شـــــــؤون نقـابيـة
م .مانع العجمي مع الدكتور ح�سام الدين م�صطفى رئي�س النقابة العامة العمال النقل البحري

نقابة املوا�صالت زارت النقابة العامة لأعمال النقل البحري امل�صرية
لبحث العالقات الثنائية

العامــل

ق��ام وف��د من جمل���س ادارة النقابة برئا�س��ة م .مانع نايف العجمي رئي���س جمل�س ادارة النقابة وع�ضوي��ة كل من الزمالء ال�سيد /ع��ادل عبد الهادي
الهمالن ال�س��كرتري العام وال�س��يد /وليد فهد اجلرمان �أمني ال�صندوق وال�س��يد /نايف دوغان العجمي وال�سيد /د .ف�ؤاد فايد الر�شيدي �أع�ضاء جمل�س
االدارة ،بزيارة النقابة العامة العمال النقل البحري – القاهرة – جمهورية م�ص��ر العربية  -وذلك خالل الفرتة من  9/11/2016اىل 15/11/2016
وبن��اء عل��ى تلبي��ه دعوتهم يف اطار التعاون امل�ش�ترك بني النقابتني ال�ش��قيقتني وت�أ�ص�لا بتوطيد العالق��ات النقابية والتي من خاللها يكون التن�س��يق
فيما بينهما لو�ض��ع �إ�س�تراتيجية جديدة وعمل برتوكول لتبادل الزيارات واخلربات وو�ضع احللول
املنا�سب للق�ضايا العمالية امل�شرتكة وتطوير العمل النقابي واقامة الندوات وور�ش العمل مبا ي�ساعد
على االجناز يف العمل وجمل�س ادارة النقابة ي�ش��كر ال�س��يد /د .ح�س��ام الدين م�ص��طفى كمال –
رئي���س النقابة العامة لأعم��ال النقل البحري والأخوة الزمالء �أع�ض��اء جمل�س �إدارتهم املوقر على
ا�ست�ض��افة الوفد وح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ض��يافة وعلى جهودهم الطيبة التي بذلوها اثناء زيارة
وفد النقابة وبهذه املنا�س��ية نعرب لهم عن �ش��كرنا وتقديرنا ملجل���س ادارتهم ومع خال�ص التمنيات
لهم بالتوفيق وال�سداد.
وحول ذلك �أو�ضح م .مانع العجمي �أن الوفد قام اثناء وجوده بالقاهرة بزيارة ال�سيد /رجب م�سعد
ال�س��واحلي – رئي���س النقابة العامة احلرة للعامل�ين بالنقل الربي ورئي�س االحتاد امل�ص��ري احلر
للعامل�ين بالنق��ل  ،وذلك يف اطار التعاون امل�ش�ترك بني النقابتني ال�ش��قيقتني واجتمع وفد جمل�س
م .مان�ع العجم�ي م�ع عبدالفت�اح فك�ري
ادارة النقابة مع جمل�س ادارتهم والتعرف عليهم مما دعا اجلميع اىل الرتحيب بالتعاون امل�شرتك
رئي�س النقابة العامة ل�سكك حديد م�صر
وعمل دورات تدريبية م�شرتكة و�شكر وفد جمل�س ادارة النقابة ال�سيد /رئي�س النقابة العامة بالنقل
م .مانع العجمي مع �س�يد يو�سف طه رئي�س
الربي واع�ضاء جمل�س ادارتهم املوقر على ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة وعلى احلفاوة ومتمنني
النقابة العامة للربيد
لهم دوام التقدم وال�سداد .
مو�ضحا �أن الوفد قام �أثناء اقامته بزيارة ال�سيد /ابراهيم هيكل – رئي�س النقابة العامة لالت�صاالت
– القاهرة – وذلك ا�ستمرارا للتعاون امل�شرتك بني النقابتني ال�شقيقتني يف جميع االمور التي تهم
العاملني يف قطاع االت�صاالات وما و�صلت اليه التكنولوجيا احلديثة والتي من خاللها تعطي مزيدا
من التقدم العلمي الذي يفيد به العاملني يف قطاع االت�ص��االت يف البلدين ال�ش��قيقتني و�ش��كر وفد
جمل�س ادارة النقابة ال�س��يد /رئي�س النقابة العامة لالت�صاالت و�أع�ضاء جمل�س ادارتهم املوقر على
احلفاوة وح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة متمنني لهم دوام التقدم وال�سداد.
وك�شف م .مانع العجمي ان وفد النقابة �أثناء �إقامته قام بزيارة ال�سيد� /سيد يو�سف طه عبدالرحيم
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