حوار نقابي...
�أكد رئي�س نقابة املوا�صالت حر�ص جمل�س االدارة على حتقيق مطالب العاملني

م .مانع املانع:
اجنزنا بدالت املوقع والنوبة والطعام وال�شا�شة
والباقي على الطريق

العامـل

املهند�س مانع نايف املانع رئي�س جمل�س �إدارة نقابة العاملني
ب��وزارة املوا�صالت قال ي�سعدين �أن �أتق��دم ب�إ�سمي وب�إ�سم
جمل���س ادارة النقاب��ة بخال���ص ال�ش��كر والتقدي��ر وعظيم
االمتنان اىل وكيل وزارة املوا�صالت ال�سيدة  /بثينة ابراهيم
ال�س��بيعي خ�لال املقابل��ة التي متت يوم االح��د 9/4/2017
والت��ي كان لها الأثر الطي��ب يف نفو�س اع�ضاء جمل�س ادارة
النقابة وعلى جهودها الطيبة والفعالة يف ت�سهيل �إجراءات
�صرف الب��دالت ملوظفي الوزارة والتي اب��دت جتاوب ًا مثمر ًا
خالل اللقاء وتفهما طيب لدور جمل�س ادارة النقابة .م�ؤكد ًا
حر���ص جمل���س ادارة النقابة على حتقي��ق مطالب اع�ضاء
اجلمعية العمومية يف النقابة .
�إجنازات جمل�س ادارة النقابة
وع��ن �أهم االجنازات التي ا�ستطاع جمل�س االدارة حتقيقها
من��ذ تولية زمام النقاب��ة وكذلك اهم املطال��ب التي ي�سعى
جمل���س ادارة نقاب��ة املوا�صالت نحو حتقيقه��ا ..حتدث م.
مانع مو�ضحا الأتي:
 قام جمل���س ادارة النقابة ب�إجناز �صرف البداالت وب�أثررجع��ي للموظف�ين امل�ستحقني والت��ي ت�أخر �صرفه��ا ومنها
ب��دل املوق��ع ومت �إ�ضافة البدل يف �شه��ادة الراتب كما كانت
يف عهده��ا ال�سابق وبدل النوبة وبدل الطعام ملوظفي االمن
وال�سالمة ومت �صرفها للموظف�ين امل�ستحقني وبدل ال�شا�شة
ومت �صرفه وب�أثر رجعي للموظفني امل�ستحقني .
 ق��دم جمل���س االدارة اقرتاح��ا بتخفي��ف �ساع��ات العملعن��د احل�ض��ور واالن�ص��راف ب�سب��ب م�شاري��ع الط��رق يف
منطق��ة ال�شويخ و�شارع جم��ال عبدالنا�صر وطريق الغزايل
والتحوي�لات املروري��ة الت��ي تع��وق الو�ص��ول اىل ال��دوام
الر�سمي مما ي�سبب االزدحام ال�شديد يف كل احلاالت ..وقد
نال اقرتاح النقابة موافقة الوزارة حيث قامت ال�سيدة بثينة
ال�سبيعي وكيل الوزارة مبخاطبة ديوان اخلدمة املدنية الخد
املوافقة عليه مبا يخدم �صالح العمل وموظفي الوزارة.
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م .مانع املانع رئي�س نقابة العاملني بوزارة املوا�صالت
 طالب جمل�س ادارة النقابة ب�صرف بدل �صرافة وبدل تلوث وبدل خطر ملوظفيالربي��د  ...حيث ان طبيعة عمل موظفي احلاجز التعام��ل مع الر�سائل والطرود
الربيدية واملر�سلة من اخلارج مما حتتوي على مواد ملوثه ت�ضر ب�صحة املوظفني
ويف بع���ض الأحيان خطره وال يوجد لديه��م جهاز فح�ص الطرود لكي ال يتعر�ض
املوظف اىل خماطر اثناء ت�أدية عمله.
ان جمل���س ادارة النقاب��ة ي�سعى لتحقيق مطالب موظفي ال��وزارة و�صرف جميع
م�ستحقاته��م املالي��ة الت��ي ي�ستحقونها ب��دون انتقا�ض �أو ت�أخري مب��ا يعود بالأثر
الطيب يف نفو�س موظفي الوزارة .
تهنئة وتقدير للعاملني يف يوم العمال
وعن االول من مايو «يوم العمال العاملي» حتدث م .مانع مو�ضحا �أن ليوم العمال
معن��ى كب�ير يف نفو���س الطبقة العمالي��ة وحركته��م النقابية فهو يرم��ز للعدالة

