شـــــــؤون نقـابيـة

يف لقاء جمع نقابة املوا�صالت بوزير اخلدمات

وعد ب�إعادة �صرف البدالت و�إ�ضافتها يف تقرير الراتب
ق��ام وف��د ًا من جمل�س �إدارة نقاب��ة العاملني بوزارة املوا�صالت برئا�سة ال�سي��د /م .مانع العجمي رئي�س جمل���س الإدارة مبقابلة معايل
ال�س��يد /يا�سر ح�س��ن ابل  -وزير الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان ووزير الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات  ،وثمن معاليه دور جمل�س �إدارة النقابة خالل
اللق��اء ووع��د ب�إعادة �صرف البدالت وب�صفة اال�ستعجال وخماطبة جهة االخت�صا�ص لإ�ضافتها يف تقرير الراتب �أ�سوة بباقي الوزارات
وتفه��م معالي��ه جلميع املطالب التي تقدم بها جمل�س �إدارة النقاب��ة والعمل على �إجناز �إعادة �صرف البدالت وو�ضع �آلية لت�سيري العمل
يف الوزارة مبا يخدم م�صلحة العمل واملوظفني وتذليل املعوقات التي حتول دون ذلك.
و�شكر وفد جمل���س �إدارة النقابة معايل الوزير على
�سعه �ص��دره وتقدي��ره ل��دور جمل���س ادارة النقابة نايف دوغان:موظفي املوا�صالت �أ�صابهم الإحباط
الذي ي�سع��ى لتحقيق مطالب موظف��ي الوزارة ومن لعدم حتقيق مطالبهم العادلة
�أهمه��ا �إع��ادة �صرف الب��دالت (ب��دل املوقع وبدل
النوب��ة وبدل الطع��ام للعاملني يف الأم��ن وال�سالمة
طال��ب ال�سكرت�ير الع��ام امل�ساع��د الحت��اد نقاب��ات العامل�ين بالقط��اع
وب��دل ال�شا�ش��ة للعامل�ين يف قطاع الربي��د و�صرف
احلكومي نايف دوغ��ان العجمي من وزير الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات ووزير
الع�لاوة الت�شجيعي��ة للعامل�ين يف املناط��ق النائية)
الدول��ة ل�ش�ؤون الإ�سكان يا�سر �أبل رفع الظل��م عن موظفي الوزراة وو�ضع
و�سرع��ة �صرف البدالت و�أ�ضافتها يف تقرير الراتب
ال�ضوابط التي تكفل �صرف البدالت دون ت�أخري و�إ�ضافة البدالت يف تقرير
كم��ا كان��ت يف ال�سابق عهده��ا ت�سهي�لا لإجراءات
الراتب كما كانت ت�صرف يف �سابق عهدها �أ�سوة بجميع الوزارات ما عدا
ال�صرف املتبعة يف الوزارة.
وزارة املوا�ص�لات والت��ي كان وعد بتنفيذها مع��ايل الوزير ال�سابق ولكن
و�أكد ال�سيد /م .مانع العجمي ان جمل�س �إدارة النقابة
مل ي�سعف��ه الوقت ،علما ب���أن البدالت ت�صرف ملوظف��ي القطاع احلكومي
يحر���ص على تلبيه مطالب موظف��ي الوزارة والعمل
�شهري��ا وم�ضاف��ة يف تقري��ر الرات��ب مم��ا ت�ضرر من��ه موظف��ي الوزارة
على التوا�صل امل�ستم��ر واملبا�شر مع موظفي الوزارة
و�أ�صابهم بالإحباط لع��دم حتقيق مطالبهم العادلة والتي طال انتظارها
وب��ذل اجلهد والعطاء من اجل حتقيق املطالب التي
دون ج��دوى وكلنا امل ان ينال طلبنا هذا موافقة معاليكم يف اقرب وقت
تهم �أع�ضاء اجلمعية العمومية يف النقابة.
ممكن مبا يعود باخلري على العاملني وم�صلحة العمل.
العامــل

22

