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    بــــــــــــــــالغ
 

عز الدين يعزز صفوف الجامعة الوطنية للبريد و  نقابااألخ المناضل 

 اللوجيستيك االتحاد المغربي للشغل الفرع المحلي بمراكش

 
 6615 مايو 66 األربعاءيومه  بمقر االتحاد المغربي للشغلعقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للبريد و اللوجستيك بمراكش 

مناقشة المشاكل الخاصة بقطبي البريد بنك و  جمعا عاما استثنائيا لدراسة التطورات التي شهدها التنظيم داخل الجهة وكذا

 .بمراكش البريدية األنشطة

على تعزيز   باإلجماعو التنظيمية تم التصويت  بيةالمطلو بعد نقاش مستفيض و تدخالت جادة لكافة الحضور في معظم النقاط 

 : المكتب كالتالي ةتشكيل جاءتو  ,و محليا من المناضلين الشرفاء وطنيابه الساحة النضالية  تالمكتب المحلي بخيرة ما جاد

 

 المهمة النقابية االســـــــــــم المهمة النقابية االســـــــــــم

 ةمستشار نزهة الشد العامالكاتب  عبد الرزاق الجيباني

 مستشار حمزة الزيات العام لكاتبل األول نائبال يوسف مشميشة

 مستشار منير الشرقاوي ألنشطة البريدية العام المسؤول عن ا نائب الكاتب عز الدين نقابا

 مستشار عبد الغفور حود ألنشطة البريديةا العام عن  لكاتبل الثاني نائبال احمد سكيتير

 مستشار عبد الصمد الكرد مكلف بمهمة مستشار يوسف شبوب

 مستشار بنشكرة محمد العام عن بريد بنك نائب الكاتب سفيان رياض

 مستشار عبد الفتاح بوفيسكي العام عن اإلرساليات نائب الكاتب عبد الهادي موغامي

 مستشار رحال بونوالة العام لشؤون المرأة البريدية الكاتب ةنائب قروان إقبال

 مستشار التكاني إبراهيم العام المكلف بالتواصل عن األنشطة البريدية و اإلرساليات نائب الكاتب عصام الحالوي

 مستشار ميلود البوركي العام المكلف بالتواصل عن البريد البنك لكاتبل األول نائبال الوجاني موالي الطاهر

 مستشار محسن ازيكي المكلف بالتواصل عن البريد البنكالعام  لكاتبل الثانية نائبةال عائشة امزكارن

 مستشار عصام عليني اإلداري الكاتب لحنين عبد هللا

 مستشار احمد اوالد بناصر اإلدارينائب الكاتب  فيصل الكابوشي

 مستشار محمد الحادق المال أمين الحسين الزات

 مستشار رشيد الرامي المال أميننائب  التمين إدريس

 مستشار محمد البهاوي مستشارة الدخيري بشرى

 مستشار خالد ايت لحسن مستشارة زهيرة الرملي

 

 عاش االتحاد المغربي للشغل

 عاشت الجامعة الوطنية للبريد و اللوجستيك

 


