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بية              ي لعمال التر

بية المنضوية تحت لواء االتحاد الوطن  ي التر
ف   والتكوينعقدت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشر

U.N.P.E.F   ي  10 الساعة عىل 8181 أكتوبر 81 الخميس يومانتخابية عامة جمعية
اف صباحا بالمقر الوطن  تحت إشر

ي ، 
ي جو متسم باالحتقان والتشنج واإلحباط جراء اإلقصاء الممنهجالمكتب الوطن 

ي التصنيفات الجديدة  و   ف 
التطبيق غتر ف 

بية  822-81السوى للمرسوم الرئاسي  ي قطاع التر
خا وتمايزا صارخا بير  موظف  ي أحدثت شر

بية النر من طرف وزارة التر
 ولمهنتهم  .  احتقارا لهموصنفتهم عىل هواها إىل درجات متباينة 

ي هذا السلك  إال إرصارا كما أكد جميع الحضور عىل أن               وقوة مثل هذه السلوكات واالستفزازات لن تزيد منتسن 

جاع الحقوق المسلوبة واستعداد وعزيمة أجل رد االعتبار خصوصا بعد تنصيب المكتب للذهاب بعيدا من  ا تام ا عىل استر

ي هذا الظرف الحساس ندعو جميع الزمالء والزميالت المشاركة وبقوة فــي إنجاح الوقفات الجديد للجنة الوطنية ، 
وف 

ي ال
ك  رقم االحتجاجية الجهوية لمختلف األسالك المعلن عنها ف   والمقررة :   8181/  88بيان المشتر

بية لكل من :  2102أكتوبر  22يوم الخميس  ة أمام مقرات مديريات التر  ابتداء من الساعة العاشر
ــــط  والية  عي   دفىل بالنسبة لواليات الوسـ

 والية  باتنة بالنسبة لواليات الشـــــرق

ان بالنسبة لواليات الغـــــرب  والية غلت  

 األغـواط بالنسبة لواليات الجنــوبوالية 

بية مسؤولية اللجنة الوطنية إن  : ختاما        بيةتحمل وزارة التر ي التر
ف  امها  عدم إنصاف مساعدي ومشر وعدم التر 

رة تحمل مسؤوليتهم التاريخية ومضاعفة التضحيات ،  ي إطار تكتل لجان األسالك المتض 
بتعهداتها ، وتدعو الجميع وف 

وعة . فالتضامن   هو السبيل الوحيد لتحقيق كل المطالب المشر

ي وحدتنا
 
 قوتنا ف
 ق وراءه طــالبـــما ضـاع ح

ي                                                                           
ة المكتب الوطن   رئيس اللجنة الوطنية             تأشتر

 عصام شاوي                                                                                                                            
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