الوفد الكويتي مع ابراهيم هيكل رئي�س النقابة العامة للعاملني باالت�صاالت

نقابة املوا�صالت� :صرف
بدالت الطعام والنوبة
واملوقع للم�ستحقني..
ب�أثر رجعي

وفد نقابة املوا�صالت مع رجب ال�سواحلي رئي�س النقابة العامة احلرة
للعاملني بالنقل الربي

31

العامــل

– رئي�س النقابة العامة للربيد – القاهرة – وبناء على االجتماع الذي
مت يف مق��ر النقابة العامة للربيد مت التوقي��ع على بروتوكول جديد للتعاون
امل�ش�ترك بني النقابتني ال�ش��قيقتني يف جميع االمور الت��ي تهم العاملني يف
قطاع الربيد وما و�صلت اليه اخلدمات الربيدية والتي من خاللها نتعرف
على الأنظمة احلديثة لإر�س��ال وا�س��تقبال الر�س��ائل الربيدي��ة يف البلدين
ال�ش��قيقتني و�ش��كر وفد جمل�س ادارة النقابة ال�س��يد /رئي�س النقابة العامة
للربي��د واع�ض��اء جمل�س ادارتهم املوق��ر على احلفاوة و ح�س��ن اال�ستقبال
وكرم ال�ضيافة ...متمنني لهم دوام التقدم وال�سداد.
وا�ض��اف ال�سيد /م .مان��ع العجمي انه قام وفد جمل���س ادارة النقابة اثناء
اقامت��ه بزي��ارة ال�سي��د /عبدالفتاح فكري احم��د – رئي���س النقابة العامة
ل�س��كك حديد م�صر – القاهرة – وبن��اء اللقاء الذي مت مع رئي�س النقابة
العام��ة ل�س��كك حديد م�ص��ر واع�ضاء جمل���س ادارتهم املوق��ر مت االتفاق
على جتدي��د بروتوكول التعاون امل�شرتك بني النقابت�ين ال�شقيقتني وتبادل
الزيارات واخلربات يف البلدين ال�شقيقتني و�شكر وفد جمل�س ادارة النقابة
ال�سيد /رئي�س النقابة العامة ل�سكك حديد م�صر  -واع�ضاء جمل�س ادارتهم
املوقر على احلفاوة وح�سن اال�ستقبال.

ثم��ن رئي���س جمل���س �إدارة نقاب��ة العامل�ين ب��وزارة
املوا�ص�لات املهند���س مان��ع نايف العجم��ي ،جهود وكيل
ال��وزارة امل�ساع��د لقط��اع نظ��م املعلومات عل��ى اعتماد
ك�شوف �أ�سم��اء املوظفني امل�ستحقني لإع��ادة �صرف بدل
النوبة وبدل الطعام ملوظفي الأمن وال�سالمة وب�أثر رجعي
اعتبارا من �شه��ر �إبريل �إىل �شهر �سبتمرب  2016وجاري
حتويلها �إىل قطاع املالية.
و�أ�ضاف العجمي ،ب�أنه مت اعتماد �إعادة �صرف بدل املوقع
للموظف�ين امل�ستحق�ين وب�أث��ر رجع��ي اعتبارا م��ن �شهر
ابري��ل �إىل �شه��ر ماي��و 2016وجاري �صرف ب��دل املوقع
للموظفني امل�ستحق�ين تباع ًا ح�سب برنامج الأك�سل الذي
و�ضع��ه قطاع نظ��م املعلوم��ات والذي من خالل��ه ي�سهل
عملية �صرف البدل �شهري ًا لدى قطاع املالية دون ت�أخري.
وا�ش��ار اىل ان جمل���س �إدارة النقاب��ة ل��ن يدخ��ر جه��د ًا
يف ت�سهي��ل جمي��ع �إجراءات �ص��رف الب��دالت امل�ستحقه
للموظفني وب�أثر رجعي من تاريخ توقفها حتى يتم �صرفها
دون �أي انتقا���ص من حقوق موظفي الوزارة ويتابع جميع
الب��دالت وي�سع��ى لتك��ون يف تقرير الراتب كم��ا كانت يف
�سابق عهدها.
و�أك��د العجم��ي� ،أن جمل���س �إدارة النقاب��ة يتاب��ع جمي��ع
الب��دالت امل�ستحق��ة ملوظفي الوزارة والعم��ل على حتقيق
مطال��ب �أع�ضاء اجلمعي��ة العمومي��ة يف النقابة واجناز
�صرف جميع البدالت دون �أي ت�أخري.

