكة،  ومحافظات 

خا�ضة  العامة  النقابة  بها  تقوم  التي 

واأن هذه الدورة  تعمل على رفع �ضوية 

اخلريجني من اأجل اإدماجهم يف �ضوق 

باخلربات  تزويدهم  خالل  من  العمل 

واملهارات املطلوبة يف �ضوق العمل. 

لقد مت تزودينا يف هذه الدورة من 

العمل  »اأ�ضا�ضيات  التدريبي  الربنامج 

املعلومات  من  كبري  بكمٍّ   « امل�ضريف 

املفيدة  التي تتناول اأهم املحاور التي 

وذلك  امل�ضريف؛  العمل  عليها  يرتكز 

متمكنني  وخ��رباء  مدربني  خ��الل  من 

وقادرين على اي�ضال املعلومة.

اأتوجه بال�ضكر اإلى جميع الإداريني 

للعاملني  العامة  النقابة  يف  واملدربني 

يف امل�ضارف والتاأمني 

يف  �ضاهم  من  كل  واإلى  واملحا�ضبة 

تنظيم هذا الربنامج. 

املتدرب اأحمد اأبو الرب / الدورة ال�شاد�شة:

ال�ضامل  التدريبي  الربنامج  يوؤهل 

خ���ري���ج���ي اجل���ام���ع���ات اجل������دد م��ن 

الباحثني عن عمل عن طريق التدريب 

ال��ن��ظ��ري وال��ع��م��ل��ي مب��ا ي��ت��ن��اول��ه من 

مثل:  البنوك  ح��ول  تدريبية  موا�ضيع 

البنكية،  والعمليات  عملها،  طبيعة 

البنوك،  لها  تتعر�س  التي  واملخاطر 

حتكم  التي  وال��ق��وان��ني  والت�ضريعات 

عملها، بالإ�ضافة اإلى ق�ضايا التزييف 

العمالء،  خدمة  ومهارات  والتزوير، 

وكيفية  للوقت،  الأم��ث��ل  وال�ضتغالل 

والعديد  محرتفة،  ذاتية  �ضرية  اإن�ضاء 

الأخ����رى،  امل�ضرفية  امل��وا���ض��ي��ع  م��ن 

اأ���ض��ف اإل���ى ذل��ك ف���اإن ت��ن��وع خ��ربات 

لنا  اأ�ضاف  التدريب  وط��رق  املدربني 

الكثري من املعارف، فكل ال�ضكر للهيئة 

الإدارية يف النقابة العامة للعاملني يف 

امل�ضارف والتاأمني واملحا�ضبة. 

يف  امل�ضاركني  املتدربني  اختيار  ان 

ل��ه دور كبري يف  ال��ربن��ام��ج ك��ان  ه��ذا 

مت  التي  فالآلية  الربنامج،  هذا  جناح 

جّدًا،  واأخريًا  موفقة  فيها  اختيارهم 

النا�س  اآخ��رًا، فاإن من ل ي�ضكر  ولي�س 

ومحبتي  �ضكري  اأك��رر  اهلل،  ي�ضكر  ل 

هذا  على  القائمني  جلميع  وتقديري 

ال��ربن��ام��ج م��ن اإداري�����ني، وداع��م��ني، 

ومدربني، وعاملني يف النقابة. 
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املوافق 2018/7/1 يف  الأح��د  يوم  ب��داأت 

والعمايل  وامل��ايل  امل�ضريف  التدريب  مركز 

اأع���م���ال ال�����دورة ال�����ض��اب��ع��ة م���ن ال��ربن��ام��ج 

العمل  )اأ���ض��ا���ض��ي��ات  ال�����ض��ام��ل  ال��ت��دري��ب��ي 

يف  اجل��دد  اجلامعات  خلريجي  امل�ضريف( 

والذي  والإداري���ة،  امل�ضرفية  التخ�ض�ضات 

�ضندوق  مع  بالتعاون  العامة  النقابة  تقيمه 

والتقني،  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�ضغيل 

حيث قام الدكتور حيدر ر�ضيد رئي�س النقابة 

العامة بافتتاح اأعمالها.  

كلمة الدكتور حيدر ر�شيد يف الفتتاح:

» م���و����ش���وع���ات ال����ربن����ام����ج ت���غ���ط���ي اآخ����ر 

امل�شتجدات املتعلقة بالعمل امل�شريف«

» الربامج اجلامعية ل تغطي يف م�شاقاتها 

املجتمع  مبوؤ�ش�شات  تتعلق  التي  املوا�شيع 

وموؤ�ش�شات  وجمعيات،  نقابات،  من  امل��دين 

مدنية اأخرى«

»الأخوة والأخوات امل�شاركني يف الدورة، 

جامعات،  خريجو  اأنكم  من  الرغم  على 

ال��ربام��ج اجلامعية ل  ف���اإن  ل��الأ���ض��ف  ول��ك��ن 

تتعلق  التي  املوا�ضيع  م�ضاقاتها  يف  تغطي 

ن��ق��اب��ات،  م��ن  امل���دين  املجتمع  مب��وؤ���ض�����ض��ات 

ففي  اأخ��رى،  مدنية  وموؤ�ض�ضات  وجمعيات، 

النقابة  عن  �ضاأحتدث  اليوم  اإليكم  حديثي 

وكيف  التدريبية،  ال��دورات  هذه  تنظم  التي 

تعجز  تدريبي  بن�ضاط  تقوم  اأن  ا�ضتطاعت 

عنه العديد من املوؤ�ض�ضات الأخرى، ونقابتنا 

امل�ضارف  يف  للعاملني  العامة  النقابة  وهي 

افتتاح أعمال الدورة السابعة من الربنامج التدريبي الشامل )أساسيات العمل املصريف(
ال���دورة  ال��ع��ام��ة يفتتح  ال��ن��ق��اب��ة  رئ��ي��س  ال��دك��ت��ور ح��ي��در رش��ي��د 
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هذه  يف  العاملني  تنظم  واملحا�ضبة  والتاأمني 

القطاعات بالإ�ضافة اإلى �ضوق عمان املايل، 

من  واح��دة  نقابة  وهي  ال�ضرافة،  ومحالت 

�ضمن �ضبعة ع�ضر نقابة عمالية، ولكنها من 

التدريب،  جم��ال  يف  ن�ضاطًا  النقابات  اأك��رث 

تخرجوا  الذين  وزمالءكم  فاإنكم  وبتقديري 

يتم  لأنه  املحظوظني  من  الربنامج  هذا  من 

بعد اإنهاء تدريبكم لدينا التعاون مع عدد من 

البنوك لتدريبكم عملّيًا لديها ملدة اأ�ضبوعني، 

مما يتيح لكم م�ضتقباًل فر�س العمل يف هذه 

البنوك ب�ضكل اكرب، كما اأنكم �ضوف تكت�ضفون 

باأن املعلومات التي �ضوف حت�ضلون عليها يف 

هذا الربنامج على م�ضتوى كبري من الأهمية 

ولديهم  معروفني  مدربني  فيها  واأن  خا�ضًة 

غالبيتهم  اأن  كما  عالية،  م�ضرفية  خلفية 

يعملون يف البنوك منذ فرتات طويلة، وبالتايل 

املعلومات  فاإنكم �ضوف حت�ضلون منهم على 

العملي،  للواقع  والأق��رب  الدقيقة  امل�ضرفية 

الربنامج  هذا  مو�ضوعات  تغطي  ما  وع��ادًة 

اآخر امل�ضتجدات املتعلقة بالعمل امل�ضريف. 

عوامل  جمموعة  هناك  اآخ���ر،  جانب  يف 

ال��دورات،  اإجن��اح هذه  واأط��راف ت�ضاهم يف 

واأ�ضري هنا الى اأننا نتلقى دعمًا من �ضندوق 

والتقني،  املهني  والتعليم  والت�ضغيل  التدريب 

وهي موؤ�ض�ضة تقدم الدعم لغايات التدريب، 

ولكن ب�ضرط اأن يوؤدي التدريب الى الت�ضغيل، 

ولذلك فاإننا معنيون باأن يتم ت�ضغيلكم؛ لأنه 

ا�ضتطعنا  منكم  امل�ضتغلني  ع��دد  زاد  كلما 

مدير  باأن  واأعتقد  برناجمنا،  يف  ن�ضتمر  اأن 

اإبالغنا  املهم  باأنه من  اأخربكم  التدريب قد 

يف حال ت�ضغيلكم مبا�ضرة حتى ن�ضتطيع تزويد 

ال�ضندوق باأعداد امل�ضتغلني منكم، وي�ضعدين 

اأن اأبلغكم يف هذا املجال باأن اأعداد امل�ضتغلني 

من الدورات ال�ضابقة قد و�ضل حتى الآن اإلى 

حوايل %40. 

فريد  بالأ�ضتاذ  اأي�ضًا  احلفل  بهذا  اأرح��ب 

املدربني  حرز اهلل، وهو خبري م�ضريف ومن 

راأ���س  على  لي���زال  وه��و  ل��دي��ن��ا،  املعتمدين 

عمله، وهذه تعترب ميزة و�ضيئًا اإيجابيًا لكم، 

يزودكم  �ضوف  التي  للمعلومات  فبالإ�ضافة 

احل��وار  خ��الل  م��ن  ت�ضتطيعون  فاإنكم  بها، 

معه ال�ضتف�ضار عن الأعمال التي من املمكن 

واأن  عملكم،  يف  م�ضتقباًل  لها  تتعر�ضوا  اأن 

تتعرفوا عليها.

�ضمن  لختياركم  اأخ���رى،  م��رة  اأهنئكم، 

ن�ضع  اأننا  الدورة، وخا�ضًة  املقبولني يف هذه 

هذا  يف  امل�ضاركني  لقبول  م��ح��ددة  معايري 

ت�ضاعدنا  املعايري  ه��ذه  ان  حيث  الربنامج، 

على ت�ضهيل عملية الت�ضغيل، واأعتقد اأن مدير 

التنظيمية  بالإجراءات  اأبلغكم  قد  التدريب 

باحل�ضور  يتعلق  فيما  وخا�ضًة  للربنامج، 

يتم  التي  الأمور  اأهم  والن�ضراف، وهي من 

الرتكيز عليها، ول يتم الت�ضاهل بها، واأرجو 

األ اأكون قد اأطلت عليكم، ولكن �ضوف يكون 

اآخر معكم من �ضمن موا�ضيع هذا  لقاء  لنا 

املوؤ�ض�ضة،  بهذه  لتعريفكم  وذلك  الربنامج، 

واأعمالها، ون�ضاطاتها.” 
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بحضور وفد من النقابة العامة

وارسو يف  اجتماعها  تعقد  الدولية  النقابات  لشبكة  التوجيهية  اللجنة 
اخ����ت����ت����ام ال�����ورش�����ة ال���ت���دري���ب���ي���ة ال���ث���اث���ني 
امل���ص���رف���ي���ة”  ال����ب����ط����اق����ات  “إدارة  ح�������ول 

اخ���ت���ت���م���ت ي������وم اخل���م���ي�������س امل����واف����ق 

امل�ضريف  التدريب  مبركز   2018/8/16

واملايل والعمايل التابع للنقابة العامة اعمال 

البطاقات  »اإدارة  حول  التدريبية  الور�ضة 

يومني  مدار  على  عقدت  والتي  امل�ضرفية« 

 ،2018/8/16  –  15 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 

من  ع��ددًا  ميثلون  موظفون  فيها  و���ض��ارك 

اأعمالها  واأدار  الأردن،  يف  العاملة  البنوك 

املدرب واخلبري احمد �ضمري.

هذا وقد رحب نائب رئي�س النقابة العامة 

اأعمال  افتتاح  يف  اخلطيب  �ضمارة  ال�ضيد 

لهم  متمنيًا  وبامل�ضاركني  باملدرب  الور�ضة 

ت�ضليم  مت  العمل  ور�ضة  نهاية  ويف  التوفيق، 

ال�ضهادات للم�ضاركني فيها. 

ا�ضتملت املادة العلمية للور�ضة التدريبية 

على املوا�ضيع التالية:

• الت�ضميم واملوا�ضفات والبيانات الهامة 	

ع��ل��ى ال��ب��ط��اق��ات امل�����ض��رف��ي��ة وم��ف��ه��وم 

 PIN
• تكنولوجيا 	 ح�����ض��ب  ال��ب��ط��اق��ات  اأن�����واع 

وطريقة  املعلومات   وتخزين  الت�ضنيع 

الدفع
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• على 	 البنك  ح�ضول  و���ض��روط  معايري 

ترخي�س ا�ضدار ومزاولة منتج البطاقات

• 	Card Benefits فوائد البطاقة

• تفوي�س 	 ودورة  ال��ب��ط��اق��ات  عمل  اآل��ي��ة 

احلركات

• الئتمانية 	 ال��ب��ط��اق��ات  خ��دم��ات  ت��ن��وع 

ومزاياها

• اأن������واع امل��ل��ف��ات وال��ت��ق��اري��ر امل��ع��ت��م��دة 	

للبطاقات

• للبطاقات 	 الح��ت��ي��ال  مفهوم  ت��ع��ري��ف  

واأنواعه

• انواع الحتيال و التزوير بالبطاقات	

• اأنواع الحتيال ببطاقات الئتمان وطرق 	

الوقاية منها

مخاطر الحتيال 

طرق احلماية

ح���ل���ول يف م��واج��ه��ة ق��ر���ض��ن��ة اج��ه��زة 

ال�ضراف الآيل

ن�ضائح مل�ضتخدمي ال�ضراف الآيل للحد 

من الحتيال

حال  يف  اتخاذها  ال��واج��ب  الج����راءات 

الوقوع �ضحية الحتيال

كما �ضارك فيها كاًل من: 

نهى ن�ضال �ضالمة �ضواحلة – بنك الإحتاد

اأحمد في�ضل را�ضد اخلويل – بنك �ضتاندرد 

ت�ضارترد

– البنك  ال��ع��وام��ل��ة  ال��ن��ا���ض��ر  مت���ارا ع��ب��د 

العقاري امل�ضري

البنك   – احلافظ  عبد  منري  احمد  يزيد 

العقاري امل�ضري

لبنان  – بنك  ن�ضرين ب�ضام عبداهلل �ضنك 

واملهجر 

داليا حلمي عبد املعطي الدربا�ضي – بنك 

لبنان واملهجر

رغد جمال ثابت اجلريودي – بنك �ضفوة 

الإ�ضالمي

املوؤ�ض�ضة   - �ضاهني  ال�ضيد  خليل  علي  خليل 

ABC العربية امل�ضرفية

دنى نبيل حافظ �ضحويل - املوؤ�ض�ضة العربية 

ABC امل�ضرفية

الء منري محمود نويالتي – بنك القاهرة 

عمان

ف��را���س ع����زام اأح��م��د ال��ع��ن��اين - بنك 

القاهرة عمان

عبد اللطيف محمد اديب الرفاتي - بنك 

القاهرة عمان

بنك   - ال��زع��ات��ره  ح�ضن  محمد  �ضامر 

القاهرة عمان

بنك   - ال��د���ض��وق��ي  ادي���ب  ح�ضني  ادي���ب 

القاهرة عمان

راكان يزيد محمد خالد عوده – البنك 

التجاري الأردين

البنك   - يا�ضني  بني  �ضالح  محمد  معن 

التجاري الأردين

البنك   - ع��و���س  م��ح��م��د  اأي�����وب  ع���الء 

التجاري الأردين

فرح عبد النا�ضر محي الدين كناكريه - 

البنك التجاري الأردين
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الى  مذكرة  العامة  النقابة  وجهت 

 2018/5/30 ب��ت��اري��خ  ال��ع��م��ل  وزي���ر 

يف  املخت�ضة  للجهة  الإيعاز  اجل  من 

التعديالت  لإل��غ��اء  بالتدخل  ال���وزارة 

التي اأجراها بنك القاهرة عمان على 

الى  واأدت  ال�ضحي،  ال��ت��اأم��ني  نظام 

حرمان العاملني يف البنك من حقوق 

عليها  ح�ضولهم  على  م�ضى  مكت�ضبة 

�ضنوات طويلة واأبرز هذه التعديالت: 

حتميل املوظف وعائلته )15%( من 

وي�ضمل  امل�ضت�ضفى  العالج خارج  قيمة 

)ك�ضفية الطبيب وال�ضيدلية والأ�ضعة 

واملختربات والعالج الطبيعي(. 

 ( مبلغ  م�ضتفيد  ك��ل  حتميل 

)مبا  طبيب  زي��ارة  لكل  دينار(   2

يف ذل��ك غ��رف��ة ال��ط��وارئ( تدفع 

مبا�ضرة للطبيب. 

يتلقى  م�ضتفيد  ك���ل  حت��م��ي��ل 

 )%7.5( مزمنة  لأمرا�س  عالجًا 

من  املبلغ  ويخ�ضم  العالج  قيمة  من 

راتبه ال�ضهري.

للعالج  من���وذج���ًا   )12( ���ض��رف 

خارج امل�ضت�ضفى لكل م�ضتفيد، ويعترب 

امل�ضت�ضفى  خ��ارج  للعالج  �ضقفًا  ذلك 

وت�ضرف اأول )9( مناذج منها جمانًا، 

ويتحمل املوظف خم�ضة دنانري عن كل 

منوذج بعد الت�ضعة مناذج، واأي عالج 

 )12( ا�ضتنفاذ  بعد  امل�ضتفيد  يتلقاه 

املوظف  منوذجاً يخ�ضم على ح�ضاب 

بالكامل. 

اإج����راء من  ات��خ��اذ  يتم  ومل  ه��ذا 

الوزارة حتى حلظة طباعة هذا العدد 

من املجلة. 

وج��ه��ت ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة م��ذك��رة 

فيها  طالبت  بنك  كابيتال  اإدارة  اإلى 

مبنح العاملني يف البنك راتب ال�ضهر 

ال�ضاد�س ع�ضر ومنحهم حقوقًا اأخرى 

البنوك  غالبية  يف  بالعاملني  اأ���ض��وة 

البنك يف  اأك��د ممثلو  وق��د  الأخ���رى، 

مندوب  تراأ�ضها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ات 

البنك  العمل رف�س  وزارة  التوفيق يف 

من  اأي  اإل��ى  ال�ضتجابة  كامل  ب�ضكل 

مطالب النقابة الأمر الذي دفع النقابة 

بالإجراءات  ال�ضري  طلب  الى  العامة 

العمل،  قانون  حددها  التي  القانونية 

اإل��ى  ال��ن��زاع م��ع البنك  وه��ي حت��وي��ل 

مت�ضك  حال  ويف  التوفيق،  جمل�س 

البنك مبوقفه حتويل الق�ضية الى 

ت�ضمنت  وق��د  العمالية،  املحكمة 

مطالب النقابة البنود التالية: 

ال�ضاد�س  ال�ضهر  رات���ب  م��ن��ح 

ع�ضر لكافة العاملني يف البنك.

ل�ضندوق  ن��ظ��ام  ا���ض��ت��ح��داث 

الدخار يف البنك.

ت��ع��دي��ل ن��ظ��ام ق��رو���س الإ���ض��ك��ان 

ونظام ال�ضلف املعمول به يف البنك.

تعديل عالوة الزوجة والأولد. 

يف  العامالت  لأبناء  ح�ضانة  فتح 

العمل  ق��ان��ون  اأح��ك��ام  ح�ضب  البنك 

الأردين.

البحث يف الأو�ضاع العامة للعاملني 

يف البنك.

يف بنك القاهرة عمان
النقاب��ة العامة تطال��ب وزارة العم��ل بالتدخل 

لوقف التعديالت على نظام التأمين الصحي

والنقابة العامة تطالب إدارة كابيتال بنك 
بمن��ح راتب الش��هر الس��ادس عش��ر للعاملين 

وإجراء تعديالت أخرى على حقوقهم

كمال البكري

با�ضم ال�ضامل
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العمل  ملوؤمتر   )107( الدورة  يف  الأردن  �ضارك 

ال��ف��رتة من  ال��ذي عقد يف جنيف خ��الل  ال���دويل 

برئا�ضة  بوفد  وذل��ك   ،2018/6/7 وحتى   5/28

وقد  الثالثة،  الإنتاج  اأط��راف  وميثل  العمل،  وزير 

مّثل وزارة العمل بالإ�ضافة للوزير )رئي�س الوفد( 

الوزارة  خم�ضة ممثلني عن احلكومة من م�ضوؤويل 

ب��الإ���ض��اف��ة ال��ى ث��الث��ة م��ن امل�����ض��وؤول��ني الأردن��ي��ني 

وهم:  جنيف،  يف  الأردن��ي��ة  ال�ضفارة  يف  العاملني 

للمملكة  الدائمة  املندوبة  املجايل  �ضجى  الآن�ضة 

الدجاين  �ضكري  وال�ضيد  م�ضت�ضارًا،  جنيف  يف 

منظمة  ل�ضوؤون  الدائمة  الأردنية  البعثة  م�ضت�ضار 

رامي  وال�ضيد  م�ضت�ضارًا،  الدولية يف جنيف  العمل 

الأردن��ي��ة  البعثة  يف  الثالث  ال�ضكرتري  اخل��وال��دة 

الدائمة يف جنيف م�ضت�ضارًا. 

مّثل اأ�ضحاب العمل يف املوؤمتر ال�ضيد عدنان اأبو 

الراغب رئي�س غرفة �ضناعة عمان ع�ضوًا اأ�ضياًل، 

والعني زياد احلم�ضي رئي�س غرفة �ضناعة عمان 

العمال فقد  لنقابات  العام  اأما الإحتاد  م�ضت�ضارًا، 

رئي�س  املعايطة  م��ازن  ال�ضيد  اأ�ضيل  كع�ضو  مّثله 

الإحتاد وعلى نفقة احلكومة، علمًا باأن الإحتاد العام 

للم�ضاركة  النقابات  روؤ�ضاء  من  �ضتة  اأ�ضماء  ن�ّضب 

يف  �ضارك  فقط  منهم  واح��دًا  اأن  اإل  كم�ضت�ضارين 

)النقابة  نقابته  نفقة  وعلى  كم�ضت�ضار  امل��وؤمت��ر 

العامة للعاملني يف البلديات(؛ وذلك لأن احلكومة 

مؤتمر العمل الدولي يعقد دورته )107( ويناقش تقرير المدير العام 
حول “مبادرة المرأة في العمل – الدفع قدمًا نحو المساواة”

األردن يش��ارك بأطراف اإلنت��اج الثالثة مع ممث��ل واحد للعمال 
بس��بب إيقاف تغطي��ة الحكومة لتكاليف مش��اركة وف��د العمال

المؤتمر ينتخب سمير مراد وزير العمل في األردن رئيسًا للمؤتمر في دورته )107(	 
العربي��ة 	  اللغ��ة  اس��تخدام  ف��ي  بالتوس��ع  تطال��ب  العربي��ة  المجموع��ة 

ف��ي المنظم��ة وتعق��د ملتق��ى تضامن��ي م��ع عم��ال وش��عب فلس��طين  
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وبعك�س الأعراف ال�ضائدة وما كان معموًل به خالل 

ع�ضو  نفقات  تغطية  عن  توقفت  املا�ضية  ال�ضنوات 

من  واثنني  الأ�ضيل  العمال  لنقابات  العام  الإحتاد 

امل�ضت�ضارين، علمًا باأن امل�ضاركة الفعالة يف املوؤمتر 

تتطلب العديد من املمثلني لكل طرف ب�ضبب اأهمية 

امل�ضاركة يف اجلل�ضة العامة، ويف اجتماعات العديد 

من اللجان التي ي�ضكلها املوؤمتر وتعقد اجتماعاتها 

خالل �ضاعات انعقاد املوؤمتر وطيلة فرتة انعقاده.   

الإثنني  ي��وم  اأعماله  ب��داي��ة  يف  امل��وؤمت��ر  انتخب 

يف  العمل  وزير  مراد  �ضمري   2018/5/28 املوافق 

نواب  انتخب  كما   ،)107( للدورة  رئي�ضًا  الأردن 

جاك  جو  �ضوي�ضرا  يف  الفرن�ضي  ال�ضفري  الرئي�س 

مطر  وخليفة  احل��ك��وم��ات،  لفريق  ممثاًل  امليمري 

اأ�ضحاب  فريق  عن  املتحدة  العربية  الإم��ارات  من 

العمل، واأكيكو جونو من اليابان عن فريق العمال، 

ل�ضرف عظيم  »اأنه  انتخابه:  بعد  العمل  وقال وزير 

�ضرف  هو  كما  امل��وؤمت��ر،  لهذا  رئي�ضًا  اأك��ون  اأن  يل 

نواب  وزمالئي  اأن��ا  و�ضاأعمل  اأمثلها،  التي  للدولة 

للنظام  وفقًا  املوؤمتر  هذا  جل�ضات  لإدارة  الرئي�س 

املتبع، ومناق�ضة تقرير وتو�ضيات املدير العام حول 

املراأة والعمل بالإ�ضافة الى التقارير املطروحة على 

جدول الأعمال.« 

 )107( ال��دورة  اأعمال  ج��دول  ت�ضدر  وقد  هذا 

ملوؤمتر العمل الدويل تقريرًا مقدمًا من املدير العام 

للمنظمة )ج��اي راي��در( ح��ول »م��ب��ادرة امل��راأة يف 

العمل – الدفع قدمًا نحو امل�ضاواة«، حيث كان هذا 

امل�ضتمرة  امل�ضاهمة  لإر�ضاد  �ضانحة  التقرير فر�ضة 

باملراأة  الرتقاء  الى  �ضعيًا  الدولية  العمل  ملنظمة 

لتحقيق  الأفق  املاثل يف  الطويل  وامل�ضوار  العمل  يف 

املوؤمتر  ناق�س  كما  اجلن�ضني،  بني  الكاملة  امل�ضاواة 

عام  اأفق  يف  وتتمثل  الفنية،  املو�ضوعات  من  عددًا 

التنمية  لأهداف  الفعال  الإمنائي  )التعاون   2030

�ضد  والتحر�س  العنف  على  والق�ضاء  امل�ضتدامة(، 

املراأة والرجل يف عامل العمل، واحلوار الجتماعي 

والهيكل الثالثي. 

 5000 من  يقرب  ما  املوؤمتر  اأعمال  يف  �ضارك 

)حكومات،  التكوين  ثالثية  ال��وف��ود  م��ن  م��ن��دوب 

وعمال، واأ�ضحاب عمل( ميثلون )187( دولة ع�ضوًا 

الدولية  املنظمات  ممثلي  الى  اإ�ضافة  املنظمة  يف 

على  يعقد  اأن  املقرر  ومن  واحلكومية،  والإقليمية 
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هام�س املوؤمتر اليوم العاملي ملكافحة عمل الأطفال، 

كما يعقد موؤمتر قمة العامل للعمل، و�ضوف تتمحور 

قمة هذا العام حول )املبادرة املئوية لعمل املراأة(، 

يف  تقف  التي  بالعوائق  التعريف  الى  تهدف  والتي 

اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  جم��ال  يف  اأ�ضرع  منو  وج��ه 

ومتكني املراأة. 

العربية  امل��ج��م��وع��ة  ط��ال��ب��ت  اآخ����ر،  ج��ان��ب  يف 

ا�ضتخدام  التو�ضع يف  ب�ضرورة  املوؤمتر  امل�ضاركة يف 

من  �ضواء  الدولية  العمل  منظمة  يف  العربية  اللغة 

العمل  مكتب  مدير  مع  املبا�ضرة  الت�ضالت  خالل 

من  اأو  للمنظمة،  املوجهة  املرا�ضالت  اأو  ال��دويل، 

اجتماعات  يف  العرب  الأع�ضاء  مداخالت  خ��الل 

وجمل�س  للموؤمتر  العامة  اجلل�ضات  يف  اأو  اللجان، 

يف  العربية  اللغة  ا�ضتخدام  ع��ن  ف�ضاًل  الإدارة، 

واتخاذ  امل��وؤمت��ر،  باأعمال  اخلا�ضة  الوثائق  كافة 

الإجراءات التنفيذية الالزمة لذلك. 

دويل  ملتقى  عقد  العربية  املجموعة  وق���ررت 

والأرا���ض��ي  فل�ضطني  و�ضعب  عمال  م��ع  للت�ضامن 

العربية املحتلة الأخرى على هام�س الدورة )107( 

العام  املدير  راي��در  جاي  بح�ضور  وذلك  للموؤمتر، 

الوفود  كلمات  يف  والتاأكيد  الدولية،  العمل  ملنظمة 

التاريخي  البعدين  من  الق�ضية  اإثارة  على  العربية 

والقومي ولي�س من البعد الإن�ضاين فقط، ف�ضاًل عن 

للقد�س  الأمريكية  ال�ضفارة  لنقل  والإدان��ة  ال�ضجب 

ال�ضرقية. 

اإلى ارتفاع معدل  اأ�ضارت منظمة العمل الدولية 

البطالة يف الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة لي�ضل اإلى 

27.4% يف عام 2017، وهو الأعلى يف العامل، ودعت 

عمال  اأو���ض��اع  عن  ال�ضنوي  تقريرها  يف  املنظمة 

الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة الى اجراء حوار وبحث 

م�ضرتك عن احللول بهدف توفري عمل لئق هناك، 

وقال جاي رايدر املدير العام ملنظمة العمل الدولية 

ال�ضيا�ضية  العملية  غياب  »اإن  التقرير:  مقدمة  يف 

يكر�س  »اأو�ضلو«  اتفاقية  اأ�ضا�س  على  والدبلوما�ضية 

الحتالل، ويعيق التنمية الفل�ضطينية، وقد تدهورت 

مما  القاع،  اإل��ى  الفل�ضطينية  العمل  �ضوق  اأو�ضاع 

ينبغي اأن يثري قلقًا بالغًا لدى جميع املعنيني، ومن 

الوا�ضح اأن غياب الفر�س املتاحة لل�ضباب ي�ضيبهم 

بالإحباط والياأ�س.« 

ب�ضكل خا�س  توؤثر  البطالة  معدلت  ان  واأ�ضاف 

البطالة  اإذ تقرتب معدلت  وال�ضباب،  الن�ضاء  على 

املائة،  يف   50 من  حالّيًا  الفل�ضطينيات  الن�ضاء  بني 

كما اأن معدلت البطالة لدى ال�ضباب لي�ضت اأف�ضل 

واح��دًا من بني كل  اأن  الى  واأ�ضار  بكثري،  من ذلك 

اثنني من ال�ضباب عاطل عن العمل يف غزة، ونحو 

العمل،  عن  عاطالت  الن�ضائية  العاملة  القوة  ثلثي 

وقد �ضّل احل�ضار جّل الن�ضاط القت�ضادي، وتراجع 

دخل الفرد عن امل�ضتويات التي كانت �ضائدة مطلع 

اأن  التقرير  وذك��ر  الع�ضرين،  ال��ق��رن  ت�ضعينيات 

�ضوق  من  اخلارجني  الفل�ضطينيني  اأع��داد  ازدي��اد 

اليد العاملة، وال�ضباب بوجه خا�س، مل يعد مفاجئًا 

علمًا  العمل،  فر�س  يف  احل��اد  النق�س  �ضوء  يف 

الأرا�ضي  العاملة يف  القوى  امل�ضاركة يف  باأن معدل 

الفل�ضطينية املحتلة هو من بني الأدنى يف العامل. 

على  املفرو�ضة  العديدة  القيود  التقرير  وتناول 

الإ�ضرائيلي  الحتالل  بفعل  القت�ضادي  الن�ضاط 

ويظل  ال�ضرقية،  القد�س  فيها  مبا  الغربية،  لل�ضفة 

الفل�ضطينيون فعلّيًا غري قادرين على دخول معظم 

بالتو�ضع،  اآخذ  امل�ضتوطنات  وبناء  املحتلة،  الأر�س 

ال�ضفة  باقي  عن  معزولة  ال�ضرقية  القد�س  وتبقى 

الغربية بح�ضب التقرير.      
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الدكتور رجائي املعشر نائب رئيس الوزراء 
يلتقي رؤساء النقابات العمالية

جمل�س  رئي�س  نائب  املع�ضر  رجائي  الدكتور  اأك��د 

العمالية  النقابات  روؤ���ض��اء  مع  لقائه  خ��الل  ال���وزراء 

يف مبنى رئا�ضة ال��وزراء يوم الإثنني املوافق 6 / 8 / 

وزير  كناكرية  الدين  عز  الدكتور  وبح�ضور   ،2018

وزارة  ع��ام  اأم��ني  خليفات  ه��اين  واملهند�س  املالية، 

الفعاليات  مع  احل��وار  فتحت  احلكومة  ب��اأن  العمل، 

م�ضروع  ملناق�ضة  املدين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  املختلفة 

قانون عادل يراعي م�ضلحة جميع الأطراف، ويعالج 

محاور  اأرب��ع��ة  هناك  ب��اأن  وق��ال  ال�ضريبي،  التهرب 

ال�ضريبي،  التهرب  وهي:  القانون،  يت�ضمنها  رئي�ضة 

وتقدير  ال�ضريبية،  والإدارة  ال�ضريبي،  والتجنب 

العبء ال�ضريبي والن�ضب املختلفة؛ وطلب نائب رئي�س 

على  اإبداء مالحظاتهم  النقابات  روؤ�ضاء  من  الوزراء 

يتميز  احل��ايل  القانون  اأن  ال��ى  م�ضريًا  املحاور  ه��ذه 

بعدم العدالة، وب�ضكل خا�س يف �ضريبة املبيعات التي 

• املع�شر يوؤكد على �شرورة  اإعادة  النظر بهيكلة 	

ال�شريبة ومحاربة التهرب ال�شريبي

• تهدف 	 احلكومة  ب���اأن  ي��وؤك��د  املع�شر  ال��دك��ت��ور 

م���ن احل�����وار م���ع م��وؤ���ش�����ش��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 

ال��و���ش��ول ال��ى ق��ان��ون ع���ادل ي��راع��ي م�شلحة 

كافة الأطراف

• القانون 	 م��راع��اة  “�شرورة  امل��ع��اي��ط��ة:  م���ازن 

لذوي الدخول املتدنية وخا�شة العمال وعدم 

قيا�شهم بالعاملني يف القطاعات الأخرى”

• هي 	 “ال�شريبة  ال���ع���ام���ة:  ال��ن��ق��اب��ة  رئ��ي�����س 

ال��و���ش��ي��ل��ة الأ���ش��ه��ل ل��ل��ح��ك��وم��ة م��ن اأج����ل �شد 

العجز املزمن يف موازناتها ال�شنوية”
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ت�ضاوي بني الأغنياء والفقراء. 

من جانبه، ثّمن رئي�س اإحتاد عام نقابات العمال 

مازن املعايطة التوجه ملعاجلة الأو�ضاع القت�ضادية، 

واأثنى على خطوة احلكومة يف احلوار لتعديل قانون 

ومعاجلة  عادل،  ب�ضكل  �ضياغته  واإع��ادة  ال�ضريبة، 

التهرب ال�ضريبي، ومتكني القانون مطالبًا مبراعاة 

وع��دم  ال��ع��م��ال،  وخ��ا���ض��ة  املتدنية،  ال��دخ��ول  ذوي 

قيا�ضها باأجور العاملني يف القطاعات الأخرى.  

مداخلة الدكتور حيدر ر�شيد يف الجتماع :

رئي�س  ر�ضيد  حيدر  الدكتور  ثّمن  جانبه،  م��ن 

النقابة توجه احلكومة للحوار مع موؤ�ض�ضات املجتمع 

املدين حول م�ضروع قانون �ضريبة الدخل بعد حركة 

وخالل  باأنه  وقال  الكبرية،  اجلماهريية  الحتجاج 

�ضنوات طويلة تتم مثل هذه اللقاءات بني م�ضوؤولني 

مختلفني وبني قادة احلركة النقابية، ولكنها ب�ضكل 

عام لقاءات بروتوكولية ل تنتج �ضيئًا؛ موؤكدًا تفاوؤله 

الدكتور  يتولها  التي  احلالية  الجتماعات  بنتائج 

وع��دد  ونائبه  ال����وزراء  رئي�س  لأن  وذل��ك  املع�ضر، 

يحملون  اأنهم  يفرت�س  ال��وزراء  جمل�س  اأع�ضاء  من 

واإ�ضالح  الف�ضاد  ملحاربة  وحقيقية  جادة  اجندات 

مل  ال�ضابقة  احلكومات  ان  واأّكد  املرتدية،  الأو�ضاع 

ال�ضريبية؛  اجلباية  ال��ى  تلجاأ  اأن  من  اأ�ضهل  جتد 

من اأجل �ضد العجز املتفاقم واملزمن يف موازناتها، 

الأمر  نف�ضها  احلكومات  م�ضوؤوليته  تتحمل  وال��ذي 

الذي اأو�ضل ظهر املواطن الى احلائط. 

وقال باأن املحاور الأربعة التي طرحها نائب رئي�س 

معها  تعامل  واإذا  وجادة،  الوزراء هي محاور هامة 

الوطن  م�ضلحة  تاأخذ  مو�ضوعية  بطريقة  القانون 

بداية  يكون  اأن  ميكن  القانون  هذا  فاإن  واملواطن، 

الإ�ضالح يف هذا اجلانب؛ لأن التهرب ال�ضريبي يف 

البالد و�ضل الى حدود مدمرة يّقدر بع�س امل�ضوؤولني 

باأنها قد ت�ضل الى حوايل مليار دينار �ضنويًا، ولأن 

ف��اإن  املوؤ�ض�ضات  م��ن  العديد  يف  مع�ضع�س  الف�ضاد 

التهرب ومخالفة القانون جتري ب�ضكل ممنهج، ومن 

يجيزون  الذي  والأ�ضخا�س  املكاتب  ع�ضرات  خالل 

ميزانيات مئات الأ�ضخا�س وال�ضركات بدون الطالع 

احلايل  القانون  ب��اأن  املجال  ه��ذا  يف  واأّك��د  عليها، 

يت�ضمن اأحكامًا ملكافحة التهرب ال�ضريبي والف�ضاد، 

ولكن امل�ضكلة لي�ضت يف الن�ضو�س القانونية فقط بل 

يف اجلدية بتطبيق هذه الن�ضو�س؛ لأن عدم اجلدية 

هو الف�ضاد بعينه وهذا هو الذي ي�ضجع على التهرب.

ب��رن��ام��ج احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة ملالحقة     وح���ول 

الفا�ضدين والت�ضدي لكافة اأ�ضكاله قال رئي�س النقابة 

العامة باأن ذلك يتطلب توفر عدد من املو�ضفات يف 

اأداء احلكومة و�ضخو�ضها امل�ضوؤولني ب�ضكل اأ�ضا�ضي، 

ملحاربة  احلقيقية  الإرادة  ه��ي  املوا�ضفات  وه��ذه 

اأمام  �ضلب  ب�ضكل  الوقوف  على  والقدرة  الف�ضاد، 

وهذا   - وثالثها  احلكومة،  عمل  عرقلة  م��ح��اولت 

�ضيء اأ�ضا�ضي - الإدارة التنفيذية التي تتولى عملية 

ال�ضلطة  بها  واأق�ضد  الف�ضاد،  ومحاربة  الت�ضحيح 

التنفيذية؛ اأي احلكومة التي يقودها وفيها عنا�ضر 

العديد من  ل خالف على نزاهتها وجديتها، ولكن 

مررت  �ضابقة  حكومات  يف  اأع�ضاء  كانوا  اأع�ضائها 

اأو�ضلت  التي  والإج����راءات  ال��ق��رارات  من  العديد 

البالد الى ما هي عليه الآن من خاللها.      

27 م��ج��ل��ة ال��ح��وار27



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

eKJB-Nakahat cover.pdf   1   8/14/17   11:01 AM



بخصوص  ب��ي��ان��ًا  ي��ص��در  األردن  ع��م��ال  ل��ن��ق��اب��ات  ال��ع��ام  اإلت���ح���اد 
زي�������ادة ن���ق���اب���ة األط����ب����اء ل����أج����ور ال��ط��ب��ي��ة ع���ل���ى امل���واط���ن���ني

اأ�شدر الإحتاد العام لنقابات 

يوم  وذل��ك  بياناً  الأردن  عمال 

 2018/8/18 امل���واف���ق  ال�����ش��ب��ت 

بخ�شو�س زيادة الأجور الطبية 

نقابة  قبل  من  املواطنني  على 

الأطباء، وتالياً ن�س البيان:

»ل��ق��د ت��اب��ع الإحت�����اد ال��ع��ام 

لنقابات عمال الأردن والنقابات 

من  مبزيد  فيه  الأع�ضاء   17 ال� 

القلق ما قامت به نقابة الأطباء 

م��وؤخ��رًا من زي��ادة غري م��رّبرة، 

ورف����ع غ���ري م���درو����س ل��الأج��ور 

فيه  ي���ع���اين  وق����ت  يف  ال��ط��ب��ي��ة 

�ضعوبات  من  الأردين  املواطن 

م��ال��ي��ة وظ������روف اق��ت�����ض��ادي��ة 

�ضعبة. 

وي�����ض��ت��غ��رب الإحت�������اد ه��ذه 

الأطباء  نقابة  لدى  الزدواجية 

احل��راك  راأ���س  على  كانت  التي 

ال�����ض��ع��ب��ي وال���وط���ن���ي رف�����ض��ًا 

ال�ضابق  الدخل  �ضريبة  لقانون 

القت�ضادية  بالأو�ضاع  وتنديدًا 

ذات  مت���ار����س  والآن  ل��ل��ب��الد، 

هذه  تفاقم  يف  وت�ضاهم  ال��دور 

ال�ضعبة،  وال��ظ��روف  الأو���ض��اع 

الوطن  بق�ضايا  مبكيالني  وتكيل 

واملواطن. 

املطلق  رف�ضه  الإحتاد  ويوؤكد 

لهذه الإجراءات التي مل ُتراعي 

واأحواله،  املجتمع  ظ��روف  فيها 

وكان الأولى بالنقابة الوقوف يف 

طليعة من يخفف معاناة النا�س 

على  عبئًا  تكون  اأن  ل  اليومية، 

ودخولهم  امل��واط��ن��ني  م��ق��درات 

املتوا�ضعة. 

باعتباره  الإحت��اد  يعرب  كما 

املجتمع  ���ض��رائ��ح  لأك���رب  مم��ث��اًل 

ال��ق��رارات  لهذه  معار�ضته  عن 

التي تخلو من احل�س بامل�ضوؤولية 

والإن�ضانية، وتقوم على امل�ضالح 

اأم��را���س  ح�ضاب  على  ال��ذات��ي��ة 

الآخرين واآلمهم، متطلعني الى 

اأن تعيد النقابة النظر بقرارها 

الدرا�ضة  من  خال  الذي  الظامل 

ال���واق���ع���ي���ة ل����ظ����روف ال��ن��ا���س 

واأو�ضاعهم املعي�ضية، ومطالبني 

الالئحة  لهذه  الفوري  بالإلغاء 

�ضفعة  مب��ث��اب��ة  ���ض��ت��ك��ون  وال��ت��ي 

لها  يتعر�س  جديدة  اقت�ضادية 

املواطن. 

ياأمل  ك��ان  الإحت����اد  اإن  كما 

ب���اأن ت��ق��وم ال��ن��ق��اب��ة مب��ب��ادرات 

اإن�ضانية من �ضاأنها التخفيف من 

قبل  القت�ضادية  املواطن  اآلم 

املر�ضية،  اآلمهم  من  التخفيف 

يف  واإمن��وذج��ًا  ق��دوة  تكون  واأن 

الرثاء  يف  ل  الآخرين  م�ضاعدة 

ع��ل��ى ح�����ض��اب ج��ي��وب ال��ف��ق��راء 

وامل�ضت�ضعفني، وبغ�س النظر عن 

العتماد  مت  التي  امل���ربرات  كل 

ومهما  الإج���راء،  هذا  يف  عليها 

ك��ان��ت ق��وي��ة وم��ن��ط��ق��ي��ة ف��اإن��ه��ا 

�ضت�ضبح �ضعيفة جدًا امام اّنات 

املر�ضى و�ضرخات اأطفالهم.«    
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ات�����ف�����اق�����ات ج���م���اع���ي���ة ت���وق���ع���ه���ا ال����ن����ق����اب����ة ال���ع���ام���ة
وال���������ورق وال����ت����ص����وي����ر  ال����ط����ب����اع����ة  يف  ل���ل���ع���ام���ل���ني   

العامة  ال��ن��ق��اب��ة  وقعتها  جماعية  ات��ف��اق��ات  ث���الث 

للعاملني يف الطباعة والت�شوير والورق مع ثالث من 

ال�شركات العاملة يف القطاع ح�شل مبوجبها العاملون 

يف هذه ال�شركات على تعديالت وزي��ادات يف اأجورهم، 

وحت�شني اأو�شاعهم ومنحهم مزيداً من احلقوق. 

ال�ضركة  مع  اتفاقًا  النقابة  وقعت  الأول  التفاق  يف 

وقد  القزعة،  ع�ضام  ال�ضيد  وميثلها  للطباعة  املتميزة 

الراتب  على  �ضنوية  زي��ادة  منح  على  فيها  الت��ف��اق  مت 

تاريخ 2017/12/31  قبل  تعيينه  لكل من مت  الأ�ضا�ضي 

على اأن ت�ضري هذه التعديالت اعتبارًا من 2018/4/1، 

وقد وقع التفاق عن النقابة ال�ضيد محمد الزعبي رئي�س 

النقابة العامة. 

كما وقعت النقابة اتفاقًا مع جمموعة من ال�ضركات 

ل�ضناعة  والكينا  ال�ضحي،  الورق  ل�ضناعة  فاين  وهي: 

ال�ضحي،  ال��ورق  ل�ضناعة  وال�ضنوبر  ال�ضحي،  ال��ورق 

وال�ضركة املثالية للطباعة وال�ضركة املتخ�ض�ضة ل�ضناعة 

م�ضتلزمات املنتجات ال�ضحية، حيث مثل هذه ال�ضركات 

يف التوقيع على التفاق ال�ضيد ماجد ح�ضن مدير اإدارة 

كل من  النقابة  ووقعها عن  الأردن،   / الب�ضرية  الطاقة 

ال�ضيد محمد الزعبي رئي�س النقابة العامة، وعامر ذيب 

نائب رئي�س النقابة، وليلى عفانة رئي�ضة جلنة املراأة يف 

النقابة، وقد ت�ضمن التفاق منح زيادات على الرواتب 

للعاملني امل�ضتحقني يف ال�ضركات املذكورة وذلك اعتبارا 

من 2018/4/1، وذلك ح�ضب الدرجات وتاريخ التعيني 

على اأن حت�ضب الزيادة ال�ضنوية للم�ضتحقني مبعدل %3 

الأدنى  يكون احلد  اأن  مع �ضمان  الأ�ضا�ضي  الراتب  من 

ت�ضري  اأن  على  �ضهرّيًا  دينارًا   )15( ال�ضنوية  للزيادة 

اتفق  كما   ،2018/4/1 م��ن  اعتبارا  الت��ف��اق  اأح��ك��ام 

الطرفان على اأهمية املتابعة امل�ضتمرة لعقد الجتماعات 

العمال  ل��دى  ي�ضتجد  ما  كل  لدرا�ضة  وذل��ك  ال��دوري��ة، 

وال�ضركة، وللنظر يف التح�ضني امل�ضتمر لظروف العاملني 

ونتائج الأعمال يف ال�ضركات املذكورة. 

اآخر، وقعت النقابة اتفاقًا ثالثًا مع �ضركة  يف جانب 

على  التوقيع  يف  ومثلها  والتغليف  التعبئة  مواد  م�ضانع 

اليا�س  حبيب  با�ضم  املهند�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الت��ف��اق 

�ضبانخ، ومثل النقابة ال�ضيد محمد الزعبي رئي�س النقابة 

العامة، حيث وافقت ال�ضركة على منح زيادة يف الرواتب 

ح�ضب  امل�ضتحقني  للعاملني   2018/4/1 من  اعتبارا 

وقد  تعيينهم،  وتاريخ  ودرجاتهم  العاملني  هوؤلء  فئات 

وافقت ال�ضركة على ان تكون الزيادة بن�ضبة 3%، ول تقل 

تعيينهم قبل 2017/10/1  عن )18( دينارًا ملن جرى 

هذا  بنود  ت�ضري  اأن  على  العاملني  من  مختلفة  لفئات 

التفاق اعتباراً من 2018/4/1.     
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مكاسب وحقوق جديدة للعاملني يف شركة االلبان الدنماركية األردنية

بعد إعان اإلضراب العاملون يف شركة دار الدواء يحصلون على عاوة غاء معيشة

ح�����ض��ل ال��ع��ام��ل��ون يف ���ض��رك��ة الل��ب��ان 

الدمناركية الأردنية على مكا�ضب جديدة من 

النقابة  وقعته  الذي  اجلماعي  التفاق  خالل 

مع  الغذائية  ال�ضناعات  يف  للعاملني  العامة 

اإدارة ال�ضركة وقد ت�ضمن التفاق الذي وقعه 

ال�ضيد  امل��دي��ري��ن  هيئة  رئي�س  ال�ضركة  ع��ن 

احمد  ال�ضيد  النقابة  وع��ن  احل���وراين  عمر 

وال�ضيد  العامة  النقابة  رئي�س  خ�ضرا  اأب��و 

يف  النقابية  اللجنة  رئي�س  بدران  فايز  فادي 

اأمني  امل�ضري  ح�ضن  جمال  وال�ضيد  ال�ضركة 

�ضر اللجنة النقابية يف ال�ضركة، حيث ت�ضمن 

التفاق البنود التالية: 

لكافة  املعي�ضة خم�ضة دنانري  زيادة غالء 

العاملني الذين م�ضى على خدمتهم �ضنة يف 

.2017/12/31

الزيادة ال�ضنوية:

دنانري  خم�ضة  م��ق��داره��ا  زي���ادة  �ضرف 

للذين م�ضى على خدمتهم �ضنة وحتى ثالث 

�ضنوات.

دنانري  ع�ضرة  م��ق��داره��ا  زي���ادة  ���ض��رف 

للذين تزيد خدمتهم عن ثالث �ضنوات وحتى 

ع�ضر �ضنوات.

ع�ضر  خم�ضة  مقدارها  زي��ادة  �ضرف  ج. 

دينار للذين تزيد خدمتهم عن ع�ضر �ضنوات 

وحتى خم�ضة ع�ضر �ضنة.

د. �ضرف زيادة مقدارها ع�ضرون دينارًا 

للذين جتاوزت فرتة عملهم خم�ضة ع�ضر �ضنة 

وما فوق.

لكافة  دي��ن��ارًا  خم�ضون  م��ك��اف��اأة  ���ض��رف 

العاملني يف ال�ضركة ممن اأمتوا فرتة التجربة 

راتب  مع  ت�ضرف  �ضهور(  )ثالثة  القانونية 

�ضهر كانون الثاين 2018.

ح�ضل العاملون يف �ضركة دار الدواء 

غالء  ع��الوة  على  وال�ضتثمار  للتنمية 

ت�ضرف  دي��ن��ار   )30( ب��واق��ع  معي�ضة 

اعتبارًا من 2018/8/1، وقد جاء ذلك 

بني  توقيعه  مت  ال��ذي  التفاق  خالل  من 

اخلدمات  يف  للعاملني  العامة  النقابة 

وذل���ك  ال�����ض��رك��ة،  واإدارة  ال�����ض��ح��ي��ة 

العاملون،  نفذه  ال��ذي  الإ���ض��راب  بعد 

ب��ع��د تدخل  اإن���ه���اء الإ����ض���راب  وق���د مت 

والتنمية  العمل  جلنة  واأع�ضاء  رئي�س 

النواب  جمل�س  يف  وال�ضكان  الجتماعية 

ووزارة العمل الأمر الذي اأدى الى توقيع 

التفاق. 

نيابة  وق��ع��ه  ال���ذي  الت��ف��اق  ت�ضمن   

عن ال�ضركة ال�ضيد خالد الكردي املدير 

غامن  محمد  ال�ضيد  النقابة  وعن  العام، 

خالد  النائب  وقعه  كما  النقابة،  رئي�س 

الفناط�ضة رئي�س جلنة العمل يف جمل�س 

نائب  رم�ضان  خالد  وال�ضيد  ال��ن��واب، 

الأع�ضاء  من  اآخر  وعدد  اللجنة،  رئي�س 

البنود التالية: 

الإ���ض��راب،  باإلغاء  العاملني  يلتزم 

العودة  وعدم  ف��ورًا،  العمل  الى  والعودة 

الى الإ�ضراب م�ضتقباًل.

للتنمية  ال����دواء  دار  �ضركة  تلتزم 

وال���ض��ت��ث��م��ار ب�����ض��رف م��ب��ل��غ ث��الث��ني 

من  اعتبارًا  معي�ضة  غالء  عالوة  دينارًا 

 .2018/8/1

للتنمية  ال����دواء  دار  �ضركة  تلتزم 

اإج���راء  اأي  ب��ع��دم ات��خ��اذ  وال���ض��ت��ث��م��ار 

خ�ضم  اأو  عقوبة  اأي  توجيه  اأو  تاأديبي، 

لأي عامل على خلفية الإ�ضراب. 

�ضبت  يومي  ب��دوام  العاملني  يتعهد 

اإن��ه��اء  خلفية  على  مقابل  دون  جم��ان��ًا 

الإ�ضراب. 

رعاية  التفاقية حتت  توقيع هذه  مت 

والتنمية  العمل  جلنة  واأع�ضاء  رئي�س 

والجتماعية وال�ضكان يف جمل�س النواب 

التفاقية  ه��ذه  وت�ضري  العمل،  ووزارة 

اعتبارًا من تاريخ 2018/7/26. 
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 تهنئة ودعوة
الطلبة كافة  النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة تهنيء

، وبهذه عامراً بالنجاحتقبالً الناجحين في امتحان الثانوية العامة وذويهم وتتمنى لهم مس
المنتسبين للناجحين من أبناء  خاصة توفر خصوماتعن  النقابة العامة تعلنالمناسبة 

 التالية: الخاصةوالكليات في الجامعات  رسوم الساعات المعتمدةعلى  للنقابة
 )البكالوريوس / الماجستير( عمان األهليةجامعة  -
 )صباحي / مسائي( – )البكالوريوس / الماجستير( عمان العربيةجامعة  -
 فيالدلفياجامعة  -
 جامعة الشرق األوسط -
 الزيتونةجامعة  -
 اإلسراءجامعة  -
 الزرقاء الخاصةجامعة  -
 جامعة جرش -
 جامعة اربد األهلية -
 الخوارزميكلية  -

في  مقر النقابة العامةمراجعة  الخصوماتالستفادة من هذه افعلى من يرغب ب
 .(9الشميساني، شارع مطلق شاهر الحديد، عمارة رقم )

  :أرقام اتصال النقابة العامة االتصال على ، يرجىالستفسارل
  ( 065561709) هاتف رقم:   -
 (0791478143) رقم: موبايل -



ا�سرتاحة

ق�ضر اإ�ضتان نور الإميان اأكرب بيت يف العامل هو املكان اأو الق�ضر 

مقر حكومته  وهو  بلقيه،  بروناي ح�ضن  ال�ضلطان  فيه  يقيم  الذي 

املهند�س  لبنائه  وخطط  عهده،  يف  الق�ضر  هذا  بني  اإذ  بروناي، 

الفلبيني لياندرو لوك�ضني اخلام�س، يف حني اأّن املهند�س خوان �ضو 

�ضمم املناطق الداخلية فيه، وقد مّت متويله من �ضركة الإن�ضاءات 

نهي بناوؤه يف عام 1984م، علمًا اأن 
ُ
الفلبينية اآيال الدولية، حيث اأ

تكلفته بلغت حوايل 1.4 مليار دولر، حيث يقع على �ضفاف نهر 

اإلى العا�ضمة بروناي، ويكون  بروناي، وميتد نحو اجلنوب لي�ضل 

بذلك يف و�ضط مدينة بندر �ضري بكاوان بني الأ�ضجار التي زادت 

من جمال منظره، علمًا اأّنه ي�ضنف على اأّنه اأكرب بيت يف العامل، 

 ADVERTISING اأك��رث.  عليه  �ضنعرفكم  املقال  هذا  ويف 

 inRead invented by Teads
يبلغ ال�ضلطان بروناي ح�ضن بلقيه من العمر حوايل 61 عامًا، 

وي�ضّنف من بني اأكرث اأثرياء العامل، اإذ اإّن ثروته تتجاوز 33 مليار 

دولر، حيث تزداد ثروته مبقدار 90 يورو كّل دقيقة ون�ضف، وهو 

وجمعًا  للمال،  وحّبًا  بذخًا،  واأكرثهم  ال��دول،  روؤ�ضاء  اأغنى  من 

�ضيء،  كّل  يف  والأملا�س  الذهب  على  واعتمادًا  النفي�ضة،  للجواهر 

حتى اأّنه ياأكل من مالعق م�ضنوعة من الذهب.

بني الق�ضر على م�ضاحة تبلغ 2152782 قدمًا مربعًا، اأي حوايل 

مزّين  هو  ما  منها  غرفة،   1788 من  يتكون  حيث  200000م2، 

بالذهب والأملا�س، علمًا اأّن هذه الغرف حتتوي على ما يقارب 650 

لوحة فنية، اأرخ�س هذه اللوحات ل تقل عن 150.000 األف يورو، 

ت�ضتوعب حوايل  التي  املاأدبة  قاعة  اإلى  اإ�ضافًة  ومن 257 حمامًا، 

5000 �ضيف، اإ�ضافًة اإلى بهو احتفالت ي�ضتوعب 4000 �ضخ�س، 

اأي�ضًا على  كما يوجد فيه م�ضجد ي�ضتوعب 1500 م�ضٍل، ويحتوي 

ول  �ضيارات،   110 يت�ضع حلوايل  ال�ضيارات، حيث  لت�ضليح  مراآب 

بد من الإ�ضارة اإلى اأن ال�ضلطان ميلك عددًا هائاًل من ال�ضيارات 

فريدة  �ضيارة   5000 ح��وايل  اإل��ى  عددها  ي�ضل  اأنواعها  مبختلف 

ومالعب  لل�ضباحة،  حمامات   5 فيه  اأن  كما  ون���ادرة،  نوعها  من 

غولف، واإ�ضطبالت، اإ�ضافًة اإلى مدينة مالهي فيها جميع الألعاب 

الرتفيهية والفخمة، ونظرًا لكرب حجمه، فاإّن فيه حوايل 44 �ضلمًا، 

و18 م�ضعدًا، كما ي�ضيئه حوايل 564، 51،000 م�ضباح كهربائي. 

لكل  ي�ضتخدم  كما  لل�ضلطان،  �ضخ�ضيًا  �ضكنًا  الق�ضر  يعترب 

مكتب  ي�ضم  اأّن��ه  علمًا  بروناي،  حلكومة  التابعة  الدولة  وظائف 

رئي�س الوزراء، وفيه مقر حكومة بروناي، كما يحتوي على غرفة 

اأعياد  مثل:  املتعددة،  الر�ضمية  للمنا�ضبات  ت�ضتخدم  التي  العر�س 

امليالد، اأو اإعالن ويل عهد، اأو ا�ضتثمار �ضنوي، ول بّد من الإ�ضارة 

للنا�س يف الأعياد فقط كعيد الفطر،  اأبوابه  اأّن الق�ضر يفتح  اإلى 

حيث يحتاج الزائر اإلى يوم كامل ليتفقد كل غرف الق�ضر ومبعدل 

ن�ضف دقيقة لكل غرفة.

أكرب بيت يف العالم
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العدد
أضخم كائن

 على األرض بقلب يزن 220 كلغ

�ضوف يتم بعد اأيام الك�ضف عن كائن يعد الأكرب 

حجمًا على �ضطح الأر�س، حيث اكت�ضف علماء الآثار 

على  ع��ام  مليون   100 قبل  عا�س  لدينا�ضور  بقايا 

قلبه  اإن  حيث  والأ�ضخم،  الأكرب  كعمالقها  الأر���س 

كان بارتفاع مرتين ووزن 3 اأ�ضخا�س جمتمعني، اأي 

وزن  اأن  وجدوا  ذلك  وفوق  كيلوغرامًا،   220 تقريبًا 

بع�س عظامه ن�ضف طن واأكرث.

ي�����ض��ن��ف ال���دي���ن���ا����ض���ور امل��ك��ت�����ض��ف ب���اأن���ه من 

نوع Titanosaur، وقد مت العثور على حفريات 

املحيط  ب��ني  الأرجنتيني  اجل��ن��وب  يف  الدينا�ضور 

الأطل�ضي وجبال الأنديز، حيث وجدوا 220 قطعة من 

وكان   ،Chubutمحافظة يف  الأحفورية  عظامه 

اأكرث من  ووزن��ه  م��رتًا،  وارتفاعه 21  طوله 37 مرتًا 

اأي 70 طنًا  اإفريقّيًا جمتمعة،  اأ�ضخم 14 فياًل  وزن 

ال�ضابق  الطبا�ضريي،  الع�ضر  الأقل، وعا�س يف  على 

لرتطام كويكب �ضخم يف حيث وهي املك�ضيك الآن، 

وبارتطامه حدثت كارثة مناخية وجغرافية انقر�ضت 

العمالقة  وكائناتها  الأر���س  دينا�ضورات  كل  معها 

قبل 60 مليون �ضنة، وت�ضببت بان�ضقاق قارة عمالقة 

واأ�ضبحا  ال�ضنني،  ماليني  عرب  تباعدا  ن�ضفني  اإلى 

معروفني حاليًا با�ضمي اإفريقيا واأمريكا.

ومن �ضمن ما عرثوا عليه من بقاياه الأحفورية، 

من  واأخ��رى  الطويل،  ذيله  فقرات  من  عظام  كانت 

الرقبة والظهر، ومتحجرات من الأطراف، وا�ضتدلوا 

اآك��اًل  “فان” وك��ان  �ضيارة  بحجم  ك��ان  راأ���ض��ه  ب��اأن 

للنبات، ووجدوا يف املنطقة نف�ضها التي عرثوا فيها 

و�ضر�ضًا  �ضنًّا   80 من  اأكرث  الأحفورية،  بقاياه  على 

باأنها  فا�ضتنتجوا  للحوم،  اآكلة  اأخرى  لدينا�ضورات 

التهمت حلمه بعد موته ل�ضبب غري معروف.
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President of GTUBIAE congratulates 
the new Director of Professionals and 

Managers at UNI Global Union
Dr. Haider Rashid, 

President of the General 
Trade Union, sent a 
congratulations message 
to Mr. Alex Hoggback, 
the new Director of 
Professionals and 
Managers at UNI Global 
Union, where he said: “ I 
wish to congratulate you 
on your new appointment 
as the new Director of UNI 
Professionals & Managers 
and I take this opportunity 
to look forward in working 
closely with you and 
strengthen the cooperation 
between our Trade 
Union and UNI Global 
Union Professionals and 
Managers. 

Congratulations again 

on your appointment and 
wish you every success in 
your new duties. “

On the other hand, 
Mr. Alex Hoggback, 
responded to the 
congratulations message 
and expressed his sincere 
thanks to the good wishes 
included in the message, 
stressing that it is an 
exciting opportunity to 
further develop the P&M 
sector globally and in the 
Middle East. 



President of GTUBIAE stresses that unemployment is the result of 
political and economic policies adopted by previous governments.
Dr. Mustafa Al-Hamarna, President of 

the Economic and Social Council (ESC), 
invited a number of specialists and experts 
to attend the consultative meeting held 
on 17/7/2018 at the Kempinski Hotel in 
Amman to review the labor market. 

In addition to Dr. Haidar Rashid, 
President of GTUBIAE, the meeting was 
attended by a number of representatives of 
GFJTU, stakeholders and specialists in the 
labor market issues, headed by Dr. Sawsan 
Al-Majali, Chairperson of the Labor and 
Social Development Committee of the 
Senate, Adnan Abu Ragheb, President 
of the Jordan Chamber of Commerce, 
Haytham Al-Khasawneh, GM of ETVET 
, Dr. Ghassan Abu Yaghi, Former GM of 
ETVET, and representatives of a number of 
private institutions, projects, associations, 
employers and those interested in the 
labor market issues.

The thirty-paper report, which was 
discussed by the participants in the 
meeting, entitled “The reality of the 
labor market” included conclusions, 
policy options, recommendations and 
expectations. 

• Comments of Dr. Haider Rashid in the 
meeting:

- Unemployment has many reasons which 
include: strategic reasons accumulated 

over time, such as the education policy, 
the population policy, the country’s policy 
in dealing with neighboring countries, the 
border issue, and the most importantly the 
economic policy. 

- Solving the problem of unemployment 
or at least reducing it requires two 
things, first is changing the policy of 
the economic and political approach; 
and secondly is that the governmental 
real determination and will to solve the 
problem of unemployment, in addition to 
other problems.

- It is known that Jordan is affected, in 
terms of the labor market; by a number 
of external factors such as indebtedness, 
dependency and trade relations. 

- The most important point is to deal 
with this issue from the political economy 
point of view. 

The General Federation of Jordanian Trade Unions (GFJTU) participates in the 
Economic and Social Council’s consultative meeting to review the labor market. 
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Deputy Prime Minister, Dr. Rajai Muasher Meets 
with The Heads of Trade Unions. 

Dr. Rajai al-Muasher, Deputy Prime 
Minister met with the heads of the trade 
unions in the prime minister’s office, in 
presence of Finance Minister and labour 
Ministry Secretary General Hani Khleifat, 
on Monday 6/8/2018. 

Deputy Prime Minister stressed that the 
government has opened a dialogue with 
various civil society organizations to discuss 
the draft of income tax law to reach a fair 
law that addresses tax evasion and improves 
tax management. 

Dr. Muasher said that there are four main 
axes in the law: tax evasion, tax avoidance, 
tax administration and tax burden assessment. 

The trade unions heads made their 
comments on these axes, pointing out that the 
current law is characterized by unfairness, 
especially the sales tax that equalizes 
between the rich and the poor. 

President of the General Federation of 
Jordanian Trade Unions (GFJTU), Mazen Al-
Maaytah, hailed the government’s measure 
to conduct a dialogue to amend the income 
tax law, reformulate it in a fair manner and 
address tax evasion. 

He also remarked that the it must take into 
consideration low income people, especially 

workers. 
President of GTUBIAE, Dr. Haider 

Rashid, praised the government’s approach 
to dialogue with civil society organizations 
on the income tax law draft. 

He said he was optimistic about the 
results of the current meetings, because the 
Prime Minister and his deputy and a number 
of cabinet members have serious and real 
agendas to fight corruption and reform. 

President of GTUBIAE stressed that 
previous governments did not find a way 
easier than to resort to tax collection in 
order to deal with the chronic deficit in 
budget, which is the responsibility of the 
governments themselves.

Dr. Rashid said that the four axes raised 
by the Deputy Prime Minister are important 
and serious, and if the law deals with them 
in an objective manner; that takes into 
consideration the interest of the country and 
the citizen, it can be the beginning of a reform 
in this regard because the tax evasion has 
reached to a destructive point in the country. 
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The Union Network 
International (UNI) held its 
fifth congress in Liverpool, 
England, during the period 
17-20 June 2018. 

The Conference which 
was held under the theme 
“Making It Happen”, 
and attended by (500) 
participants representing 
(460) union organizations - 
including our trade union - 
from (111) countries; noted 
that the event coincided with 
the occasion of the 150th 
anniversary of the First 
Conference of the British 
Trade Unions, the right to 
vote in the United Kingdom, 
as well as the centennial of 
the birth of African leader 
Nelson Mandela.

The meeting of the 
Women’s Committee in 
(UNI) was followed by the 
World Women’s Conference, 
the meeting of the 
Administrative Committee 
and the meeting of the 
Executive Office. 

In addition to Former 
President of Republic of 
Brazil, Dilma Rousseff, 
who was the guest of 
honor, the conference was, 
also; attended by a number 
of international guests, 
including Jeremy Corbyn, 
leader of the British Labor 

Party, Guy Ryder, ILO 
Director General, and the 
American Opposition Leader 
William Barber. 

All attendants agreed 
to condemn the cowardly 
policies of US President 
Trump and the biased role of 
USA in various parts of the 
world, especially with regard 
to the Palestinian issue, and 
adoption of what is known 
as the “deal of the century”, 
which means the liquidation 
of the Palestinian issue; and 
the pressure exerted by the 
United States to the parties 
concerned for approval.

By the end, the Conference 
approved the decision of the 
former Executive Office to 
elect Christy Hoffman as the 
new Secretary General of 
the Federation for the next 
2018-2022 session, instead 
of Philip Jennings, who has 
reached legal age and has 
been active in more than 

three sessions.
The congress also elected 

the Argentine trade unionist 
Ruben Cortina, who held 
the position of President of 
the International Federation 
of Trade Unions of South 
America; as the new head 
of (UNI), a trade unionist 
with a long history of trade 
unionism and nationalism 
in Argentina and who was 
arrested more than once 
during his trade union 
struggle.

On the other hand, speeches 
of guests and participants 
included a clear solidarity 
with the Palestinian cause 
and condemnation of Israeli 
policies, especially the 
settlement and oppression. 
The Palestinian delegation 
representing the Palestinian 
trade unions received a 
clear solidarity from all 
the participants in the 
conference.

UNI, held its 5th World Congress in Liverpool, UK. 
UNI Global Union elects new leaders and our Trade 

Union boosts its position in the Executive Office. 



Corruption ... Tax ... or 

Smoke ??? Dr. Haider Rashid 

Editor-in-Chief

At first glance, these issues seem to be 
different and they appear to be new to 
our society that did not exist in the past. 
They are, of course, one of the biggest and 
most serious challenges facing the current 
government, which has been practically 
formed after the angry public act.

The big question is: did not these issues 
compose a great challenge or a serious 
one to previous successive governments 
in order to think about solving them? The 
answer, of course; is negative and the 
evidence of this was launched by a former 
Prime Minister who stated that the last 
five years have not seen a single case of 
corruption!

Corruption, decisions, various 
amendments to the legislation, and the 
tragedy of smoke issue are interrelated 
issues based on the corruption that will 
result other destructive issues, if it is not 
eradicated. This phenomenon (corruption) 
is not new in our country, but it is old and 
inherent proofed by the corruption cases 
that was discovered, identified on different 
levels during the past years without any 
serious action. In addition to what everyone 
is talking about in the smoke issue - that 
its roots returns for many years back - and 
although it is connected, in some way; to tax 
evasion, but the basis is corruption with its 
economic and financial devastating results. 

To be more accurate, not the corruption 
made by executors, but the one made by 
those who are behind them, facilitated their 
mission and protected them and it seems 
that a network of very senior involved is 
doing so. 

Fighting corruption and eliminating it, 
and thus eliminating other negative aspects 
such as the issue of smoke and others, is not 
an easy task, and it can not be accomplished 
with a limited cabinet reshuffle imposed by 
the spontaneous movement of the masses, 
but the basis for accomplishing this task 
is; firstly by providing the real will to fight 
it, not only by the Cabinet; but also by the 
different decision-making positions at all 
levels - some of which may benefit from 
the situation as it stands - in order to ensure 
the ability to confront the centers of power 
that stand behind corruption and benefit 
from it. These centers, which are not weak 
or easy; denied the existence of corruption 
and pushed various governments to 
overlook it.

Secondly, success in combating 
corruption, its effects and consequences 
requires a reliable, experienced and history-
based executive management which has 
no interest in keeping things as they are 
- whether this management is the Council 
of Ministers or other institutions related to 
the future our home country.  
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