نقابة االشغال تشيد بجهود الوكيل
المساعد للشؤون االدارية والمالية

النقابي المفاوض
حمد الغريب الوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون االدارية واملالية
قال ع�ضو جمل�س �إدارة نقابة العاملني بوزارة الأ�شغال العامة عاطف
الداود� :إن �أبواب الوكيل امل�ساعد لقطاع ال�ش�ؤون الإدارية واملالية والقانونية
بوزارة الأ�شغال حمد الغريب مفتوحة �أمام اجلميع �سواء من املوظفني �أو
�أع�ضاء جمل�س �إدارة النقابة �أو املراجعني لإجناز املعامالت اخلا�صة بهم.
و�أ�ضاف ان العاملني مبكتب الوكيل يقومون ب�إجناز املئات من املعامالت
اخلا�صة مبوظفي الوزارة ،م�ضيفا ان هذا الأمر ي�ستحق الإ�شادة والثناء.
وقال الداود :اننا كوننا جهة رقابية ونقابة تراقب تقييم املوظفني واحلفاظ
على حقوقهم نطالب كل امل�س�ؤولني من وكالء ومديرين ومراقبني ور�ؤ�ساء
�أق�سام مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص والعدالة بني املوظفني ،الفتا اىل �أن الوكيل
امل�ساعد لقطاع ال�ش�ؤون الإدارية واملالية والقانونية حمد الغريب ال ي�ألو
جهدا يف م�ساعدة النقابة .وتابع :اننا لن ندخر جهدا خلدمة �أع�ضاء
اجلمعية العمومية لنقابة الأ�شغال العامة على كل امل�ستويات.

نقابة االشغال تفعل «الواتساب» لخدمة
الجمعية العمومية

انور حمود العازمي
االمني املايل لنقابة اال�شغال
37

العامــل

�أعلن الأمني املايل ملجل�س ادارة نقابة العاملني يف وزارة اال�شغال العامة
ومقرر جلنه ال�شكاوي واملقرتحات انور حمود العازمي عن توفري خدمه
الوات�ساب وذلك بعد عطله عيد الأ�ضحى املبارك �أعاده اهلل على اجلميع
بوافر ال�صحه وهذا ي�أتي يف اطار اخلدمات التي تقدمها النقابة الع�ضاء
اجلمعية العمومية .واو�ضح العازمي ان هذه اخلدمه امل�شار اليها �سوف
يكون التعامل معها ب�سريه تامه جلميع املقرتحات وال�شكاوي املقدمة من
اع�ضاء اجلمعية العمومية كما �سيتم االعالن عن الرقم واخلدمه بدايه
تفعيلها يف جميع اروقة الوزارة واملواقع اخلارجية الحاطة كافة اع�ضاء
اجلمعية العمومية بها وليت�سنى لهم تقدمي مقرتحاتهم و�شكواهم .متمنيا
الع�ضاء اجلمعية العمومية دوام التوفيق وال�سداد ..وكل عام و�أنتم بخري.

العمل النقابي ا�سا�سه طرح املطالب والتفاو�ض عليها
من اجل حتقيقها وهذا الهدف يلزمه توفر �صفات يف
�شخ�صية من يعملون يف هذا املجال ومنها ال�سماحه
والدميقراطي��ة وان يك��ن مب��ادر اوحم��اور  ،واداري
خمط��ط ،ومربمج ومتابع ا�ض��افة اىل ذلك �ص��فات
قيادي��ة كاجل��ر�أة واالق��دام والثقة بالنف���س وكذلك
يجب انت يكون قان��وين من خالل معرفته بالقوانني
والت�ش��ريعات  ،والنقابي تقت�ض��ي ثوابت و�ض��رورات
عمله يف تقدمي املطالب��ات والتفاو�ض عليها ان يكون
مفاو�ض�� ًا وعند ذلك هناك قواع��د البد وان يراعيها
ويحر���ص عليها ان يكون مفاو�ض�� ًا وعند ذلك هناك
قواع��د البد وان يراعيه��ا ويحر�ص عليها حتى ينجح
وتاتي بعد ذلك مفاو�ضاته املن�شودة .
لذلك من الواجب �أن يحر�ص على حل امل�شاكل وجتنب
التعر�ض لال�شخا�ص و�أن ي�س��تمع جيدا لالخرين وال
تلزمه االفرتا�ض��ات امل�س��بقة التي تر�س��مها ا�ساليب
املطالب��ات والدف��اع ع��ن االو�ض��اع اخلاطئ��ة وان ال
يتقوق��ع داخل ذات��ه واليخاف املواجه��ه مع االخرين
ويح��دد النقاط الت��ي ميكن التفاو�ض ب�ش���أنها والتي
ت�ؤ�س�س االر�ضية امل�شرتكة مع االخرين بقدر االمكان
والب��د ان يح��دد اولوي��ات التفاو���ض وتقديره��ا يف
النف�س او تهمي�ش��ها او ال�س��كوت عنها مع مراعاة كم
املعلومات التي يلقي بها على ال�س��احة فال يقول اكرث
مما يتطلبة احلوار القائم .

