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واأ�ضقطت خالل  والغرب،  ال�رصق  العربية،  الإرادة  �ضحوة  �ضدمت 

ال�ضهيونية  الأمريكية  اأهم حليفني لالإدارة  فرتة قيا�ضية وجيزة، 

قّدم للمحاكمة بتهمة القتل وزين العابدين  oح�ضني مبارك الذي ي(

بن علي الفار من وجه العدالة(.

اأو  امل�ضبقة  املعرفة  اأو  التح�ضري  عن  الكالم  جمديا،  د  oيع مل 

ال�ضهيونية  الأمريكية  لالإدارة  الدولرات  ماليني  مئات  توظيف 

�ضعيًا للتغيري الناعم يف املنطقة، فالوقائع اليومية توؤكد الإرباك 

يف  التعوي�ض  وحماولت  الأمريكية،  الإدارة  اأ�ضاب  الذي  والقلق 

اإىل تعقيدات خمتلفة،  الأمور  البحرين وليبيا واليمن، قد تو�ضل 

املنطقة  يف  الأمريكي  احل�ضور  اأن  واحدة،  حقيقة  توؤكد  اأنها  اإل 

اإىل  بحاجة  اأمريكا  وبالتايل  والنح�ضار،  التخبط  من  مزيد  اإىل 

الداخلي  للتوظيف  العامل،  يف  مكان  اأي  يف  وهمية  انت�ضارات 

واخلارجي.

اأّكد املاليني من اأبناء الأمة وفقرائها، )اأطفاًل ون�ضاًء وطالبًا  لقد 

الوطنية  هويتهم  وفر�ضوا  اإرادتهم،  وفالحني..(  وعماًل  واأ�ضاتذة 

ورف�ض  والعدالة  والكرامة  احلرية  �ضعارات:  ورفعوا  والعربية، 

التبعية والو�ضاية.. وما زالوا .

واأكّدت اأمريكا دمويتها وعن�رصيتها واإجرامها يف البحرين وليبيا 

واليمن، وهي تقود عمالئها )دوًل وحكامًا ومرتزقة( لزرع اخلراب 

والدمار والتق�ضيم يف هذه البالد وغريها، حماولة تقوي�ض وحرف 

ال�ضحوة عن م�ضارها، وما زالت.

ال�ضعب يريد اإ�ضقاط النظام الفا�ضد واملف�ضد، واأمريكا تريد تكري�ض 

والإف�ضاد. الف�ضاد 

ال�ضعب يريد احلرية والكرامة الوطنية ، واأمريكا تريد ال�ضتعباد 

والذل.

ال�ضعب يريد العدالة الجتماعية، واأمريكا تريد اجلور وم�ضادرة 

الرثوات الوطنية.

امل�ضادرة  تريد  واأمريكا  احلر،  والنتخاب  الختيار  يريد  ال�ضعب 

والقطري،  واملذهبي  الطائفي  التمييز  نبذ  يريد  والفر�ض.ال�ضعب 

واأمريكا تريد التق�ضيم والتحري�ض والفتنة.

وتعليم جماين، و�ضمان  يريد حياة كرمية، وعمل لئق،  ال�ضعب 

الهجرة، و�ضلطة  اجتماعي و�ضحي متقدم، وفر�ض عمل حتّد من 

ال�ضعب  مل�ضلحة  الوطنية  والرثوات  املقّدرات  ت�ضتثمر  �ضيا�ضية 

واملحا�ض�ضة  �ضا  oوالر واملح�ضوبيات  امل�ضالح  ونبذ  والوطن، 

جديرة  موؤ�ض�ضات  لبناء  وال�ضعي  املافيوية،  والأ�رصية  الفردية 

بالحرتام والتقدير، والرجل املنا�ضب يف املكان املنا�ضب، 
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وبرامج اقت�ضادية اإنتاجية تن�ضجم مع املعايري الواقعية لإمكانات 

وحرية  �ضواء،  حد  وعلى  اختالفهم  على  اأبنائه  وحاجات  الوطن 

للعدو  ل  لل�ضعب  الأولوية  �ضعارها  مو�ضوعية،  وتعددية  اإعالمية 

والفتنوية. الت�ضلطية  وم�ضاريعه 

ال�ضيطان  اأمريكا)  تريده  ما  ل  تعاىل،  اهلل  يريده  ما  يريد  ال�ضعب 

الأكرب(، بعقلها وروحها وم�ضاريعها ال�ضيطانية.

جمبولة  حقيقية،  و�ضحوته  الكاملني،  ووعيه  ر�ضده  بلغ  ال�ضعب 

بالقهر والدم وال�ضهادة.

ال�ضعب يعي ما يريد، واهلل تعاىل يريد ما يريده هذا ال�ضعب الويف 

قوله  يف  وم�ضداقه  متحقق،  ووعده  غالبة  اهلل  واإرادة  وامل�ضّحي، 

تعاىل:" ونريد اأن منن على الذين ا�ضت�ضعفوا يف الأر�ض وجنعلهم 

اأئمة وجنعلهم الوارثني".

ويف اخلتام:

اأ�رصة �ضدى النقابات العمال يف الوطن العربي يف عيدهم،  تهّنئ 

الرئي�ض ب�ضار  اإ�ضالحات كبرية يف �ضوريا على يد  وما حتّقق من 

الأ�ضد مدعاة للتفاوؤل.

وتهنئ العمال يف م�رص وتون�ض الذين يعي�ضون عيداً حقيقيًا، وقد 

قطعوا �ضوطًا كبرياً، واأمامهم الكثري، ول خوف عليهم.

وتهنئ �ضعب وعمال البحرين، بثورتهم املباركة، وتعزّي عوائلهم 

وما  والن�رص،  بالفرج  عليهم  اأن مين  تعاىل  اهلل  وتدعو  بال�ضهداء، 

يدفعونه من �رصائب من دمهم واأرواحهم وممتلكاتهم ومقد�ضاتهم..، 

لي�ض ثمنًا ملا طلبوه من اإ�ضالحات متوا�ضعة، بل لأنهم ب�رصختهم 

متهاو  عر�ض  وهو  وال�ضيطان،  الطاغوت  عر�ض  هزّوا  ال�ضاحات  يف 

من  بد  ول  مدويًا،  �ضيكون  و�ضقوطه  وفروعه،  بجذوره  وواهن 

واآلمكم  وعذاباتكم  �رصخاتكم  بعدد  لكم  فهنيئًا  م،  oعظ واإن  ثمن 

تلفظ  جالديكم  واإرادة  منت�رصة،  اأرادتكم  الطاهرة،  واأنفا�ضكم 

اأنفا�ضها الأخرية. 

"وموعدكم ال�ضبح، األي�ض ال�ضبح بقريب" 
وتهنئ عمال لبنان خا�ضة، الذين عانوا وما زالوا، الظلم والإجحاف 

الالحق بهم يف لقمة العي�ض التي ت�رصقها مافيا املطاحن والأفران، 

واملحروقات التي ترتفع )يدويًا( بال رحمة من امل�ضوؤولني واملعنيني 

عن العباد والبالد،والتعليم وال�ضحة ما زال حكرا على املي�ضورين 

وهم قلة، والفا�ضدين الل�ضو�ض وهم كرث، وما زال م�ضري احلكومة 

معلق بني املراوغة واملراوحة، وال�ضعب يكاد ينفد �ضربه، فهل من 

م�ضوؤول يغلّب م�ضلحة الوطن على م�ضلحة اخلارج وم�ضلحته.
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بح�ضب   ، دولر  مليار   50^2 املا�ضي  اآب  نهاية  يف  العام  الدين  بلغ 

الدين  وميّثل  امل�ضارف.  جلمعّية  ال�ضهرية  الن�رصة  يف  الواردة  الأرقام 

ن�ضبة  تبلغ  فيما  الإجمايل،  العام  الدين  من   %58^2 باللرية  املحرّر 

ارتفعت ح�ّضة امل�ضارف  الأجنبّية 8^41%. وقد  الدين املحرّر بالعمالت 

ال�ضهر  يف  بـ6^%61  مقارنًة   %63^1 اإىل  باللرية  املحرّر  الدين  من 

.%19^7 اإىل   %21^6 من  لبنان  م�رصف  ح�ّضة  تراجعت  فيما  ال�ضابق، 

يف جعبة وزارة ال�ضناعة اللبنانية م�رصوع تعاون �ضناعي 

مع �ضوريا جلهة امكان تنفيذ م�رصوع اقامة منطقة �ضناعية 

للت�ضدير  منتجاتها  تخ�ض�ض  البلدين  بني  م�ضرتكة  حدودية 

وت�ضتخدم فيها العمالة اللبنانية وال�ضورية ، وتطوير القت�ضاد 

اخلارجية. ال�ضواق  يف  التناف�ضية  القدرات  وزيادة  امل�ضرتك 

قال رئي�ض الإحتاد العمايل غ�ضان غ�ضن اثر لقائه وزير ال�ضياحة فادي عبود 

الإقت�ضادية وال�ضياحية. »اتفقنا على عقد اجتماع مع  الأو�ضاع  لبحث 

هيئة مكتب الإحتاد العمايل لعر�ض املطالب التي تتعلق بوزارة ال�ضياحة«.

ال�ضغال  وزير  مع  ح�ضن  احلاج  ح�ضني  الدكتور  الوزير  عر�ض 

غازي العري�ضي تاأهيل مبنى وزارة الزراعة يف بعلبك، ومباين 

بريوت  ومطار  وبريوت  طرابل�ض  مرفئي  يف  ال�ضحي  احلجر 

الدويل لتتمكن الوزارة من القيام باأعمالها يف املراكز احلدودية،

النتاج.  وزيادة  النوعية  لتح�ضني  الزراعية  لالأعمال  ممار�ضتهم  حت�ضني  اىل  املزارعني  ح�ضن  احلاج  ح�ضني  الوزير  دعا 

و�ضدد على اهمية مكننة العمليات الزراعية وحت�ضني التو�ضيب. وح�ض املزارعني على امل�ضاركة يف الإح�ضاء الزراعي . 

اأعلن وزير الطاقة واملياه جربان با�ضيل ان رئي�ض اجلمهورية 

ال�ضالمية يف ايران حممد احمدى جناد جناد اأبدى ا�ضتعداده 

حاجاته  ل�ضد  لبنان  خدمة  يف  الإيرانية  الإمكانات  لو�ضع 

وخ�ضو�ضا يف جمالت الكهرباء ».

اأعلن الوزير جربان با�ضيل اأن ايران » متلك العديد من ال�رصكات املوؤهلة 

الإيرانية  ال�رصكات  م�ضاركة  واإمكان  ارا�ضيها،  خارج  �ضدودا  تنفذ  والتي 

اإيران م�ضاعدتنا  يف ان�ضاء ال�ضدود اللبنانية، ولفت اىل انه يف »اإمكان 

برتول  وجود  اإمكانات  عن  بحثًا  اللبناين  الرب  على  امل�ضح  عمليات  يف 

لدينا على الياب�ضة ».

قال الوزير �رصبل نحا�ض : » ي�ضهد لبنان اليوم هيكلة كاملة لقطاع الت�ضالت قوامها توفري الدولة للبنى التحتية ، و بناء �ضبكة اأ�ضا�ضية 

متقدمة بخطى م�رصعة ت�ضع لبنان يف م�ضاف الدول الأكرث تقدما خالل �ضنة ونيف. 

 ا�ضتقبل الوزير بطر�ض حرب رئي�ض دائرة ال�ضوؤون الدولية يف وزارة العمل الإيرانية لمي بور الذي لفت اىل ان البحث تناول مذكرة التفاهم 

بني البلدين حول ق�ضايا العمل، و�ضبل تفعيلها، وتاأليف جلنة فنية من وزارة العمل اللبنانية مهمتها زيارة اإيران لالطالع على الإمكانات 

الإيرانية لدر�ض املذكرة متهيداً لالتفاق على �ضيغة التعاون و�ضوًل اإىل توقيع اتفاق حني يلبي حرب دعوة نظريه الإيراين.

ت�ضلم الوزير العري�ضي من ال�ضفري اليراين دعوة لزيارة اإيران لبحث التفاقات بني وزارتي النقل.

القدرة  و�ضرتتفع  مرت،   600 من  بدًل  مرت   1100 بطول  �ضي�ضبح   16 رقم  للمحطة  املركزي  »الر�ضيف  اأّن  بريوت   العام ملرفاأ  املدير  اأعلن 

ال�ضتيعابية ملرفاأ بريوت من مليون اإىل 7^1 مليون حاوية منطية.
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مقتطف من كلمة االمام ال�سيد علي اخلامنئي مبنا�سبة عيد العمال

القائد: االهتمام بقطاعي ال�سناعة والزراعة جت�سيد للجهاد يف �سبيل الله

العمل الذي يق�م به العامل واأنامله التي تتحرك واخلبز الذي ي�ؤمنه لنف�سه ولغريه هما عبادة وعمل �سالح

اعترب قائد الثورة الإ�ضالمية �ضماحة اية اهلل العظمى ال�ضيد علي اخلامنئي اأن ق�ضية العمل و�ضاأن العامل وحده وموقعه ق�ضية فائقة الأهمية 

�ضواء يف ال�ضالم او يف املنطق العقالئي،ففي منطق العقالء لو التفت الن�ضان اىل �ضل�ضلة احتياجاته امل�ضريية لوجد ان احللقة املتعلقة 

بالعمل هي حلقة ا�ضا�ضية وم�ضريية.اأي اأننا لو جمعنا كل اموال الدنيا ومل يكن عن�رص العمل والعامل اىل جانبها لبقيت كل حاجات الن�ضان 

على الر�ض.فاملال ل ميكن اأكله او لب�ضه او ال�ضتفادة منه .ان ال�ضيء الذي يوؤمن حاجات الن�ضان من الرثوة الب�رصية والنعم املوجودة على 

الر�ض هو عن�رص العمل.والعمل يعتمد على العامل .لهذا فاإن دور ال�ضاعد املقتدر والأنامل املاهرة والذهن والذوق وال�ضليقة املوجودة عند 

العامل يف حياة الن�ضان �ضواء يف حياته الفردية او الجتماعية هو امر عقالئي وا�ضح.

اأولئك الذين ل يعتنون ول يلتفتون اىل دور العامل وجمموع العمل فاإنهم يف الواقع ل يرون هذا الدور الأ�ضا�ضي واملهم اأو ل ياأخذونه ماأخذ 

اجلد.واأولئك الذين يعتربون العامل من اأدوات العمل كو�ضيلة هم من هذا املنوال ،هذا هو منطق العقالء وهو منطق �ضحيح متامًا؛ولكن ما هو 

اأعلى من هذا،هو منطق ال�ضالم،فال�ضالم يعد هذا العمل الذي نقوم به واأنامل العامل التي تتحرك واخلبز الذي يوؤمنه لنف�ضه ولغريه عبادة 

وعماًل �ضاحلا.اأي اأن ق�ضية العامل والعمل الذي يقوم به لي�ضت حمدودة ومنح�رصة باحلياة الدنيا بل اإن اهلل تعاىل قد اأعد لهذه احلقيقة ولهذه 

الظاهرة "اأي ظاهرة العمل"مقامًا �ضاميًا يف اخلطة اجلامعة للحياة الب�رصية املمتدة يف الدنيا والخرة.

قال النبي الأكرم"�ض":هذه يد ل ت�ضمها النار"عندما اأخذ النبي يد العامل وقبلها تعّجب اجلميع.عندها قال النبي "�ض" هذه يد ل مت�ضها 

النار،اأي اأن �ضالة الليل التي نوؤديها وقراءتنا للقراآن وتو�ضلنا اىل اهلل تعاىل توجد يف الواقع حجبًا بيننا وبني النار،والعمل الذي نقوم به هو 

بنف�ضه �ضببًا ليجاد مانع وحجاب بيننا وبني النار.وهذا اأمر �ضام جداً. ومهم للغاية. هذه هي روؤية ال�ضالم.

وحدة النقابات والعمال يف حزب الله 

عيد العمال منا�سبة للتاأكيد على حق العامل

الأف�ضل،يتوجه حزب اهلل بالتحية والتقدير لعمال  العمال،وعيد حركة احلياة نحو  العاملي،عيد  العمال  مبنا�ضبة عيد 

لبنان والعامل العربي وال�ضالمي وعمال العامل الأحرار ويهنئهم بعيدهم الذي كان و�ضيبقى لالن�ضانية عيد الأمل الدائم 

، والعيد الدافع بقيمه املثلى للعمل اجلاد نحو م�ضتقبل اأف�ضل ، م�ضتقبل خال من الظلم ومتلوؤه العدالة . 

ل �ضك اأن عيد العمال ي�ضكل منا�ضبة هامة للتاأكيد على حق العامل وعائلته باحلياة الكرمية والالئقة يف لبنان فان 

العامل هو الركن ال�ضا�ض يف حركة النتاج والنمو ، وا�ضتقرار القت�ضاد واملجتمع من ا�ضتقرارالعامل واطمئنانه  ، وهذا ما يجب اأن ت�ضعه 

اأولويات �ضيا�ضاتها المنائية والقت�ضادية والجتماعية، ويف خططها وبراجمها الهادفة ملعاجلة الزمات املالية واملعي�ضية  احلكومة يف 

امل�ضتع�ضية ، والتي باتت تقلق بعمق املجتمع اللبناين وت�ضعه على حافة الياأ�ض والنفجار الجتماعي .  

واآن الأوان ل�ضتدارة حقيقية من قبل احلكومة اللبنانية نحو العامل اللبناين ملعاجلة م�ضاكله ، وتقدمي ما يطمئنه ، بعد كل هذا التجاهل 

حلقوقه يف فر�ض العمل امل�ضتقرة والآمنة والالئقة ، وبعد كل هذا التعامي عن الأجر الالئق للعامل ،  وعن منظومة احلماية الجتماعية له 

، وعن حقه يف التعليم الراقي ،وال�ضحة وال�ضت�ضفاء وال�ضكن والنقل ، وعن كل حقوقه يف دولة القانون والأمن واخلدمات ، وبعيدا عن كل 

انواع الق�ضور والتق�ضري والر�ضوة واملح�ضوبيات والف�ضاد الداري واملايل ، الذي يجب اأن تتخل�ض منه وزاراتنا وموؤ�ض�ضاتنا احلكومية وهيئاتنا 

وجمال�ضنا و�ضناديقنا .  

واأن الأوان ل�ضتعادة حقيقية للدور النقابي العمايل يف احلياة اللبنانية ، مبا يتيح للعامل اللبناين يف خمتلف امليادين من القيام بدوره 

النقابي الرقابي واملطلبي اجلاد ، دور ي�ضعره بقوة �ضوته وح�ضوره يف اطار موؤ�ض�ضات نقابية فاعلة وموؤثرة بعيدة عن كل اأنواع الو�ضاية 

والت�ضييق الر�ضمي وغري الر�ضمي . لعمال لبنان املقيم واملغرتب كل التحية والتقدير والعتزاز بعطاءاتهم وجهودهم ، وهم الذين ما زالوا 

ينه�ضون بهذا الوطن رغم كل الجحاف الالحق بهم وبعيالهم ، هم عمال لبنان املقاومون لالهمال واحلرمان ، وهم عمال لبنان املقاومون 

ب�ضربهم لكل م�ضاريع ا�ضقاط لبنان ، ويبقى الأمل بانت�ضارهم على ما يعانون اأمال ماثال اأمام عيونهم ال�ضاخ�ضة دائما مل�ضتقبل اأف�ضل .
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اال�ستقرار االجتماعي عرب ت�سحيح االأج�ر

رئي�س االحتاد العمايل لنقابات م�ستخدمي 

وعمال وحرفيي اجلن�ب احلاج نا�رص حرب

التباع �سيا�سة اقت�سادية اجتماعية.

العمال يف  العمايل لنقابات م�ضتخدمي وعمال وحرفيي اجلنوب عيد  اأحيى الحتاد 

النبطية حتدث فيه رئي�ض الحتاد احلاج نا�رص حرب حيث  اقيم يف منطقة  احتفال 

من  للحد  اللبنانية  النقابية  احلركة  ون�ضالت  ن�ضاطات  يف  الدائمة  للم�ضاركة  دعا 

الرتفاع اجلنوين ل�ضعار املحروقات والدفاع عن مكت�ضبات ال�ضندوق الوطني لل�ضمان 

الجمتاعي ومواجهة ا�ضتهدافه من قبل �ضلطة الو�ضاية احلالية عرب الهبات امل�ضبوهة 

ا�ضتقرار  لتاأمني  العمالية  احلركة  اهداف  بتحقيق  القادمة  احلكومة  ملطالبة  وكذلك 

اجتماعي عرب ت�ضحيح الجور واحلد من الغالء ودعم املواد الولية وتخفي�ض كلفة 

اقت�ضادية  �ضيا�ضة  واتباع  التعا�ضد  ثقافة  وتو�ضيع  التحكيمية  املجال�ض  وتفعيل  املوؤ�رص  وتفعيل جلنة  العمل  قانون  وحتديث  الت�ضالت 

اجتماعية ترتكز على التوازن بني حاجة العمال و�ضوق العمل .

احتفال اجلنوب

اإحتفــال بعلبك

الإمام  مركز  قاعة  اأقامته يف  باحتفال  العمال  عيد  البقاع،  يف  اهلل«  »حزب  نقابات  وحدة  اأحيت   

اخلميني الثقايف يف بعلبك، بح�ضور النائب كامل الرفاعي، روؤ�ضاء بلديات، خماتري، فاعليات نقابية، 

�ضيا�ضية واجتماعية. 

هناأ الرفاعي العمال يف عيدهم، وقال: »اإن توفري حقوق العمال وتاأمني حياة لئقة وكرمية لهم، من 

اأوىل واجبات الدولة«.

وقال م�ضوؤول وحدة النقابات املركزي يف »حزب اهلل« احلاج ها�ضم �ضلهب: »اإن العامل يريد حياة 

كرمية وعمال لئقا واأجرا منا�ضبا و�ضمانات اجتماعية، ويتطلع لتكون هويته بابًا لعزة وكرامة، ولي�ضت 

�ضببا للذل على اأبواب امل�ضت�ضفيات واملتاجر«. وختم متمنيا »روؤية حراك نقابي يف الأيام املقبلة اأكرث التزاما وجدية وفاعلية، بعيدا من 

كل اأنواع الو�ضاية والت�ضييق الر�ضمي وغري الر�ضمي، واأن تفتح اأمام العمال اآفاق جديدة من الأمل«.

واأ�ضار رئي�ض احتاد النقابات العمالية وال�ضحية يف البقاع علي احلاج ح�ضن اإىل ارتفاع معدل البطالة والفقر يف لبنان، معتربا »اأن الهدف 

من ذلك اإفقار وجتويع النا�ض لتمرير م�ضاريع م�ضبوهة«.

وتكلم رئي�ض احتاد »�ضواء« احلاج عمار عبد اهلل وقدم رئي�ض نقابة عمال بلدية بعلبك برير عثمان درعًا تذكارية للعامل اجلريح علي 

البزال. 

احتفال البقاع
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ـ هناأ لقاء الحزاب والقوى وال�ضخ�ضيات الوطنية اللبنانية يف بيان، العمال بعيدهم، واأكد ا�ضتمراره يف الوقوف اىل جانب العمال والفئات 

ال�ضعبية الذين يكتوون بنار الأزمة القت�ضادية والجتماعية، المر الذي اأ�ضعف القدرة ال�رصائية للمواطنني وخا�ضة الفقراء، وت�ضبب بزيادة 

حدة الحتقان الجتماعي املتولد عن ا�ضتداد حالة الفقر واحلرمان

البوريفاج،  العمايل، يف فندق  التحرر  ال�ضرتاكي وجبهة  التقدمي  العمل يف احلزب  اأقامته مفو�ضية  ا�ضتقبال  العري�ضي يف حفل  - توجه 

ملنا�ضبة عيد العّمال، وذكرى تاأ�ضي�ض احلزب، بح�ضور قيادات عمالية ونقابية، اإىل العّمال واملنتجني يف كل املواقع، ناقال حتية رئي�ض احلزب 

النائب وليد جنبالط، وطالب النقابات باأن تت�رصف انطالقا من م�ضالح النا�ض، ولي�ض من م�ضالح ال�ضيا�ضيني والتوحد من اأجل عمل م�ضرتك، 

ومن اأجل حتقيق مكا�ضب هي للجميع. كما تطرق اىل حقوق امل�ضاهمني يف التعاونيات، و�رصورة حلها، »خ�ضو�ضا اأن عددا من هوؤلء ماتوا 

والتعاونيات اأ�ضبحت يف مكان وحقوق النا�ض يف مكان اآخر«.

- يف مركز معروف �ضعد الثقايف يف �ضيدا، بدعوة من اللجان العمالية يف �ضيدا واجلنوب، احتفال بح�ضور رئي�ض التنظيم ال�ضعبي النا�رصي 

الدكتور اأ�ضامة �ضعد، وممثلي الأحزاب الوطنية اللبنانية والف�ضائل الفل�ضطينية، والهيئات النقابية والجتماعية والأهلية والن�ضائية، وح�ضد 

من العمال. بداأ الحتفال بكلمة النقابي مهاب البزري، ثم األقى فادي غزلة كلمة با�ضم اللجان العمالية يف �ضيدا واجلنوب.

ـ ويف خميم عني احللوة اأحيا الحتاد العام لنقابات عمال فل�ضطني فرع لبنان عيد العمال مبهرجان حا�ضد يف قاعة ال�ضهيد اللواء زياد 

الطر�ض بح�ضور �ضفري دولة فل�ضطني يف لبنان الدكتور عبد اهلل عبد اهلل، وممثلني عن القوى والف�ضائل الفل�ضطينية والحزاب اللبنانية

ـ اأقامت اجلبهة ال�ضعبية لتحرير فل�ضطني وجلانها العمالية يف خميم نهر البارد احتفال مبنا�ضبة عيد العمال، وذلك بح�ضور ممثلي ف�ضائل 

العمال  معاناة  اإىل  تطرق  الذي  غريب  و�ضام  ابو  البارد  اجلبهة يف خميم  م�ضوؤول  وحتدث  العمال.  من  وعدد  ال�ضعبية  واللجان  املقاومة 

الفل�ضطينيني يف لبنان ومناطق ال�ضتات، مطالبا الدولة اللبنانية باإقرار حق العمل واحلقوق املدنية لل�ضعب الفل�ضطيني يف لبنان . 

ـ اقامت اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�ضطني مهرجانا عماليا يف خميم برج الرباجنة حتدث فيه ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي علي في�ضل، بح�ضور 

ال�ضفري الفل�ضطيني عبد اهلل عبد اهلل.

ـ راأت »رابطة ال�ضغيلة« ان عيد العمال »ياأتي هذا العام يف ظل ا�ضتداد وطاأة الأزمات القت�ضادية والجتماعية، وانخفا�ض القدرة ال�رصائية، 

اأ�ضعار ال�ضلع، واملواد الأ�ضا�ضية ل �ضيما املحروقات التي توؤدي بدورها اإىل زيادة هذه الأ�ضعار ا�ضتعال«. واعتربت »ان مواجهة  وارتفاع 

الزمات يتطلب احداث تغيري جذري يف املنظور القت�ضادي الجتماعي«.

ـ قال مدير عام �رصكة كهرباء زحلة املهند�ض ا�ضعد نكد خالل حفل تكرمي عمال كهرباء زحلة الذي اقامته ال�رصكة يف �ضتورا مبنا�ضبة عيد 

العمال، ان املطالبة باإنتاج الكهرباء 24/24 هو من اجل النتهاء من تقنني الكهرباء وبالتايل فاإن اهايل مدينة زحلة والقرى املجاورة ينامون 

يوما بعد يوم على العتمة من دون كهرباء، وهذا مل يعد مقبول يف الـ 2011 لذلك هذا املو�ضوع هو من اول واجبات احلكومة املقبلة ومن 

اولوياتها تاأمني التيار الكهربائي 24/24 ، وهذا واجب على كل وزير يعمل مل�ضلحة املواطن من دون منية من احد.

احتفا’ó«Y ä ال©ªال

 ≥WناŸالنقابية يحتفل�¿ باأول اأيار يف بريوت وا ºالعمال وحركته

مطالبة احلµ�مة القادمة بحل�ل لÓأRمة االقت�سادية واŸعيûسية وت�سحيح االأج�ر

اقام الحتاد العمايل العام حفل ا�ضتقبال يف مقره، ح�رصه ممثلو رئي�ض اجلمهورية عدنان الق�ضار، رئي�ض جمل�ض النواب نبيه برّي قا�ضم ها�ضم، 

رئي�ض احلكومة �ضعد احلريري حممد قباين، رئي�ض احلكومة املكلّف جنيب ميقاتي غ�ضان يكن، ونواب ووزراء، رئي�ض واأع�ضاء املجل�ض القت�ضادي 

والجتماعي روجيه ن�ضنا�ض، ممثل منظمة العمل الدولية، م�ضوؤول الأن�ضطة العمالية يف املكتب الإقليمي ملنظمة العمل الدولية وليد حمدان، 

ممثلو الأحزاب والقوى ال�ضيا�ضية، ممثلو الهيئات القت�ضادية والنقابية واملهنية والن�ضائية وال�ضبابية، روؤ�ضاء واأع�ضاء املكاتب العمالية، ممثلة 

املجل�ض الن�ضائي اللبناين جنوى رم�ضان. 

واأكد غ�ضن على ثالثة »مطالب على راأ�ض اأولويات مطالب الحتاد العمايل العام وهي الأكرث اإحلاحًا، ن�ضعها اأمام احلكومة العتيدة واملتعرّثة: 

لئق  نظاٍم  واإقرار  والتعليمية  وال�ضحية  الجتماعية  التقدميات  تعزيز  اأّما  املبا�رصة.  ال�رصائب غري  وازاحة  الغالء  مكافخة  الجور،  ت�ضحيح 

للتقاعد واحلماية الجتماعية فهي مطلبنا امللّح وهو يف عهدة احلكومة حلظة ت�ضكيلها للبدء مبعاجلة ق�ضايا النا�ض.
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ـ اعترب »رئي�ض التجمع ال�ضعبي العكاري« النائب ال�ضابق وجيه البعريني يف ت�رصيح له »اأن كاهل العامل اللبناين اأثقل بالكثري من الأعباء 

املعي�ضية واحلياتية الناجتة عن تردي الأو�ضاع القت�ضادية املتوارثة عرب احلكومات املتعاقبة منذ عام 1992 حتى يومنا هذا على حكم البلد، 

لدرجة اأن غالبية العمال باتت تعي�ض حتت خط الفقر والت�رصد والعوز فيما ينتظر عمال العديد من امل�ضانع واملعامل واملوؤ�ض�ضات م�ضتقبل 

ا�ضود لهم ولعائالتهم.

ـ هناأ رئي�ض »احلركة ال�ضعبية اللبنانية« النائب ال�ضابق م�ضطفى علي ح�ضني العمال بعيدهم، ودعا الدولة اىل »العمل اجلاد من اأجل حت�ضني 

الأو�ضاع القت�ضادية واملعي�ضية للعمال كونهم بناة املجتمعات واليد املعطاءة فيه ». 

ـ اأحيت موؤ�ضة عامل الأول من اأيار بحفل نظمته جلنة ال�ضباب يف مركز ب�ضار مهنا لدعم الالجئني يف ال�ضياح، �ضارك فيه اأكرث من مئتي �ضخ�ض 

من العمال الالجئني، عراقيني و�ضودانيني واأكراد و�ضوريني، ح�رصوا مع عائالتهم لالحتفال بعيد العمال العاملي. 

ـ احتفلت اللجنة املركزية لـ»ال�ضبيبة العاملة امل�ضيحية يف لبنان« بعيد العمال، بقدا�ض احتفايل يف كن�ضية مار اإليا�ض يف حو�ض الأمراء يف 

زحلة، تراأ�ضه املر�ضد الروحي للحركة يف البقاع الب طوين برهوم، برعاية وزير الدولة مي�ضال فرعون الذي مثله الدكتور بول�ض عا�ضي. 

ـ اقامت احلركة الوطنية للتغيري الدميوقراطي احتفال يف فندق الكومودور حتدث فيه رئي�ض الحتاد العمايل العام غ�ضان غ�ضن، وعلي �ضكيني 

با�ضم احلركة واألقى ال�ضاعر طانيو�ض اندراو�ض ق�ضيدة من وحي املنا�ضبة، تاله حممد بي�ضون ثم ندمي من�ضوري ورجا ها�ضم.

من جهة ثانية اأقامت حركة املقاومة ال�ضالمية )حما�ض( احتفالني تكرمييني للعمال الفل�ضطينيني يف خميمي برج الرباجنة و�ضاتيال ملنا�ضبة 

عيد العمال. وحتدث يف الحتفالني امل�ضوؤول ال�ضيا�ضي يف بريوت راأفت مرة الذي قدم عر�ضا مف�ضال لواقع عمل منظمة الونروا. داعيا اىل 

م�ضاعفة املوازنة العامة لالونروا لعام 2012 ولوقف الهدر والف�ضاد.   

 اأقامت جمعية العزم وال�ضعادة الجتماعية ملنا�ضبة عيد العمال، احتفال تكرمييا لعدد من النقابيني ال�ضابقني يف مطعم الفي�ضل يف القلمون، 

بح�ضور امل�رصف العام على اجلمعية الدكتور عبد الله ميقاتي ورئي�ض احتاد بلديات الفيحاء الدكتور نادر غزال ورئي�ض الحتاد العمايل العام 

يف لبنان غ�ضان غ�ضن ممثال بفوزي ال�ضيد ورئي�ض احتاد نقابات العمال وامل�ضتخدمني يف لبنان ال�ضمايل �ضعبان بدرة ح�ضد من ممثلني عن 

النقابات العمالية يف ال�ضمال وم�ضاركني. 

العزم  على جمعية  العام  امل�رصف  باحل�ضور،  رحب  الذي  �ضعبان خ�ضور  ال�ضمال  العمال يف  نقابات  العام لحتاد  المني  احلفل  حتدث يف 

ال�ضمايل �ضعبان بدرة، رئي�ض احتاد بلديات  العمال وامل�ضتخدمني يف لبنان  الله ميقاتي، رئي�ض احتاد نقابات  وال�ضعادة الجتماعية عبد 

الفيحاء نادر غزال.

ولفت احتاد نقابات عمال البناء والأخ�ضاب اإىل اأنه مي�ضي ال�ضهر الثالث على قرار التكليف بتاأليف حكومة جديدة، ومت�ضي معه موجة ارتفاع 

الأ�ضعار لت�ضمل كل املرافق احلياتية، الغذائية وال�ضتهالكية واخلدماتية، الكهرباء والنقل واملحروقات وال�ضحة والتعليم وال�ضكن والتعرّث يف 

التقدميات الجتماعية، وخا�ضة ال�ضمان الجتماعي واملخاطر التي تتهّدده، يرتافق ذلك مع ازدياد هجرة �ضبابنا اإىل اخلارج، نتيجة انعدام 

فر�ض العمل وات�ضاع البطالة ب�ضبب عمليات ال�رصف من العمل واملزاحمة غري امل�رصوعة لليد العاملة اللبنانية.

بدوره، دعا املكتب العمايل يف حركة »اأمل« احلكومة املنتظرة ولدتها اإىل و�ضع �ضيا�ضة اقت�ضادية تعتمد على 

تفعيل الإنتاج يف قطاعي ال�ضناعة والزراعة وحمايتهما، بدل اعتماد القت�ضاد الريعي، وتفعيل اأجهزة الرقابة على 

ال�ضلع واملواد الغذائية جلهة الأ�ضعار والنوعية.
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ä fا H»ا

اإحتاد ال�سياء لنقابات عمال بريوت :

اأن ي�سل العامل يف لبنان اىل طموحه يف العي�س بكرامة

هناأ املجل�ض التنفيذي لحتاد ال�ضياء لنقابات عمال وم�ضتخدمي بريوت وجبل لبنان اجلنوبي 

التفاوؤل  يعم  ان  العاملي.متمنيًا  العمال  عيد  حلول  مبنا�ضبة  العربي  والعامل  لبنان  عمال 

بامل�ضتقبل واأن ي�ضل العامل يف لبنان اىل طموحه يف العي�ض بكرامة. 

اإحتاد الوفاء لنقابات العمال وامل�ستخدمني يف لبنان

حتية اىل عمال لبنان ومقاوميه البوا�سل

وموXفيه ومزارعيه ومعلميه ونقاباته واحتاداته

تّقدم احتاد الوفاء لنقابات العمال وامل�ضتخدمني يف لبنان من عمال لبنان ومقاوميه البوا�ضل وموظفيه ومزارعيه 

ومعلميه ونقاباته واحتاداته بالتهاين ملنا�ضبة الول من ايار عيد العمال، ولفت يف بيانه اأنه لول البقية الباقية 

من المل والتفاوؤل بامل�ضتقبل وبالهمة العمالية التي نطمح اليها، لتحّول التهاين اىل عزاء، جراء هذا الهمال 

والرتدي ال�ضيا�ضي والقت�ضادي الذي ي�ضيب البالد والعباد، يزيده تعنت امل�ضوؤولني على راأ�ض ال�ضلطة ال�ضيا�ضية 

يف عدم البحث يف الزمة القت�ضادية ويف ايجاد احللول  .

لكن المل باهلل هو ما بقي لدى عمال لبنان ونقابييه ، اآملني ان يعي امل�ضوؤولون خطورة ما متر به البالد اجتماعيا 

ومعي�ضيا، ويلتفتوا اىل حجم املعاناة وخطورتها وتداعياتها الجتماعية.

كما ن�ضتغل املنا�ضبة لتقدمي التهاين للعمال العرب �ضيما عمال ونقابات البحرين الذي يتعر�ض لأب�ضع حملة 

تنكيل وقتل يومي يف ظل غياب تاآمري دويل وتواطوؤ ال· املتحدة.  حيث ندعو منظمات العمل العربية والدولية 

وكافة موؤ�ض�ضات حقوق الن�ضان اىل التدخل لوقف هذه الهجمة التي حتدث حتت عناوين مزيفة . 

اإحتاد نقابات العاملني يف التعاونيات واملوؤ�س�سات واأ�سواق اخل�سار يف لبنان«�ســواء«

عمال و�سعب تون�س وم�سر ا�ستطاعا اأن يخرجا من نفق Xلم احلكام

التوفيق وال�سداد ل�سوريا االأ�سد للخروج من الفتنة العمياء

ع�ضية عيد العمال يتوجه احتاد نقابات العاملني يف التعاونيات واملوؤ�ض�ضات واأ�ضواق اخل�ضار 

التوفيق  دوام  لهم  متمنيًا  والعامل  لبنان  يف  العمال  جميع  اىل  وال�ضالم  بالتحية  لبنان  يف 

وال�ضعادة. 

ول ي�ضعنا يف هذه املنا�ضبة ال ان نتقدم بالتهنئة لعمال و�ضعب تون�ض ال�ضقيق وم�رص العروبة اللذين ا�ضتطاعا ان 

يخرجوا من نفق ظلم احلكام وعودة عمال و�ضعب وفل�ضطني اىل ربوع وطنهم وزوال الغدة ال�رصطانية »ا�رصائيل« 

من الوجود. مع دعائنا بالتوفيق ل�ضوريا الأ�ضد للخروج من هذه الفتنة العمياء التي ت�رصبها اآملني ا�ضتتباب الأمن 

والأمان يف ربوع �ضوريا ال�ضقيقة.
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اإحتاد الوالء يوؤكد على �سرورة نيل ال�سائقني حقوقهم امل�سروعة
بحلول  التهاين  باأحر  العموميني  ال�ضائقني  جميع  من  لبنان  يف  واملوا�ضالت  النقل  لنقابات  الولء  اإحتاد  تقدم 

عيد العمال وهو يف هذه املنا�ضبة اإذ يوؤكد على �رصورة نيل ال�ضائقني حقوقهم امل�رصوعة التي نا�ضلوا وما زالوا 

ينا�ضلون من اأجلها.اإن من حقنا ك�ضائقني اأن نعي�ض يف بلدنا مطمئنني اإىل م�ضتقبل الوطن عرب قطاع نقل اآمن يفي 

بحاجات املواطنني وي�ضهم يف ان�ضباط القت�ضاد الوطني،فكم من الهدر يف املال وفواتري ال�ضحة و�ضالمة البيئة 

يدفعها الوطن هباًء وهدراً على مذبح تق�ضري وق�ضور من توىل زمام اأمور هذا القطاع. 

اأكيدة وملحة حل�ضور نقابي فاعل  اإننا يف اإحتاد الولء نرى حاجة  ومع تقديرنا لكل اجلهود التي بذلها ويبذلها نقابيو قطاع النقل ، 

جدي وموؤثر يف هذا القطاع �ضادق مع العاملني به وهو احل�ضور الذي ما زال بحاجة اىل كثري من امل�ضداقية والثقة يف �ضاحاته املطلبية 

التنظيمية. 

اآمالً بعام مقبل فيه ا�ستيفاء حقيقي الإجنازات املزارع
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يف لبنان ومبنا�ضبة عيد العمال وجه التحية لعمال خمتلف القطاعات يف 

لبنان ولعمال القطاع الزراعي ب�ضكل خا�ض اآماًل بعام مقبل فيه ا�ضتيفاء حقيقي لإجنازات املزارع ل�ضالح 

اإل باعرتاف ر�ضمي والتفاف �ضعبي حول القطاع الزراعي وحما�ضيله الوطنية  القت�ضاد الوطني ول يبداأ 

دعمًا وحماية وا�ضتهالكًا،وهو ما �ضهدنا بداياته اجلادة يف ال�ضرتاتيجيات واخلطوات التي اأطلقتها وزارة 

الزراعة يف الأ�ضهر املا�ضية.

الأ�ضواق اخلارجية �ضيما يف  واإنقاذه من ارجتاجات واحتكارات  الوطن  الغذائي لهذا  الأمن  الزراعي يف لبنان قادر على توفري  فالقطاع 

املحا�ضيل الأ�ضا�ضية من حبوب وزيوت.

نقابة عمال وم�ستخدمي البلديات يف حمافظة بعلبك الهرمل

نحمل يف يدنا معوالً ويف االأخرى بندقية الن�سر

مبنا�ضبة الول من ايار عيد العمال اأ�ضدرت نقابة عمال البلديات يف البقاع بيانًا قد اقبل واطلت معه رياحني الربيع من �ضدى النت�ضار يف 

اخلام�ض والع�رصين منه ، فكل عام وانتم بخري يا من حملتم املعول بيدكم وحملتم باليد الخرى بندقية الن�رص ،  يا من قبل ايديكم �ضيد الب�رصية 

حممد "�ض"، فتحية طيبة عطرة مباركة اىل جميع عمال البلديات يف لبنان  الذين هم عنوان احل�ضارة والرقي  واحلرمان لال�ضف ال�ضديد بكل 

ما تعنيه الكلمة من معنى  .

ويف هذه املنا�ضبة توؤكد النقابة على املطالب التي تلتزمها اأمام عمالها وتنا�ضل من اجلها �ضيما �ضم عمال البلديات لال�ضتفادة  من ال�ضمان 

الجتماعي وت�ضوية او�ضاعهم لناحية التثبيت و�ضمان ا�ضتمرارية عملهم .

بيان عيد العمال الحتاد النقابات العاملي

يف �سرق البحر املتو�سط و�سمال اأفريقيا �سراعات وتناف�س

يف اجلزائر ت�سدي للمتظاهرين �سد الفقر واجلوع

يف ال�سرق االأو�سط ا�سرائيل تعتدي على ال�سعوب الفل�سطينية واللبنانية وال�سورية

نكرم ونحتفل هذه ال�ضنة بيوم عيد العمال2011 يف فرتة حا�ضمة. فرتة المربيالية العدوانية وال�ضيا�ضات املناه�ضة للعمال ويف 

وقت عرف فيه النظام الراأ�ضمايل العاملي اأزمة اقت�ضادية عميقة ومتعددة الأوجه للنظام نف�ضه. يتم التعبري عن هذه الأزمة يف جميع 

القطاعات : يف القت�ضاد والبيئة ونوعية احلياة والثقافة وتغري املناخ. اإن الأزمات متجذرة يف احلم�ض النووي للراأ�ضمالية ولهذا 

ال�ضبب تتواتر مرارا وتكرارا. فمن امل�ضتحيل للراأ�ضمالية اأن حتل م�ضاكل �ضعوب العامل.
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مت  املا�ضية،  اخلم�ض  ال�ضنوات  خالل  كولومبيا،  يف  و 

اغتيال املئات من النقابيني ويجري حتويل البالد اإىل 

احلادث  �ضهدنا  �ضيلي،  اأمريكية. و يف  قاعدة ع�ضكرية 

املاأ�ضاوي يف منجم �ضان خو�ضيه واجلرمية التي ترتكب 

�ضد عمال املناجم. و يف الربازيل ، ت�ضببت الفي�ضانات 

يف  اأي�ضا  الأبرياء.ولكن  من  العديد  موت  يف  املدمرة 

اإذ  امل�ضاكل.  الراأ�ضمالية تخلق و ت�ضاعف  فان  اأوروبا، 

يقدر عدد العمال العاطلني عن العمل يف بلدان الحتاد 

الأوروبي باملاليني. فقد بلغ معدل البطالة الر�ضمي يف 

اأوروبا 3^9 % و ارتفعت بطالة العمال ال�ضباب الذين 

اأ�ضحت  و   .%20^7 اإىل   24-15 بني  اأعمارهم  ترتاوح 

اخل�ضخ�ضة وتقوي�ض الأمن الجتماعي واحلد من الأجور 

جلميع  م�ضرتكة  اإ�ضرتاتيجية  التقاعدية  واملعا�ضات 

ال�ضرتاكية  و  اجلديدة  الليربالية  الأوروبية،  احلكومات 

الدميقراطية. هذا و تبني معاهدة ل�ضبونة املوقف الرجعي 

راأ�ض  �ضيا�ضة  الأوروبي.جتاه  لالحتاد  احلقيقي  والدور 

العاملية  العاملة  الطبقة  فان  هذه،  والمربيالية  املال 

العامل. وقد  اأنحاء  الن�ضالت يف جميع  و  ترد باملبادرات 

والن�ضاء  ال�ضباب  املتظاهرين، مب�ضاركة  املاليني من  خلق 

جديدة. وديناميكية  جديدة  اآمال  املهاجرين،  والعمال 

اخلط  طليعة  يف  دائما  العاملي  النقابات  احتاد  كان  لقد 

اأركان العامل حيث  اأي ركن من  الأمامي للن�ضال! ل يوجد 

مل يكن احتاد النقابات العاملي موجودا، واقفا اإىل جانب 

مع  جنب  اإىل  جنبا  ال�ضعوب،  جانب  اىل  ودائما  ال�ضعيف 

الراأ�ضمايل. ال�ضتغالل  �ضد  الن�ضال  يف  العاملة  الطبقة 

املوجهة  للطبقة  الدولية  النقابية  احلركة  نعزز  اأن  علينا 

ح�ضب الروؤية التي اأ�ضار اإليها املوؤمتر 16 لحتاد النقابات 

العاملي. قرارات هذا املوؤمتر التاريخي الذي عقد يف اأثينا، 

اليونان من 06-10 اأبريل 2011، فتح طرقا جديدة و اآفاقا 

من  اأيام  اأربعة  العاملية.فخالل  العاملة  للطبقة  جديدة 

اأعمال املوؤمتر، اأخذ الكلمة 115 متحدثا من القارات اخلم�ض 

جميع  مناق�ضة  مت  و  الأ�ضا�ضية.  القطاعات  خمتلف  من  و 

و  العامل  لل�ضعب  املعا�رصة  وامل�ضكالت  احلرجة  الق�ضايا 

وال�ضباب  اخلا�ض  حل�ضابهم  والعاملني  الفقراء  املزارعني 

على  الت�ضويت  مت  وقد  واملعدمني.  واملتقاعدين  والن�ضاء 

القرارات التي تعزز الطابع الطبقي لحتاد النقابات العاملي 

وتهدف اإىل تعزيز احلركة النقابية الدوليةاإن احتاد النقابات 

العاملي هو اليوم اأقوى واأكرث ن�ضالية و اأكرث توحدا واأكرث 

قدرة على موا�ضلة الن�ضال مع وحدة ال�ضف..

ففي �رصق البحر املتو�ضط   وال�رصق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، فان التطورات 

امنا  الإمربيالية  مكونات  خمتلف  بني  والتناف�ض  وال�رصاعات  اخلطرية 

ت�ضتهدف نفط ليبيا والغاز الطبيعي للبلدان يف �ضمال افريقيا وال�ضيطرة 

العدوان  راأينا  لقد  اخلام.  باملواد  الغنية  ال�ضرتاتيجية  النقاط  على 

الع�ضكري لالمربيالية �ضد ليبيا. كما �ضهدنا يف �ضوازيالند الرد الوح�ضي 

مطالبني  مواطنوها  بها  قام  التي  ال�ضلمية  املظاهرات  �ضد  للحكومة 

بحكومة دميقراطية حتكم وفق امل�ضالح احلقيقية جلميع املواطنني يف 

هذا البلد. 

طريق  عن  احلقيقي  وجهه  عن  اأخرى  مرة  النظام  ك�ضف  اجلزائر،  ويف 

�ضد  اجلزائري  ال�ضعب  ملظاهرات  للت�ضدي  الدولة  متار�ضه  الذي  العنف 

اأ�ضعار املواد ال�رصورية اليومية  الفقر وارتفاع معدلت البطالة وارتفاع 

ينا�ضل  ال�ضعب  راأينا  املتزايد. و يف م�رص،  والقمع  اإىل احلرية  والفتقار 

من اأجل احلرية والدميقراطية والعدالة و �ضد �ضيا�ضة وتكتيكات الوليات 

اأدوات جديدة  التطورات وو�ضع  املتحدة يف حماولة لها لل�ضيطرة على 

و تن�ضيب عمالوؤهم اجلدد يف قيادة الدولة امل�رصية. و يف تون�ض، حيث 

ي�ضري النمو جنبا اإىل جنب مع الغياب الكامل للحرية وا�ضطهاد الأ�ضوات 

التقدمية وكل �ضوت اآخر معار�ض و ينت�رص الفقر و يرتفع معدل البطالة 

والظلم الجتماعي اإ�ضافة اإىل ارتفاع اأ�ضعار املواد ال�رصورية اليومية.

و يف ال�رصق الأو�ضط، يتوا�ضل العدوان على ال�ضعوب البطلة الفل�ضطينية 

واللبنانية وال�ضورية

اإ�رصائيل بدعم كبري من الوليات املتحدة الأمريكية والحتاد  من جانب 

الطوارÇ �ضد  اأعلنت احلكومة حالة  البحرين،  الأوروبي وحلفائها. و يف 

ال�ضعب والطبقة العاملة يف البحرين الذين ينا�ضلون من اأجل الدميقراطية 

واحلرية والعدالة و ينادون بالتوقف عن نهب موارد البالد من قبل امللوك 

والأمراء والراأ�ضماليني.

واأفغان�ضتان  العراق  ففي   : حال  اأف�ضل  لي�ضت  ال�ضورة  فاإن  اآ�ضيا،  و يف 

املتحدة  للوليات  الع�ضكرية  والعمليات  الحتالل  ي�ضتمر  وباك�ضتان 

والمربيالية الأوروبية. و ما الفي�ضانات القاتلة يف باك�ضتان و الت�ضونامي 

القاتل يف اليابان اإل دليل اآخر على اأن �ضعوب العامل لي�ضت حممية من 

الظواهر الطبيعية على الرغم من الطفرة التكنولوجية.

و يف الوليات املتحدة، فان الو�ضع معقد اأي�ضا. ت�ضهد اأمريكا ال�ضمالية 

البطالة والفقر املتزايد. و قد بلغ املعدل الر�ضمي للبطالة يف الوليات 

املتحدة حاليا 5^9 %، اأي اأن ما يعادل 2^10 مليون اأمريكي يتلقون حاليا 

اإعانات البطالة.اأما اأمريكا الالتينية فهي ترزخ حتت وطاأة عدوانية اأمريكا 

البطولية  الكوبية  الثورة  �ضد  والهجمات  ا�ضتهداف  ذلك  من  و  ال�ضمالية 

والهجمات �ضد فنزويال وبوليفيا والكوادور والحتالل يف هايتي ودعم 

الدكتاتورية يف هندورا�ض. 
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لن نن�سى ت�سحيات �سوريا يف لبنان وهي �سريكة املقاومة يف التحرير والن�سر

مهرجان  اأقيم  لبنان  يف  الزراعية  للهيئات  الوطني  اللقاء  من  بدعوة 

ت�ضامني مع �ضوريا الأ�ضد يف �ضينما غراند اأوتيل فر�ضايـ  احلمرا بح�ضور 

ال�ضفري ال�ضوري يف لبنان علي عبد الكرمي علي ،وزير الزراعة اللبناين 

ال�ضتاذ  النيابية  الزراعية  اللجنة  ،رئي�ض  ح�ضن  احلاج  ح�ضني  الدكتور 

ايوب حميد وعدد من ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية واحلزبية وهيئات زراعية 

من م�رص و�ضوريا.

 اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يف لبنان – جهاد بلوق :

ال�ضوت  لرفع  جهدا  ياألوا  مل  �ضوريا  الفالحني يف  احتاد  ان  ن�ضهد  اننا 

ونذكر  لبنان  حدثت يف  التي  ال�ضهيونية  املجازر  فداحة  لبيان  عاليا 

بدور �ضوريا املقاومة بقيادة الرئي�ض ال�ضد للم�رصوع ال�ضهيوين المريكي 

ووقوفها �ضدا منيعا يف وجههم . اننا يف اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يف لبنان نوؤكد على روابط الخوة مع �ضوريا ونتكاتف معها لزالة 

الغدة ال�رصطانية  ال�رصائيلية يف املنطقة وقطع يد ال�ضتكبار يف املنطقة . ان عنوان املعركة واحد �ضدنا وهو الق�ضاء على روح املقاومة واملمانعة 

والهدف معلن منذ زمن وهو ما مل�ضناه اخريا اثر الحداث واملوؤامرات التي تعر�ضت لها ال�ضقيقة �ضوريا والتي ا�ضا�ضها هو فك الرتباط مع املقامة  

يف لبنان 

امني عام االحتاد العام للفالحيني والتعاونيني العرب – خالد  خزعل 

ن�ضكر للمحتفلني الوقوف اىل جانب �ضوريا قيادة و�ضعبا وخا�ضة بعد ان ات�ضحت احلقائق  بعد ان نقلت وا�ضنطن مطالبها اىل دم�ضق والتي 

متثلت بتحخلي �ضوريا عن ثوابتها وهويتها الوطنية وعن عالقتها مع املقاومة اللبنيانية وعلى راأ�ضها حزب اهلل . وا�ضنطن ل جتيد قراءة 

�ضيا�ضة �ضوريا القومية والوطنية ويف مقدمتها رف�ض اأي امالءات خارجية لهذا كان اجلواب هو الرف�ض من قبل ال�ضعب والقيادة 

املوؤامرات مل تتوقف منذ زمن بعيد مما يجعلنا نوؤكد ان ما يجري اليوم هو ف�ضل جديد واخراج جديد للموؤامرة حتت عنوان  ال�رصاع يف تنفيذ 

ال�ضالحات واحلفاظ على حقوق الن�ضان

االمني العام الحتاد امل�سري الزراعي – ممدوح حمادة 

ي�ضعدين با�ضم مالين الفالحني امل�رصيني امل�ضاركة يف هذا اللقاء الذي يعقد ت�ضامنا مع �ضوريا �ضعبا وقيادة . انن كما كل ابناء �ضعبنا العربي ندرك 

ان ما تتعر�ض له �ضوريا هو ب�ضبب مواقفها املناه�ضة ل�رصائيل زامريكا ورف�ضها مل�رصوع ال�رصق الو�ضط اجلديد الذي يريد ان ي�ضع ا�رصائيل فوق كل 

�ضيئ . انكم يا اخوتي الكرث معرفة مبا يخطط لمتنا فانتم ار�ض املقاومة التي ا�رصائيل يف 2006 واكدت ان ال�ضعب العربي هو �ضعب حر . 

احتاد الفالحني يف �سوريا – ا�سماعيل عي�سى 

من �ضوريا تواأم لبنان وكل ارا�ضيها حتية اىل لبنان املقاوم . ن�ضكر كل الذين تنادوا اىل ن�رصة �ضوريا يف وجه ما ت�ضهده من موؤاموؤة . ان ما 

يجري لي�ض ال حلقة من �ضل�ضلة موؤامرات مل تتوقف يف يوم من  اليام ويف كل مرة ترتدي ثوبا جديدا وفقا لطبيعة اليادي وال�ضابع التي 

حتركها والهدف هو اجبار �ضوريا على التنازل عن خطها الوطني والقومي وال�ضري خلف الالهثني وراء  حل امريكي يتوهمون عدالته ومن اجل 

ذلك قدموا كل ما ميلكون غري مدركني انهم باللهاث وراء احللول المريكية امنا خ�رصوا كرامتهم و�ضعوبهم ومل ينالوا ال الوعود الكاذبة .

االحتاد الوطني للفالحني اللبنانيني – حممد الفرو 

مما ل �ضك فيه ان املوؤامرة المريكية ال�ضهيوينة بادواتها الرجعية التي ت�ضتهدف �ضوريا ال�ضد عرب �رصب وحدة هذا الوطن ال�ضامد واملمانع 

من الداخل وجعله منق�ضما وغارقا بالتقاتل والتطرف  الطائفي وهذا ل يعود باخلطر على وحدة �ضوريا فح�ضب بل ان اول مت�رصر من ذلك هو 

لبنان لن لبنان هو اخلا�رصة ل�ضوريا ال�ضقيقة وامنه من امن �ضوريا .

اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يف لبنان يقيم حفاًل ت�سامنيًا مع �سورية الأ�سد
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نقابة املزارعني  يف لبنان – ح�سن عبا�س 

نقف اليوم لنت�ضامن مع �ضوريا ال�ضد لن ما يجري وما يخطط تقف وراءه 

امريكا وا�رصائيل وحلفائهم بق�ضد �رصب ال�ضتقرار لدفع �ضوريل لال�ضت�ضالم 

عن  والتوقف  ايران  مع  حتالفها  وفك  المريكية  ال�ضهيوينة  لل�ضيا�ضات 

احت�ضان املقاومة ودعمها .

النائب ايوب حميد 

جدد الوقوف اإىل جانب �ضورية يف مواجهة املوؤامرة التي تتعر�ض لها والتي 

ت�ضتهدف اأمنها وا�ضتقرارها مو�ضحا اأن موقف لبنان يف جمل�ض الأمن حول 

الأحداث يف �ضورية ينطلق من العالقة الأخوية واملميزة بني البلدين ومن 

امل�ضلحة امل�ضرتكة لل�ضعبني ال�ضقيقني.اإن ما يجري ويحاك حيال �ضورية يتطلب منا اأن نكون يقظني وعلى م�ضتوى امل�ضوؤولية اأمام العا�ضفة 

التي ن�ضهدها والتي ت�ضتهدف لبنان واللبنانيني جميعا. اأن �ضورية م�ضتهدفة من اجلهات الغربية وقال اإن عمالء الغرب يف املنطقة يريدون 

ا�ضتغالل الأحداث اجلارية من اجل النيل من املوقف ال�ضوري املقاوم للم�رصوع الأمريكي الإ�رصائيلي يف املنطقة .

الوزير ح�سني احلاج ح�سن 

وقال وزير الزراعة يف حكومة ت�رصيف الأعمال اللبنانية ح�ضني احلاج ح�ضن يف كلمته اأمام املهرجان.. اإن �ضورية تتعر�ض ملوؤامرة اأمريكية 

اإ�رصائيلية بهدف التاأثري على ثوابتها الوطنية والقومية موؤكدا اأنه عندما نت�ضامن مع �ضورية التي ت�ضكل عرين العروبة واملقاومة وال�ضمود 

فاإننا نت�ضامن مع تاريخنا وم�ضتقبلنا لأن م�ضري لبنان وفل�ضطني والأمة العربية مرتابط. 

ونوه احلاج ح�ضن بدور �ضورية يف دعم املقاومة يف لبنان ويف انت�ضار متوز عام 2006 على العدو الإ�رصائيلي ودعمها للمقاومة يف فل�ضطني 

خالل العدوان الإ�رصائيلي على قطاع غزة ورف�ضها للحرب الأمريكية على العراق. 

كما نوه باخلطوات الإ�ضالحية التي اتخذها ال�ضيد الرئي�ض ب�ضار الأ�ضد الذي قاد م�ضرية الإ�ضالح والتطوير منذ البداية. 

واأ�ضار احلاج ح�ضن اإىل اأن الوليات املتحدة الأمريكية هي التي وحدت اأجندة الف�ضائيات املغر�ضة يف حملتها الأخرية �ضد �ضورية م�ضددا 

على اأن وعي ال�ضعب ال�ضوري �ضي�ضقط هذه احلمالت. 

  وجرى  يف ختام االإحتفال توجيه برقية اىل الرئي�س ب�سار اال�سد جاء فيها :

الزراعية والتعاونية  الزراعيني العرب واملنظمات  الزراعية يف لبنان والحتاد العام للفالحني والتعاونيني  اللقاء الوطني للهيئات  با�ضم 

وا�ضقاطها  تركيعها  ابتغاء  �ضدها  التي حتاك   املوؤامرة  وجه  �ضوريا يف  مع  ت�ضامننا  عن  تعبريا  التحيات  ا�ضمى  اليكم  نرفع  والفالحية 

باعتبارها القلعة القومية والوطنية الوحيدة الباقية يف هذه المة يف وجه م�ضاريع الهيمنة المريكية وال�ضهيونية 

اننا  ومن بريوت عا�ضمة املقاومة نوؤكد وقوف كل منظماتنا �ضفا واحدا اىل جانب �ضورية التي لن نن�ضى ابدا ت�ضحياتها يف �ضبيل لبنان 

والتي فتحت قلبها لبناء �ضعبه وم�ضاركته �رصيبة الن�ضال فا�ضتحقت ان تكون �رصيكته يف التحرير ون�رص متوز
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دعا احلكومة اإىل ت�سحيح االأجور وو�سع ال�سلم املتحرك لها 

االحتاد العمايل العام  يو�سي بعقد موؤمتر نقابي وحتديد موعد لالإ�سراب العام

املطلبي  امللف  اّن  العام على  العمايل  التنفيذي لالحتاد  اكد املجل�ض 

لالحتاد بات ملحًا،م�ضدداً على �رصورة معاجلة الق�ضايا الأكرث اإحلاحا 

يف هذا امللف من دون تباطوؤ اأو ا�ضتمهال.

وراأى  املجل�ض التنفيذي يف اإجتماعه الأخري اأّن م�ضاألة ت�ضحيح الأجور 

هي م�ضاألة اأ�ضا�ضية ل ميكن جتاوزها يف اأّي مقاربٍة لالأزمة القت�ضادية 

ما  املا�ضية  الأربع  ال�ضنوات  الأجور خ�رصت يف  اأّن  ذلك  والجتماعية، 

ال�رصائية وبالتايل بات من واجب احلكومة  يزيد عن 60% من قدرتها 

لالأجور يف مواجهة  املتحرّك  ال�ضلّم  لالأجور وو�ضع  الفوري  الت�ضحيح 

الت�ضّخم والغالء مو�ضع التنفيذ بحيث يوؤّدي هذا الربط اإىل �ضبط الأ�ضعار 

ومنعها من الفلتان من خالل تطبيق قرار حتديد �ضقف ن�ضب الأرباح«..

ولفت الحتاد اىل »اّن الأزمة القت�ضادية ونتائجها الجتماعية مل تكن 

الحتكار  يتيح  نظام  يف  بنيوية  اأزمة  هي  بل  الفاعل،  جمهولة  يومًا 

اأّن  كما  اجلائرة  والر�ضوم  ال�رصائب  ظلم  على  ويرتكز  الف�ضاد  ويبيح 

والنقل  كالكهرباء  احلياتية  املرافق  يف  واملزمنة  امل�ضتفحلة  الأزمات 

ارتفاع  وما  والف�ضاد.  الإهمال  �ضببها  اإمّنا  وال�ضحة  والتعليم  وال�ضكن 

اأ�ضعار املواد ال�ضتهالكية من غذاء وحمروقات ودواء اإمّنا يحميها نظام 

املكتب  هيئة  التنفيذي  املجل�ض  واو�ضى  والمتيازات«.  الحتكارات 

احتجاجًا  العام  لالإ�رصاب  موعد  نقابي وحتديد  موؤمتر  لعقد  التح�ضري 

املواطنني.  ق�ضايا  معاجلة  عن  احلكومة  وغياب  الدولة  ا�ضتهتار  على 

كما او�ضى التح�ضري للقاء ت�ضامني مع عمال �ضوريا اإزاء املوؤامرة التي 

الإ�رصائيلي  العدو  مواجهة  يف  �ضعبها  و�ضمود  بلدهم  منعة  ت�ضتهدف 

التنفيذي  املجل�ض  مكتب  هيئة  اأبدت  لها  اإجتماع  بهم.ويف  املرتّب�ض 

عدم  من  وا�ضتغراٍبها  ال�ضديد  قلقها  لبنان  يف  العام  العمايل  لالحتاد 

ت�ضكيل حكومة بعد انق�ضاء اأكرث من ثمانني يومًا، وراأت ان قيام حكومة 

وان  وا�ضحة،  واجتماعية  اقت�ضادية  وبرامج  روؤى  مع  يرتافق  ان  يجب 

يرتافق مع اإقرار ت�ضحيح الجور بالن�ضب الرتاكمية التي حتققها الجور 

الدولة  �ضلطة  غياب  وا�ضتغربت   . ال�ضعار.  لرتفاع  التحرك  بال�ضلم 

وا�ضتقامة اإدارتها، وخ�ضو�ضًا يف ميادين اخلدمات احليوية من كهرباء 

ومياه وحمروقات وكذلك النقل وال�ضكن والتعليم والطبابة وال�ضت�ضفاء 

ف�ضاًل عن �ضبط اأ�ضعار ال�ضلع ال�ضتهالكية واملواد الغذائية الع�ضّية على 

بت�ضكيل احلكومة  ال�ضيا�ضية غري م�ضتعجلة  القوى  كانت  واإذا  الرقابة. 

فاإّن الآثار اخلطرية الناجتة من غياب ال�ضلطة التنفيذية بات يهّدد بنية 

الدولة وفلتان الإدارة العامة واإباحة الر�ضاوى وتعميم الف�ضاد. واأكدت 

الهيئة اأّن قيام مثل هذه احلكومة يجب اأن يرتافق بو�ضوح ل �ضائبة فيه 

مع اإقرار ت�ضحيح الأجور بالن�ضب الرتاكمية التي حتّققها الأجور بال�ضلم 

املتحرك لرتفاع الأ�ضعار وكذلك مراقبة الأ�ضعار وتطبيق القوانني جلهة 

حتديد هوام�ض الأرباح وو�ضع �ضقف ل�ضعر �ضفيحة البنـزين بعد خف�ضها 

القيمة  �رصيبة  فيها  مبا  املحروقات  على  اجلائرة  الر�ضوم  كل  واإلغاء 

امل�ضافة ومعاجلة ق�ضية الرغيف ب�ضورٍة جذرية

امللف  اّن  على  العام  العمايل  لالحتاد  التنفيذي  املجل�ض  اكد 

الق�ضايا  املطلبي لالحتاد بات ملحًا،م�ضدداً على �رصورة معاجلة 

الأكرث اإحلاحا يف هذا امللف من دون تباطوؤ اأو ا�ضتمهال.

اأّن م�ضاألة ت�ضحيح  الأخري  اإجتماعه  التنفيذي يف  وراأى  املجل�ض 

الأجور هي م�ضاألة اأ�ضا�ضية ل ميكن جتاوزها يف اأّي مقاربٍة لالأزمة 

ال�ضنوات  يف  خ�رصت  الأجور  اأّن  ذلك  والجتماعية،  القت�ضادية 

وبالتايل  ال�رصائية  قدرتها  من   %60 عن  يزيد  ما  املا�ضية  الأربع 

ال�ضلّم  وو�ضع  لالأجور  الفوري  الت�ضحيح  احلكومة  واجب  بات من 

التنفيذ  مو�ضع  والغالء  الت�ضّخم  مواجهة  يف  لالأجور  املتحرّك 

الفلتان  من  ومنعها  الأ�ضعار  �ضبط  اإىل  الربط  هذا  يوؤّدي  بحيث 

الحتاد  الأرباح«..ولفت  ن�ضب  �ضقف  قرار حتديد  تطبيق  من خالل 

يومًا  تكن  مل  الجتماعية  ونتائجها  القت�ضادية  الأزمة  »اّن  اىل 

الحتكار  يتيح  نظام  يف  بنيوية  اأزمة  هي  بل  الفاعل،  جمهولة 

كما  اجلائرة  والر�ضوم  ال�رصائب  ظلم  على  ويرتكز  الف�ضاد  ويبيح 

كالكهرباء  احلياتية  املرافق  واملزمنة يف  امل�ضتفحلة  الأزمات  اأّن 

والنقل وال�ضكن والتعليم وال�ضحة اإمّنا �ضببها الإهمال والف�ضاد. وما 

اإمّنا  ال�ضتهالكية من غذاء وحمروقات ودواء  اأ�ضعار املواد  ارتفاع 

يحميها نظام الحتكارات والمتيازات«. واو�ضى املجل�ض التنفيذي 

هيئة املكتب التح�ضري لعقد موؤمتر نقابي وحتديد موعد لالإ�رصاب 

العام احتجاجًا على ا�ضتهتار الدولة وغياب احلكومة عن معاجلة 

ت�ضامني مع عمال  للقاء  التح�ضري  او�ضى  كما  املواطنني.  ق�ضايا 

�ضعبها  و�ضمود  بلدهم  منعة  ت�ضتهدف  التي  املوؤامرة  اإزاء  �ضوريا 

يف مواجهة العدو الإ�رصائيلي املرتّب�ض بهم.ويف اإجتماع لها اأبدت 

لبنان  العام يف  العمايل  لالحتاد  التنفيذي  املجل�ض  مكتب  هيئة 

انق�ضاء  بعد  حكومة  ت�ضكيل  عدم  من  وا�ضتغراٍبها  ال�ضديد  قلقها 

اأكرث من ثمانني يومًا، وراأت ان قيام حكومة يجب ان يرتافق مع 

اإقرار  اقت�ضادية واجتماعية وا�ضحة، وان يرتافق مع  روؤى وبرامج 

بال�ضلم  الجور  حتققها  التي  الرتاكمية  بالن�ضب  الجور  ت�ضحيح 

التحرك لرتفاع ال�ضعار. . وا�ضتغربت غياب �ضلطة الدولة وا�ضتقامة 

اإدارتها، وخ�ضو�ضًا يف ميادين اخلدمات احليوية من كهرباء ومياه 

وال�ضت�ضفاء  والطبابة  والتعليم  وال�ضكن  النقل  وكذلك  وحمروقات 

ف�ضاًل عن �ضبط اأ�ضعار ال�ضلع ال�ضتهالكية واملواد الغذائية الع�ضّية 

على الرقابة. واإذا كانت القوى ال�ضيا�ضية غري م�ضتعجلة بت�ضكيل 

احلكومة فاإّن الآثار اخلطرية الناجتة من غياب ال�ضلطة التنفيذية 

الر�ضاوى  واإباحة  العامة  الإدارة  وفلتان  الدولة  بنية  يهّدد  بات 

وتعميم الف�ضاد.
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 Êاللقاء الوطني للهيئات الزراعية يكرم وزير الزراعة اللبنا

بلوق: نطالب باإطالق �سراح �سندوق �سمان الكوارç على املزارعني

احلــاج ح�سن:احلكومــات ال�ســابقة �سـاهمâ يف �سرب القطـاع الـزراعي

اللقاء  اأقام  املزارعني«،  لبنان وخدمة  الزراعة يف  »تقديراً جلهوده وعطاءاته يف تعزيز 

الوطني للهيئات الزراعية حفاًل تكرمييًا لوزير الزراعة يف حكومة ت�رصيف الأعمال الدكتور 

ح�ضني احلاج ح�ضن يف مطعم »اأغادير« - طريق املطار، ح�رصه رئي�ض الإحتاد العمايل 

العام غ�ضان غ�ضن واأع�ضاء هيئة مكتب الإحتاد وروؤ�ضاء واأع�ضاء املكاتب العمالية لالأحزاب 

والقوى اللبنانية والهيئات النقابية والزراعية.

حتدث يف احلفل رئي�ض اللقاء الوطني جهاد بلوق فطالب »باإطالق �رصاح �ضندوق �ضمان 

الكوارث على املزارعني، وحماية املزارع اللبناين يف اأر�ضه ورزقه«.

من جهته، عر�ض احلاج ح�ضن لواقع الزراعة يف لبنان »وما تعرّ�ضت له من تغييب كامل 

وعدم اهتمام و�ضل اإىل حّد �رصب القطاع الزراعي يف ظل احلكومات ال�ضابقة«. ولفت اإىل اأنه ي�ضعى »بقوة اإىل النهو�ض بهذا القطاع 

على كل امل�ضتويات، داخليًا وخارجيًا«.

يف  واملزارعني  الزراعة  تعزيز  يف  »جلهوده  تقديراً  الزراعية«  للهيئات  الوطني  »اللقاء  درع  ح�ضن  احلاج  ت�ضلم  اخلتام  ويف 

لبنان«. 
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اأمام قيادات نقابية  من 104  يف موؤمتراالحتاد النقابي العاملي -اليونان 

دول ، يا�سني :

 اأمام احلركة النقابية العاملية وهياكلها الوطنية واالإقليمية الدور الرائد يف       

�سناعة عامل جديد غري م�سلوب االإرادة وال منهوب الرثوات

انعقد يف اثينا اليونان املوؤمتر ال�ضاد�ض ع�رص لالحتاد النقابي العاملي من 5 اىل 10 ني�ضان 

بح�ضور 832 مندوب ون�ضبة  م�ضاركة الن�ضاء 32% من الع�ضاء . من 104 دول ميثلون 

اكرث من 80 مليون عامل  . وقد �ضارك احتاد الوفاء لنقابات العمال و امل�ضتخدمني 

يف لبنان و الحتاد الوطني لنقابات العمال وامل�ضتخدمني يف لبنان كاع�ضاء .  ومثل 

الحتاد العمايل العام يف لبنان اأمينه العام �ضعد الدين حميدي �ضقر واأمني العالقات 

اخلارجية بطر�ض �ضعادة  كمراقبني ا�ضافة اىل العديد من املنظمات الدولية .

ناق�ض املوؤمتر الق�ضايا التي تواجه الطبقة العاملة العاملية يف ظل النظام العاملي 

اجلديد للرا�ضمالية املتوح�ضة وادواتها و�رصورة املواجهة عرب توحيد جهود الطبقة 

التي  املكت�ضبات  التعدي على  لوقف عمليات  العامل  بلدان  العاملة ون�ضالتها يف 

حتققت بف�ضل ن�ضال الطبقة العاملة العاملية  وذلك عرب اعادة تنظيم وتفعيل الحتاد 

العاملي  والحتادات املهنية والقليمية وبالتن�ضيق مع املنظمات النقابية الدولية 

والقليمية الخرى غري الع�ضاء . واختتم املوؤمتر بانتخاب الرئي�ض وجمل�ض الرئا�ضة. و قد اأعيد انتخاب الأخ حممد �ضعبان عزوز)من 

�ضوريا ( ملن�ضب الرئي�ض لل�ضنوات اخلم�ض املقبلة. وكذلك اعيد انتخاب جورج مافريكو�ض)من اليونان( اأمينا عاما للفرتة ذاتها مع انه 

مل يرت�ضح احد باملقابل مت اإجراء النتخابات للت�ضويت على جمل�ض الرئا�ضة من قبل 598 ممثال و 213 مراقبا )ت�ضويت ا�ضت�ضاري( 

ليتم اختيار املجل�ض الرئا�ضي اجلديد.و بعدما قدم رئي�ض احتاد الوفاء الخ علي يا�ضني اىل املوؤمتر درع العمل والكفاح القى  كلمة 

يف املوؤمتر نقل فيها حتيات عمال لبنان املنا�ضلني لبنان املنت�رص مبقاومته و �ضعبه وجي�ضه   لبنان الذي دحر جي�ض الحتالل وحرّر 

الأر�ض بف�ضل الكفاح والن�ضال وم�ضاندة اأحرار العامل  وحيا فيها الحتاد النقابي العاملي وقياداته ومنظمة العمال املنا�ضلني يف 

اليونان )بامي(  لدعمهم ووقوفهم جلانب عمال ومقاومة ال�ضعب اللبناين خا�ضة اثناء العدوان ال�رصائيلي املدمر عام 2006 

وا�ضاف اإن لبنان عانى وما زال يعاين من اآثار الحتالل والعدوان والتهديد الإ�رصائيلي الدائم على كافة امل�ضتويات خا�ضة القت�ضادية 

ويف اأوجه متعددة مما ينعك�ض �ضلبًا على اإيجاد فر�ض عمل خا�ضة لل�ضباب الكفوء واملتخ�ض�ض الذي يدخل اىل �ضوق العمل حديثًا.

  واأو�ضح اأن لبنان وب�ضبب الحتالل والعتداءات املتكررة والتهديد الدائم بالعدوان عليه من قبل الكيان الإ�رصائيلي الغا�ضب واملحتل 

اأي�ضا لأر�ض اجلولن ال�ضوري وفل�ضطني والقد�ض واملدعوم من قوى ال�ضتكبار العاملي املتمثل بالمربيالية الأمريكية وحلفاوؤها  ل 

ميكنه التطور والنمو  ، ولكي نعمل على التنمية ل بد لنا من العمل على حترير الأر�ض واإزالة اآثار العدوان ودفع ورد التهديد الدائم 

باإيجاد اإ�ضرتاتيجية دفاعية وطنية قائمة على وحدة اجلي�ض وال�ضعب واملقاومة التي حتمي لبنان وا�ضتثماراته . 

وقد القى رئي�ض الحتاد الوطني لنقابات العمال وامل�ضتخدمني يف لبنان كا�ضرتو عبد اهلل كلمة ت�ضمنت . حتيات عمال لبنان و�ضبابه 

ون�ضائه املنا�ضلني وتوجه اىل اجلميع  ليعلنوا عن ت�ضامنهم مع ن�ضال عمال لبنان و�ضعب لبنان ومقاومته الوطنية من اأجل حترير 

كامل تراب الوطن ومنع الفتنة ومواجهة م�ضاريع التفتيت التي و�ضعها التحالف المربيايل-ال�ضهيوين.    

 

قام وفد �ضم رئي�ض اإحتاد الوفاء لنقابات العمال وامل�ضتخدمني يف لبنان الأخ علي طاهر يا�ضني ومندوب اإحتاد ال�ضياء لنقابات عمال 

وم�ضتخدمي بريوت وجبل لبنان ال�ضيد ن�رصي ق�ضاق�ض واأمني عام اإحتاد نقابات عمال حمافظة بريوت بزيارة القيادة اجلديدة لإحتاد 

عمال ولية اخلرطوم بعدما اختارها املوؤمتر العام الأخري حيث قدم الوفد التهاين للقيادة اجلديدة وعلى راأ�ضها رئي�ض الحتاد عبد 

املنعم احلاج من�ضور والأمني العام �ضيد اأحمد �رصيف واأبدى الوفد ا�ضتعداده الدائم للعمل امل�ضرتك مع اإحتاد عمال ولية اخلرطوم 

ونقل حتيات عمال لبنان . 

زيارة القيادة اجلديدة الإحتاد عمال والية اخلرطوم
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الحتاد  رئي�ض  والتقى  ال�ضودان  عمال  لنقابات  العام  الحتاد  مقر  الوفد  وزار  كما 

الربوفي�ضور ابراهيم غندور والأمني العام لالحتاد واأع�ضاء من القيادة حيث متنى 

الوفد النجاح الدائم لحتاد عمال ال�ضودان والتقدم والزدهار لل�ضودان وعماله. 

وكان اللقاء منا�ضبة للحديث عن هموم احلركة النقابية العاملية والعربية و�ضبل 

اأعمال  امل�ضاركة يف  الأمة.وخالل  واعداء  املنطقة  ال�ضتكبار يف  م�ضاريع  مواجهة 

املوؤمتر العام اخلام�ض لحتاد عمال ولية اخلرطوم قام الوفد بزيارة اىل م�ضت�ضفى 

الثناء التخ�ض�ضي يف اخلرطوم التابع للهيئة النقابية للعاملني يف وزارة التخطيط 

والتنمية العمرانية.

وبعد ال�ضتقبال جال الوفد على اق�ضام امل�ضت�ضفى حيث اأبدى الخوة اعجابهم مبا 

و�ضلت اليه احلركة النقابية ال�ضودانية وعلى مدى التطور والهتمام بال�ضمان و�ضحة العمال. 

واعتربوا ان هذا ال�رصح الرائد هو خري دليل على ذلك ومتنوا النجاح وال�ضتمرار بالتقدم للم�ضت�ضفى والقيمني عليه.

لبنان ي�سارك يف اعمال

امللتقى الدويل للعوملة االقت�سادية والنقابات 2011 
 بدعوة من احتاد نقابات عمال عموم ال�ضني  �ضارك الحتاد العمايل العام يف لبنان ممثال باأمني ال�ضندوق الخ  علي طاهر يا�ضني رئي�ض 

احتاد الوفاء لنقابات العمال و امل�ضتخدمني يف لبنان يف اعمال الدورة ال�ضابعة للملتقى الدويل للعوملة القت�ضادية والنقابات 2011 ، الذي 

انعقد يف العا�ضمة ال�ضينية بكني خالل الفرتة 27-28 ني�ضان / ابريل 2011 والتي ناق�ضت مو�ضوعات " حتويل امناط النمو القت�ضادي 

والعمل الالئق وال�ضمان الجتماعي " .و�ضارك يف اعمال امللتقى ما يزيد عن 210 مندوب نقابي ميثلون 149 منظمة نقابية من 89 دولة من 

خمتلف قارات العامل منهم 69 رئي�ض ، وامني عام احتاد نقابي كما �ضارك فيه نحو 400 قائد نقابي �ضيني من الحتاد العام لنقابات عمال 

عموم ال�ضني ونقاباته العامة واحتادات املقاطعات . والقى الخ علي طاهر يا�ضني مداخلة الحتاد العمايل العام يف لبنان جاء فيها:

ايها العزاء ان ما ينتظره عمالنا من جنابكم ومن هذا امللتقى الكرمي ان تتف�ضلوا بالعمل على ان ي�ضاهم و يجيب ملتقانا هذا وال�ضادة 

املحا�رصين عن الأ�ضئلة التالية :

-1 هل ميكن العمل يف التنمية القت�ضادية بدون مقاومة  نظام الظلم العاملي وما مت ذكره من اأمور ؟

العاملني يف ظل ظروف غري  كفاءة  رفع  قبل  العمل   فر�ض  وايجاد  القت�ضادي  النمو  وتغيري منط  التنمية   على  العمل  كيف ميكننا   2-

م�ضتقرة  

-3 ما هي ال�ضبل املتاحة ملواجهة التحديات واألتعاون �ضويا يف النمو و رفع كفاءة العاملني وحترير بلدان العامل من املعوقات و املخاطر 

التي متنع ذلك ؟

4- يهمني ان اتوجه بال�ضكر لكم جميعا وخ�ضو�ضا الحرار الذين وقفوا مع 

�ضعب لبنان ومقاومته اثناء العدوان ال�رصائيلي املدمر عام 2006 واأرى انه 

علينا ادانة العتداءات والتدخالت المربيالية التي ت�ضعى للمزيد من اخلراب 

يف العامل خا�ضة يف ليبيا و�ضوريا والت�ضامن مع حركة ال�ضعوب فيها و يف 

تون�ض و م�رص واليمن والبحرين وتوجيه الدانة حلكومة البحرين ملا تقوم به 

من قمع لعمالها و�ضعبها     

وبعد يومني من احلوار والنقا�ض الذي �ضارك فيه اجلميع باإبداء اآرائهم وافكارهم 

حول عنوان امللتقى ومو�ضوعاته تو�ضل امل�ضاركون اىل ما�ضمي بتوافق لالراء 

عك�ض التفاهمات التي جرى التفاق عليها من خالل النقا�ض.

واأكدت على �رصورة العمل على تعزيز التوظيف وحتقيق النتعا�ض القت�ضادي 

القائم على العمالة الن�ضطة.
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مدير عام �سركة األبان لبنان يزور مكتب اإحتاد النقابات 

العمالية وال�سحية يف البقاع 

قام مدير عام �رصكة األبان لبنان ال�ضيد يو�ضف م�ضعود بزيارة اىل احتاد النقابات العمالية وال�ضحية يف البقاع حيث كان يف ا�ضتقباله رئي�ض 

واأع�ضاء الحتاد وعدد من الفعاليات واملخاتري مت خالل الجتماع التداول يف مو�ضوع ال�رصر الذي يت�ضبب به معمل الألبان ونتائجه على 

ال�ضحة والبيئة .

ال�ضيد م�ضعود اأكد اأنه �ضوف يتم اإقفال الربك والأقنية لتوقف الروائح املزعجة و�ضوف ي�ضتعان بخرباء لتكرير املياه و�ضوف يتم احلفاظ على 

املياه اجلوفية. 

مطالب احتاد عمال وم�ستخدمي البلديات يف لبنان 
عر�ض املجل�ض التنفيذي لحتاد عمال وم�ضتخدمي البلديات يف لبنان يف اجتماعه الدوري يف مدينة النبطية ملطالبه التي مت عر�ضها على 

حمافظ النبطية واحتاد بلديات ال�ضقيف وتكتل التنمية والتحرير وتبنيهم لهذه املطالب املحقة ابرزها :

- اإعادة العمل بالقانون رقم 84/10 واملتعلق ب�ضمان العمال يف البلديات 

- اعتماد نظام موحد جلميع البلديات يف لبنان 

- الطلب من البلديات التي ل يوجد فيها اأنظمة حديثة اعتماد املر�ضوم رقم 94/5883 واملعدل بالرقم 2001/6024 واإعطاء العمال التقدميات 

ال�ضحية والرتبوية والجتماعية وغريها 

مهرجان الت�سوق وال�سياحية الثالث ع�سر يف البقاع برعاية رئي�س اجلمهورية 

ونقابة اأ�سحاب املوؤ�س�سات يف البقاع تقدم درعاً تقديرياً له.

زار وفد من نقابة اأ�ضحاب املوؤ�ض�ضات واملحال التجارية يف البقاع برفقة �ضعادة النائب الأ�ضتاذ نوار ال�ضاحلي الق�رص اجلمهوري لدعوة رئي�ض 

اجلمهورية العماد مي�ضال  �ضليمان اإىل رعاية مهرجان الت�ضوق وال�ضياحة  الثالث ع�رص الذي يقام يف الأول من متوز املقبل يف البقاع وقدم 

له اأثناء الزيارة درعًا تقديراً لرعايته املهرجان من العام املا�ضي.

درع تقديري لقائد اجلي�س العماد قهوجي 

مل�ساهمته الفاعلة يف اإجناح مهرجان الت�سوق يف البقاع 

وكان وفد من نقابة اأ�ضحاب املوؤ�ض�ضات واملحال التجارية يف البقاع قد زار قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي برفقة النائب الدكتور علي املقداد 

يف مكتبه يف الريزة حيث مت التداول  يف �ضوؤون املنطقة ويف نهاية اللقاء قدمت النقابة درعًا تقديراً ل�ضيادته �ضاكرة اإياه على م�ضاهمته 

الفعالة يف اإجناح مهرجان الت�ضوق وال�ضياحة العام املا�ضي من خالل تقدمة قطعة اأر�ض تابعة للجي�ض من اأجل قيام املعر�ض التجاري 

الدويل عليها وطلب الوفد دعمه لهذا العام وم�ضاهمته يف اأجناح هذا امل�رصوع الذي يعود بفائدة �ضياحية واقت�ضادية كبرية على البقاع  

زيارة وزيري ال�سياحة والريا�سة

هذا وقد زار وفد من نقابة اأ�ضحاب املوؤ�ض�ضات واملحال التجارية يف البقاع برئا�ضة 

الدكتور  لبنان  ال�ضياحة يف  وزير  ال�ضاحلي  نوار  النائب  رفقة  كنعان  احلاج حممد 

الت�ضوق  باإجناح مهرجان  وم�ضاهمته  لرعايته  تقديريًا   درعا  له  وقدم  فادي عبود 

الثالث ع�رص  للمهرجان  الوفد دعم  املا�ضي وطلب  البقاع يف متوز  وال�ضياحة  يف 

الذي يقام يف متوز املقبل من هذا العام. وكان الوفد قد زار اأي�ضًا معايل وزير ال�ضباب 

والريا�ضة الدكتور علي عبد اهلل.  

زيارة �سعادة �سفري اإندوني�سيا يف بريوت  

كما قام وفد من نقابة اأ�ضحاب املوؤ�ض�ضات واملحال التجارية يف البقاع بزيارة �ضعادة �ضفري اندوني�ضا يف بريوت طالبًا منه م�ضاركة دولته 

يف فعاليات مهرجان الت�ضوق وال�ضياحة ال�ضنوي واملعر�ض التجاري. 
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اإمناء يطلق فعاليات املعر�س الزراعي الرابع يف البقاع 

احلاج ح�سن: امل�ساكل الزراعية التي نواجهها يف لبنان تعود اإىل التقنيات 

القدميةامل�ستعملة

بلوق: لالنطالق مب�سروع نه�سوي زراعي جديد يف لبنان

برعاية معايل وزير الزراعة يف حكومة ت�رصيف الأعمال 

النائب كامل  د. ح�ضني احلاج ح�ضن وح�ضوره. وح�ضور 

ادمون  ال�ضيد  زحلة  يف  التجارة  غرفة  رئي�ض  الرفاعي، 

جري�ضاتي ممثال رئي�ض غرف التجارة والزراعة وال�ضناعة 

خزعل  خالد  ال�ضيد  العامة  العالقات  مدير  لبنان،  يف 

بلدية  رئي�ض  �ضوريا،  يف  الفالحني  احتاد  رئي�ض  ممثال 

نقابية  وفعاليات  بلديات  وروؤ�ضاء  عثمان  ها�ضم  بعلبك 

واجتماعية و�رصكات وطنية واأجنبية وتعاونيات زراعية 

اأطلق احتاد نقابات املزارعني يف لبنان   . من كل لبنان 

فعاليات املعر�ض الزراعي الرابع يف لبنان الذي �ضيقام 

الغاية احتفال  يف مدينة  يف  متوز املقبل فنظم لهذه 

بعلبك كرم خالله امل�ضاركني يف املعر�ض الزراعي العام 

املا�ضي.

 احلاج ح�ضن راأى يف كلمته اأن "امل�ضاكل الزراعية التي 

نواجهها يف لبنان تعود اإىل التقنيات القدمية امل�ضتعملة 

وي�رص الكثري من املزارعني على ال�ضتمرار يف ا�ضتعمالها، 

يف  اجلدي  التفكري  اجلميع  من  الآن  "املطلوب  وقال: 

�ضبل النتقال اإىل مرحلة جديدة من خالل تطوير عملنا 

الثالث  الفئات  دور  تفعيل  يتطلب  وهذا  املعار�ض،  يف 

ب�ضائعهم،  لعر�ض  ياأتون  الذين  بالنا�ض  واملتمثلة 

ب�ضفقات  للقيام  املعار�ض  تلك  وباملهتمني مبا حتتويه 

ال�رصاء على م�ضتوى كبري وباملواطن الذي يح�رص ل�رصاء 

كميات حمدودة لال�ضتهالك ال�ضخ�ضي". 

الهدف يجب علينا  اإىل  :حتى ن�ضل  اأ�ضاف احلاج ح�ضن 

تطوير عمل املعر�ض من خالل اإدخال تقنيات جديدة اإىل 

املعار�ض وفتح اآفاق ت�ضويق متطورة منها املعار�ض التي 

تقام �ضنويا. اأما عملية الت�ضويق فهي حتتاج اإىل القيام 

يكون  اأن  يجب  الذي  الهدف  اإىل  للو�ضول  نوعية  بنقلة 

املنتج  يرتب على  وهذا  وامل�ضتهلك  املنتج  مرتبطا بني 

احل�ضول على ال�ضم التجاري اخلا�ض مبنتجاته وعالمة 

الإنتاج  عملية  يف  ال�ضتمرار  له  حتفظ  التي  اجلودة 

تثبت  التي  ال�ضحية  ال�ضهادة  ذلك  والأهم يف  والت�ضويق 

�ضحة الإنتاج وجودته". 

من جهته، اأمل رئي�ض احتاد نقابات املزارعني "امناء" جهاد 

اآفاقا جديدة يف  الرابع  الزراعي  املعر�ض  "يفتح  اأن  بلوق 

تنمية وتطوير منطقة بعلبك - الهرمل والنطالق مب�رصوع 

نه�ضوي زراعي جديد يف لبنان". 

وكذلك  ح�ضن  للحاج  تذكارية  درعا  بلوق  قدم  اخلتام  يف 

وزعت دروع على امل�ضاركني يف املعر�ض الزراعي الثالث. 
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جندة : اليوم الكبري لغ�سب قطاع النقل الربي والعاملني فيه هو اخلمي�س 19 اأيار املقبل

املو�سوي : نهب االأموال العامة لن يدوم

اأيوب : ال�سائقون خارج 14و8 اآذار

، نفذت يف 27 ني�ضان 2011  البنزين  ل�ضعر �ضفيحة  امل�ضتمر  الرتفاع   على وقع 

تظاهرتان �ضّيارتان دعت اإليهما احتادات ونقابات قطاع النقل الربي يف لبنان، اأمام 

الكول،  ج�رص  حتت  من  الأوىل  فانطلقت  النهر،  كورني�ض  يف  واملياه  الطاقة  وزارة 

وجابت �ضوارع العا�ضمة عرب خط: الكول – املزرعة – مار اليا�ض - وزارة الداخلية 

– �ضاحة ريا�ض ال�ضلح – وزارة املالية - اجلميزة – �رصكة الكهرباء ووزارة الطاقة، 
حيث التقت مع امل�ضرية الثانية التي انطلقت من �ضاحة الدورة. 

والكبرية  ال�ضغرية  والبا�ضات  ال�ضياحية  ال�ضيارات  �ضائقو  التظاهرة  يف  �ضارك 

وال�ضاحنات، وذلك احتجاجًا على ارتفاع اأ�ضعار املحروقات، واملطالبة باإلغاء جميع 

اأنواع ال�رصائب والر�ضوم على املحروقات، واإقرار خطة تنظيم النقل العام، وحماية 

اإىل  اإ�ضافة  الركاب من املزاحمة غري امل�رصوعة،  اللبنانية وو�ضائل نقل  ال�ضاحنات 

املطالبة باعتماد املعاينة امليكانيكية مرة واحدة يف ال�ضنة لل�ضاحنات والبا�ضات، 

واإلغاء توقيف ال�ضاحنات بعد الظهر، وو�ضع حد لفلتان ال�ضيارات اخل�ضو�ضية ذات 

اللوحات املزورة على الطرقات، والذين ميار�ضون املهنة من دون رخ�ضة �ضوق عمومية. 

�أيوب

وتوقفت امل�ضرية ال�ضّيارة يف حمطتها الأوىل اأمام وزارة الداخلية، حيث األقى الأمني العام لالحتاد اللبناين لنقابات ال�ضيارات العمومية �ضمري 

اأيوب كلمة توجه فيها لل�ضائقني ولوزير الداخلية، موؤكداً اأن ال�ضائقني خارج فريقي 8 و14 اآذار. 

�ملو�سوي 

ويف حمطتها الثانية اأمام وزارة املالية يف �ضاحة ريا�ض ال�ضلح، األقى اأمني عام 

اأمام ال�ضائقني.  احتاد الولء لنقابات النقل واملوا�ضالت اأحمد املو�ضوي كلمة 

 ، تذهب  اأين  اىل  يعرفون  ول  يوميا  ال�رصائب  يدفعون  ال�ضائقني  اأن  فيها  اأكد 

م�ضريا اىل اأن نهب الأموال العامة حالة لن تدوم .
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جندي

ال�ضيارات  �ضائقي  نقابات  احتاد  رئي�ض  األقى  الطاقة،  وزارة  اأمام  والأخرية  الثالثة  املحطة  ويف 

العمومية عبد الأمري جنده كلمة مرجتلة، اأو�ضح فيها اأن هذه التظاهرة لي�ضت �ضد ارتفاع املحروقات 

فقط، بل هي �ضد غياب ال�ضيا�ضة النفطية، منتقداً حتكم 11 �رصكة بقطاع النفط، لرتبح من ال�ضائقني 

واملواطنني حواىل مليار و200 مليون دولر �ضنويًا، ح�ضبما قال، �ضائاًل: »اإىل متى �ضتبقى مئات 

املاليني تذهب اإىل جيوب النواب والوزراء واأ�ضحاب ال�رصكات يف هذا البلد؟«. ودعا وزير الطاقة 

ل�ضترياد البنزين،  وتخزينه يف م�ضفاتي الزهراين وطرابل�ض، حتى يتمكن ال�ضائق العمومي والدولة 

من مزاحمة هذه ال�رصكات امل�ضيطرة على هذا القطاع، منذ العام 1976 حتى اليوم«، جمدداً رف�ض 

النقابات »جدول تركيب الأ�ضعار الذي ي�ضدر اأ�ضبوعيًا بحق ال�ضائقني واملواطنني«. 

وو�ضف جنده املظاهرة بـ»اليوم امل�ضهود«، معترباً اأنها اأول الغيث،

و�ضوًل اإىل »اليوم الكبري لغ�ضب قطاع النقل الربي والعاملني فيه« اخلمي�ض 19 اأيار املقبل.  

�أبو�ق �ل�سيار�ت �حتجاجا على �رتفاع ��سعار �لبنزين

ا�ضتكمل �ضائقو �ضيارات الأجرة والفانات والأوتوبي�ضات وال�ضاحنات �ضل�ضلة حتركاتهم الحتجاجية، فبعد تظاهرة الأربعاء، توقف ال�ضائقون 

يف طرقات لبنان بني ال�ضاعة العا�رصة والعا�رصة والربع واأطلقوا العنان لأبواق �ضياراتهم احتجاجًا على ارتفاع اأ�ضعار البنزين. ففي بريوت 

اأطلقت ع�رصات ال�ضيارات والفانات وال�ضاحنات »الزمامري« حتت ج�رص الكول، تعبرياً عن ا�ضتياء ال�ضائقني ومعاناتهم يف هذا القطاع. من 

جهتهم، اأطلق �ضائقو �ضتورا العموميون، تلبية لدعوة احتاد النقل الربي، العنان لأبواق �ضياراتهم احتجاجًا على الرتفاع الت�ضاعدي ل�ضعر 

�ضفيحة البنزين.
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نقابة �سائقي وم�ستخدمي و�سائط املوا�سالت والنقل الربي يف لبنان

وزارة الداخلية جابياً ل�سارقي " البارك – مرت"

ا�ضدرت نقابة �ضائقي وم�ضتخدمي و�ضائط املوا�ضالت والنقل 

الربي يف لبنان البيان التايل

و  الفا�ضدين  على  تدل  لأن  بحاجة  ل�ضت  الف�ضاد  زمن  يف 

املف�ضدين من خالل ممار�ضاتهم و وجودهم يف مراكز ال�ضلطة 

يف  النا�ض  اأموال  �رصقة  يف  وا�ضرتك  نفذ  ومن  اأو�ضى  فمن 

ال�ضطو على جوانب الطرقات يف ما ي�ضمى "البارك مرت"يف 

بع�ض املدن وتعدى على كل الدولة وموؤ�ض�ضاتها باتفاقات 

الداخلية  وزارة  واإخ�ضاع  القانون.  على  وخارجة  م�ضبوهة 

باأن تكون جابيًا ل�رصقته

والغريب  معروفني  باتوا  زمرة  الغنائم  يقت�ضم  والذي 

الدولة  على  حري�ضون  باأنهم  يوم  كل  يف  يطالعوننا  اأنهم 

الدولة  مكان  لهم  �رصكات  ا�ضطنعوا  وقد  وموؤ�ض�ضاتها 

وموؤ�ض�ضاتها وو�ضل الأمر بوقاحتهم اإىل حد تعميم ف�ضادهم 

يف كل مكان حتى ي�ضرتوا ما فعلوه من تدمري ممنهج لكل اأركان الدولة .

اإن التفاق املربم ل�رصكة - البارك مرت - هو احد اأ�ضاليب التدمري الكامل للدولة  ويف وزارة الداخلية هناك من وقف ليمنع هذا التدمري 

فاأتهم بهدر املال العام  لأنه مل يقبل باإقفال ملفات تدين البع�ض و يتقا�ضمون بها الأموال امل�رصوقة من املواطنني و التي و�ضلت اإىل 

مليارات اللريات .

والذي يجب اأن يعرفه اللبنانيون هو اأنه ل يزال هناك حوايل مئة األف ملف مقفل يف هيئة اإدارة ال�ضري التي تعر�ضت لل�ضو�ضيتهم  

حتى تدفع اخلوة املعروفة باأربعني األف لرية. 

املرتكبني  حما�ضبة  و  اأ�ضحابها  اإىل  احلقوق  باإعادة  ونطالب  العام  الراأي  وكل  اأول  النواب  جمل�ض  بر�ضم  الأمر  هذا  ن�ضع  نحن 

واملتواطئني.

احتاد الوفاء لنقابات العمال و امل�ستخدمني يف لبنان دعا 

للت�سدي لظاهرة الغالء
 من فلتان ال�ضعار  و�رصورة الت�ضدي لظاهرة الغالء الع�ضوائي ب�ضكل عام . مما يوؤكد احلق 

بالعمل  على  مطلب تعديل احلد الأدنى وت�ضحيح  األأجور ،

 وطالب الحتاد يف بيانه بت�رصيع عقد املوؤمتر النقابي املطلبي لالحتاد العمايل العام 

النقابية املهنية  الت�ضالت والتن�ضيق مع  جميع الحتادات  العمل على تو�ضيع مروحة  و 

الزمة  مواجهة  يف  م�ضوؤولية  تتحمل  اي�ضا  لنها  املدين  املجتمع  ومنظمات  والقطاعية 

القت�ضادية والجتماعية . 

اأ�ضار الحتاد يف بيانه اىل �رصورة دعم ا�ضتقرار �ضوريا وحق عمال �ضوريا بوطن اآمن     و 

العربي  الوطن  للفنت يف  املثرية  اخلارجية  التدخال ت  به  تعبث  ول  ازدهاره  على  يحافظ 

ل�ضالح العدو ال�رصائيلي .
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نقابة عمال قطاع البناء وم�ستقاته يف بعلبك الهرمل : 

ا�ستعداد ال�ستئناف التحرك من اأجل الدفاع عن لقمة العي�س

عقد عمال نقابة قطاع البناء وم�ضتقاته يف منطقة الهرمل جمعية عمومية  بح�ضور رئي�ض احتاد نقابات العاملني يف التعاونيات 

واملوؤ�ض�ضات واأ�ضواق اخل�ضار ع�ضو املجل�ض التنفيذي لالحتاد العمايل العام احلاج عمار عبد اهلل، جرى خاللها اقرار تو�ضية النقابة 

الأمن  العام لقوى  ال�ضادر عن املدير  القرار  البناء يف املنطقة، بعد  اأعمال  ال�ضماح با�ضتئناف  اأجل  بتعليق حتركها املطلبي من 

الداخلي، والذي ق�ضى بالإجازة للبلديات يف حمافظة بعلبك الهرمل، اإعطاء تراخي�ض البناء خارج مدينتي بعلبك والهرمل، �رصط 

عدم جتاوز م�ضاحة 120 مرتا مربعا للوحدة ال�ضكنية. 

يف اجلل�ضة، اأكد عبد اهلل »وقوف الحتاد العمايل العام اإىل جانب عمال البناء.

. واأكد عدد من العمال اأن »القرار قا�رص عن تلبية مطلبهم الرئي�ضي، وهو ال�ضتئناف الكامل لعملية البناء من دون اأي عقبات، والذي 

يبقى مرهونا باجناز عملية فرز و�ضم الأرا�ضي يف منطقة بعلبك والهرمل«، مطالبني »احلكومة املقبلة بامتام م�رصوع الفرز وال�ضم، 

الذي بداأ قبل �ضنوات عدة ور�ضدت له الموال، وتوقف فجاأة من دون اأن يعلم اأحد ماهية الأ�ضباب التي تقف وراء ذلك«. كما اأعلنوا 

عن ا�ضتعدادهم ل�ضتئناف التحرك من اأجل الدفاع عن لقمة عي�ضهم، واحلفاظ على كرامتهم »اإذا ما ا�ضتمرت املماطلة باجناز عملية 

الفرز وال�ضم التي ت�ضمح بالنمو العمراين الطبيعي يف املنطقة وتوؤمن مئات فر�ض العمل

غندور : عدادات الوقوف  مزراب ذهب للنافذين !

اعترب رئي�ض نقابة مكاتب ال�ضوق امل�ضوؤول العالمي يف اإحتاد الولء النقيب ح�ضني توفيق غندور ان 

خمالفات عدادات الوقوف خمالفة بحد ذاتها، و�رصح يف بيان دوافع هذه العدادات واهدافها فقال: 

هذا كان مدخاًل ل�رصكات وا�ضخا�ض مقربني من ال�ضلطة املعنية حينها وهي وزارة الداخلية ممثلة 

بالوزير ح�ضن ال�ضبع الذي اأطلق لها ال�ضالحيات متجاوزاً بذلك القوانني املرعية الجراء وبالتايل 

و�ضع اليد على طرقات لبنان ويظهر حينها اأن ما يجري هو وفق القانون ان لناحية قرارات واتفاقات 

مع بلديات وهيئة ادارة ال�ضري واطلق ت�ضمية لهذه ال�رصكات هي »ال�رصكة اللبنانية لعدادات الوقوف« 

وبداأت العمل فعليًا منذ نحو اربعة اعوام وانت�رصت الف العدادات يف مدن بريوت وطرابل�ض و�ضيدا 

الرئي�ضة والفرعية واأخذت حتت�ضب لنف�ضها ن�ضبة %85  الطرقات  والنبطية وغريها من املدن على 

من عائدات العدادات وتذهب الن�ضبة املتبقية للبلديات املتعاونة لكن غنائمها املادية وخمالفاتها 

التي حت�ضل على  اأخذت على عاتقها �ضبط كل املخالفات  القانونية ل تتوقف عند هذا احلد بل 

الطرقات العائدة للبلديات وحت�ضيل املبالغ املتاأتية منها عرب حما�رص �ضبط خا�ضة وتر�ضل هذه املحا�رص الذي يكتبها موظفون 

تابعون لهذه ال�رصكات بوا�ضطة اآلة خا�ضة اىل املركز الرئي�ض لل�رصكة ومنه اىل م�ضلحة الوقوف التي لي�ضت �ضوى جهاز وهمي ل 

وجود له ال بالت�ضمية. وعند دفع املخالفة نرى ا�ضماء على الي�ضالت منها هيئة ادارة ال�ضري والآليات كعنوان. وعليه ا�ضبح املواطن 

اللبناين يف اأي منطقة كانت هو �ضحية اجراءات تنظيم ال�ضري اجلديدة. 
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اإحتاد نقابات عمال البناء واالأخ�ساب

اأ�ضار املجل�ض التنفيذي لحتاد نقابات عمال البناء والأخ�ضاب يف بيان اأ�ضدره مبنا�ضبة عيد العمال  اإىل حالة اجلمود يف لبنان التي 

�ضادت خالل الأ�ضهر الأخرية على خمتلف ال�ضعد ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية، فيما ت�ضيع امل�ضوؤولية عن ذلك بني حكومة 

ت�رصيف اأعمال وحكومة قيد التاأليف. 

ال االأفران qنقابات عم
 راأت نقابات عّمال املخابز والأفران يف لبنان يف ا�ضتهداف ربطة اخلبز ا�ضتهدافًا لطبقة ال�ضعب الفقري، موؤكدة اأن رغيف اخلبز يبقى 

فوق كل امل�ضالح ال�ضيقة.وا�ضتنكرت يف بيان م�ضرتك التالعب برغيف ال�ضعب، وتوكيل مهمة حمايته اإىل اأ�ضحاب الأفران الذين ل 

يعرفون �ضوى حماية م�ضاحلهم اخلا�ضة. 

ال الزراعيني qل�س اإداري جديد لنقابة العم›

انتخب ال�ضندوق التعا�ضدي لنقابة العمال الزراعيني يف لبنان، جمل�ض اإدارة جديداً واأع�ضاء مالزمني، وجلنة الرقابة يف املجل�ض، 

باإ�رصاف مديرية الإ�ضكان والتعاونيات، وم�ضاركة 1500 من العمال املنت�ضبني لل�ضندوق التعا�ضدي. 

وفازت لئحة املر�ضحني للمراكز الثالثة بالتزكية، و�ضّم جمل�ض الإدارة اجلديد: ح�ضن عبا�ض، مو�ضى عبد احل�ضني مديحلى، �ضامل اليا�ض 

�ضمعون، حمد �ضلمان بو كروم، اأركان جنيب الأ�ضقر، حميدي جمعة العبد اهلل، جودي علي عمار، حممد ح�ضني الزهران، قا�ضم حممد 

خليفة. اأما الأع�ضاء املالزمون للمجل�ض فهم: ايلي يو�ضف حرب، جورج طانيو�ض م�ضعالين، حممد ح�ضني عامر. واأع�ضاء جلنة الرقابة 

هم: �ضمري بو ديه، ملحم زهر الدين، خ�رص ب�ضبو�ض. 

االحتاد الوطني لنقابات العمال وامل�ستخدمني يف لبنان،

 يف املوؤمتر ال�ساد�س ع�سر لالحتاد النقابي العاملي

�ضارك الحتاد الوطني لنقابات العمال وامل�ضتخدمني يف لبنان، يف املوؤمتر ال�ضاد�ض ع�رص لالحتاد النقابي العاملي الذي عقد يف اأثينا 

من 5 اىل 10 ني�ضان، بح�ضور 832 مندوبًا عن 104 دول، اإ�ضافة اىل منظمات دولية عدة. 

واألقى رئي�ض الحتاد الوطني لنقابات العمال وامل�ضتخدمني يف لبنان كا�ضرتو عبد اهلل كلمة، يف املوؤمتر، اأكد فيها »ت�ضامننا النقابي 

ال�ضادق مع الن�ضالت اليومية �ضد ال�ضيا�ضات التي تنتهجها املوؤ�ض�ضات الراأ�ضمالية والتي كانت ال�ضبب الأ�ضا�ض يف الأزمات املالية 

والقت�ضادية والجتماعية. هذه ال�ضيا�ضات التي ل تزال ت�ضعى اىل حتميل العمال والأجراء نتائج الأزمات التي ت�ضبب بها الراأ�ضمال 

والفاعل يف  »املتقدم  الحتاد  موقع  اىل  واأ�ضار  الأرباح«.  من  املزيد  بتكدي�ض  هذا  املال  راأ�ض  لقوى  تزال  ول  اأمنت  والتي  املعومل 

التظاهرات وال�رصابات والعت�ضامات التي تنظم يف لبنان حتت �ضعار »ال�ضعب يريد ا�ضقاط النظام الطائفي«، موؤكداً »ان ال�ضباب 

والعمال يعملون �ضويًا من اأجل مواجهة ال�ضيا�ضات التي اأقرتها الطبقة ال�ضيا�ضية احلاكمة«. 

وقال: »اننا نتوجه اليكم لتعلنوا عن ت�ضامنكم مع ن�ضال عمال لبنان و�ضعب لبنان ومقاومته الوطنية من اأجل حترير كامل تراب 

الوطن ومنع الفتنة ومواجهة م�ضاريع التفتيت«. 

واأعلن الحتاد، يف بيانه، اأن املوؤمتر اتخذ جمموعة قرارات وتو�ضيات وانتخاب الهيئات القيادية. وقد انتخب رئي�ض الحتاد الوطني 

كا�ضرتو عبد اهلل نائبًا لرئي�ض الحتاد العاملي للنقابات

اأخبار نقابية متفرقة
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وزير ال�سناعة اإبراهام دد√ يان يتفقد م�سانع جنوبية ت�سررت بفعل العدوان:

ملزيد من الثقة بالقطاع ال�سناعي الواعد عرب تقوية التناف�سية

جال وزير ال�ضناعة يف حكومة ت�رصيف الأعمال ابراهام ددة يان ،على 

عدد من امل�ضانع يف اجلنوب لتد�ضني العمل باملعدات التي ت�ضلموها 

املتحدة  ال·  منظمة  مع  بالتعاون  اللبناين  النهو�ض  �ضندوق  من 

ال�ضناعية، يرافقه املمثل القليمي املقيم لال· املتحدة يف  للتنمية 

لبنان خالد املقود واملن�ضقة الوطنية مل�رصوع ليزر ندى بركات. 

وافتتح دده يان معماًل للحليب والجبان واللبان يف بلدة احللو�ضية، 

بح�ضور رئي�ض بلدية احللو�ضية طعان حرب ورئي�ض جتمع �ضناعيي 

يف  الزراعية  التعاونية  ورئي�ض  الدين  عز  الروؤوف  عبد  عامل  جبل 

احللو�ضية بالل ق�ضمر وح�ضد من فعاليات البلدة واجلوار. 

�ضاحب امل�ضنع �رصح معاناة املزارعني خا�ضة مربي البقار واملوا�ضي لناحية ت�رصيف النتاج، و �ضكر وزير ال�ضناعة على اجلهود 

اأنها بادرة طيبة، ومتمنيًا ان تتطور نحو  التي يبذلها من اجل تنمية ال�ضناعة يف اجلنوب، خ�ضو�ضًا ال�ضناعة الزراعية، معترباً 

الف�ضل. 

رئي�ض جتمع �ضناعي جبل عامل عبد الروؤوف عز الدين متنى على دده يان ان�ضاء مناطق �ضناعية وال�ضعي لت�ضجيع اإن�ضاء امل�ضانع 

وال�ضناعات املوجودة والعمل على تعديل القوانني التي ت�ضهم يف تعزيز ال�ضناعة الوطنية. 

من جهته، قال دده يان: جئنا لنفتتح هذا املعمل يف اإطار التقدميات من م�ضاريع )اليونيدو( ونحن كلنا ثقة باأن اجلنوب يحتاج 

للكثري ويف كل الطر التنموية، واعدا مبراحل اخرى تركز على دعم ال�ضناعات الزراعية ال�ضغرية، م�ضرياً اىل اأن هذا كله يهدف خلدمة 

الت�ضجيع وال�ضتمرار. 

وكان دده يان قد جال يف معمل »مودرنا« للخ�ضبيات يف احللو�ضية . ثم انتقل والوفد املرافق اىل بلدة كفر�ضري حيث تفقد مطبعة 

الريحاين ل�ضاحبها روح خليل ريحان، وجال على اأق�ضامها وا�ضتمع اىل �رصح عن عملها. ثم توجه دده يان والوفد املرافق اىل بنت 

جبيل وياطر حيث تفقد معامل �ضناعية.

فقيه : اإذا مل تتحقق مطالب املزارعني، ف�سيكون هناك حترك كبري

لت موقتًا اإ�ضكالية اإعادة جتديد رخ�ض ال�ضيارات الزراعية، بعد امل�ضاعي التي ك�ضف عنها وزير الزراعة الدكتور ح�ضني احلاج  oح

ح�ضن. 

واأفاد رئي�ض احتاد نقابات عّمال ومزارعي التبغ نائب رئي�ض الحتاد العّمايل العام املزارع ح�ضن فقيه »اأن التحركات �ضتوؤجل 

اإىل ما بعد تاأليف احلكومة العتيدة، واإذا مل تتحقق مطالب املزارعني، ف�ضيكون هناك حترك كبري يعلن عنه يف حينه«. وخل�ض 

الكوارث،  حيال  الزراعي  ال�ضمان  موؤ�ض�ضة  واإن�ضاء  الزراعية،  الأ�رصار  وتعوي�ض  للمزارعني،  ال�ضحي  »ال�ضمان  واأهمها  املطالب 

وحماية الإنتاج املحلي من املناف�ضة اخلارجية، وتطبيق الروزنامة الزراعية، واإن�ضاء ال�ضجل الزراعي وغرف الزراعة وم�رصف 

الإمناء الزراعي. 
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اأدان فر�س »ر�سم علـى الر�سم« 

با�سيل: الر�سوم على �سفيحة البنزين %60

لفت وزير الطاقة واملياه جربان با�ضيل اإىل اأنه »من غري الطبيعي اليوم اأن يكون لدينا ر�ضم على الر�ضم، 

يف حني جند اأولياء اخلزينة فرحني بارتفاع اأ�ضعار املحروقات، واملداخيل تزداد، حيث تدخل اخلزينة بني 

1200 اإىل 1400 لرية زيادة بح�ضب نوع املحروقات، نتيجة الر�ضم على الر�ضوم«، م�ضيفًا اأن »مداخيل 

املحروقات اأ�ضبحت مليار دولر �ضنويًا«. 

كالم با�ضيل جاء عقب اجتماع مو�ضع عقده، بح�ضور املدير العام ملن�ضاآت النفط �رصكي�ض حلي�ض وكل من 

رئي�ض الحتاد العمايل العام غ�ضان غ�ضن، رئي�ض الحتاد اللبناين للنقل ب�ضام طلي�ض، رئي�ض نقابة املحطات �ضامي الرباك�ض، رئي�ض 

نقابة ال�ضهاريج اإبراهيم ال�رصعيني، رئي�ض احتاد النقل الربي عبد الأمري جنده، رئي�ض جتمع �رصكات النفط مارون ال�ضّما�ض، رئي�ض 

جتمع �رصكات النفط �ضابقًا بهيج اأبو حمزة، رئي�ض احتاد الولء للنقل عبد اهلل حمادة وممثل جمعية ال�ضناعيني اللبنانيني اإبراهيم 

املـالح. 

ورداً على �ضوؤال، اأ�ضار با�ضيل اىل اأن »امل�ضكلة تقع على القرار من جمل�ض الوزراء بتثبيت الر�ضوم، وقد حاولنا بطرحنا للمو�ضوع داخل 

جمل�ض الوزراء والتقرير موجود ان مندوب املالية هو من اعرت�ض«. 

و�ضاأل با�ضيل »ما هو اخليار الذي ن�ضع النا�ض اأمامه اليوم، ونقول لهم باملقابل يجب عليكم �رصاء �ضفيحة البنزين بعد اأن و�ضعنا 

اأكرب على  اأموال  اأ�ضعار املحروقات لأنها تدخل  ارتفعت  اننا �ضعيدون كلما  الر�ضم ونقول  عليها 60 يف املئة ر�ضوما، ور�ضما على 

اخلزينة«. 

ر�سالة عامل 

الول من ايار يوم فخر وعز م�رصف وم�رصق يف تاريخ احلركة النقابية  والعمالية لي�ض بو�ضفه عيدا للعمال 

فح�ضب امنا هو تاريخ ن�ضال وجهاد وحرية وثورات �ضعبية يف وجه الطغاة املت�ضلطني الفا�ضدين 

فالول من ايار حدث هام يف توجيه بو�ضلة عمال المة .

الول من ايار هو ر�ضالة ال�ضالح يف حركة التغيري اجلهادية ور�ضالة حق من حقوق العمال فيما تقوم 

وتقدم من اجل الوطن والمة .

فيا ايها العمال الحباء 

انتم اخلرية واجلوهرة التي ت�ضيئ درب المل ملا ت�ضبو اليه المة من تقدم وتطور للمجتمع اينما كنتم 

وكيفما حللتم .فمن هنا اتوجه اليكم  بر�ضالة حمبة و�ضدق واحرتام وباأ�ضمى اآيات التربيك والدعاء اخلال�ض اآمال من املوىل 

العلي القدير ان يعاد عليكم هذا العيد ال�ضعيد بعيدية ا�ضرتداد احلقوق واملطالب التي كافحتم ونا�ضلتم من اجلها .

فلكم الف حتية وحتية وكل عام وانتم بخري 

                                                                        امني �رص نقابة عمال وم�ضتخدمي بلديات بعلبك الهرمل 

                                                                                      ال�ضيد ح�ضني عثمان – ابو امين 
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املر�سد التون�سي للحقوق واحلريات النقابية

ال لغلق مقر االحتاد العام لنقابات عمال البحرين

ال�ضلطات  اإقدام  بالغ  بان�ضغال  النقابية  التون�ضي للحقوق واحلريات  املر�ضد  يتابع 

البحرينية على غلق مقر احتاد نقابات عمال البحرين واإحالة رئي�ض الحتاد برفقة 

التحري�ض  بتهمة  العامة  النيابة  اأمام  التحقيق  النقابيني على  القادة  اأخر من  عدد 

اأطلقها  التي  العام  الإ�رصاب  اإىل  الدعوة  والع�ضيان املدين وذلك بعد  الإ�رصاب  على 

اإقدامها على هذه  ال�ضلطات البحرينية قبل  اأن  ، علما  احتاد نقابات عمال البحرين 

اأكرث من 300 عامل  اإىل ف�ضل  النقابي عمدت  الق�ضوى �ضد احلق  الزجرية  اخلطوات 

بعد م�ضاركتهم يف الإ�رصابات والتظاهرات كما اعتقلت عددا كبريا من النقابيني منهم 

الأمني العام لرابطة املعلمني البحرينيني ورئي�ضة جمعية ممر�ضات البحرين .

اإن املر�ضد يعترب كل هذه الإجراءات �ضواء �ضد احتاد عمال البحرين اأو النقابيني والعمال انتهاكات خطرية لكل املواثيق والتفاقيات 

الدولية ال�ضامنة حلرية العمل النقابي وعلى هذا الأ�ضا�ض يعرب املر�ضد عن : 

- ت�ضامنه الالم�رصوط مع كل عمال ونقابيي البحرين واأع�ضاء احتاد نقابات البحرين. 

- اإدانته ال�ضديدة لهذه الهجمة ال�رص�ضة على حرية العمل النقابي وخا�ضة انتهاك حرمة مقرات النقابات واإحالة النقابيني على 

العدالة اأو اعتقالهم وف�ضل العمال ب�ضبب م�ضاركتهم يف حتركات عمالية .

- يطالب من ال�ضلطات البحرينية الرتاجع الفوري عن اإجراءاتها الزجرية �ضد النقابيني والعمال .

- ياأمل من كل الحتادات النقابية العربية والدولية ومنظمات املجتمع املدين �رصعة التحرك وممار�ضة كل ال�ضغوط املمكنة على 

ال�ضلطات البحرينية حتى توقف انتهاكاتها بحق العمال والنقابيني.

واإميانا من املر�ضد ب�رصورة املبادرة والتحرك العاجل يف هذه الو�ضعيات ال�ضتثنائية �ضيتم اإطالق حملة دولية ت�ضامنية مع عمال 

ونقابيي البحرين ومع احتاد نقابات عمال البحرين حل�ضد كل اأنواع الدعم واملنا�رصة لهذه الق�ضية العادلة .

املكتب التنفيذي لالإحتاد العام التون�سي لل�سغل  يدين ف�سل القيادات النقابية 

من اأعمالهم يف البحرين

عبد ال�سالم جراد :ممار�سا ت تت�سارب مع كافة املواثيق الدولية والعربية 

ومعايري العمل 

اأ�ضدر الأمني العام لالحتاد العام التون�ضي لل�ضغل ال�ضيد عبد ال�ضالم جراد بيانًا اعترب فيه اإقدام ال�ضلطات يف مملكة البحرين، على 

اإثر حترّك الحتاد العام لنقابات عمال البحرين دفاعا عن احلريات العامة والفردية وعن احلق يف التظاهر ال�ضلمي من اأجل واقع 

اأف�ضل، على ف�ضل عدد كبري من القيادات النقابية العمالية من اأعمالهم وعلى اعتقال البع�ض منهم واإيقاف عدد من اأع�ضاء جمال�ض 

اإدارات النقابات العمالية متهيدا لطردهم من العمل.

ولفت اىل اأن هذه املمار�ضات تت�ضارب وكافة املواثيق الدولية والعربية وكل معايري العمل وت�رصب يف العمق احلق يف الن�ضاط 

النقابي احلرّ بعيدا عن الّت�ضييقات باأنواعها وعن الّتدخل يف �ضوؤون النقابات ويف حقها يف التعبري احلرّ وامل�ضتقل.

والحتاد العام التون�ضي لل�ضغل الذي انبنى على قاعدة احرتام احلق يف التنظيم النقابي ويف ا�ضتقاللية القرار وحرية الن�ضاط، اإذ 

يعرّب عن م�ضاندته املطلقة والالّ م�رصوطة ملواقف الحتاد العام لنقابات عمال البحرين ولن�ضالته دفاعا عن احلق  يف العي�ض 

الكرمي ويف جمتمع حرّ دميقراطي، فاإنه يحّذر ال�ّضلطات باململكة البحرينية من خماطر التمادي يف العتداء على احلق النقابي 

ويدعو اإىل اإطالق �رصاح املوقوفني واإرجاع كل املطرودين اإىل �ضالف عملهم.
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بحرينيات ........ �سعب مظلوم 

مطالب عادلة .............. ر�سا�سة قاتلة 

املدير العام ملنظمة العمل الدولية يدق ناقو�س اخلطر حول و�سع العمال يف 

البحرين

اإجراءات فورية وحازمة ل�ضمان عدم  تعر�ض  البحرينية على اتخاذ  ال�ضلطات  ويحث 

العمال البحرينيني ونقاباتهم اىل اأي �ضكل اإ�ضايف من اأ�ضكال الظلم اأو الإجحاف اأو الإذلل ب�ضبب تعبريهم عن حقوقهم امل�رصوعة وفًقا 

ملبادÇ احلرية النقابية.

 ،Çويف اأعقاب موجة التظاهرات ال�ضلمية الأخرية التي واجهتها ال�ضلطات البحرينية با�ضتخدام القوة املفرطة واإعالن حالة الطوار

اإ�ضافية ب�ضاأن ت�رصيح نا�ضطني من الحتاد العام لنقابات عمال البحرين اإىل جانب  ح�ضلت منظمة العمل الدولية على معلومات 

اإجراءات اأخرى تهدف اإىل تقوي�ض قدرة الإحتاد على ممار�ضة مهامه امل�رصوعة.

ويف هذا ال�ضياق ت�ّضلمت منظمة العمل الدولية موؤخًرا تقارير من الإحتاد الدويل للنقابات، الذي ينت�ضب اليه الحتاد العام لنقابات 

عمال البحرين، ت�ضري اإىل تزايد تدهور الأو�ضاع. فطبًقا لالحتاد، مت ت�رصيح ما يقارب ثالثة مئة عامٍل جراء م�ضاركتهم يف الإ�رصابات 

والرئي�ض ال�ضابق  والتظاهرات، ومن بينهم ال�ضيد عبد الغفار عبد احل�ضني، رئي�ض نقابة العاملني يف �رصكة نفط البحرين "بابكو" 

لالحتاد العام لنقابات عمال البحرين، ف�ضال عن اأع�ضاء املجل�ض التنفيذي لالحتاد بتهمة "حتري�ض العمال واملوظفني على امل�ضاركة 

يف ا�رصاب عام". كما ورد اأّنه واآخرين يواجهون املالحقة القانونية لالأ�ضباب ذاتها.

كما وردت معلومات عن ت�رصيح جماعي للعمال يف �رصكة األومنيوم البحرين" األبا" و ميناء خليفة وطريان البحرين، بال�ضافة اىل 

توقيف �ضتة اأع�ضاء من رابطة املّعلمني البحرينيني يف 29و 30 اآذار/مار�ض من بينهم الأمني العام ونائب الرئي�ض.

وطبًقا لتقارير واردة فاإنه مت احتجاز ال�ضيدة رول ال�ضفار، رئي�ضة جمعية التمري�ض البحرينية، حيث ل يزال مكان وجودها جمهول. 

وعالوة على ذلك، ذكرت اليوم وكالة انباء البحرين اأن الربملان قد دعى احلكومة لتخاذ الإجراءات القانونية الفورية �ضد روؤ�ضاء 

النقابات واجلمعيات التي دعمت ال�رصاب واإحالتهم اإىل النيابة العامة.

رئي�س احتاد عمال م�سر موقوفا بتهمة االعتداء على املتظاهرين مبيدان التحرير

ي�ضهد الحتاد العام لنقابات العمالً  ات�ضالت مكثفة وتن�ضيقًا بني اأع�ضاء هيئة املكتب وروؤ�ضاء النقابات العامة العمالية الـ 24 بهدف جتنب 

حدوث فراÆ اإدارى فى من�ضب رئي�ض جمل�ض اإدارة الحتاد.

ياأتى ذلك بعد قرار حب�ض ح�ضني جماور رئي�ض الحتاد 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة العتداء على املتظاهرين مبيدان التحرير يومى 

اأ�ضدره امل�ضت�ضار حممود ال�ضربوت رئي�ض هيئة التحقيق فى �ضاأن العتداءات على املتظاهرين، والتى ا�ضتهرت  2 و3 فرباير املا�ضى، والذى 

اإعالميًا بـ "موقعة اجلمل".ويف وقت لحق قال م�ضطفى منجي النائب الأول لرئي�ض احتاد عمال م�رص- فى ت�رصيح عقب اجتماع جمل�ض ادارة 

اأو اأحكام  الحتاد وهيئة املكتب- اإن م�ضري رئي�ض الحتاد العام ح�ضني جماور بني يدى الق�ضاء امل�رصى العادل واإنه لتعليق على قرارات 

الق�ضاء.واأو�ضح اأن احتاد عمال م�رص قرر عدم الحتفال مبنا�ضبة عيد العمال..وقال "اإن الحتاد خاطب اجلهات املعنية ووزارة القوى العاملة 

والهجرة لاللتقاء كما كان يحدث كل عام اإل اأنه مل نتلق ردا بهذا ال�ضاأن ، وقد قررنا عدم الحتفال ".

كما مت التفاق على عقد اجتماع لحق" يح�رصه روؤ�ضاء النقابات العامة العمالية الأربعة والع�رصين لتاأييد قرار تويل ابراهيم اإ�ضماعيل فهمي 

اإدارة الحتاد، ف�ضال عن مناق�ضة العديد من املو�ضوعات والتقارير التي تتعلق باملرحلةيذكر اأن اإبراهيم اإ�ضماعيل فهمى هو وزير �ضابق للقوى 

العاملة والهجرة ،  واأمني �ضندوق احتاد العمال احلاىل . 



ني�سان 2011م- جمادي االول 1432هـالعدد الواحد اخلم�سون�سدى النقابات28

ون�ضتجلي من تلك الن�ضو�ض املوجهة �رصورة التم�ضك 

البذاءة وتعويده  الل�ضان عن  ، و�ضون  باأدب احلديث 

على الكلم الطيب ، والقول احل�ضن .

نفو�ض  يف  ووقعه  حالوته  النبيل  العفيف  فالكالم 

احلب  ينّمي  الأ�ضدقاء  ففي   ، معا  والأعداء  الأ�ضدقاء 

وي�ضتدمي الود ، ومينع نزÆ ال�ضيطان يف اإف�ضاد عالئق 

ال�ضداقة واملودة . 

ويف الأعداء يلطف م�ضاعر العداء ويخفف من ا�ضائتهم 

وكيدهم .

من  وحماقته  الإن�ضان  غباء  على  اأدل  �ضيء  ولي�ض 

الرثثرة ، وف�ضول القول ، وبذاءة الل�ضان .

يتكلم  برجل   ) ال�ضالم  ) عليه  املوؤمنني  اأمري  مر  فقد 

بف�ضول الكالم ، فوقف عليه وقال : يا هذا انك متلي 

على حافظيك كتابا اإىل ربك ، فتكلم مبا يعنيك ودع 

ما ل يعنيك .

وقال : عليه ال�ضالم من كرث كالمه كرث خطاأه ومن كرث 

قل  ومن  ورعه  قل  قل حياوؤه  ومن  قل حياوؤه  خطاأه 

ورعه مات قلبه ومن مات قلبه دخل النار .

وعن الإمام زين العابدين ) عليه ال�ضالم ( انه قال : 

وتركه  اخلري  وتعويده  اخلنا  من  اكرامه  الل�ضان  حق 

وح�ضن  بالنا�ض  والرب   ، لها  فائدة  ل  التي  الف�ضول 

القول فيهم . 

 

áaÉ≤K

 Óãe  ˆG  nÜnô n°V  n∞« nc  nônJ  ⁄G  )  : تعاىل  قال  لقد 

 É¡Yôah âHÉK É¡∏°UCG áÑ«W Iôé°ûc áÑ«W áª∏c

 ( AÉª°ùdG ‘

باأدب  التحلي  اإىل  الإ�ضالمية  ال�رصيعة  دعت  لقد 

والأخبار  الآيات  ب�ضنوف   ، القول  ، وطيب  احلديث 

اإ�ضاعة لل�ضالم  ، وركزت على ذلك تركيزا متوا�ضال 

الجتماعي وتعزيزا لأوا�رص املجتمع .

 ø°ùMCG »g »àdG Gƒdƒ≤j …OÉÑ©d πbh ) : قال تعاىل

 ¿É°ùfEÓd ¿Éc ¿É£«°ûdG ¿G º¡æ«H ´õæj ¿É£«°ûdG ¿G

 ( Éæ«Ñe GhóY

 ( Éæ°ùM ¢SÉæ∏d Gƒdƒbh ) : وقال �سبحانه وتعاىل

 áÄ«°ùdG ’h áæ°ù◊G …ƒà°ùJ ’h )  : وقال عز وجل 

 ¬æ«Hh  ∂æ«H  …òdG  GPEÉa  ø°ùMCG  »g  »àdÉH  ™aOG

 ( º«ªM ‹h ¬fÉc IhGóY

قد روي اأن رجال جاء اإىل النبي ) �ضلى اهلل عليه 

واله و�ضلم ( فقال : يا ر�ضول اهلل اأو�ضني . قال 

: احفظ ل�ضانك . قال : يا ر�ضول اهلل اأو�ضني : 

قال احفظ ل�ضانك . قال : يا ر�ضول اهلل اأو�ضني 

. قال : احفظ ل�ضانك ويحك وهل يكب النا�ض 

على مناخرهم يف النار األ ح�ضائد األ�ضنتهم .

 ( اآبائه  عن  اأبيه  عن  جعفر  بن  مو�ضى  وعن 

عليهم ال�ضالم ( قال : قال ر�ضول اهلل ) �ضلى 

اهلل عليه واله و�ضلم ( رحم اهلل عبدا قال خريا 

فغنم ، او �ضكت عن �ضوء ف�ضلم .

الكالم الطيب



29 29ني�سان ني�سان 2011ني�سان 2011ني�سان 2011م- جمادي االول 1432هـ 1432م- جمادي االول 1432م- جمادي االول 1432هـ م- جمادي االول 2011م- جمادي االول 2011

OÉ``°üàb’G AÉ````j ∞```dG

انفلوانزا تبيي�س االأموال!

 áeÉ©dG ájOÉ°üàb’G äÉ°ù°SDƒŸG ‘ …QGOE’Gh ‹ÉŸG OÉ°ùØdG øª°†àJ »àdG áª¶æŸG áÁô÷G ôgÉ¶e øe Gô¡¶e ∫GƒeC’G ¢†««ÑJ IôgÉX Èà©J

  á°UÉÿGh

 : É¡æeh ,á«fƒfÉ≤dG ÒZ äÉaöüàdG øe áYƒª› ¤EG ájÉ¡ædG ‘ É¡àcôM Oƒ©J ,É¡∏°ùZ ºàj »àdG ,∫GƒeC’G ÌcCG ¿G

 É¡YGƒfCÉH  äGQóîŸG ‘ IôLÉàŸG πãe ,ádhódG äÉ©jöûJ hCG  ÚfGƒ≤d kÉ≤ah ,áYhöûŸG ÒZ äÉeóÿGh ™∏°ùdG ‘ IQÉéàdG á£°ûfCG  -1

 ·á«YöT ÒZ IQƒ°üH AÉ°†YC’G ™«Hh ≥«bôdGh IQÉYódG á£°ûfCGh ,áØ∏àîŸG

 øe  ™∏°ùdG  Öjô¡J  πãe  ,IQô≤ŸG  á«côª÷G  ÖFGö†dG  hCG  Ωƒ°SôdG  ™aO  ¿hO øe  ,IOQƒà°ùŸG  äÉéàæŸGh  ™∏°ùdG  Öjô¡J  á£°ûfCG  -2

 ·ÉgÒZh ìÓ°ùdGh ,á«MhôdG äÉHhöûŸGh ,ôFÉé°ùdG Öjô¡Jh ,Iô◊G ≥WÉæŸG

 »àdG ,∫hódG ‘ á«ÑæLC’G äÓª©dG ‘ IQÉéàdÉc ,É¡«a Ú∏eÉ©àª∏d πFÉW ∫ƒNóe É¡æe ≥≤ëàj »àdGh ,AGOƒ°ùdG ¥ƒ°ùdG á£°ûfCG -3

 É¡©«Ñj Éªæ«M ∂dPh ,,§ØædG ¿ƒHƒµH ≈ª°ùj Éeh á«£ØædG ™∏°ùdG ‘ IQÉéàdGh ,»ÑæLC’G ó≤ædG ‘ πeÉ©àdG ≈∏Y áeQÉ°U áHÉbQ ¢VôØJ

 ·á«∏ëŸG äÉ£∏°ùdG ÉgOó– »àdG Ò©°ùàdG §HGƒ°†d QÉÑàYG ¿hO øe Gó≤f É¡àª«b Gƒ°†Ñ≤«d IOhÉ¡àe QÉ©°SCÉH AÉ£°SƒdG

 ´höûe ÒZ πNO ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ∫ÓN øe ∂dPh ,áeÉ©dG ∞FÉXƒdG øe ´höûŸG ÒZ íHôdGh …QGOE’G OÉ°ùØdGh Iƒ°TôdG á£°ûfCG -4

 ¢Uƒ°üf  ºgC’  áØdÉîŸÉH  á«LQÉÿGh  á«∏ëŸG  äÓeÉ©ŸG  ‘  äÉ°übÉæŸG  AÉ°SQG  hCG  ,áYhöûe  ÒZ  á≤jô£H  áMƒæªŸG  ¢ü«NGÎdG  πHÉ≤e

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G hCG ,áë∏°SC’G äÉ≤Ø°U ó≤Y πHÉ≤e OGôaC’G ¢†©H É¡«∏Y π°üëj »àdG ä’ƒª©dG Éªc ·á°UÉÿGh áeÉ©dG ÚfGƒ≤dGh íFGƒ∏dG

 ·á«dÉ«Nh á©ØJôe áª«b äGP ájQÉéàdG äÉ≤Ø°üdG øe …CG hCG ,ájhƒf äBÉ°ûæŸ á«YöûdG ÒZ áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdG

 π°üëj Ée IOÉY »àdGh ,á«dhódG á«°Sƒ°SÉ÷G á£°ûfCG hCG ájóa πHÉ≤e ∞£ÿG øe áYhöûŸG ÒZ á«°SÉ«°ùdG á£°ûfC’G øY œÉædG πNódG -5

 óMCÉH QÉL ÜÉ°ùM ‘ ¬ª°SÉH ∫GƒeC’G ´OƒJh ,É¡HÉ°ù◊ ¢Sƒ°SÉ÷G πª©j »àdG ,äÉ¡÷G øe áª¶àæe áØ°üH πNO ≈∏Y É¡H Ωƒ≤j øe

 ·»∏°UC’G ¬æWƒe êQÉN á«ÑæLC’G ±QÉ°üŸG

 ±QÉ°üŸG óMCG ‘ É¡YGójEÉH êQÉÿG ‘ ∫GƒeC’G √òg Öjô¡J ºK ,áeÉY ∫GƒeCG øe äÉ°SÓàN’G hCG äÉböùdG øY œÉædG πNódG -6

 ·∑Éæg á«ÑæLC’G ájQÉéàdG

 OGó°S  ΩóYh  ,±öüŸG  πªY  ¥É£f  êQÉN  ¤EG  ∫GƒeC’G  πjƒ–h  ,á«aÉc  äÉfÉª°V  ¿hO  øe  ,á«∏ëŸG  ±QÉ°üŸG  øe  ¢VGÎb’G  -7

 ΩÉµMC’Gh ºFGô÷G §≤°ùJ ≈àM ,áæ«©e äGÎØd OÓÑdG êQÉN º¡dGƒeCG ™e Ú°VÎ≤ŸG ¢UÉî°TC’G Ühôgh ,á«∏ëŸG ±QÉ°üŸG äÉ≤ëà°ùe

 ·Égó©H øe AÉjôKG GhOƒ©«d øeõdG Qhôe ™e

 ∫GƒeC’G √òg ¿ƒ©ªéj øjòdG ¢UÉî°TC’G ΩÉ«b ™e ,á«ÑæLCG  ±QÉ°üe ‘ É¡YGójEGh ,êQÉÿG ¤EG  É¡Ñjô¡Jh ÚYOƒŸG ∫GƒeCG  ™ªL -8

 ¤G º¡JOƒ©d kGó«¡“ ,º¡jhP ¤EG É¡©«H ºK ,ÉgÒZ hCG ájQÉŒ äÓfi hCG äGQÉ≤Y ¤EG ∫GƒeC’G πjƒ– hCG øjôNBG ¢UÉî°TCG ¤EG É¡∏jƒëàH

 á«∏ëŸG hCG á«ŸÉ©dG äÉcQÉŸG ó«∏≤J hCG Ió°SÉØdG ™∏°ùdG ‘ QÉŒ’G hCG …QÉéàdG ¢û¨dG øY œÉædG πNódG -9 ·áYhöûe IQƒ°U ‘ OÓÑdG

 ·‹B’G Üƒ°SÉ◊G èeGôHh …ôµØdG ´GóHE’G äÉéàæe ôjhõJ hCG ,á«dÉ©dG Iô¡°ûdGh IOƒ÷G äGP

 ,á«∏ëŸG äÓª©dG øe AGƒ°S ,áØjõŸG Oƒ≤ædG πHÉ≤e ,áYhöûe á«fƒfÉb Oƒ≤f ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ,äÓª©dG ∞«jõJ øY œÉædG πNódG -10

 ·á«ÑæLC’G äÓª©dG øe hCG

 ä’GƒM hCG ,äÉµ«°ûH á«∏ëŸG ±QÉ°üŸG øe ≠dÉÑŸG Öë°Sh ,¿ÉªàFE’G äÉbÉ£Hh á«aöüŸG äÉµ«°ûdG ôjhõJ øY œÉædG πNódG -11

 ,äGOÉªàY’G √òg áª«b ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ,Ú∏°SGôŸG hCG ±QÉ°üŸG á≤aGƒÃ ,IRõ©ŸG ájóæà°ùŸG äGOÉªàY’G ôjhõJ ∫ÓN øe hCG ,IQhõe

 ·É¡«∏Y á«YhöûŸG áØ°U AÉØ°VE’,êQÉÿG ‘ ±QÉ°üŸG óMCG ‘ É¡YGójEGh

 ÖéMh ,á«ŸÉ©dG äÉ°UQƒÑdG ‘ Ú∏eÉ©àŸG ´GóN ≈∏Y óªà©J »àdGh ,á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘ áYhöûŸG ÒZ áHQÉ°†ŸG øY œÉædG πNódG -12

 ájQÉéàdG ±QÉ°üŸG óMCG ‘ ìÉHQC’G √òg ´GójEGh ,™ØJôe πNO ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ºK ,ÉgQÉ©°SCG ´ÉØJQ’ ∫hGóàdG øY á«dÉŸG ¥GQhC’G

 ·á«fƒfÉb IQƒ°üH OÓÑdG ¤EG iôNCG Iôe É¡JOƒ©d kGó«¡“ ,Ohó◊G êQÉN

 …OÉ°üàbG π∏fih ‹Ée ÒÑN -

 á«dhódG á«dÉŸG ‘ √GQƒàcO -

  áæª«æe óLÉe                                                                                                                                                              



  

äÉ``HÉ`≤ædG AÉ````j ∞```dG

االأ�سباب الكامنة خل∞ انتفا�سة ال�سعب يف تون�س وم�سر (2)
 …ô≤«e √ƒcÒà°S

 á∏b  …ójCG  ‘ IhÌdG  õcô“ h ,Ú«dhódG  ∂æÑdGh  ¥hóæ°üdG  äÉØ°Uh ò«ØæJh »ŸÉ©dG  OÉ°üàbÓd  á«©ÑàdG  :  Éªg »°VÉŸG  Oó©dG  ‘ Éª¡°VôY ” ¿ÉÑÑ°S

 : iôNG ÉHÉÑ°SG Oó©dG Gòg ‘ πªµà°ùfh . Ö©°ûdG OGôaCG »bÉH óæY ô≤ØdGh ¿ƒªµëj

 ≈∏Y %6^3 `H áfQÉ≤e 2005 ΩÉ©dG ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG øe %14^4 á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘ ádÉ£ÑdG áÑ°ùæd ‹ÉªLE’G ∫ó©ŸG ¿Éc :ádÉ£ÑdG ∫ó©e ´ÉØJQG `3 

.»ŸÉ©dG ó«©°üdG

 á«Hô©dG ∫hódG ™«ªL ¤EG áÑ°ùædÉH ádÉ£ÑdG ºéM ‹ÉªLEG øe %53 ƒëf É¡dó©e §°Sƒàe ≠∏H å«M ÜÉÑ°ûdG ´É£b ‘ »°SÉ°SCG πµ°ûH ádÉ£ÑdG õcÎJh 

 ¿ÉªY áæ£∏°Sh ájOƒ©°ùdG ‘ %7 ¤EG áÑ°ùædG π°üJh ô£bh øjôëÑdGh äGQÉeE’G øe πc ‘ %3h âjƒµdG ‘ %2 ÚH ádÉ£ÑdG ä’ó©e ìhGÎJh

 ¿GOƒ°ùdG øe πc ‘ %17h Üô¨ŸGh ¢ùfƒJ ‘ %14h ¿OQC’G ‘ %13 ƒëf â¨∏Hh ¿ÉæÑdh ÉjQƒ°Sh öüe øe πc ‘ %11 áÑ°ùædG RhÉéàJh

 ádÉ£ÑdG ä’ó©ªa çÉfE’G ≈∏Y áfRGƒàe ÒZ IQƒ°üH ádÉ£ÑdG ¢ùµ©æJ Ée kÉÑdÉZh ,ôFGõ÷Gh Ú£°ù∏ah ¥Gô©dG ‘ %30 `dG äRhÉŒh øª«dGh ∫Éeƒ°üdGh

.™ªLCG ⁄É©dG ‘ ≈∏YC’G ä’ó©ŸG øe »gh ∫ÉLôdG ÚH É¡æe ≈∏YCG á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘ AÉ°ùædG ÚH

 á∏ª©∏d á«FGöûdG Iƒ≤dG ∞©°V §°ùÑe πµ°ûH ¬fEG ,QÉ©°SCÓd ΩÉ©dG iƒà°ùŸÉH ´ÉØJQG ƒg QÉ°üàNÉH ºî°†àdG :QÉ©°SC’G AÓZh ºî°†àdG ä’ó©e ´ÉØJQG `4

 ¿Gó∏ÑdG ‘ ≈àMh .á≤HÉ°S IÎa ‘ É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ ¿Éc »àdG ™∏°ùdG øe á«ªµdG ¢ùØf …Î°ûJ hCG π°ü– ¿CG ™«£à°ùJ ’h ¬«a ¢†ØîæJ »àdG ,ó∏ÑdG ‘

 ÌcCG øe Èà©J Ú°üdG ‘ ƒªædG ä’ó©e ¿CG ∂dP ,í°VGh πµ°ûH ÖÑ°ùdG Gòg »æ«°üdG ∫ÉãŸG öùØjh É¡bGƒ°SCG ‘ ô¡¶j ºî°†àdG CGóH (á«£ØædG) á«æ¨dG

 ƒªædG ∫ó©e ¿CG »æ©j Gò¡a (%4) kGôNDƒe É¡«a ºî°†àdG ä’ó©e ´ÉØJQG ºZQh kÉ«ª°SG %12 ¤EG 10 øY kÉjƒæ°S π≤J ’ »gh ⁄É©dG ‘ kÉYÉØJQG ä’ó©ŸG

 ºî°†àdG ä’ó©e ´ÉØJQGh (ô£b) AÉæãà°SÉH á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘ á°†ØîæŸG ƒªædG Ö°ùf øµdh ∫ƒÑ≤eh »ë°U ™°Vh Gògh %8 ¤EG 7 ÚH ƒg »≤«≤◊G

 ¿Gó≤a ÖÑ°S öùØj Gògh .ôØ°U hCG »Ñ∏°S Éæg ƒªædG ∫ó©e ¿CG ºî°†àdG áÑ°ùf OÉ©Ñà°SG óæY »æ©j Gò¡a »ª°SC’G ƒªædG ∫ó©e øe ÈcCG É¡«a ¿ƒµj å«ëH

 á«ªæàdG íÑ°üJ É¡fhóHh á«ªæà∏d kÉ«°SÉ°SCG  kÉWöT ƒªædG ä’ó©e ™aQ íÑ°UCGh á«Ñ©°ûdG ÒgÉª÷G ídÉ°üe ≈∏Y ƒªædG ¢SÉµ©fG ΩóYh á«ªæàdG ∞©°V hCG

.áehó©e

 »°ùfƒàdG) ÚÑ©°ûdG á°VÉØàfG ¤EG äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’G ¿CG :É¡Jôég »eÉæJh ¥ƒ°ùdG áLÉM ™e É¡Ñ°SÉæJ ΩóYh á«dÉ©dG á«ª«∏©àdG äÉgÉŒ’G Ö°SÉæJ ΩóY `5

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈∏Y º¡JQób ΩóYh á«Hô¨dG ∫hódG ≈∏Y º¡MÉàØfGh ,º¡æ«H Úª∏©àŸG áÑ°ùf ´ÉØJQG ™e º¡bƒ≤M GhòNCÉj ⁄ ÚæWGƒŸG ¿CG »g (…öüŸGh

 ÉgOGóYE’ á¶gÉÑdG äÉ≤ØædG ºZQ êQÉÿG ¤EG ∫ƒ≤©dG Iôég É¡ªgCG πÑ≤à°ùŸG ∫ÓN ôWÉîŸG øe Oó©d á°Vô©e á«Hô©dG ∫hódG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,∞FÉXh

.á«°ùª°ûdG ábÉ£dÉc IOóéàŸG ábÉ£dG ™jQÉ°ûe ΩGó©fGh √É«ŸG ô≤a ôWÉfl É¡«dEG ∞°VCG ,É¡à«ªæJh

 ¬LƒJ kÉ°†jCG ∫hÎÑ∏d áéàæŸG É¡æeh (¥Gô©dG ` øª«dG ` ôFGõ÷G) á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ¢†©H ¿EG :¿É«MC’G Ö∏ZCG ‘ •ôØe πµ°ûH í∏°ùàdG ≈∏Y ¥ÉØfE’G `6 

 ≈∏Y ¿Gó∏ÑdG √òg ¢Vô©j ¿CG kÉ°†jCG ¬fCÉ°T øe QÉªãà°S’G øe ójó÷G §ªædG Gòg ¿CG hóÑj ...»æeC’Gh …ôµ°ù©dG ÚYÉ£≤dG ¤EG äGóFÉ©dG øe kGÒÑc kÉÑfÉL

.»ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G ¢TÉªµf’G äÉHƒæd ≥HÉ°ùdG øe ™°ShCG ¥É£f

 …ôµ°ù©dG ¥ÉØfE’G Gòg .äGQÉ«∏ŸÉH iÈµdG ∫hódG ¢†©Hh IóëàŸG äÉj’ƒdG øe ájôµ°ùY äGó©eh áë∏°SCG AGöûH ∫hódG ¢†©H Ωƒ≤J IÒNC’G IÎØdG ‘

 äÉYOƒà°ùŸGh ¿RÉîŸG ‘ ≈≤Ñj ìÓ°ùdG Gòg øµdh ,É¡ªgGój ô£N …CG øe ∫hódG √ògh á«Hô©dG áeC’G ájÉªM πLCG øe ƒg πg ∫hódG ∂∏J øe Ö«gôdG

 IÎa ÚH ∫hódG √òg ΩÉ«b ƒg ´ƒ°VƒŸG Gòg ‘ Öjô¨dGh ,á«Hô©dG ∫hó∏d äÉÑ°SÉæŸGh OÉ«YC’G ‘ kGôØæà°ùeh kGõgÉL ¿ƒµjh ,ájôµ°ù©dG äGƒ≤dG ™e

.A»°T ‘ ¬eóîà°ùJ ⁄ É¡fCG ™e áãjó◊G äGó©ŸÉH kGQƒ£Jh kÉeó≤J çóMC’G ∫É«LCÓd á≤HÉ°ùdG ∫É«LC’G øe ìÓ°ùdG Gòg ôjƒ£J øe iôNCG á«æeR IÎah

 í°UGh ôeCG  ƒgh :á£∏°ùdG êQÉN »g »àdG á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G ‘ ∞©°Vh á°VQÉ©ŸG ´ÓàHGh á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G ‘ á«WGô≤ÁódG ΩGó©fGh ∞©°V `7

 äÉcô◊G √òg ∞©°Vh »Hô©dG è«∏ÿG ∫hO ‘ á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G õ«Á Ée ƒg É¡«a ÜGõMC’G πµ°ûJ ΩóYh á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊Éa á«Hô©dG áMÉ°ùdG ≈∏Y ¿CG

 É¡JÉ©ªà› ‘ »°SÉ«°ùdG ÉgÒKCÉJ íÑ°üJ áLQód É¡aÉ©°VEG hCG ºcÉ◊G Üõ◊G ÉgOƒ≤j á¡ÑL ÈY É¡°UÉ°üàeG ÉeCG ” å«M á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG »bÉH ‘ ÜGõMC’Gh

 π«FGöSEG ™e (ó«ØjO Öªc) ΩÓ°ùdG á«bÉØJ’ É¡©«bƒJ øe ºZôdG ≈∏Y kÓãe öüªa ÇQGƒ£dG ¿ƒfÉb â– ¢SÉædG ¢û«©j É¡æe OóY ‘h kÉehó©e hCG kÉØ«©°V

   á«WGô≤ÁódG ¢ùdÉéŸG ÜÉ«Zh á£∏°ùdG QÉµàMG ¤EG …ODƒjh iOCG ™°VƒdG Gògh ¿B’G ≈àMh »°VÉŸG ¿ô≤dG äÉæ«fÉªK òæe á°VhôØe ÇQGƒ£dG ádÉM ¿EÉa

                   ÚàMÉ°ùdG ≈∏Y …ôéj É‡ ¿B’G ¢ü∏îà°ùJ kÉ°ShQO ¿CG hóÑj kGÒNCG.á«Hô©dG Üƒ©°ûdG ÜÉbQ ≈∏Y øeC’G Iõ¡LCG §∏°ùJh áeÉ©dG äÉHÉîàf’G ôjhõJh

 ≈∏Y  É¡∏≤ãH  âNQCG  á«Yƒ°Vƒe  ÜÉÑ°SC’  πH  ÆGôØdG  øe  äCÉJ  ⁄  ¿B’G  π°ü– »àdG  äGÒ«¨àdG  ¿CG  ∂dP  (ájöüŸGh  á«°ùfƒàdG)

 …òdG  ôeC’G  »Hô©dG  »æWƒdG   øeCÓd  kGójó¡J  πµ°ûJ  äCGóH  »°SÉ«°S  …OÉ°üàbG  ™HÉW  hP  É¡Ñ∏ZCG  á«Hô©dG  Üƒ©°ûdG  ÒgÉªL

 á¡LGƒe ‘ á«Hô©dG á≤£æŸG ¿Gó∏H πµd »Hô©dG »æWƒdG øeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G πLCG øe ájQhö†dG äGÒ«¨àdG ∂∏J AGôLEG »Yóà°ùj

 ójó÷G §°ShC’G ¥öûdG ´höûÃ ¿B’G ≈ª°ùj Ée
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طرد مئات العمال البحرينيني مل�ساركتهم يف االإ�سرابات 

( اخلرب): اأعلنت �رصكات »بتلكو«،»طريان اخلليج«، »خدمات 

املطار« و�رصكات بحرينية اأخرى اأنها طردت اأكرث من 200 موظف 

ب�ضبب تغيبهم عن العمل خالل اإ�رصاب للعمال دعما للمعار�ضة 

»الوفاق«  جمعية  واأعلنت  املا�ضي.  اآذار  و22   16 بني  ا�ضتمر 

الفرتة  اأكرث من 1000 موظف قد مت طردهم خالل  اأن  املعار�ضة 

الأخرية، يف تطور قد يوؤجج من حدة التوتر يف البالد.

وملنظمة  لبنان  يف  العام  العمايل  لالحتاد  نداء  التعليق: 

العمل الدولية وملنظمة العمل العربية،ولالحتاد الدويل لنقابات 

العمال العرب،للقيام بواجبها لدعم عمال البحرين واإقامة اأن�ضطة 

ت�ضامنية معهم ورفع م�ضتوى ال�ضغوط للزام النظام البحريني 

احرتام القوانني الدولية وحقوق الن�ضان ووقف كل اأعمال الظلم 

التع�ضف التي ميار�ضها بحق �ضعب وعمال البحرين.
انتخابات نقابة موXفي وم�ستخدمي �سركة طريان ال�سرق 

االأو�سط

( اخلرب): كتبت جريدة » الأخبار« يف عددها 1401 بتاريخ 30 ني�ضان 

2011 قائلة : » ما جرى يف انتخابات الهيئة الدارية يف نقابة موظفي 

وم�ضتخدمي �رصكة طريان ال�رصق الأو�ضط ) ميدل اي�ضت( التي اف�ضت 

اىل انتخاب ح�ضني عبا�ض رئي�ضا للنقابة،كان مثريا للجدل بني اأو�ضاط 

املوظفني ويتوقع اأن تكون له تداعيات �ضيا�ضية،فمن املعروف اأن حتالف 

التيار الوطني احلر وحركة اأمل وحزب اهلل واحلزب التقدمي ال�ضرتاكي 

اأف�ضى اىل فوز 6 اأع�ضاء ملجل�ض النقابة بدل من املنتهية وليتهم،لكن 

املجل�ض،فقد جاء ح�ضني  داخل  املنا�ضب  توزيع  كانت يف  املفاجاأة 

عبا�ض رئي�ضا للنقابة ا�ضتنادا اىل حتالف قام بني ممثلي حركة اأمل وتيار 

امل�ضتقبل يف جمل�ض النقابة،بال�ضافة اىل مترد ع�ضوين حم�ضوبني على 

التيار الوطني احلر،وتراجع ممثلي ال�ضرتاكي عن تفاهماتهم على هذه 

النتخابات مع حزب اهلل 

على  الجابة  تعطي  ال�ضعبي  املاأثور  يف  كثرية  اأمثال  التعليق:  

ا�ضتهجان جريدة الأخبار،وحكم واأمثال كثرية ميكن �ضياغتها للتعليق 

على هذه الواقعة وكفى،فعلى من تلقني ا�ضتهجانك يا » الخبار » ؟

اأ�سحاب االأفران ي�سطنعون اأزمة رغي∞ ‹ددا 

العام  والأمني  اإبراهيم  كاظم  الأفران  اأ�ضحاب  :نقيب  اخلرب 

لحتاد اأ�ضحاب الأفران اأني�ض ب�ضارة لوّحا بالت�ضعيد يف ظل 

ا�ضتمرار ارتفاع مادة املازوت .

 التعليق: ابتزاز جديد لأ�ضحاب الأفران،وكل املتابعني مللف 

كلفة اإنتاج الرغيف  يوؤكدون ا�ضتحالة اأي خ�ضارة لهم،خ�ضو�ضا 

يف ظل ا�ضتخدام الأفران للطحني املدعوم با�ضتخدامات اأخرى 

الربح فيها يتجاوز اخلم�ضة اأ�ضعاف.الحتادات النقابية والحتاد 

العمايل العام يجب اأن يدخلوا بقوة على امللف،ورف�ض اللعب 

من جديد برغيف الفقراء يجب اأن يتقدم اىل واجهة اخلطاب 

النقابي،�ضيما واأن خف�ض وزن ربطة اخلبز منذ اأ�ضهر مل يلق 

املواجهة املطلوبة ومل يف وزير القت�ضاد بوعده يف اإعادتها 

اىل وزنها . 

اأ�سعار املواد الغذائية ارتفع بن�سبة 25،6 يف املئة منذ 

بداية �سنة 2008

(اخلرب): اأ�ضارت اإدارة الإح�ضاء املركزي يف بيان لها اإىل اأن م�ضتوى 

ت�ضخم الأ�ضعار بني �ضهري �ضباط 2011 و�ضباط 2010 �ضجل ارتفاعًا 

قدره 5،8 يف املئة،واأو�ضح البيان اأن م�ضتوى اأ�ضعار املواد الغذائية قد 

ارتفع بن�ضبة 25،6 يف املئة منذ بداية �ضنة 2008، 

التعليق: مطلع اأيار 2008 اأقرت احلكومة اللبنانية رفع احلد الأدنى 

لالأجور مبقدار 200 األف لرية لي�ضبح 500 األف لرية .    ورفع بدل النقل 

من 6000 اىل 8000 لرية لبنانية، ومفعول رجعي ابتداء من 1 ايار 

2008 و رف�ض الحتاد العمايل العام يومها قرار احلكومة معتربا اأنه 

غري كاف. والآن ل بد للعمال من اأن ي�ضاعفوا عجلة حراكهم يف مطلب 

ت�ضحيح الأجور بن�ضب ارتفاع الأ�ضعار منذ 2008 . 

التمديد لـ »اإك�سبورت بال�س« بانتظار ت�سكيل احلكومة

(اخلرب): اأعلنت اأيدال عن متديد العمل بالربنامج الوطني لدعم ال�ضادرات الزراعية Export   Plus   ملدة اأربعة اأ�ضهر تنتهي 

يف 2011/7/31، على اأن يتم العمل بال�رصوط واملعايري نف�ضها املعتمدة يف ال�ضنة الأخرية . 

التعليق: متديد العمل لـ Plus  Export لأربعة اأ�ضهر جمرد فر�ضة بحيث انتهاءها �ضيكون مع جني املوا�ضم الأ�ضا�ضية 

وحلول �ضهر رم�ضان، لذلك للحركة النقابية الزراعية من ال�ضتمرار يف املطالبة وتكثيف ال�ضغط لفر�ض اإعادة تثبيت الربنامج  

بتعديالت ل�ضمان اإفادة ملزارعني ولي�ض للتجار .




