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إعداد وإشراف :دائرتي التنظيم النقابـي والتوجيه واإلعالم  -االتحاد العام لعمال فلسطين
كلوح األه٘ي العام ؼ٘دز ئتساُ٘ن

االذؽاااااع العااااام لعواااااب لعاااا ٘ي ٗعرثااااس هااااي
الوإظعاااااااااخ الداعوااااااااح لؽ ااااااااْ العواااااااااب
الفلع ا ٌ٘٘٘ي الوؽااسّعح ّالرااٖ ظااوٌرِا كا ااح
الوْاش٘ق الدّل٘ح ّالعست٘ح ّالفلعا ٌ٘٘ح ّ .أى
االًرعاب للٌ اتااخ الفسع٘اح اٖ هخرلا أهااكي
ذْاظد االذؽاع العام لعواب لع ٘ي ؼق ؼاسعٖ
ّّاظااة ّغٌااٌّٖٗ .عااعن هااي الوعاااٗ٘س الدّل٘ااح
الخاصح تالؽسٗاخ الٌ ات٘ح ّ .اى أتْاب االذؽاع
العام لعواب لع ٘ي هفرْؼح أها م كا ح عوالٌاا
ّعاهالذٌاّ .اى االذؽاع العام تكا ح عّائسٍ ٗعي
ًصاااة عٌ٘٘اااَ ؼ اااْ عوالٌاااا ّالٌِاااْض تِااان
ّاالُرواااام تكا اااح الؽاااسائػ العوال٘اااح ّ اصاااح
الورع لاا٘ي عااي العوااا  .كوااا أى اذؽاعًااا ٗرثااي
ئظرساذ٘ع٘ح ذعصٗاص عّز ّهكاًاح الواسأج العاهلاح
ّالٌِْض تالؽثاب العاها.
=========================
أُن ًؽاغاخ األه٘ي العام ّاألهاًح ا لعاهح
* ؼازك األه٘ي العام ؼ٘دز ئتساُ٘ن ٖ الؽفا
الرأتٌٖ٘ لأله٘ي العام العاتق لالذؽاع الدّلٖ
لٌ اتاخ العواب العستح الساؼا ؼعي ظوامٖ ،
عهؽق ّ ،أل ٔ كلوح ذكس ِ٘ا هٌاقة الف ٘د
* ؼااازك األهاا٘ي العااام ؼ٘اادز ئتااساُ٘ن تأعواااب
الدّزج العاتعح ّالصواً٘ي لوعلط ئعازج هٌظوح
العواا العست٘ااح ّقاادم ّزقاح عوااا ؼااْب أّظااا
العوااااب الفلعااا ٌ٘٘٘ي ّهاااا ٗرعسظاااْى لاااَ هاااي
هعاًاج ًر٘عح لالًرِاكاخ اإلظسائ٘ل٘ح
* ؼازك كا هي الاصه٘الى األها٘ي العاام ؼ٘ادز
ئتااساُ٘ن ّععااْ أألهاًااح العاهااح هؽوااْع ل٘فااح
تأعوااااب الوعلاااط الوسكاااصٕ لالذؽااااع الااادّلٖ
لٌ اتااااخ العوااااب العاااسب اااٖ الوغاااسب ّذواااد
هٌاقؽااح أّظااا الؽسك اح العوال٘ااح الفلع ا ٌ٘٘ح
ًّؽاااااغاخ االذؽاااااع الاااادّلٖ ّهراتعااااح ل٘اااااخ
الرعاّى هي االذؽاع العام لعواب لع ٘ي ّععان
عواب ّؼعة ذًْط .
* أصدزخ األهاًح العاهح ت٘اًاا عثاسخ ٘اَ عاي
ئعاًرِاا ل ٘ااام هعٌاادج ؼاقادج تاااغال الٌاااز علاأ
العاها اؼود هعلوأً هي غْتاض علٔ ؼاظص
الؽوسا هوا أعٓ ئلٔ اظرؽِاعٍ علٔ الفْز
* أصدزخ أألهاًح العام ت٘اًا أعاًاد ٘اَ ظو٘اي
أعواااب الثل عااح اإلظااسائ٘ل٘ح الرااٖ ذوااازض ظااد
عوالٌااااا ااااٖ الااااْغي ّذلاااا عثااااس الؽااااْاظص
االؼرالل٘ح اإلظسائ٘ل٘ح العٌصسٗح
* ؼاااازك االذؽااااع العاااام لعوااااب لعااا ٘ي هاااصال
تععْٕ األهاًح العاهح هؽود العسقإّ ّهؽود
علااااْغ ُّالااااح ؼواااااع ااااٖ أعواااااب اللعاااااى
الدظرْزٗح ٖ االذؽاع الدّلٖ لعواب العسب

( لعااااااى الرؽاااااسٗعاخ ّالواااااسأج ّالؽاااااثاب
ّالص ا ح العوال٘ح ّالعالقاخ العست٘ح ّالدّل٘ح
ّالِعسج ّالؽسٗااخ الٌ ات٘اح اٖ عهؽاق * .

* أصاادزخ األهاًااح العاهااح ت٘اًااا عثااسخ ٘ اَ
عااي ئعاًرِااا ل ٘ااام قااْاخ االؼاارالب الغاؼااوح
علااأ ؼااااظص الؽواااسا ال سٗاااة هاااي غْتااااض
تاااغال الٌاااز علاأ العاهااا لاادّى ظااوْعٕ
هاااي تلااادج ال٘ااااهْى ّ .ذسكراااَ ٌٗاااصم لوااادج
ظاعر٘ي ؼرٔ اظرؽِد .
* ّأزظااالد األهاًاااح العاهاااح لالذؽااااع العاااام
لعوااااب لعااا ٘ي زظاااائا عاظلاااح ئلااأ كا اااح
االذؽاعاخ العست٘ح ّالدّل٘ح ّهٌظورٖ العواا
العست٘ح ّالدّل٘ح ّاالذؽااع العاالوٖ للٌ اتااخ
ّاالذؽااااع الااادّلٖ لٌ اتااااخ العوااااب العاااسب
ه الثح ئٗاُا تالعغػ العستاٖ ّالادّلٖ علأ
ئظاااسائ٘ا للكااا عاااي أعوالِاااا العٌصاااسٗح
ّالِوع٘ح ظد عواب ّؼعة .
* ؼازك اذؽاعًا ٖ أعواب الواإذوس العاؼاس
لالذؽاااع الوغستااٖ للؽااغا ؼ٘ااس هصااا االذؽاااع
هؽواااد هْظااأ ظااااع ر الوعرؽااااز الٌ ااااتٖ
ّأل ٔ كلوح ً ا ِ٘ا ذؽ٘ااخ عوااب لعا ٘ي
ئلااأ عوااااب الوغاااسب الؽااا ٘ق  .كواااا أزظاااا
األها٘ي العااام ؼ٘اادز اتااساُ٘ون تسظااالح ذٌِ ااح
للِ٘ ح العدٗدج الوٌرخثح
* قام االذؽاع العام لعوااب لعا ٘ي تعاْلر٘ي
ًاظؽر٘ي ٖ كا هي الًْ٘اى ّقثسؾ ّهصاا
االذؽااااع هؽواااد العسقاااإّ ّهؽواااد علاااْغ
ّهؽوااد ظاااع ر ّذ٘عاا٘س الع٘ااإّ ّظااو٘س
ؼسٗصاخ ؼ٘س ذن االذفا علٔ ذٌف٘ر عدع هي
الثساهط الوؽرسكح ٖ عام ّ 2011ذن ذْق٘ي
اذفا ذْاهح ت٘ي س الخل٘ا ّ اس الزٗعاا
ٖ الًْ٘اى ّالر ٔ الْ د هي الس ٘ق ظاْزض
هاااا سٗكْض ّ .ذااان ؼاااسغ أّظاااا العوااااب
الفلعا ٌ٘٘٘ي ّاالذفااا علاأ ذٌف٘اار عاادع هااي
الثساهط لصالػ عواب لع ٘ي ..
* أزظلد األهاًح العاهح تسظالح ئلٔ األؼ اء
ٖ االذؽاع الرًْعٖ للؽغا ذادعن ِ٘اا كا اح
العِااْع ّالٌؽاااغاخ الرااٖ ٗ ااْم تِااا االذؽاااع
العام الرًْعٖ للؽاغا ّأعستاد عاي ذأٗ٘ادُا
لكا ح الخ ْاخ الٌعال٘ح الرًْعا٘ح هاي أظاا
ععن صوْع العواب الرًْع٘٘ي.
* اصااادز االذؽااااع الااادّلٖ لٌ اتااااخ العوااااب
العسب ت٘اًا أعاى ٘اَ ذفع٘اساخ اإلظاكٌدزٗح
الرٖ كاًد توصاتح ذأظ٘ط لإلزُاب ٖ الْظػ
العستاااٖ .كواااا اصااادز االذؽااااع الااادّلٖ ت٘اًاااا
أعسب َ٘ عي قل َ هواا ٗعاسٕ هاي أعوااب
ذفسٗق ّذعصئح للعْعاى الؽ ٘ق .كوا اصدز

ت٘اى زاقة َ٘ الرؽسكاخ ٖ هخرل الدّب العست٘ح ّالراٖ
لِا عالقح تالعواب ّ اصاح اٖ ذاًْط ّالعصائاس ّا٘سُاا
هي األق از العست٘ح .
* ؼازك هؽود العسقإّ هوصال عي الذؽااع العاام لعوااب
لعااا ٘ي اااٖ اظرواعااااخ العاااكسذازٗح الْغٌ٘اااح لو اغعاااح
الوٌرْظاااااااخ اإلظااااااسائ٘ل٘ح  .لوٌاقؽااااااح ل٘اااااااخ عوااااااا
العااااكسذازٗا  .كوااااا ؼااااازك االذؽاااااع ااااٖ أعواااااب اللعٌااااح
الرؽع٘سٗح لالئرالم الٌ اتٖ للو اغعح .كوا ؼازك كا هي
هؽوااد العسقااإّ ّؼعاا٘ي ال ْٗااا ّهؽوااْع ل٘فااح ااٖ
أعواااااب اللعٌااااح الْغٌ٘ااااح للو اغعااااح ّذاااان تؽااااس ااااس
الوعرعداخ الخاصح .

* الر أ األها٘ي العاام لالذؽااع العاام لعوااب لعا ٘ي ؼ٘ادز
ئتااساُ٘ن عاادع هااي الٌ اتاااخ العالو٘ااح ااٖ الصاا٘ي ّذؽاادز
هعِن العدٗد هي ال عااٗا الٌ ات٘اح العالو٘اح الوؽارسكح هاي
االذؽاع العام ّاذؽاع عواب عوْم الص٘ي ّعاع٘ا ً ئلٔ ذعصٗص
الرعاّى هي ُرٍ الٌ اتاخ الرٖ اذفق هي عدع هي زؤظااًِا
علٔ الرعاّى الوؽارسك  .كواا الر أ هاي زئا٘ط ّأععااء
الوكراااة الرٌف٘ااارٕ الذؽااااع عوااااب عواااْم الصااا٘ي اااٖ عاز
الٌ اتاخ العوال٘ح ٖ تك٘ي ّقدم ؼسؼا ً ه صاالًعي الْظاي
العوالٖ الفلع ٌٖ٘ ّالظسّم الع٘ ح الرٖ ٗع٘ؽِا العوااب
لع ا ٘ي هااي الث الااح الوصزٗااح ّالف ااس الكث٘ااس ااٖ أّظاااغ
العواب الفلع ٌ٘٘٘ي
* .قاادهد ً اتااح عواااب الصزاعااح ّالرصااٌ٘ي الغاارائٖ ااٖ
هؽا ظااح أزٗؽااا ّاألاااْاز ،هؽاظااسج غث٘ااح ؼااْب صااؽح
العاا٘ي ّغااس العٌاٗااح تِااا ،أل رِااا ث٘ااسج الثصااسٗاخ ٌُااد
ال٘وااااًٖ ً عاااي أقعاااام العااا٘ي ّ ل٘اااح عواااا ُااارا الععاااْ
الؽعاااضّ ،ذااأذٖ ُاارٍ الاادّزاخ ااٖ ئغاااز ذْع٘ااح العواااب
ؼْب العالهح ّالصؽح الوٌِ٘ح
ًدّج ذفع٘ا عّز الٌ اتاخ ٖ االذؽاع – س أزٗؽا
ّظػ ؼعْز كث٘س هي الٌ ات٘٘ي ّالعواب هي هخرل
الٌ اتاخ الفسع٘ح ّتؽعْز هوصا ّشازج العوا الفلع ٌ٘٘ح
الد السٗوإّ ًّائة األه٘ي العام هؽود العسقإّ
ّؼع٘ي ال ْٗا أأله٘ي الوعاعد للؽإّى اإلعاله٘ح
ّتؽعْز هوصلٖ تعط الكرا الٌ ات٘ح العوال٘ح ٖ
الوؽا ظح ا ررػ ٖ ه س االذؽاع العام لعواب لع ٘ي /
هؽا ظح أزٗؽا ّاألاْاز ّتروْٗا هي هٌظوح العوا
العست٘ح ّذؽد ئؼسام األهاًح العاهح لالذؽاع العام لعواب
لع ٘ي ؼ٘س زؼة زئ٘ط االذؽاع ااشٕ أتْ الِ٘عا
تالؽعْز ّؼاظس ِ٘ا كا هي الد السٗوإّ هي ّشازج
العوا ؼْب عالقاخ العوا ّؼع٘ي ال ْٗا ؼْب عّز
االذؽاع ٖ الو اغعح ّهؽود العسقإّ ؼْب ل٘اخ ذفع٘ا
الٌ اتاخ الفسع٘ح ّاألعّاخ الوٌاظثح لل اعدج العوال٘ح

الماونة من عبد الهادي طه رئيس االتحاد
العدددام لعدددال فلسدددطين فدددي محافظدددة رام
هؽا ظح ال دض ذ ٘ن عّزج ً ات٘ح
وحسددددين الطويددددل عضددددو األمانددددة العامددددة
لالتحدداد وماجدددة علقددم عددن الاتددل النقابيددة
الحاضرة  .وفاز ادل مدن ( خالدد طدالل أبدو
الحددا – حددازم طايددل ياسددين – رائددد احمددد
الفحددل – رامددي هشددام شددنان -غسددان نمددر ********ّزؼح عوا ٖ غْتاض *********
رمضان – نافذ احمد خليل جبدران – عامدل
علي أبو اويك – منذر مزهر – فايز حسدن تؽعااْز عاادع هااي الوؽااازك٘ي ّالٌ ااات٘٘ي ااٖ الوؽا ظااح
حرفوش -وليد هاشم ياسين – ادريم محمدد ّتؽعْز هوصا ّشازج العوا هؽواْع ؼااكس الًْراح ّهوصاا
* ٖ ئغاز اظركواب الثسًاهط الص اا ٖ الوواْب براماة  .ثائر اسعد اغباري .
أألهااا٘ي العاااام ؼ٘ااادز ئتاااساُ٘ن هؽواااد العسقاااإّ ّؼعااا٘ي
الرٕ ٌٗفارٍ االذؽااع العاام لعوااب
هي قثا م
ال ْٗا األه٘ي الوعاعد للرْظَ٘ ّاإلعالم ٖ االذؽاع أقام
لع ا ٘ي تالرعاااّى هااي هٌظوااح العوااا العست٘ااح
اذؽاع عوااب لعا ٘ي /اس غْتااض ّزؼاح عواا ً ات٘اح
أق٘ود اٖ هكراة االذؽااع العاام لعوااب لعا ٘ي
ذؽد اظان ذعصٗاص عّز الٌ اتااخ اٖ الوؽا ظاح ؼ٘اس زؼاة
لوؽا ظااح ال اادض ااٖ تلاادج الااسام عّزج ً ات٘ااح
هؽود صْا ح زئ٘ط االذؽاع تالوؽازك٘ي ّععا ئلٔ هصٗد
تعٌْاى ذفع٘ا عّز الٌ اتااخ الفسع٘اح ّالْغٌ٘اح
هي الٌؽاغاخ الوواشلح كوا أؼاع تدّز الودٗس العام لوٌظوح
ٖ االذؽاع العام لعواب لعا ٘ي ؼ٘اس ا ررؽاد
العوااا العست٘ااح اؼوااد ل واااى ّاألهاا٘ي العااام ؼ٘اادز ئتااساُ٘ن
تكلوااح زئ٘عااح االذؽاااع ّعاع هٌْٗااا تالعااْ٘م
علٔ هعاعدذِوا للفس ٖ هعاب العوا الٌ اتٖ ّ .ؼاظاس
هوصلااٖ األهاًااح العاهااح ّهعلااط الااسام الوؽلااٖ
ااٖ الْزؼااح هؽوااد العسقااإّ ّؼعاا٘ي ال ْٗااا ععاإْ
ّهدٗس عام ّشازج العوا ٖ الوؽا ظح ّهادٗس دائرة التنظيم النقابي في االتحاد العام لعمال األهاًاااح العاهاااح اااٖ هعااااالخ اإلعاااالم الٌ ااااتٖ ّالؽسٗااااخ
عام هٌظوح العوا العست٘اح اؼواد ل وااى ّؼ٘ادز
الٌ ات٘ح ّ ل٘اخ الرعاها هي ال اعدج العوال٘ح
فلسطين تفتتح باب االنتساب لجميع
ئتساُ٘ن األه٘ي العام الرٗي قدهْا الدعن الذؽااع
النقابات الفرعية بالخليل
ال دض اٖ ال عااٗا الص ا ٘اح ّ .قاد ال اٖ هؽواد أعلنددت دائددرة التنظدديم النقددابي ف دي محافظددة
اظروا ً اتٖ ٖ ظلف٘د
ظاااع ر كلوااح األهاا٘ي العااام ؼ٘اادز ئتااساُ٘ن ؼ٘ااا الخليدددل عدددن فدددتح بددداب االنتسددداب للنقابدددات
ِ٘ااا اذؽاااع عواااب ال اادض ًّؽاااغاذَ الٌ ات٘ااح
ّؼاظاااس اااٖ الااادّزج هؽواااد العسقاااإّ ًائاااة الفرعية في االتحاد العام لعمال فلسطين في ** س هؽا ظح ظلف٘د تؽعْز ًائة األه٘ي العام
األه٘ي العام ّزٗاض ظثساى هدٗس عاام ّشازج محافظددة الخليددل .جدداء ذلددك خددالل اجتمددا لالذؽاع العام هؽود العسقإّ ّزئ٘ط االذؽاع ٗاظس
حضدر تيسددير الجيدداوي رئدديس االتحدداد فددي غَ ّعدع هي زؤظاء الٌ اتاخ الفسع٘ح ٖ هكرة
العوا .
الخليددل وسددمير حريددزات رئدديس ماتددب يطددا
ونمر بريوش ممثالا عدن ماتدب دورا  .فدي عوا هؽا ظح ظلف٘د هي هدٗس ّأععاء الوكرة ٖ
*  ً.اتح الخ٘اغح تال ـدض ذع د هإذوسُا
ع دخ الٌِ٘ح العاهح للٌ اتاح الفسع٘اح للخ٘اغاح مقدر األمانددة العامددة وبحضدور نائدب األمددين الوؽا ظح  .ؼ٘س كاى ٖ اظر ثالِن هدٗس هكرة عوا
ّالٌعا٘ط اٖ االذؽااع العااام لعوااب لعا ٘ي ااٖ العددام محمددد العرقدداوي  .حيددال تددم اإلعددالن هؽا ظح ظلف٘د هؽود غَ ّعدع هي زؤظاء األقعام
هؽا ظح ال دض هإذـوسُـا الصـالس الـرٕ اذفاـق عن جدول زمني لالنتساب للنقابات الفرعية ٖ الوكرة ؼ٘س زؼة هؽود غَ تالْ د الٌ اتٖ
ّأؼاز ئلٔ أُو٘ح ُرٍ الل اءاخ ّغالة تاظروسازٗح
الوإذوس علـٔ ذعـو٘ـرَ تاـاظن هاإذوس الؽاِ٘دج في المحافظة لغاية ._ 2011/1/30
" ظٌاء العٌثراإّ " الراٖ قعاد ًؽثِاا قثاا * قاااام ّ اااـد هاااي االذؽااااع العاااام لعوااااب ع د ُرٍ الل اءاخ .
أظاااثْ هاااي ُااارا الواااإذوس .تؽعاااْز ًائاااة لعااا ٘ي – هكراااة ٗ اااا تالرعااااّى هاااي
األه٘ي العام لالذؽاع العام لعواب لع ٘ي هؽواد
ل اء عوالٖ ٖ ًاتلط
العسقااإّ ّهوصااا ّشازج العوااا هٌِااد ؼااؽاعج هكرة عوا ٗ ا تعْلح ه٘داً٘ح ٖ عادع
ّاؼوااد ذْ ٘ااق ّتؽع اـْز زئ٘عااح االذؽاااع ّعاع هي هْاقي العوا ّهٌاؼا٘س الؽعاس ّعادع
هٌْٗااا ّ .تؽعااْز هوصلااٖ عااي صااائا هٌظوااح هاااي هْاقاااي العواااا ّذااان االغاااال علااأ ع د ٖ ه س االذؽاع العام لعواب لع ٘ي – ًاتلط
الرؽسٗااس الفلع ا ٌ٘٘ح .ؼ٘ااس ذاان اًرخاااب الرال٘ااح ذ ث٘ق ؼسّغ العالهح ّالصؽح الوٌِ٘اح اظرواعا ً هْظعا للكاعز الٌ اتٖ ًّاقػ هٌي اللَ
أظااواؤُن  ( :ظااو٘ؽح أتااْ عٗرااح زئ٘عااح الٌ اتااح  .ؼ٘اااس غالاااة زئااا٘ط الوكراااة الٌ ااااتٖ هْظح الغالء الوع٘ؽ٘ح ّغالثْا الؽكْهح ترؽوا
ّؼاااسٗ الفاااا ْزٕ ًائثاااا للسئاااـ٘ط ّ اغواااح ظاااو٘س ؼسٗاااصاخ ّشازج العواااا ترعصٗاااص هعإّل٘اذِا ذعاٍ العواب العاغل٘ي عي العوا ّ .صدز
ت٘اى عي االظروا ٌٗاؼد كا ح ال ْٓ ّالؽسكاخ
ألصْؾ أهٌ٘ح العس للٌ اتح ٌُّاء ل٘ا أهٌ٘ح السقاتح علٔ هْاقي العوا .
الصااٌدّ ّعصااام السظثااٖ هعااإّب الص ا ااح
عّزج ً ات٘ح ٖ ظٌ٘ي
الرؽسزٗح تدعن العواب ّالف ساء الوعؽْق٘ي ٖ
العوال٘ح ّاشعُاز ؼود هع ْلح عائاسج الرٌظا٘ن ع اااد االذؽااااع العاااام لعوااااب لعااا ٘ي عّزج ًعاالذِن الو لث٘ح .
الٌ اتٖ ًّظو٘ح عل٘اى )  ً .اب هع ْلح عائسج ً ات٘ااح ااٖ ه ااس ؼسكااح اارػ هدٌٗااح ظٌااا٘ي
العالقااااخ العاهاااح ّاالظرواع٘اااح ّاااااًن ؼو٘اااد ّتؽعْز عالء الععدٕ أه٘ي ظاس ارػ اٖ ذلفاكط /2988719:خ6/2989435:
هع ْب هل الؽثاب .
الودٌٗااح ّذلااا ذؽاااد ئغاااز ذفع٘اااا الٌ اتااااخ
د
ذع
ساؼح
ّال
الدُاى
*ً اتح عواب
الفسع٘ح ّذؽد اظن ل٘اخ ذفع٘ا العوا تداٗح الفسّ  :ال دضً /2348533:اتلط  /2336362زام ر
هإذوسُا تسام ر
لعدع هي الٌؽاغاخ الرٖ ظرٌفر االب الفراسج  /2964944:ظٌ٘ي  /2416046:الخل٘ا/ 2299540 :
عقدت يوم أمس نقابة عمال الطراشة والدهان
اتاخ
الٌ
عّز
ذعصٗص
ئغاز
ٖ
اعهح
ال
سٗثح
ال
قل ٘ل٘ح  / 2902280 :غْلكن  /2682655 :ظلف٘د :
والددددددددياور فدددددددي االتحددددددداد العدددددددام لعمدددددددال .
ّزؼاااة زئااا٘ط االذؽااااع هؽواااْع أتاااْ الْ اااا  ٗ /2995773ا /2270302 :غْتاض 2573322 :
فلسدددطين/محافظة رام والبيدددرة ،مؤتمرهدددا
خ
ادّزا
ا
ال
ُارٍ
أُو٘اح
علأ
هإكادا
ز
تالؽعاْ
/ازٗؽا  /2323817:اصج www.gupw.org.ps /
األول في قاعة بلدية البيرة بحضور 11عضدو ّتؽعااْز األهاا٘ي العااام ؼاادٗس ئتااساُ٘ن الاارٕ
من أعضاء الهيئة العامـة وممثل وزارة العمل أعااسب عااي قل ااَ هااي الظااسّم االظاارصٌائ٘ح
أحمـد علي مسؤول ملف عالقاخ العوا ٖ
الرااٖ تاااخ عوالٌااا ٗع٘ؽااًِْا ًر٘عااح لوْظااح
الوزارة بر ام  ،وبحضور عدد من ممثلدي الغالء كوازؼة زئا٘ط االذؽااع هؽواْع اتاْ
الاتل العمالية .وتشالت لجنة اإلشراف
الْ ا زئ٘ط االذؽاع تالوؽازك٘ي ّقدم ؼكسٍ
لوٌظوح العوا العست٘ح ّاالذؽاع العام لعوااب لعا ٘ي علأ
ععوِاان لِاارا الٌؽاااغ ّؼاظااس كااا هااي هؽوااد العسقااإّ
ّؼع٘ي ال ْٗا ؼْب ك٘ف٘ح ؼصس اؼر٘اظاخ العوا الٌ اتٖ
اااٖ الوؽا ظاااح ّاٙل٘ااااخ الكف٘لاااح ترفع٘اااا الٌ اتااااخ اااٖ
الوؽا ظح .

