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 بعد التحية 

  :الخليل  -أيارمن  األولحول فعاليات  اإلعالمعطفا على رسالتكم الكريمة الموجهة لدائرة 

الذي عقد في قاعة المجلس اللوائي النقابي في نابلس الثالثاء  األخيربناء على ما جاء خالل اللقاء 
العامة واللجنة التنفيذية وممثلي الدوائر  األمانة وأعضاءاألخ شاهر سعد عام ال األمينبحضور  13/4الموافق

مناسبة إنسانية وطنية  2010على ضرورة أن يكون يوم األول من أيار لهذا العام التأكيدأعضاء االتحاد، جرى 
حدودية والحواجز ودولية، يتم فيها فضح ممارسات وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق عمالنا على المعابر ال

مساعي وجهود الحضور على  وأكدوالطرقات وفي أماكن عملهم على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية، 
االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين التي بذلت وتبذل لغاية اآلن ليكون عيد العمال هذا العام مناسبة تاريخية 

الوفود النقابية والعمالية العربية والدولية التي ستحضر  للتضامن الدولي مع عمال وشعب فلسطين من خالل
لألراضي الفلسطينية لتشارك نقابات عمال فلسطين احتفاالتها وفعالياتها النقابية والوطنية في مختلف محافظات 

 . الضفة والقدس المحتلة

الوطن لتشمل القدس  األول من أيار ستوزع على مختلف محافظاتحيث أن فعاليات ونشاطات االتحاد لمناسبة 
نيسان الجاري في الخليل وسينظم  28وتمتد ابتداء من يوم والخليل ونابلس ورام هللا وقلقيلية ومحافظات أخرى، 

من النقابيين والعمال من جميع محافظات الضفة الغربية والقدس مسيرات عمالية ونقابية  اآلالفاالتحاد بمشاركة 
واستنكارا لقرار الدولة  جنود االحتالل العدوانية اليومية بحق المواطنين احتجاجا على ممارسات المستوطنين و

لقاء نقابيا  كما سيكون هناك الذي يقضي بضم الحرم اإلبراهيمي لقائمة التراث الديني اليهودي،  األخيرالعبرية 
ط السالمة والصحة في مقر المجلس اللوائي بالخليل سيتم التأكيد فيه على أهمية تطبيق معايير وشروعماليا  

المهنية في مواقع العمل، وضرورة تفعيل دور الرقابة والتفتيش من قبل مكاتب وزارة العمل والجهات المعنية ، 
حيث يستذكر االتحاد العام في الخليل حادثة مصنع الوالعات األليمة والتي راح ضحيتها عشرات العامالت والعمال 

د، وتحدث األمين العام لالتحاد خالل االجتماع عن شعارات سيرفعها االتحاد ومطالبات تتمثل في بين جريح وشهي
وقانون التقاعد والحد األدنى لألجور  والتامين الصحي  تفعيل قانون التأمينات االجتماعية والضمان االجتماعي 

 .فلسطينية وغيرها من الحقوق المشروعة والمطالبات المنصفة للعمال في األراضي ال

مسيرات واحتفاالت   سعد -العام شاهر  األمين األخفي األول من أيار كما بينها فعاليات االتحاد العام تشمل أيضا 
عمالية سينفذها االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في القدس الشريف ورام هللا وعلى المعابر الحدودية في قلقيلية 

ويتبعه احتفاال نقابيا  2/5م االتحاد حفل استقبال في مقرة بنابلس بتاريخ وصوال إلى محافظة نابلس حيث سينظ
تتضمن فقرات فنية وشعبية ومسابقات وتوزيع جوائز على العمال " سليم أفندي"وجماهيريا في قاعة االتحاد العام 

 . والنقابيات العامالت

 :وهذا برنامج الفعاليات المعلن

العمال والنقابيين  آالفحة والسالمة المهنية يقام في الخليل ويشارك فيه احتفال يركز على موضوعات الص 28/4
 .من جميع محافظات الضفة الغربية 

 .تظاهرات ومسيرات عمالية في قلقيلية واعتصام سلمي على المعبر الحدودي الشمالي في المدينة 29/4

 . العام للحرم القدسي األمينلية بحضور احتفال في مدينة القدس الشريف وزيارة االتحاد والنقابات العما 30/4

 .مسيرات عمالية ونقابية واحتفال مركزي لالتحاد في محافظة رام هللا 1/5

 .عمالي في مقر االتحاد العام بمدينة نابلس حفل استقبال جماهيري  إقامة 2/5

النقابيين ،  لألعضاء) لذهبي الكأس ا( سيكون هناك العديد من الفعاليات والتي تشمل تنظيم مباراة كرة قدم  3-5/4
 .نابلس قاعة االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين -لتنظيم احتفال ترفيهي في  إضافة

 انتهى

 نابلس  -اإلعالمدائرة 
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