
 
Public Services International 
Internationale des Services Publics 
Internacional de Servicios Públicos 
Internationale der Öffentlichen Dienste 
Internationalen för Stats- och Kommunalanställda 

 

45, avenue Voltaire, BP 9 

01211 Ferney-Voltaire Cedex 

FRANCE 

+33 4 50 40 64 64 

+33 4 50 40 73 20 (Fax) 

www.world-psi.org 

psi@world-psi.org 

 

President: 

Ylva Thörn 

General Secretary: 

Peter Waldorff 
 

 

国
際
公
務
労
連 

Dr. Ahmed Mahmoud Mohammed Nazif 
Prime Minister 
Arab Republic of Egypt 
Magles El Shaab St. 
Cairo 
Egypt 
Fax: ++2(0)2 735 6449 
Email: primemin@idsc.gov.eg  
 
 

 
File Reference: PW/CK/SS 
Contact Name: Chidi King - Tel: +33 4 50 40 11 70 
 
 
18 August, 2009 
 
 
 
Dear Prime Minister, 
 

Interference in the Affairs of the Real Estate Tax Authority Union 

 
Public Services International (PSI) has been informed by our affiliate the Real Estate Tax Authority Union 
about serious interference with its independence and autonomy by the President of the Egyptian Trade 
Union Federation. 

The Real Estate Tax Authority Union (RETA) was formally constituted on 21 April 2009 in accordance with 
the Egyptian Constitution and International Labour Organisation Conventions 87 and 98, which have been 
ratified by the Egyptian government. After protracted negotiations, RETA succeeded in establishing a Social 
Care Fund, providing retirement benefits for its members. The Minister of Finance’s decision No. 425 dated 
July 2009 approved the establishment of the Fund. 

According to our information, considerable pressure is being exerted by Mr Hussein Megawer, President of 
the Egyptian Trade Union Federation (ETUF) on officials, including officials in the Real Estate Tax Authority 
and Ministry of Finance, to withdraw the recognition of RETA as an independent trade union and to dissolve 
or seize control of the Social Care Fund.   

This pressure has taken the following forms: 

 Shortly after RETA was formally recognised, Mr Megawer attempted to form a new general trade 
union for employees of the Real Estate Tax Authority; an attempt which was overwhelmingly rejected 
by the employees.  

 ETUF and the National Trade Union of Banks, Insurance and Financial Affairs have written to your 
government requesting it not to have any dealings with RETA. 

 ETUF has filed corruption charges against the RETA leadership, accusing RETA of collecting union 
dues without authorisation.  

 In July 2009, two RETA officials were physically assaulted in Gharibya Governate and Sharkiya 
Governate.  

 RETA officers have been referred for investigation before administrative prosecutors and the legal 
departments of their workplaces. These officers include Mr Tarek Mustafa, the union treasurer and 

mailto:primemin@idsc.gov.eg


chairman of the union committee in Kalubiya Governorate; Mr Abdel Nasser Sayed Mansour, 
chairman of the union committee in Beni Suef Governorate; Mr Hussein Kilany, chairman of the 
union committee in Assiut Governorate; Mr Ezzat Khaled, chairman of the union committee in Qena 
Governorate; and Mr Khaled Mubarak, treasurer of the union committee in Aswan Governorate. 

 RETA members are often called to the State Security offices where they are intimidated.  

 RETA leaders are arbitrarily transferred from their job sites to remote places. 

 At the instigation of the ETUF, an amendment to decision No. 425 was signed on 5 August 2009 
which replaced RETA with the General Trade Union of Banks and Insurances, an ETUF affiliate, as 
signatory to the Social Care Fund.   

 On 10 August 2009, ETUF filed a report with the Public Prosecutor against the President of RETA, 
Mr Kamal Abu Eita, and against the decision of the Minister of Finance approving the establishment 
of RETA’s Social Care Fund. The report falsely alleges that Mr Abu Eita’s election as President was 
irregular and that RETA is therefore an illegal entity.  

 
PSI urges your government to take swift measures to ensure that RETA can freely exercise its role as an 
independent trade union organisation; to condemn all acts of intimidation and harassment against the 
leadership and members of RETA and to condemn all external interference in RETA’s activities. We further 
call on your government to confirm the establishment of a Social Care Fund for RETA members.  
 
Yours sincerely 
 
 

 
Peter Waldorff 

General Secretary 

 

 

 

 

 

 

Cc: H.E. Dr. Youssef Boutros-Ghali, Minister of Finance; H.E. Mrs. Aesha Abdel Hadi Abdel Ghani, Minister of 
Manpower and Immigration; PSI Arab countries and PSI Africa; Real Estate Tax Authority Union; Centre for 
Trade Union & Workers Services; Mr Kacem Afiya; ITUC Geneva and Brussels. 

 
 
Public Services International (PSI) is a global trade union federation that represents 20 million women and men working in the 

public services around the world. It has some 600 affiliated unions in more than 150 countries. PSI is an autonomous body, 

which works in association with federations covering other sectors of the workforce and with the International Trade Union 

Confederation (ITUC). PSI is an officially recognised non-governmental organisation for the public sector within the 

International Labour Organisation (ILO) and has consultative status with ECOSOC and observer status with other UN bodies 

such as UNCTAD and UNESCO. 
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صوت النقابة العامة للعاملني بالضرائب العقارية )املستقلة(

نوبة صحيان

نوبة صحيان

مايو 2009                                          عضو اإلتحاد الدولي للخدمات                                          العدد الرابع

وانـتـصـرنـا...
اعرتاف دولي ومحلي بأول نقابة مستقلة يف مصر

العاملني  لكافة  صحيان«  »نوبة  تؤكد 
الصحية  الرعاية  صندوق  مشروع  أن 
مضطرد.. بشكل  يسري  واالجتماعية 

الدراسة  ستنتهي  قليلة  أيام  وخالل 
للعرض  تمهيدا  املسئولني  السادة  مع 
على  السيد وزير املالية من أجل توفري 

اإلعتمادات املالية الالزمة.
استجابة  يلقى  به  طالبتم  ما  اطمئنوا 

التي  الثانية  امليزة  تخفيض  يتم  –لم 
طالبتم بها مليما واحدا -250 شهر ، وتم 
عمل دراسة على أساسه والتي انتهت 
، وبإذن اهلل لن يصدر العدد القادم من 
جريدتكم  إال ونحن نحتفل بالدفعات 
من  املستفيدين  الزمالء  من  األوىل 

الصندوق ، أبشروا.

شرعية النقابة بدأت منذ قبول إيداع أوراقها يف 21 إبريل

بشرى سارة وقريبا: انطالق صندوق الرعاية االجتماعية 
بالضرائب  العاملني  لجميع  سارة  بشرى 
من  الجمهورية  مستوى  على  العقارية 
املتوقع أن يتم اإلعالن عنها بشكل متزامن  

مع بدء أعمال الحصر العام الجديد .
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املواقع اإللكرتونية الصديقة:

موقع عرباوي:
www.arabawy.org
www.arabawy.org/tax

موقع يساري مصري:
www.gaberism.net
 

موقع صحوة الضرائب 
العقارية:

www.sahwaalalakar-
ia.ahlamontada.com

شعاع نور ابيض يهزم »الفريق األصفر«
الدامس  الظالم  هذا  ظل  يف  فجأة 
نور  شعاع  يأتي  البهيم  الليل  ووسط 
يأتي   ، البهيم  الليل  هذا  ليشق  األمل 
ليمأل الدنيا بصوت عال وواضح و كأنه 
صوت زئري األسد يف الغابة مدويا يزلزل 
املعمورة لريهب كل خائب و  إرجاء  كل 
ملغريات  فريسة  وقع  متخاذل  و  متهاون 
و  املكاسب  و  الجاه  و  كاملنصب  فانية 
كوكبة  يا  فهذا  الشخصية  األطماع 
الشرفاء هو » الفريق األصفر » املعارض 
محاولة  يف  العراقيل  يضع  الذي  و  لكم 
منه لثني العزائم و تقييد الهمم و لكن 

هيهات هيهات أني لهم هذا . 
فجر  بزوغ  عن  ليعلن  النور  هذا  جاء 

النصر فجر جديد ممتليء بنشاط همم 
دءوب  عمل  و  حيوية  و  جدية  و  عالية 
جديدة  مكاسب  أفضل  تحقيق  علي 
العقارية  الضرائب  موظفي  كل  لصالح 
اجل  من  الشرفاء  املكافحني  زمالؤنا 

حياة أفضل و أحسن لهم . 
و  العزائم  من  ليشد  الفجر  هذا  جاء 
يشحذ الهمم للمضي قدما نحو تحقيق 

مستقبل أفضل لنا جميعا . 
الدرب  أن  التأكيد علي  و  باإلصرار  جاء 
كل  يسهل  الثابتة  بالخطي  و  طويل 

طريق صعب . 
أن  امللحمة  رفاق  يا  لكم  ليقول  جاء 
الطريق رغم انه ليس سهال أو ممهدا 

يغلب  لن  انه  إال  بالورود  مفروشا  أو 
عسر يسر و أن النصر مع الصرب و أن 

بعد العسر يسرا .
و أول بشائر النصر هو نقابتنا املستقلة 
و صندوق الرعاية الصحية و االجتماعية 

للعاملني بالضرائب العقارية . 
يا كوكبة  اثبتوا  امللحمة  رفاق  يا  فأثبتوا 
و  الحق  علي  فأنتم  الكادحني  الشرفاء 
هنيئا لكم النقابة و الصندوق و مربوك 
ولي  اهلل  و  العظيمة  مجهوداتكم  لكم 

التوفيق .  
خالد امبارك حامد
نقيب أسوان

النقابية  اللجنة  مكتب  هيئة  تقدمت 
للضرائب العقارية التابعة لنقابة البنوك 
من  باستقاالت  بالدقهلية  والتأمينات 
:صالح  وهم  مصر  لعمال  العام  االتحاد 
محمد عبد السالم نائب رئيس اللجنة، 
وجمال  ثان،  نائب  الدين  سراج  وفؤاد 
محمد عويضة أمني عام اللجنة، وعلى 
مساعد،  أمني  حسن  محمد  السعيد 
ونجالء فتحي عبد العزيز عضو اللجنة 

شحاتة  لفاروق  االستقاالت  وأرسلت 
رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات 

بالقاهرة.
عضو   700 من  أكثر  أن  بالذكر  وجدير 
من  باستقاالتهم  تقدموا  قد  بالدقهلية 
أعضائها  عدد  البالغ  الدقهلية  لجنة 
اتخاذ  املتوقع  عضو.ومن   1000 حوالي 
أخرى  محافظات  يف  مماثلة  خطوات 

خالل األيام القليلة القادمة. 

نقابة البنوك »آيلة للسقوط«
استقالة هيئة مكتب لجنة الدقهلية

صرح رئيس مصلحة الضرائب   
العقارية طارق فراج لجريدة »الدستور« 
أن التعاون يسري بشكل جيد مع قيادات 
البيانات  الستكمال  املستقلة  النقابة 
صندوق  إلنشاء   واإلعداد  الخاصة 
على   ، والصحية  االجتماعية  الرعاية 
رئيس  شحاتة  فاروق  ذكره  ما  عكس 

نقابة البنوك .
كان فاروق شحاتة قد صرح للعديد من 
الصندوق  إنشاء  يتبنى  إنه  الصحف 
أية  عن  معرفته  عدم  من  بالرغم 

معلومات تخصه.

لفتة تستحق التقدير 

نوبة صحيان
نوبة صحيان ليست مجرد   

واحدة  مهنة  ألبناء  دورية  جريدة 

بعض  و  أخبار  بضعة  على  تحتوي 

إىل بعض  باإلضافة  املهنية  املعلومات 

الزوايا. فهذه الجريدة تطرحها حركة 

النجاح  هذا  لتعزيز  منتصرة  نضالية 

بهذا  لألمام  ودفعها  الحركة  تقوية  و 

ملوظفي  نضالي  صوت  فهي  املعنى 

نحن  فيها  نطرح  العقارية  الضرائب 

و  املوظفني يف كل محافظة و مدينة 

مركز اإلشكاليات و الظلم و التعسف 

أثناء  منهم  نعاني  الذين  القلق  و 

تأديتنا لوظيفتنا.

و  النضال  أشكال  نطرح  و   

الذين  الرفض  و  التحرك  و  املقاومة 

نطرح  كما  العقبات  هذه  به  نواجه 

جانب  إىل  إكتسبناها.  التي  الخربة 

و  األخبار  هذه  على  الجريدة  إحتواء 

التقارير، يجب أن تكون ساحة للحوار 

بني جموع موظفي الضرائنب الذين 

للحصول  أعوام  طوال  سويا  عملوا 

بعض  حققوا  حتى  مطالبهم  على 

املكاسب، ليبنوا على هذه املكاسب.
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زمالئي  أخواتي..  إخوتي..   

لكل  أقول  أن  أستطيع  اآلن  زميالتي 

التي  نقابتكم  مربوك..  ألف  فيكم  فرد 

حلمتم بها على أسفلت شارع حسني 

واقعة..  حقيقة  اآلن  أصبحت  حجازي 

بإصراركم و نضالكم و تعبكم.. خرجت 

يف  كنتم  الشرعية..  انتزعت  و  النقابة 

النقابة  مقاومة  من  تشكون  اإلضراب 

إجهاض  املستميتة  محاوالتهم  و  لكم 

اهلل  من  أن  بعد  املشروع..  إضرابكم 

هذه  تجد  لن  املبني..  بالنصر  عليكم 

فنقابتكم  إليكم  طريقها  الشكوى 

دومًا  ستكون  بأيديكم  صنعتوها  التي 

مطالبة  عنكم  مدافعة  جواركم..  إىل 

الدفاع  كجيش  ستكون  بحقوقكم.. 

للحياة  الشعب  ينصرف  بلد..  أي  يف 

الجيش  يتوىل  و  اإلجهاد..  و  العمل  و 

الدفاع عن الحدود. و مواجهة أي محتل 

و  اجتهاد.  و  بجد  غاصب ستعملون  أو 

و  اإلنتاج..  تزيدوا  و  أدائكم  تحسنون 

بالحق..  النقابة جنبًا إىل جنب تطالب 

كنا يف املاضي نرفع شعار »يد تبني و يد 

تحمل سالح« اليوم سنرفع شعار »يد 

تبني.. و يد تطالب بالحقوق«.. 

بقرار  تخرج  لم  نقابتكم   

على  تهبط  لم  إداري..  أو  سياسي.. 

الناس من أعلى، نقابتكم صعدت من 

ناجح  إضراب  أهم  من  خرجت  أسفل. 

حقق جميع مطالبه.. وزاد عليها.. ويزيد 

انه  الناجح  اإلضراب  فلسفة  يوم.  كل 

يفتح القنوات املسدودة.. فتتدفق عربها 

وأشهد  لها.  االستجابة  ويتم  مطالبكم 

تحققون  اإلضراب  بدون  اآلن  إنكم 

مكاسب و تطلبون فيجاب لكم. اشهد 

بأن القنوات مفتوحة مع كافة املسئولني 

سدت  ما  إذا  و  اهلل.  بإذن  تنسد  ولن 

و  جاهزون  فأنتم  نقابتكم.  وجه  يف 

أي  يف  القنوات  هذه  لفتح  مستعدون 

لحظة.

و  تعب  من  بذلتم  كم  أعلم   

النقابة  انتم تبشرون بحلم  مشقة.. و 

الضرائب  أشالء  تجمع  التي  املستقلة 

طافت  التي  كإيزيس  كنتم  العقارية.. 

أوزوريس..  أشالء  لتجمع  كلها  مصر 

و إطالق  الهجوم  و  للسخرية  تعرضتم 

اإلشاعات.. و أعلنت عليكم جميعًا حرب 

عليكم  وقعت  الحياة..  أعداء  من  قذرة 

الجزاآت.. ولم تبالوا.. تم تهديدكم يف 

أرزاقكم ولم تبالوا.. هددتم بالنقل ولم 

يف  األميال  من  اآلالف  قطعتم  تبالوا.. 

الصحاري.  يف  و حتى  الحضر  و  الريف 

تحملتم  لنقابتكم  العضوية  تجمعون 

من جيوبكم وقوت أوالدكم كل مصاريف 

كائنًا  لكم  يدفع  ولم  اإلنتفال  و  السفر 

أيديكم  تسلم  واحداً..  مليمًا  كان  من 

و  السعي  جزاء  النصر  وكان  الطاهرة.. 

املقاومة. وتمامًا كما قالها رجل  الصرب و 

عظيم رحل عن دنيانا فقريا مثلكم »إن 

اللذين يقاتلون يحق لهم أن يأملوا 
يف نصر... إما اللذين ال يقاتلون فال 

ينتظروا شيئًا إال القتل«
اآلن و بعد أن من اهلل عليكم   

و  حاربكم  من  لكل  قولوا  بالنصر.. 

افتحوا  طلقاء«  فأنتم  هبوا  »إذ  عاداكم 

أيديكم و صدروكم للعائدين للحق... ال 

تصدوا منهم أحدا.. استكملوا العضوية 

ألف   33 ضم  يف  نجحتم  إنكم  حيث 

زميل لنقابتكم.

ألف..   13 حوالي  باقي   

اجتهدوا يف ضمهم إىل نقابتكم.. و من 

النقابي  العمل  منهم من جاهلني  كان 

الطريق.. و أعطوه مكانه و  له  أفسحوا 

و  منكم.  يكون  حتى  عليكم..  قدموه 

الناس منازلهم.. نقابتكم تتسع  انزلوا 

بالحسنة  زمالئكم  خاطبوا  للجميع... 

نقابي  تشكيل  أي  يف  منهم  كان  من 

باالستقالة  فليبادر  قليل«  »وهم  آخر 

فالوحدة شرط  للصفوف..  وينضم  فورًا 

قصة نقابتنا!!

أساس من شروط النجاح و االنتصار.. 

و اعلموا أن كل زميل ترتكوه خارج عباءة 

النقابة سيكون هدفًا سهاًل ألي مؤامرة 

تحاك ضدكم.

لها  إليها  نسعى  التي  الوحدة  -و 

شرطان:

أمر  كل  يدار  بحيث  1-الديمقراطية: 
الديمقراطية  تقيد  وعندما  بديمقراطية 

يصبح الحل قصريًا مفروضًا.. وعندها ال 

يمكن الحديث عن الوحدة حيث تصبح 

إجبارية و قصرية.

خضوع  عدم  ويعني  2-االستقالل: 
حزب  أي  حزب  إلرادة  النقابي  العمل 

تنظيم  وال  املعارضة  يف  أو  الحكم  يف 

جهة  او  سلطة  أو  سياسية  جماعة  أو 

إدارية.

هما  السابقان  الشرطان   

شروط للوحدة مع أي نقابة يف مصر أو 

نقبل  ولن  العالم.  أو  العربي  الوطن  يف 

بأقل منها وأال »االستقالل التام أو املوت 

الذؤوام«

أناديكم  زميالتي:  يا  زمالئي  فيا 

نعالكم  تحت  األرض  أبوس  أناديكم.. 

أحيا  التي  فمأساتي  أفديكم..  أقول  و 

نصيبي من مآسيكم

 أناديكم أناديكم 

كمال أبو عيطة
النقيب العام 
لنقابة الضرائب العقارية املستقلة
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قررت مديرية الضرائب العقارية بالجيزة اآلتي : 
لحساب  أساسا  املتخذة  االيجارية  القيمة  تقديرات  سريان  استمرار   -1

الضريبة وفقا ألحكام القانون 56 لسنة 54 علي ربط الضريبة لعام 2009. 
2- استمرار نظر طلبات الرفع و الخلو. 

3- استمرار لجان مجالس املراجعة يف نظر الطعون يف تقديرات مستجدات 
2007 ربط 2008 ، 2008 ربط 2009.

4- تسري أحكام املواد الخامسة و السادسة و السابعة من القانون رقم 
196 لسنة 2008 بإصدار الضريبة علي العقارات املبنية و الخاصة بالتصالح يف 
الطعون املقدمة ملجلس املراجعة و الدعاوى املقيدة او املنظورة أمام املحاكم. 
5- اتخاذ إجراءات حصر و تقدير القيمة االيجارية للعقارات املستجدة عام 
2008 ربط 2009 وفق أحكام القانون رقم 56 لسنة 54 و القانون رقم 61 لسنة 
31 لحني البدء يف اتخاذ إجراءات الربط و فق أحكام القانون 196 لسنة 2008. 
االستمرار بالعمل بقانون 56 لسنة 54: حيث ان تنفيذ أحكام القانون 196 
العمل به و علي ان تستحق  2008 تاريخ   - 6 اعتبارا من 24-  لسنة 2008 

الضريبة من 2009-1-1.

أرجوك اعطني هذا الدواءقـرارات
كل  بل  بالبحرية  العقارية  بالضرائب  موظف  كل  يتمناه  طلب   
موظفي الجمهورية، فجرعة من هذا الدواء تحيي الشباب و تعيده . 

عظيم  صندوق  املريي،  الوظيفة  أغالل  فك  بعد  ضمانة  دواء   
لعمل دؤوب قضاه  خارج من كفاح رجال عظماء صندوق يعطيه مكافأة 

العقارية  الضرائب  يف خدمة 
يا صورة سعد زغلول و مصطفي  يا عظماء مصر  سؤالي لكم   
بسبب  عزيمتكم  تضعف  أن  املمكن  من  هل  عرابي  احمد  و  كامل 
العناصر الهدامة التي تحاربنا لهدم كل شيء شريف و الرد مني بكل 

تأكيد و إخالص »ال ال« 
النقابة  و   .. العزيمة حديد يف حديد  و  بتزيد  بتزيد  األعداد  و   

العامة حديد يف حديد 
فتحي علي حسني 
مأمورية ضرائب كفر الدوار .. بحرية 

مشاكل تطبيق الكتاب الدوري رقم )19( لسنة 2002
 )19( رقم  الكتاب  بورود   

لسنة 2002 من اادارة العامة للشئون 

والفتوى«  الصياغة  »ادارة  القانونية 

اعتبار  بشان   )47/2-33( رقم  ملف 

الصراف الذي يتاخر عن التوريد يف 

املواعيد املقررة ايام )10 و 20 واخر يوم 

تلك  خالل  اة  مختلسا   ) الشهر  يف 

التحصيل  النصاب  بلغ  متى  االيام 

لصراف  بالنسبة  جنيه   )  3000  (

بالنسبة  جنيه   )6000  ( و  النواحي 

دفرت  انتهى  او  املتنوعة  لصراف 

للعطلة  السابق  واليوم  القسائم 

يوم  كان  اذا  ما  حالة  ويف  الرسمية 

التوريد املحدد عطلة رسمية واليوم 

التي  الرسمية  للعطالت  السابق 

الفطر  كعيد   ( الواحد  اليوم  تتجاوز 

التاخري  حالة  ويف   ) االضحى  وعيد 

مختلسا  يعترب  املواعيد  هذه  عن 

كتاب  من   )330( املادة  لحكم  طبقا 

واالوامر  والقوانني  التعليمات 

لسنة  طبقا  املصلحة  من  الصادرة 

.1934

ايقاف  اىل  ذلك  وادى   

لتخطى  الصيارف  من  كبري  عدد 

الحساب  لجنة  عمل  بعد  النصاب 

يعملون  التي  للصرفيات  الختامي 

اللجان  تلك  اعمال  وتنتهي  بها 

وجود  عدم  اىل  الحاالت  معظم  يف 

مخالفات او حاالت االختالس.

هؤالء  ايقاف  يتم  فانه  ذلك  ومع 

وعلى  الحصيلة  وعلى  الصيارف 

القانونية  والشئون  التفتيش 

عام. والعمل بشكل 

تعدي  حاالت  ان  وخصوصا   -

النصاب القانوني للتوريد قد تكون 

وتكون  جدا  قليلة  جنيهات  بضعة 

موسم  يف  العمل  عن ضغط  ناتجة 

الظروف  حاالت  يف  او  التحصيل 

مثل  للصرلف  خاصة  الطارئة 

او  اسرته  افراد  الحد  الوفاة  حاالت 

االقارب او املرض املفاجئ او السهو 

االرقام.  قلب  او  الخطأ  التجميع  او 

مديرية  على  حالة  دراسة  وبعمل 

بمحافظة  العقارية  الضرائب 

ذلك  خالل  من  لنا  يتضح  الدقهلية 

 )19( الدوري  الكتاب  تطبيق  نتيجة 

لسنة 2002 خالل احد الشهور وجود 

وذلك  حاالت   )10( عن  يقل  ال  ما 

يف  العجز  اىل  كبري  بشكل  يؤدي 

باعمال  القائمني  الصيارف  عدد 

اىل  باالضافة  وذلك  التحصيل 

الفعلي املوجود  الندرة حاليا والعجز 

الصيارف  مدرسة  فتح  عدم  وتوفري 

العالية  والتكلفة  باتدريب  والقياو 

تدريب  يف  الدولة  تتكبدها  التي 

اىل وصمة  باالضافة  الصيارف  واعدا 

حياته  طوال  به  تلتصق  التي  العار 

الوظيفية دون أي ذنب.

- وهناك ثغرة يف هذا املوضوع ادت 

بافتعال  الصيارف  بعض  قيام  اىل 

بغرض  عمد  عن  النصاب  تجاوز 

التحصيل  اعمال  عن  االبتعاد 

والجهود  الحوافز  على  والحصول 

التشجيعية  واملكافات  العادية  غري 

الربط  بجهاز  والحاقه  كاملة 

باملامورية.

يقومون  الصيارف  بعض  وهناك   -

بالتوريد يوميا وخصوصا يف مواسم 

التحصيل وتحصيل الصرف الحقلي 

يف  بالتغيري  بالصراف  يدفع  قد  مما 

طائلة  تحت  يقع  ال  حتى  التواريخ 

االختالس او شبه االختالس.

لذلك ...

الكتاب  يف  النظر  اعادة  برجاء   -

انه  حيث   2002 لسنة   )19( الدوري 

من  وتعليمات  كتاب  على  يعتمد 

يتم  فكيف   1934 عام  منذ  املصلحة 

2009 وما بعدها. تطبيقه عام 

- رفع نصاب التوريد بحيث ال يقل 

النواحي  لصرلف  جنيه   )10000( عن 

املتنوعة  لصرلف  جنيه   )20000( ومبلغ 

النصاب. ملسالة تخطي  تفاديا 

جمال محمود عويضة 
مامور ضرائب اول 
الدقهلية  مديرية 
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يف  طرح  األيام  من  يوم  يف   
اقرتاح  مصر  لعمال  العام  االتحاد  مقر 
الجدد  املعينيني  مع  التعاقد  بتغيري 
بنظام  ليكونوا  الحكومي  الجهاز  يف 
بالتحديد  االقرتاح  وهذا  املؤقت،  التعاقد 
يعمل على تفريغ الجهاز الحكومي من 
على  القدرة  وذات  جيدًا  املدربة  الكوادر 
إصدار القرار السليم والحكيم يف الوقت 

السليم.
قد  االقرتاح  هذا  أن  ورغم   
من  تطبيقه  تم  ولكنه  بالرفض  قوبل 
بوجود  يسمح  لم  مما  الخلفي  الباب 
إعداد  لتطبيق دورات  كافية  فرتة زمنية 

لهذا املوظف.

نسمعها،  يارب  صرخة  ولي   
العالم،  يف  إنتاج  عمال  أعظم  كنا  فقد 
ويف ظل نظام الخصخصة بدأت الدولة 
املرتبات  ذوي  من  مصانعنا  تفريغ  يف 
املرتفعة أي تفريغ كياننا االقتصادي من 
لبة  بعمال نص  واالكتفاء  املهرة  العمال 

)ياريت أعيش يف الصني(.
الصيني  النظام  يف  قصة  ولي   
املطبق يف الصني، فالعامل يعني وال يأخذ 
وعندما  سنتني  مرور  بعد  إال  حافز  أي 
يصبح ذو كفاءة يبدأ يف أخذ الحافز ولكن 
على صورة أخري وذلك بإعطاءة ماكينة 
باملصنع،  عليها  يعمل  التي  املعدة  مثل 
وبهذه الطريقة يزداد حجم االقتصاد ألن 

العامل أصبح ينتج يف وقت فراغه وبهذه 
العملية  املمارسة  أوالده  يعلم  الطريقة 
املصنع  قبل  من  الخام  املادة  توفري  مع 

وتسويق املنتج عن طريق املصنع.
نعمل  ذلك،  عكس  فنفعل  نحن  أما 
خلي  صاحي  السالح  خلي  بطريقة 
السالح صاحي يف دك كل مهارة مصرية 

وبحبك يابرنيطة الخواجة.
على  واجب(  )عزاء  اهلل  ورحة   
إليه  وإنا  وإنا هلل  والنسيج  الغزل  عمال 
شركة  يف  املهارة  توفيت  فقد  راجعون، 
الزيات للكيماويات وشركة الحرير  كفر 

الصناعي.

راجل مجند للعزاء
أحمد رجب على

رئيس نقابة العاملية بالضرائب 
العقارية - البحرية

جـهـاز إداري بـدون كـوادر

نـقـابـتـنـا املـسـتـقـلـة
رفاق  وزمالئى  زميالتى   
االمثال  بها  تضرب  ملحمة  فى  الكفاح 
الحى  3ديسمرب  فى  الشهري  :اضرابنا 
ابدا فى ذاكرة شرفاء هذا الوطن .ملحمة 
انحاء  الجلها   جبنا  و  بأخرى  الحقناها 
ومن  السوان  االسكندرية  من  مصر 
ينجزها  ,ولم  مطروح  ملرسى  العريش 
قلوبنا  بني  آلف  الذى  اللة  توفيق   اال 

فصرنا  جمعا على قلب رجل واحد .
خرجنا من هذا الجمع العظيم   

وقد تفتحت عيوننا على شرفاء  بيننا 
نقابة  بناء  امانة  عاتقهم  على  حملوا 
العاملني فى كل ربوع  مستقلة لجميع 

مصر .
عن  الدفاع  اهدافها  نقابتنا   
العاملني  مصالح  عن  العاملني  مصالح 
النشاء  ,السعى  العقارية  بالضرائب 
بالضرائب  العاملني  رعاية  صندوق 
العقارية ) وهو مطلب جرى االتفاق علية 
الشهري  االجتماع  فى  املالية  وزير  مع 

الرعاية  صندوق  (,انشاء  املصلحة  فى 
بالضرائب  العاملني  لجميع  الصحية 
تشمل  بحيث  اوىل  كمرحلة  العقارية 
املرحلة الثانية اسرهم ,وانجزت االتفاق 
لليوم  جنية   15 قدرة  انتقال  بدل  على 

الواحد بدال من 22 جنية شهريا .
الزميالت  ايتها  االمام  فاىل   
يريدون  ملغرضني  ,التلتفتوا  والزمالء 
الذى  الهدف  وافشال  االنظار  تشتيت 

تسعون النجازة .
مجاهد عبد الرجمن مجاهد 
أمني عام نقابة الجيزة

إيداع األوراق = اعرتاف الدولة بنقابتنا
وأصبحت  بها،  ومعرتف  قائمة  النقابة 
شخصًا اعتباريا من لحظة إيداع أوراقها 
العاملة....والشخصية  القوى  وزارة  يف 
االعتبارية هي شخصية قانونية مستقلة، 
وتكون لها الحقوق القانونية والدستورية 
املقررة للشخصية الطبيعية » اإلنسان«... 
ويضفي القانون الصفة الشرعية الالزمة 
على تصرفاتها ..فإذا كانت حياة الشخص 
بهذا  القانوني  باالعرتاف  تبدأ  الطبيعي 
طريق  القانون  حدد  وقد  الشخص، 
النقابات  إنشاء  مجال  يف  االعرتاف  هذا 
يف  التأسيس  أوراق  بإيداع  العمالية، 
يعلق  ولم  املختصة  اإلدارية  الجهة 
االعتبارية  للشخصية  النقابة  اكتساب 
على قيد أو شرط، أو يرتتب على ذلك أن 

النقابة تولد منذ هذه اللحظة تولد منذ 
قانوني  شخص  وتصبح  اللحظة  هذه 
وتمارس نشاطها دون تدخل من الجهة 
يصبح  أن  ذلك  على  ويرتتب  اإلدارية، 
وتنظيم  مقراتها  فتح  النقابة  حق  من 
اإلجراءات  جميع  واتخاذ  اجتماعاتها، 
القانونية نيابة عن أعضائها أمام القضاء 
حاجة  دون  األخرى  اإلدارية  والجهات 
يف  أعضائها  وتمثيل  خاص-  توكيل  إىل 
منازعات العمل الفردية والجماعية وعقد 
الحق  الجماعية..ولها  العمل  اتفاقيات 
يف أن تعتمد »خاتم« خاص بها تعتمد 
به وحده أوراقها التي تصبح من األوراق 
الرسمية، ويكون لهيئات النقابة وحدهم 
دون غريهم – الحق يف مخاطبة صاحب 

التي  العمل  العمل فيما يتعلق بقرارات 
على  أعضائها..ويجب  مصالح  تمس 
التابعة  اإلدارية  والجهات  العمل  صاحب 
له معاونة هيئات النقابة وتسهيل أدائها 
باعتبارها  وحدها  ومخاطبتها  لعملها 
على  ألعضائها.ويحظر  الوحيد  املمثل 
هيئات  نشاط  تعطيل  الجهات  هذه 
أو معاقبة  التدخل يف شئونها  أو  النقابة 
أي من أعضائها بسبب نشاطه النقابي، 
ولم يبقى أمام الجهة اإلدارية من طريق 
أوراق  على  مالحظاتها  تبدي  أن  غري 
التأسيس خالل ثالثني يوما من تاريخ 
اإليداع، وتخطر النقابة بهذه املالحظات 
بخطاب موصي علي بعلم الوصول، فإذا 
تلك  خالل  املالحظات  هذه  تبدى  لم 

املدة سقط حقها يف التظلم من تأسيس 
النقابة أمام القضاء ..أما إذا أبدت الجهة 
اإلدارية مالحظاتها وأخطرت بها النقابة 
فيكون للنقابة توفيق أوضاعها والرد على 
تلك املالحظات فإذا لم تبادر النقابة بالرد 
يجوز للجهة اإلدارية خالل ثالثني يوما 
املحكمة  أمام  التظلم  اإلخطار  هذا  من 
الجزئية املختصة من تأسيس النقابة..

ودون أن يرتتب على أي من اإلجراءات 
يؤثر  وال  النقابة  نشاط  وقف  السابقة 
ينتقص  وال  القانونية  شخصيتها  على 
من حقوقها وال يلغي وجودها وتستمر يف 
إىل أن  مباشرة نشاطها بشكل طبيعي 
يصدر حكم قضائي بات يف تظلم الجهة 

اإلدارية.
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 رجـال الـسـويـس .. حـدث وال حـرج 
االختالف فى الرأى ال يفسد للود قضية 
املكر  يحيق  وال  يتبع  ان  احق  والحق 

السئ اال بأهلة. 
كلمات ابدأ بها مقالتى تلك حتى انسب 
اال  الرجال  تعرف  ,وال  الصحابة  الحق 
فى املحن واملواقف .فبعد الشد والجذب 
واملضايقات من بعض الزمالء ىل بصفة 
خاصة – مااثار حفيظة السيد املدير العام 
من  ايام  ثالثة  بخصم  ملجازاتى  ودفعة 
راتبى قبل ان اتقدم حيال القرار بتظلم 
النقابة  اعضاء  العام  املدير  السيد  –كافأ 
بالسويس ثالثة مرات  :لم يستجب 
للمدعو سامى مباشر ,اعاد حق الزميلة 

فاطمة مختلر فى حوافز شهر من العام 
اجازة  بسبب  اقتطع  قد  كان  املاضى 
الوضع ,وقبول التظلم وتغري صفة جزاءة 

املوقع على .
اىل  زاد  قد  الجزاء  كان  ان  واقسم   
سامى  املدعو  طرد  مع  ايام  خمسة 
مباشر لعددت االمر انتصارا اىل وللحق. 
الن الرجل افرتى كذبا على بقولة انىى 
دعوتة للسويس بعد خروجة منها بقرار 
االسماعيلية بخصم شهر من  محافظ 

راتبة .
بأرق  ابعث  صحيان  »نوبة  منرب  ومن 
العام  املدير  للسيد  والتقدير  التحية 

تلبيتة  على  البنا  املقصود  عبد  االستاذ 
املستقلة  العامة  النقابة  اعضاء  طلبات 
بقولة » انا تحت امركم فى اى حاجة 

ملصلحة املوظف«.
مصطفى  لالستاذ  تحيتى  ارسل  كما 
بدورة  قام  الذى  املديرية  وكيل  حسني 
اوراق  على  اطلعنا  وجة  اكمل  على 

سامى مباشر ولقنة درسا ال ينساه.
البسيطة  الرتوش  بعض  اال  تبقى  ال 
امام السيد املدير العام ,ولو فعل فستصل 

السويس ملستوى املحافظة املثالية.
واهمس فى اذنة »من شق على رعيتة 
رعيتة  على  يسر  ومن  علية  اللة  شق 

يسر اللة علية«.
ونحن اهل السويس بالضرائب العقارية 
اللة  من  ونتمنى  رعاياة،  ضمن  من 
االوىل  واملصلحة  لسيادتة  التوفيق  دوام 
موظفى  خدمة  هى  ولة  لنا  واالخرية 

السويس والغري ذلك 
مدير  ألفضل  :جائزة  اخري  اقرتاح  ىل 
مديرية فى معامالتة مع موظفية بنشر 
عن  ونبذة  لة  صفحة  نصف  بوسرت 

حياتة تقديرا لة ولجهودة 
يا رجال السويس ..يارجال نقابتنا
الخري اللى جاى بايديكم وبايدينا

امره السيد 
السويس

الــظــالم.. واملــظــلــوم
عند  املوظفني  بعض  يبدأ   
متواضعة  بداية  العمل  يف  تعيينهم 
يتقربون إلي زمالئهم ويتحببون إليهم 
إلي  السماء  من  نزلوا  مالئكة  وكأنهم 
األرض وعندما يصلوا إلي منصب كبري 
يف العمل تجده وقد انقلب إلي شخص 
الكرب  مالءه  وقد  كان،  الذي  غري  أخر 
قتل  محاولة  يف  ويأخد  الظهور،  وحب 
مجهود كل شخص يحاول االجتهاد يف 
املسئولني  النظر  يلفت  ال  حتي  العمل 
ال  حتي  منصبه  على  خوفًا  إليه  الكبار 

الوحيد  املميز  هو  ويبقي  مكانه  يأخذ 
األخرين،  حساب  على  ولو  حتي 
فمثاًل يف بعض املحافظات يقوم بعض 
بإلغاء  العموم  ومديرين  الوزارة  وكالء 
واالستحواذه  املديرية  وكيل  تخصصات 
على كل املناصب والتخصصات رغم انه 
الوظيفي  العمل  قانون  يخالف  بذلك 
ويخالف تعليمات املصلحة التي حددت 
ويف  أنه  رغم  منهم،  كل  اختصاصات 
لهم  مشهود  وكالء  املديريات  بعض 
بالكفاءة والخربة يف العمل وهم من كبار 

مجال  يف  كبرية  خربة  ولهم  الباحثني 
أقسامها  بجميع  العقارية  الضرائب 
ويمكن االستفادة منهم ومن خرباتهم، 
شهادات  على  حصل  من  ففيهم 
مجهوده  على  املالية  وزير  من  تقديرية 
التي  أبحاثه  وعلى  الضرائب  مجال  يف 
كانت  كثرية  مشاكل  حل  يف  ساعدت 
مكافأته  فكانت  الضريبي  العمل  تعوق 
من مدير املديرية هي إلغاءه مجهوداته 
منها،  االستفادة  من  بداًل  خرباته  ودفن 
املنصب،  على  وخوفًا  حرصا  ذلك  وكل 

من  النوعية  هذه  من  الكثري  وهناك 
يوزعون  الوزارة  ووكالء  العموم  مديري 
حسب  األعمال  وبعض  التخصصات 
عن  ورثوها  عزبة  يف  وكأنهم  أهوائهم 
أبائهم ويضربون بلوائح العمل وقوانينه 

وقرارات املصلحة عرض الحائط.
الواقع  الظلم  من  هؤالء  ينقذ  فمن 

عليهم.

عبد الناصر سيد
بني سويف
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كل أيام السنة  الباقية لألغنياء... وللفقراء أول مايوقصة عيد العمال 

كلة صوتنا حتى من  العالم  »سيسمع 
عن  يزيد  ما  قبل  قالها  األرض«  تحت 
عنة  الهزيمة  نافيا  فقري  عامل  عاما   120
وعن عمال يف مثل فقره تماما يوشكون  
على لقاء املوت خضوعا لحكم أعدائهم 

بإعدامهم . 
العالم  صوتهم بالفعل  سمع   
العامية  شاعر  حداد  فؤاد  نظم  حتى 
مايو- من  األول  قصيدة  فيهم  األشهر 

عام 1963- مرددا رجع الصدى »أنا اللي 
تحت الثرى ها قلق مضاجعكم.. ماضي 
أولها  راجعكم...  ها  ومستقبل  وحاضر 

من اولة مايو ومواجعكم« 

اقرتف مع  أوجست سبايز قد  لم يكن 
اآلالف من زمالئة يف مصنع ما كورميك 
إال  أمريكا   يف  جو  شيكا  يف  للجرارات 
يف  النوم  من  أوفر  بقسط  املطالبة 
أربعة  مع  املقابل  مع  .دفع  األمر  حقيقة 
قضت  ذلك...  لقاء  حياتة  رفاقة  من 
املصنع  صاحب  مع  متواطئة  محكمة 
ثالثة  على  الحكم  بخالف  بإعدامهم 
بتهمة  الحياة،  مدى  بالسجن  آخرين 
إثارة الشغب والعنف. ومن قبل القاضي 
بيده  ألقى  الذي  البوليس  مدير  تواطأ 
قنبلة يدوية على جنود الشرطة اللذين 
األول  يف  املصنع  عمال  تظاهرة  واجهوا 

من مايو عام 1886التى رفعوا فيها راية 
»ثمانية ساعات للعمل... ثمانية للراحة 
األمر  يبدو  بحيث  للراحة«،  ..ثمانية 
بذلك  ...مانحا  فعلوها  قد  العمال  وكأن 
أنفسهم  عن  الدفاع  »حق«  الجنود 
بالرصاص الحي الذي أودى بحياة عدد 
من العمال. وتحولت تظاهرتهم ملذبحة  
اليوم  الصادرة يف  الصحف  لقت شماتة 
انحازوا  لرأسماليني  –اململوكة  التالي 
والتي  العمال-  ضد  الحال  بطبيعة 

اتهمت العمال بالعنف والشغب .
مضت إحدى عشر عاما قبل   
حدث:  ما  حقيقة  الضمري  يسمع  أن 

البوليس  مدير  ,اعرتف  ربة  لقاء  فقبل 
وخالفا  يداه،  جنت  بما  للقسيس 
ما  الدين  الكنيسة فضح رجل  لشريعة 

حدث لتربئة ساحة العمال الشهداء .
سبايز  ابن  الصغري  جيم  رفع   
رأسة  وعرف العالم فحوى رسالة والدة 
,والتي  اعدامة  قبل  خطها  والتي  إليه 

ودعة فيها مؤكدا براءته ونبل قضيتة .
األممية  أعلنت  تقريبا  بعامني  بعدها 
األحزاب  -تجمع  الثانية  االشرتاكية 
مايو   من  األول  العالم-  يف  االشرتاكية 
للكادحني  وصار  للعمال...  عامليا  عيدا 

عيدا.

عيد العمال..بأي حال عدت يا عيد؟! 
هناك العديد من العمال الذين   
والشركات  املصانع  من  تسريحهم  تم 
يف  الفشل  نتيجة  أسرهم  وتشردت 
ايجاد وظائف آخري وذلك علي مستوي 
املشئوم  العام  وهو   2009 عام  يف  العالم 
علي العمال بعد فقدهم للعمل هذا من 
جانب ومن جانب آخر نجد االضرابات 
عمال  ينتهي  أن  فما  واالعتصامات، 
عمال  ونجد  اال  اضراب  من  ما  مصنع 
يف  وينجحوا  عليهم  يردون  آخر  مصنع 
انتزاع حقوقهم واجبار املسئولني الكبار 
ملطالبهم  واالستجابة  الرضوخ  علي 
اليوم األول من مايو  فكيف سيمر هذا 
من  يعانوا  عمال  علي  العمال(  )عيد 
وكيف  تسريحهم  بعد  الحياة  ضغوط 
اجازة  يأخذونه  كانوا  اذا  به  سيشعرون 
يف حني أنهم اآلن يف أجازة طويلة جميع 
أول  يعلمون  ال  بعضها  تشبه  أيامها 
األول  يتذكرون  حتي  آخره  من  الشهر 
كانت  التي  الجميلة  وقصته  مايو  من 
نفس  يف  ولكن  به،  األحتفال  يف  سببا 
لألحتفال  يستعدون  من  نجد  الوقت 
العمال  فهم  السعيدة،  املناسبة  بهذه 
واملوظفني الذين انتصروا يف معركتهم مع 
عائشة عبد الهادي وحسني مجاور فهم 
فقط  ليس  سيحتفلون  الذين  العمال 
بعيد العمال ولكن بانتصارهم أيضا فاذا 
تنتهي  ال  االضرابات  أن  سنجد  نظرنا 

فقط بانتزاع حق صرف العالوات أو زيادة 
املرتبات ولكن بدأت تنتهي بانشاء نقابة 
مستقلة لم تشم مصر رائحتها منذ 51 
الضرائب  تجربةموظفي  فأثبتت  عاما، 
تقتصر  لم  العمال  مطالب  أن  العقارية 
والعالوات  الحوافز  بزيادة  املطالبة  علي 
وتخرج  الدائرة  لتتوسع  أمتدت  بل 
نقابة مستقلة ينظر اليها العمال يف كل 
منها،  االستفادة  محاولني  العالم  انحاء 
فقصص العمال لم تنتهي عند شهداء 
هي  تكون  ولن  للجرارات  ماكورمك 

القصة الوحيدة املطروحة 
يف االحتفال فهناك العديد 
والروايات  القصص  من 
عمال  سريويها  التي 
املحلة  غزل  من  مصر 
وسائقي  شبني  وغزل 
السكة الحديد وموظفي 
الذين  العقارية  الضرائب 
لم ينشأوا نقابة مستقلة 
فقط بل وأصدروا جريدة 
صحيان(  )نوبة  مثل 
العمال  صوت  عن  لتعرب 

ومطالبهم .
الرغم  وعلي   
أكرب  هم  العمال  أن  من 
تأثرت  شريحة  وأكثر 
اال  العاملية  األزمة  بلعنة 

اال  عزائها  تجد  ال  الشريحة  هذه  أن 
العالم  العمال يف  فظروف  العيد  يف هذا 
كله قاسية وتمر بأسوأ مراحلها فمنهم 
يفقد  لم  من  وحتي  وظيفته  فقد  من 
وضغوط  ظروف  ظل  يف  يعمل  وظيفته 
صعبة فنعلم أنه أكثر من نصف مليون 
الغزل  قطاعات  من  عمله  فقد  عامل 
والسياحة  واألخشاب  والبناء  والنسيج 
والكيماويات الصناعات الغذائية وغريها 
من القطاعات ولكننا نعلم أن عيد العمال 
جميع  من  العمال  لتجميع  فرصة  ايضا 

القطاعات مليالد حركة عمالية تقف ضد 
الظلم والقهر وتجرب رجال الحكم علي 
حل األزمة ليس لصالح أصحاب األعمال 
الكبار خوفا علي رأسمالهم ولكن لصالح 
تقف  والذين  ينتجوا  الذين  العمال 
العمال  فعيد  لذلك  كدحهم،  دون  البلد 
تعسفيا  فصله  تم  عامل  لكل  سيكون 
وكل عامل تم األقتطاع من أجره عنوة 
وكل عامل طالب بحقوقه سيكون األول 
فيه  تروي  العمال  لكل  عيد  مايو  من 

حكايات لألبطال .
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أســـــــرار  يــــــــ
يوم النصر

تذكروا   2009/4/21 الثالثاء   
يف  فارقة  عالمة  ألنه  جيدًا  التاريخ  هذا 
تاريخ الضرائب العقارية وتاريخ الحركة 
العمالية والنقابية يف مصر بأسرها، وما 
تبعات  من  طياته  اليوم يف  هذا  يحمله 
على مستقبل الضرائب العقارية خاصة 
فقد  عامة،  بصفة  بأكمله  الوطن  وعلى 
العزم  العقارية  الضرائب  موظفوا  عقد 
على إيداع أوراق أول نقابة مستقلة فيي 
وحضر  اليوم  هذا  مثل  يف  مصر  تاريخ 
أعضاء الهيئات النقابية من 26 محافظة 
وسوهاج  وقنا  واألقصر  أسوان  من 
من  القناة،  وخط  الدلتا  محافظات  وكل 
منها  جاءوا  العظيمة  مصرنا  ربوع  كل 
يحفروا  لكي  السفر  مشاق  وتحملوا 
أن  أحد  يستطيع  لن  تاريخ  بأيديهم 
يمحوه، وقد ظلت هذه الوجوه املكافحة 
بدأب  تعمل  طويلة  شهور  مدي  على 
على نشر الفكرة ظلت على مدي شهور 
الفكرة  نشر  على  بدأب  تعمل  طويلة 
التشكيالت  وعمل  العضوية  وتجميع 
تحت إشراف لجنة يف 26 محافظة لكي 
لهذا  محرتم  عمل  النهاية  يف  يقدموا 
البلد، فألول مره يف التاريخ يقوم أصحاب 
نقابي  تنظيم  بعمل  بأنفسهم  الشأن 
لهم دون انتظار أن يعطيهم أي مسئول 
هذا الحق، والفلسفة التي قامت عليها 
النقابة املستقلة هي أن العمل النقابي 
ليس ملك أي مسئول يف مصر، وما كان 

النقابات  إنشاء  من  فيما سبق  يحدث 
غري  يجعلها  كان  ما  وهو  أعلي  من 
معربة عن مصالح أعضائها وليس أكثر 
العمال  حقوق  به  تهدر  مآتة  خيال  من 
يأتي  النقابي  العمل  ولكن  واملوظفني، 
 56 املادة  وأن  الشأن،  أصحاب  بإرادة 
لنا  الحق  تعطي  املصري  الدستور  من 
جهة  ألي  الرجوع  دون  النقابة  بإنشاء 
الدولية  العمل  اتفاقية  وكذلك  إدارية 
رقم 87 لسنة 48 املوقع عليها من قبل 
الحكومة املصرية تعطينا الحق يف إنشاء 
النقابة وكذلك القانون املصري يف املادة 4 
االعتبارية  الصفة  تنشأ  أن  على  ينص 
يف  األوراق  بإيداع  النقابية  للمنظمة 
الجهة اإلدارية املختصة وهي وزارة القوي 
حق  لها  اإلدارية  الجهة  وأن  العاملة، 
إجراءات  يومًا  ثالثني  خالل  االعرتاض 
أي  التأسيس،  على  وليس  التأسيس 
أن مقولة أن هناك جهة لها حق املوافقة 

على النقابة مقولة كاذبة وغري دستورية 
الحقوق  أعداء  يوجهها  قانونية،  وغري 
موظفوا  زحف  عليه  وبناء  مصر،  يف 
الضرائب العقارية يوم الثالثاء، وقد بلغ 
عددهم 900 موظف احتشدوا أمام وزارة 
القوي العاملة وصعد منهم وفد برئاسة 
القادر  وعبد  عيطة  أبو  كمال  األستاذ 
واملماطلة،  التسويف  ووجدنا بعض  ندا 
والحقيقة أن هذه هي املرة األولي التي 
يجد موظفوا القوي العاملة أنفسهم يف 
مأزق حول  ووقعوا يف  الحالة،  مثل هذه 
كيفية التصرف يف مثل هذا املوقف، وبعد 
مناقشات وشد وجذب ووسط هتافات 
بني  الذي  االتصال  هناك  كان  مدوية 
عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة 
تسليم  منه  وطلبت  عيطة  أبو  وكمال 
التأشري  وتم  سلمها  وبالفعل  املذكرة 
أن  الظن  وأغلب  باالستالم،  عليها 
لتسليم  أننا جئنا  تعتقد  كانت  الوزيرة 

الجميع  رفض  ولهذا  فحسب،  مذكرة 
التحرك من أمام الوزارة إال بعد مقابلة 
الوزيرة، وقد كان، حضرت الوزيرة ومعها 
الدولية  العمل  منظمة  خرباء  من  وفد 
الوفد  بلقائنا بعد اجتماعها مع  ووعدت 
أعضاء  الوزيرة  قابلت  وبالفعل  الدولي، 
بالهتافات  استقبلوها  الذين  النقابة 
املدوية، وتحدثت الوزيرة مؤكدة إلتزامها 
املصري  والدستور  الدولية  باالتفاقيات 
وهذا ما سعينا إليه بالفعل، واصطحبت 
وخالل  النقابة،  قيادات  من  وفدًا  معها 
20 دقيقة  الحديث معها والذي استغرق 
وتم  اإليداع  أوراق  باستالم  أمرت 
الوفد  أعضاء  وشكر  بالفعل  االستالم 
التذكارية  الوزيرة وأخذت الصور  معالي 
وسط هتافات التحية للوزيرة، وهذا هو 
أول حدث يف مصر يتم بأيدي أصحابه 
لن  هجومهم  برغم  النجاح  أعداء  وأن 
أن  جيدًا  ولنتذكر  املسرية،  على  يؤثر 
هؤالء هم أنفسهم من كانوا يشككون 
يف االعتصام بل كانوا ضد االعتصام بعد 
ذلك أرادوا أن يتسببوا يف إفشال النقابة 
تلتفتوا  فال  النجاح  أعداء  هم  هؤالء 
إليهم وإلي األمام، والهدية القادمة هي 

الصندوق يازمالء وإلي نجاح أخر...

طارق مصطفي
أمني الصندوق للنقابة العامة
 املستقلة للضرائب العقارية.

هـتـافـات مـنـاضـل...
ضمي رافض  انا  بصراحة  الهرمي...  التنظيم  بتوع   يا 

بحرية نقابتنا  عايزن  الجربية...  الوحدة   يابتوع 

العمال مصالح  ضد  البطال...  الهرمي   تنظيمكوا 

كاتم صوتي انا  و  ثالثني سنة  قوتي...  ضيع  و  أجري   ضيع 

تالتني الف و فوقهم عشرة... و صاحبهم هيموت بالحصرة

عـادل بـكـري
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 ــــــــوم الــنــصــرأســـــــرار  يــــــــ
أعياد  ورا  أعياد
سنة أوىل عزيمة )2007(

كالكيت أول مرة خارجي
الزمان: 11 سبتمرب 2007 

مجمع  أمام  الجيزي  ربيع  ش  املكان: 
املصالح الحكومية بالجيزة.

املريي  املوظفني  عزيمة  اختبار  الحدث: 
للتجمع  بالجيزة  العقارية  بالضرائب 
والتظاهر يف الشارع حول مطلب املساواة 
ثم  للمالية  والضم  املصلحة  مع  املالية 
تعليق االعتصام إىل أكتوبر لتلبية املطالب 
أو معاودة االعتصام- تال ذلك اعتصامات 

بمعظم محافظات الجمهورية.

كالكيت ثاني مرة: 
الزمان: 21 أكتوبر 2007 

الوزراء  مجلس  يف  املالية  وزارة  املكان: 
الحدث: حشد املوظفني املريي بالضرائب 
العقارية على مستوى مواقع الجمهورية 

للتظاهر أمام وزارة املالية حول املطلب.
الرد  وكان  الرسالة  وصلت  النتيجة: 

مطلبكم يف يد رئيس الوزراء.
املريي  موظفي  تسوق  اإلرادة  حرارة 
من  مرتجلني  القاهرة  مخرتقني شوارع 
فالعتبة  باشا  لعبده  للعباسية  الوزارة 
أمام  والتمركز  حجازي  حسني  فشارع 
..رئيس  أثنني  »واحد  الوزراء  مجلس 
على  والعهد  القسم  ثم  فني؟«  الوزراء 

اإلضراب.
كالكيت ثالث مرة: 

الزمان: 13 نوفمرب 2007 ، 14 نوفمرب 2007 
املكان: رصيف ومدخل اتحاد العمال.

الحدث :التدرج برفع قدرة موظفي املريي 
الشارع  يف  بالنهار  الليل  مواصلة  على 
البحث عن قديسني  املطلب، مع  حول 
دورهم  ليؤدوا  النقابية  الرؤوس  من 
إذا  املوظفني  مقدمة صفوف  يف  ليكونوا 

لم تستجب ملطالبهم.
النتيجة: »يا مسئول مش لوي دراع.. يا 

مسئول الحق ضاع«
تخلى  مارق-  القديس  أن  اكتشاف   -

عن مقدمة الصفوف.
- ولكن..»األعداد بتزيد بتزيد.. والعزيمة 

حديد يف حديد« 
وموعد الحسم يف 3 ديسمرب 2007.

كالكيت آخر مرة:
الزمان: 3- 13 ديسمرب 2007

املكان: شارع حسن حجازي يف مواجهة 
مجلس الوزراء

الحدث: التمرتس و »يا تساوونا 
باملصلحة... يا تودونا على املشرحة«.

..قاعدين مش  ..قاعدين  »قاعدين  و.. 
ماشيني«.

اليوم السابع لم تنل موافقة  مفاوضات 
مساندة  املريي-  التجييش  املعتصمني 
لوسائل  ممتازة  مادة  العام-  الرأي 

اإلعالم.
عشر  الحادية  الليلة  ناجحة  مفاوضات 

تنال قبول املعتصمني.
الثمار   وجني  اإلرادة  انتصار  النتيجة: 
املالية  وزير  مع  العقارية  الضرائب  أفراح 

يف 13، 31 ديسمرب 2007.

سنة ثانية بناء واستقالل
كالكيت أول مرة 

الزمان: أول يناير 2008 
املكان: سيارة أبو عيطة ومعه ندا.

ولخلق  مستقلة  بنقابة  أحالم  الحدث: 
بيئة وبداية اإلعداد والتثقيف والتواصل 

مع ذوي الخربة.

كالكيت ثاني مرة
الزمان : أول مارس 2008.    

العليا  للجنة  مؤقت  مقر  املكان: 
لإلضراب.

الضرائب  مريي  مع  اجتماع  الحدث: 

العقارية والتصويت على تحويل اللجنة 
مستقلة  نقابة  إىل  لإلضراب  العليا 

للعاملني تحت التأسيس.
وبداية  باإلجماع  املوافقة  النتيجة: 
مستوى  على  التأسيس  إجراءات 
جميع املحافظات الجمهورية -والحشد- 
ومعارك تفتعلها النقابة العامة الرسمية 

للقضاء على الفكرة.

كالكيتات ثالث ورابع و...
أزمنة متعددة، وأماكن متعددة 

للمحافظات،  زيارات  تثقيف،  األحداث: 
احتفاالت، استمارات، تأسيس وعضوية 

اجتماعات، استشارات قانونية.
ملواقع  للعضوية  توقيعات  النتيجة: 
–تصميم  ألف   33 بحوالي  الجمهورية 

على إنشاء أول نقابة مستقلة بمصر .

كالكيت قبل األخري
الزمان: 20 ديسمرب 2008 
املكان: نقابة الصحفيني

عمومية  جمعية  أول  اجتماع  الحدث: 
اختيار  للبدء يف  املستقلة  العامة  للنقابة 
أعضاء النقابة العامة ثم انتخاب للجان 

الفرعية بجميع محافظات املحروسة.

كالكيت الزلزال
الزمان: 21 ابريل 2009 

املكان: وزارة القوى العاملة .
العامة  النقابة  أوراق  إيداع  الحدث: 
العقارية  بالضرائب  للعاملني  للمستقلة 

بعد مقابلة وزيرة القوى العاملة.

توابع الزلزال:
الزمان: 24 أبريل 2009 

املكان: جنيف
الحدث االتحاد الدولي لعمال الخدمات 
املستقلة للضرائب  النقابة  يقر بعضوية 
إىل  وتنضم  الدولي  لإلتحاد  العقارية 

أسرة من 20 مليون عامل عرب العالم.
ولسه يا ما أعياد جايه!!..

عبد القادر ندا
األمني العام 
للضرائب  املستقلة  للنقابة 
العقارية.

اودعناها اودعناها  و  سجلناها...  سجلناها 
الجايه أيامنا  نبني  قومي  عقارية...  يا  إعلي  و  إعلي 
إعلي و إعلي و علي الصوت... نبض والدك مش هيموت
هنهينك مش  ياعقارية  موظفينك...  إبني  و  إبني 
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ترددت يف الفرتة األخرية بعض   
الكلمات التي ال معني لها إال يف الزواج 
املطالبة  و  النقابات  بصدد  أننا  رغم 
فال  بعيد  زمن  منذ  املسلوبة  بالحقوق 
تجد أن هذه الكلمات لها معني محدد 
ببعضنا  نرتبص  أن  من  بدال  أقول  و   ،
عريف  أنت  براءة  يف  نسأل  و  و  البعض 
عليك  أنا  و  معك  أنا  أو  شرعي  أنا  و 
يرمي  متي  و هي  كلمة ساخرة  هناك 
العقارية  الضرائب  علي  الطالق  يمني 
فلتسلك  هذا  من  بدال  نصيحتي 
الطريق  هذا  نتيجة  راني  و  طريقك 

املوظف  علي  بالنفع  يعود  أي شيء  يف 
الشريف حتى  أن كان بسيطا و عندها 
أن  من  بدال  ذلك  و  جميعا  سنشكرك 
دون  تحاول  و  للنجاح  الفرصة  تنتظر 
فهم أو وعي أن تنسبه لنفسك و اعلم 
علي  سيعود  علمك  أو  فهمك  عدم  أن 
نسمعه  مثل  فهناك  بالخسارة  املوظف 
ملا  نتيجة  سيكون  و  الزمن  قديم  من 
تفعله أيها الشخص الذي تعرف نفسك 
أال و هو » من تدخل فيما ال يعنيه سمع 
ما ال يرضيه » و ما ال يعنيك هو املصلحة 
للموظف الشريف الذي بات عشرة أيام 

شــرعــي وال عــرفــي؟!..
علي الرصيف أمام مكتب الدكتور احمد 
نظيف مطالبا بحقه و اذكر يف هذه األيام 
هي  بنفسي   سمعتها  و  رددتها  عبارة 
تهز األرض وقت أن كنا نهتف » بالروح 
بالدم ... رزق عيالنا أهم » و لقد خرج 
كل منا من بيته و هو ينتظر قرار النصر 
و عاهدنا اهلل أال نعود إلي منازلنا إال به 
بالفعل بحمد اهلل و اآلن  و لقد تحقق 
نحن نعاهد أنفسنا علي أال تغمض لنا 
فأين  املادية  األحوال  بتحسني  إال  عني 
فقد   ، ذلك  أين كنت من  و  أنت  كنت 
و تغلق  األبواب يف وجوهنا  تغلق  كنت 

انتوا   « لنا  تقول  و  علينا  املياه  دورات 
و  ال  الشرعي  تقول  اآلن  »و  بتحلموا 
ألف ال فنحن رمينا عليك يمني الطالق 

و هو طالق بائن ال رجعة فيه.

عبد الحميد عقل
عضو نقابة الجيزة

كـفـى يـا اعـداء الـنـجـاح
املوىل  من  وبمباركة  تمت   
جزء  وحققنا  املشوار  وابتدينا  وجل،  عز 
كبري من مطالبنا التى طال انتظارنا لها 
بعون اللة سبحانة وتعاىل .ومازال امامنا 
قبل  الصغري  يرتاح  والكثري حتى  الكثري 
ويحتاج  طويل  الطريق  زال  .فما  الكبري 
كل  وتكاتف  الجهود  كل  تضافلر  اىل 
االيادى ألجل هدف واحد نسعى جميعا 
ليعم الرخاء على جميع االخوة الزمالء 
.وعلى الرغم مما تحقق  شعر بة كل 

منا فى الضرائب العقارية، اال ان هناك 
الجمع  بهذا  صعدوا  بمن  يرتبص  من 
الية  وصلنا  ما  اىل  الصفر  نقطة  من 
نتائج هائلة .نسمى هؤالء  وبكل  من 
اسف »اعداء النجاح« ولنضع تحت هذا 

املصطلح الف خط .
فاللة اختص النجاح باصحابة   
الذى الذين والهم لتسيري االمر واملصالح 
التى  فلراغهم  بأوقات  ,يضحون  لعبادة 
فى  عليهم،  لعئالتهم  اصيل  حق  هى 

للعدالة  وصوال  هدفهم  انجاز  سبيل 
التى سهروا الجلها اللياىل الطويلة طوال 
ايام االعتصام العظيم الذى جاءنا بنصر 

فى مثل عظمتة .
وما كدنا نصل لتلك النفراجة   
,االويخرج  املراد  لنيل  جهاد  طول  بعد 
:يلوون  اولئك  النجاح  اعداء  علينا 
يرون  وال  التاريخ  ويزيفون  الحقائق 
بعكس  شخصية  االانجازات  فية 
اعتصامنا  سادت  التى  الجماعة  لغة 

وانجحتة.
اال  ركبنا  يتقدم  ان  يجب  ال   
من يعمل الجل الجماعة ,مثال نحتذى 

بة ونطمئن لقيادتة .
بني  صراع  اال  الحياة  وما   
عون  فى  اللة  زال  وال  واعداءة،  النجاح 

العبد مادام العبد فى عون اخية . 

نوال عبد الرازق عبد العزيز 
مديرية الضرائب العقارية بالدقهلية 

ثــمــار الــقــوة
وجل  عز  باهلل  اإليمان  أن   
السبيل  هو  وشريعته  وكتبه  ورسوله 
بكل  القوة  هذه  على  للحفاظ  األقوم 
معانيها، لذلك يجب أن تكون قوتنا هي 
عليها  نحافظ  أن  يجب  التي  الوسيلة 
من أي عمل خارجي وأن التعاون يجب 
أن يكون هو الركيزة األولي إلنشاء هذه 

النقابة املستقلة.
الحاضر  الوقت  ويشهد   
تطورات هائلة ومذهلة يف جميع مجاالت 
أن  يجب  لذا  وكبريها  صغريها  الحياة 
نحافظ على قوة هذه النقابة، والطريق 
يجب  القادمة  وخطوتنا  بخطوة،  يبدأ 
أن تكون التخطيط الجيد لهذه النقابة 

حتي تصبح نقابة قوية مستقلة، 

بناء  باألمل يف  إعتقاد  ويسود   
جديدة  نقابية  عمل  وطريقة  جديد 
يكون أهم ثمارها هو التواصل الحقيقي 
النقابي ممثلني للعمال و  بني الجسم 
النهاية  يف  يعود  بحيث  النقابة  أعضاء 
بعمل عظيم و متواصل يلمسه املوظفني 
القضاء على مشاكلهم و معاناتهم  من 
نشاط  و  محسوسة  خدمات  تقديم  و 
عجلة  دفع  يف  النهاية  يف  يصب  دؤوب 
املوظفني.  و  العمال  صالح  يف  و  التنمية 
الجميع  يتكاتف  أن  نأمل  النهاية  ويف 

لحماية هذه النقابة.

حسني قرني أحمد
محافظة بني سويف مركز ببا
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شـرعـيـتـنـا و شـرعـيـتـهـمما هو اإلتحاد الدوىل لعمال الخدمات؟
الضرائب  نقابة  انضمام  يثري   

الدوىل  االتحاد  اىل  –بالتأكيد-  العقارية 

لعمال الخدمات التساؤالت حول ماهية 

به،  يتعلق  ما  وكل  دوره  وماهو  االتحاد 

هذا  الحديث حول  نوجز  يعلم  ال  وملن 

قليلة  كلمات  فى  به  والتعريف  االتحاد 

أهمية  الجميع  ليدرك  مهمة  ولكنها 

كفاحهم  فى  يحققوه  أن  استطاعوا  ما 

للخروج بنقابتهم ككيان قوى.

            واالتحاد الدوىل لعمال الخدمات 

ويضم  العام  القطاع  لنقابات  اتحاد  هو 

نحو 650 نقابة واتحاد فى 150 دولة ويصل 

أعضاؤه من العمال نحو 20 مليون عامل 

فى  العاملني  من  العالم  مستوى  على 

قطاعات متعددة مثل عمال القطاع العام 

والخدمات الصحية واالجتماعية وعمال 

ذات   – املجتمعية  والخدمات  البلديات 

فى  العاملني  الجمهور-  بخدمة  الصلة 

خدمات املرافق العامة ببالدهم.

الدوىل  االتحاد  وضع  وقد   

للخدمات منذ تأسيسه عام 1907 مصالح 

العمال واملوظفني فى أهم أولوياته حيث 

يقوم عادة بتنسيق الخطوات الكفاحية 

للعمال لضمان حصولهم على حقوقهم 

واالجتماعية  االقتصادية  العدالة  وتوفري 

لهم، وكذلك العمل على توفري الخدمات 

العامة لهم بشكل كافى ومتكافىء.

ويعرض االتحاد الدوىل لعمال   

العام  القطاع  عمال  قضايا  الخدمات 

والهيئات  املؤسسات  من  العديد  أمام 

العمل  منظمة  مثل  الدولية  واملنظمات 

الدولية وغريها من هيئات األمم املتحدة  

والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، 

ومنظمة   ، العاملية  التجارة  ومنظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية وغريها.

الدوىل  االتحاد  يعمل  كما   

لعمال الخدمات مع العديد من املنظمات 

املعنية للدفاع عن حقوق العمال وتوفري 

مطالبهم بما فى ذلك  حرية االنضمام 

الجماعية وغريها  واملفاوضة  اىل االتحاد، 

بني  املساواة  فيها  بما  الحقوق  من 

جانب  اىل  بينهم،  والتكافؤ  الجنسني 

الدولي  االتحاد  مع  وثيق  بشكل  عمله 

االتحادات  من  وغريها  الحرة  للنقابات 

النقابية، وخاصة املنظمة الدولية للتعليم 

الخدمات  لعمال  األوروبي  واالتحاد 

العامة.

على  أيضا  االتحاد  ويعمل   

أجل  من  املنظمة  الحمالت  توفري 

االرتقاء بمستوى الخدمات العامة، وهو 

بشكل  العمل  طريق  عن  يتحقق  ما 

الدولية والحكومات  املنظمات  وثيق مع 

وجماعات حماية املستهلكني واملنظمات 

الحكومية،  غري  واملنظمات  املجتمعية 

للتدريب  الفرص  توفري  اىل   اضافة 

على  القدرات  بناء  مجال  يف  والدعم 

التي  البلدان  يف  وخاصة  الواقع،  أرض 

توجد فيها نقابات يناضل العاملني فيها 

من أجل االعرتاف بهم.

من  عدد  االتحاد  وضع  وقد   

بها  يتمسك  والتى  العامة  األهداف 

ويدافع عنها  سعيا لتحقيقها وهى :

ومحرتمة  مناسبة  عامة  خدمات   -

للجميع.

والنقابات  االتحادات  تكوين  - حق 

لجميع العاملني يف الخدمة العامة.

- املساواة بني الجنسني واملساواة يف 

العمل للجميع.

القطاعات  لكل  »عامة«  بدائل   -

الجماهريية التى يتم خصخصتها.

- حركة نقابية قوية.

مكان  يف  االجتماعية  العدالة   -

العمل.

أعباء  وتخفيف  الفقر  من  الحد   -

الديون.

لعمال  الدوىل  االتحاد  ويضم   

الخدمات فى صفوفه لجان للمرأة على 

والعاملية  واإلقليمية  املحلية  املستويات 

كل  فى  للمرأة  دائم  تواجد  اىل  اضافة 

االتحاد  من  ايمانا  القرار  صنع  دوائر 

بمبدأ املساواة بني الجنسني.

      االتحاد الدولي لعمال الخدمات 
للحركة  إضافة  نقابتكم  اعترب 
قبول  رفض  فيما  العاملية  النقابية 
اتهمه  أن  بعد  الرسمي   االتحاد 
و  الشفافية  و  الديمقراطية  بافتقار 

االستقالل.
يف الرابع والعشرين من أبريل   

2009 كانت الضرائب العقارية على موعد 

جديد مع يوم من أيامها. ففي هذا اليوم 

الدولي  لإلتحاد  التنفيذي  املكتب  قرر 

النقابة  عضوية  قبول  الخدمات  لعمال 

العقارية  بالضرائب  للعاملني  املستقلة 

أسرة  يف  رسميا  عضوا  النقابة  لتصبح 

أنحاء  شتى  يف  عامل  مليون   20 تضم 

العالم. لم نكن نسعى بطلب العضوية 

الذي تقدمنا به إىل اكتساب شرعية أو 

اعرتاف من أحد فشرعيتنا قد انتزعناها 

أسفلت  على  نضالنا  عرب  قبل  من 

الذي  واالعرتاف  شارع حسني حجازي 

وجمعيتنا  زمالئنا  اعرتاف  هو  به  نعتد 

العضوية  بطلب  نسعى  كنا  العمومية. 

موظفو  يأخذ  ألن  به  تقدمنا  الذي 

ونقابتهم  املناضلون  العقارية  الضرائب 

الحركة  يف  الطبيعي  مكانهم  املستقلة 

بإرادة  تأسست  كنقابة  العاملية  النقابية 

لقد  أعلى.  من  بقرار  وليس  العاملني 

علي  دائما  البعض  بعضنا  مع  تعودنا 

لذا  والصراحة.  الشفافية  درجات  أعلى 

بتقرير  نتقدم  أن  اليوم  علينا  وجب 

الدولي  االتحاد  عضوية  عن  تفصيلي 

لعمال الخدمات. 

التأسيسي  املؤتمر  انعقد  لقد   

يف   2008 ديسمرب   20 يف  املستقلة  للنقابة 

نقابة الصحفيني واختار لجنة تأسيسية  

وكلفها بإتمام إجراءات التأسيس وعمل 

النقابة  إعالن  أجل  تراه مناسبا من  ما 

جمعيتها  من  به  كلفت  ما  حدود  يف 

العمومية. بما يف ذلك السعي لالنضمام 

وإقليمية  محلية  عمالية   التحادات 

ودولية تتوافر فيها مبادئ الديموقراطية 

اللجنة  وقررت  واالستقالل.  والشفافية 

لنيل  السعي  التفويض  هذا  على  بناء 

للخدمات  الدولي  االتحاد  عضوية 

واتخذ قرار اللجنة باإلجماع يف االجتماع 

وتقدمت  املؤتمر.  انعقاد  على  التالي 

الذي  الدولي  لإلتحاد  بالطلب  اللجنة 

تلقاها بالرتحاب والحفاوة ووافق املكتب 

طلب  على  اإلفريقي  واملكتب  العربي 

للمكتب  الطلب  وصل  حتى  العضوية 

الطلب  على  وافق  الذي  التنفيذي 

بحفاوة واعترب النقابة املستقلة للضرائب 

العقارية إضافة للحركة النقابية العاملية. 

الضرائب  ملوظفي  املستقلة  النقابة  إن 

وصمود  بكفاح  تشكلت  التي  العقارية 

ال  جزءا  اليوم  أصبحت  قد  أعضائها  

لقد  العاملية  النقابية  الحركة  يتجزأ من 

كسبنا بصمودنا ووحدتنا ،  

موظف  ألف   50 ونحن   

وموظفة اليوم توحدنا مع 20 مليون من 

عمال العالم. لقد رفض االتحاد الدولي 

عمال  نقابات  اتحاد  من  طلبا  للعمال 

مصر للعضوية ألنه يفتقر للديموقراطية 

هذه  وكانت  واالستقالل  والشفافية 

االنضمام  رفضنا  التي  األسباب  نفس 

التحاد العمال الحكومي من أجلها وبعد 

للخدمات  الدولي  االتحاد  يف  عضويتنا 

ممثلو  هم  من  مصر  عمال  كل  عرف 

العمال الحقيقيون . 
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سكرتارية  أعضاء  انتخب   
املحافظات املفوضني من الجمعية 
العامة  الهيئة  أعضاء  العمومية 
للنقابة )السكرتارية العامة( األتي 

أسمائهم : - 
1- كمال محمد رفاعي أبو عيطة.

2- مديحه مرسي حامد.
3- عبد القادر ندا.

4- أحمد أبو اليزيد الشافعى.
5- أحمد رجب على عبد الكريم.

6- أحمد عبد الصبور محمد إبراهيم.
7- أحمد محمود الرمسيسي.

8- أسامة عبد الحفيظ الكومي.
9- أمره السيد قط.

10- جمال محمود عويضه.
11- حسن على جمعة.

12- حسني كيالني محمد.
13- خالد أمبارك حامد.

14- خلف السيد مصطفى عطية.
15- السيد منصور جاد.

16- صالح صفوت محمد.
17- طارق مصطفى عبد الفتاح.

18- طنطاوي شحاتة رجب.
19- عبد الناصر سيد منصور.

20- عزت خالد حسني.
21- فؤاد حلمي بدوي.

22- محمد جهاد قشقوش.
23- محمد عبد الحي محمد.
24- محمد عبد القادر البدري.

25- محمد على عبد اهلل كاسب.
26- مصطفى حامد محمد.

27- يحي أحمد قطب.
28- إيمان أحمد موسى.

29- عزيزة رشاد 
30- فاديه شوقي.

31- أحمد محمد مختار محمود.
32- فاطمة النبوية.

33- كريمة جمعة حنفي.
34- منى أنيس.

35- جمال الصادق.
36- مريفت قاسم جالل.

37- نجوى عبد الحفيظ محمد.
38- صالح عبد السالم.

39- محمد سالم محمد.
40- هناء ذكى.

41- هويدا سمري مكني.
42- محمود حسن عامر.
43- دالل محمد السيد 

محافظة الشرقية -عضويه 1873 -
سكرتارية املحافظة : - 

1- أحمد عبد الصبور محمد إبراهيم              

)أبو كبري(
2- أحمد السيد أحمد عبد العال )كفر 

صقر(
3- البهنساوي عبد الحميد  )فاقوس(
4- جمال حسن عبد العال )القنايات(
5- حسام الدين محمد على )هيهيا(

6- حسن محمد حسني )الحسينية(
7- السعيد أحمد عبد الرحمن )ديرب 

نجم(
محمد  إبراهيم  سميح   -8

)اإلبراهيمية(
9- طه راشد )أوالد صقر(

10- عبد الرازق محمد عبد السالم )أبو 
كبري(

الجمل  محمود  الرحمن  عبد   -11
)الحسينية(

عطية  الحميد  عبد  الناصر  عبد   -12
)املديرية(

13- علوان أحمد عثمان )منيا القمح(
14- عماد محمود إبراهيم )بلبيس(

الحميد  عبد  محمد  محمود   -15
)بلبيس(

16- ماجدة حسنى جمعة )املديرية(
)ديرب  حلمي  الهادي  محمد   -17

نجم(
18- محمد جوده أحمد موسي )كفر 

صقر(
العليم  عبد  محمد  محمد   -19

)الحسينية(
حسني  الكريم  عبد  مراد   -20

)فاقوس(
21- هشام سالمه الهوبي )املديرية(

محافظة القاهرة -العضوية 2450-
سكرتارية املحافظة : - 

1- أحمد هنداوى خليفة م- بوالق
2- أشرف أبو اليزيد إبراهيم م- روض 

الفرج
3- إمام فوزي إمام م- مالهي القاهرة

4 - أمل عبد العال محمد م- متنوعة 
غرب

السالم  دار  موسى  أحمد  إيمان   -5
والبساتني

م-  إبراهيم  العزيز  عبد  أيمن   -6
متنوعة جنوب

عني  عوض  عباس  بخيت   -7
شمس

مصر  اهلل  عبد  محمد  جمال   -8
القديمة

9- حسن محمد حسان الوايلى
10- خالد حسني السيد الساحل

11- خالد سعد مرزوق الزاوية
12- خالد عبد التواب مصر الجديدة

13- سامح عبد الفتاح خليفة م- مدينة 
نصر شرق

م-  عطية  املحسن  عبد  سعيد   -14
غرب أول

15- سعيد محمد إبراهيم م- املطرية
16- سيد سيد حامد املديرية

17- سيد عبد العزيز رشوان متنوعة 
شرق

18- شعبان عبد العزيز طلبه م- مدينه 
نصر غرب

19- صربي مسعد مكي الشرابية
20- صالح الدين محمد أبو املعاطي 

 املديرية
21- صالح الدين محمد عبد املعطي 

 املوسكي
22- عادل ذكي بشارة حدائق القبة

23- عبد الجليل حسن عبد الجليل 

الشرابية
وسط  اهلل  عطا  عيد  اهلل  عطا   -24

القاهرة
25- على عبد الواحد على املرج

26- فتحية السيد عيسي م- الحجز 
والتحصيل

متنوعة  فهمي  نبيه  ماجدة   -27
شمال

السيدة  رشاد  رجائي  محمد   -28
زينب

29- محمد سيد محمد بكر السالم
الهادي  عبد  الحليم  عبد  محمد   -30

خفاجي الخليفة واملقطم
31- محمد عطية ذكي النزهة

باب  الشاطر  مسلم  محمد   -32
الشعرية

33- محمود عبد العزيز على األطيان
34- مديحه مرسى حامد املديرية

م-  رمضان  علم  محمد  منى   -35
شربا

محافظة 6 أكتوبر-عضوية 342-
سكرتارية املحافظة : -

1- أدهم شعبان طلبه منشاة القناطر 
2- أكرامي وهبه محمد أوسيم

3- خالد إبراهيم سيد الحوامديه
4- رضا عفيفى محمد البدرشني
5- طه فتحي محمد ذكي العياط

6- عادل فرج النمر البدرشني             
7- عماد يوسف عواد أوسيم            

القادر  اهلل عبد  8- محمد على عبد 
كاسب الحوامديه

9- ناصر بيومى محمود  أبوالنمرس          
 

 6 مأمورية  مكني  سمري  10-هويدا 
أكتوبر 

11- هيثم محمود عبد القادر  الواحات 
البحرية 

-العضوية  اإلسكندرية  محافظة 
-77

سكرتارية املحافظة :
محروس  احمد  رجب  احمد   -1

العامرية
برج  نصر  متولي  محمد  أحمد   -2

العرب
الكومى  الحفيظ  عبد  أسامة   -3

مأمورية شرق
4- أيمان محمد عبد اللطيف مأمورية 

شرق
ية  ر مو مأ 5- حسام الدين حافظ  

شرق

نقابه العاملني بالضرائب العقارية 
التشكيل النقابي
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6- سهام خليل إبراهيم عالم مأمورية 
وسط

محمود  السيد  محمد  السيد   -7
مأمورية الجمرك

8- عادل عبد الواحد محمد مأمورية 
العامرية

مأمورية  السيد  أحمد  فاطمة   -9
املنتزة

10- محمد عالء الدين موسي مأمورية 
وسط

مأمورية  عليوة  مرسي  ممدوح   -11
غرب

حسن  محمد  محمد  مريفت   -12
مأمورية العامرية

مأمورية  جيد  محروس  ناديه   -13
غرب

-العضوية  الشيخ  كفر  محافظة 
-142

سكرتارية املحافظة :-
1- السيد منصور جاد السيد.

2- محمد حسني السيد.
3- محمد أحمد رشدي.

4- السيد بيومي على منصور.
5- الباز محمد الباز.

6- عماد على محمد.
7- مظهر محمد حجازي.

8- ماجدة مصطفى محمد.
9- محمد إسماعيل جابر.

10- عالء أحمد عبد العظيم.
11- محمد السيد عبد الفتاح.

12- أحمد عيد أحمد.
13- الشحات أحمد عبد الرحمن.

14- عبد املحسن أبو شعيشع.

محافظة حلوان -عضوية 334-
سكرتارية املحافظة : - 

1- أحمد نفاد أحمد حسني مأمورية 
الصف

الغنى مصطفى  2- بكار محمد عبد 
مأمورية أطفيح

3- حسن شحاتة أحمد جاد مأمورية 
الصف

4- حمدي طه شلبي علوانى مأمورية 
الصف

مأمورية  ذكي  مصطفى  خالد   -5
أطفيح

6- سيد يوسف سيد سالم مأمورية 
أطفيح

7- فوزي إبراهيم الجوهري مأمورية 
حلوان

مأمورية  رفاعي  محمد  كمال   -8

حلوان
مأمورية  خليفة  مربوك  مربوك   -9

أطفيح
10- محمد عبد القادر البدري مأمورية 

حلوان
11- نور الدين مصطفى علوان مأمورية 

15 مايو
12- هشام محمد عبد الحميد مأمورية 

املعادي
13- وهبي الدسوقي محمد مأمورية 

التبيني 

محافظة قنا
انتخبت أعضاء الجمعية العمومية 
لنقابة العاملني بالضرائب العقارية 
يف محافظة قنا سكرتارية املحافظة 

األتي: 
عضويه 1247

الغفار  عبد  محمود  حسن  أحمد   -1
املديرية

الحميد  عبد  شوقي  أحمد   -2
فرشوط

3- أحمد محمد إبراهيم أسنا
قنا-  حسني  أحمد  محمد  أحمد   -4

مال
5- أحمد يوسف متولي قنا- عوائد

6- إسماعيل إبراهيم حامد فقط
7- أشرف مبارك أبو املجد قنا- مال
8- حسن سليمان حسن املديرية

عابدين  محمد  مصطفى  حسن   -9
أبو تشت

10- سعيد ناشد حكيم أرمنت
11- صربي محمد عبد ربه نقاده

12- عادل بدوى محمود فقط
املجد  أبو  أحمد  محمد  عيد   -13

أرمنت
زيد  أبو  أحمد  القادر محمد  عبد   -14

دشنا
الرحيم  عبد  15- عزت خالد حسني 

أبو تشت
16- عصام فخري أحمد نجع حمادي
17- عصام محمد على أحمد توحي

18- على عبد الشايف حسن نقادة
19- على كحول على موسي دشنا
20- محمد عبد املنعم محمد أسنا

21- محمود ريان حسني نجع حمادي
22- محمود محمد األمري قنا - عوائد

إبراهيم  على  محمد  محمود   -  23
توحي

اللطيف أبو  24- مشرف محمد عبد 
تشت

حسني  العاطى  عبد  نجاح   -25

فرشوط

العضوية  -عدد  أسيوط  محافظة 
-2352

سكرتارية املحافظة : -
1- أحمد محمد أحمد الفتح

2- حسنى صالح محمد أحمد حسن 
ديروط

كيالني  محمد  كيالني  حسني   -3
املديرية

4- رجب حسني عبد اهلل منفلوط
أطيان  حسني  محمد  رمضان   -5

أسيوط
6- سيد عبيد سيد ساحل سليم

7- سيد عوض سيد عوائد أسيوط
8- على حماد حسانني صدفا

9- محمود أحمد إدريس الغنايم
مأمورية  حسانني  أحمد  محمود   -10

أسيوط
11- محمود أحمد محمود أبوتيج

الحليم  عبد  عزت  محمود   -12
البداري

13- مصطفى عمر أحمد عمر ديوان 
املديرية

ديوان  ميخائيل  مديح  نبيل   -14
املديرية

15- ياسر بدري منصور أبنوب

-عدد  سيناء  شمال  محافظة 
العضوية 1623-

سكرتارية املحافظة : - 
مزين  الحميد  عبد  محمد  أحمد   -1

رفح
2- سليمان عطوه ناصر بئر العبد

3- فؤاد حلمي بدوي املديرية
4- كمال حمادة حسني املديرية

الشيخ  عميش  محمد  محسن   -5
زويد

6- محمد سالم محمد سليمان بئر 
العبد

العريش 7- محمد عبد املجيد أحمد 
الشيخ  إبراهيم  محمد  محمد   -8

زويد
بكري  الكريم  عبد  محمود   -9

العريش
مصطفى  العزيز  عبد  مروان   -10

املديرية
11- نضال أحمد حسن رفح

العضوية  -عدد  الغربية  محافظة 
-1623

سكرتارية املحافظة : - 

 1- إبراهيم سعد محمود شبل.
2- أحمد أبو اليزيد الشافعي.

3- إسماعيل دسوقي الجمصي.
4- حسن محمد حسن عيد.

5- رضا النبوى نعمان.
6- سعيد أحمد محمود بدوي.

7- سهري محمد عوض.
8- شعبان عبد النبي السواح.

9- طارق أبو السعود حامد.
10- عبد الرحمن عبد الفتاح حتاتة.

11- عبد العزيز حسن العطار.
12- عزت أحمد عبده االبشيهي.

13- فاطمة إبراهيم رمضان.
14- محسن السيد خليل سويدان.

15- محمد سليمان النحاس.
16- محمد شحاته محمد على.

حسن  الوهاب  عبد  محمد   -17
سالم.

-عضويه  األحمر  البحر  محافظة 
-437

سكرتارية املحافظة : - 
عمر  محمد  الحى  عبد  محمد   -1

لغردقة
محمد  إسماعيل  على  محسن   -2

لغردقة 
3- عثمان محمد محمد الغردقة

4- آمال مصباح السحاوي الغردقة
5- حمدى حسني صليح الغردقة

6- محمود عبد الفتاح محمد الغردقة
7- وهبي محمد إبراهيم أبو الحسن 

الغردقة
8- أحمد محمود عباس القصري

راس  كحلي  خليل  الجبار  عبد   -9
غارب

10- ممدوح عبد العزيز محمود القصري
11- مرقص حليم اسطفينوس راس 

غارب
12- خالد على حسني سفاجا

املوىل  جاد  محمد  حسني  عمر   -13
سفاجا

العضوية  -عدد  أسوان  محافظة 
-420

سكرتارية املحافظة : -
1- أحمد محمود حسن السياملية

2- بدري محمد فضل ادفو
3- جالل الدين يوسف على املديرية
4- خالد أمبارك حامد مأمورية أسوان

مأمورية  محمد  كامل  زينب   -5
أسوان

6- سعد اهلل خربة فاخورى ادفو
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7- سيد عبد الحميد النجار مأمورية 
أسوان

8- على فراج على كوم امبو
9- محمد أسامة حامد جاد كوم امبو

10- محمد الطاهر أبو دوح دراو
11- حمد عبده عباس حمادة  املديرية

موسى  كمال  مصطفى  محمد   -12
دراو

حسني  أحمد  حسني  محمود   -13
السباعية

محافظة املنيا -العضوية 1443-
سكرتارية املحافظة : -

1- أحمد عبد العزيز محمد ديرمواس
2- ثروت محمد مجاهد أطيان- املنيا
3- حسن على أحمد أطيان- العدوه

4- حمدى إدريس على ديرمواس
5- خالد محمد على منصور مغاغة
6- حسن على حسن أحمد العدوه
7- صديق حسني محمد املديرية

أطيان-  الجواد  عبد  لطفى  عادل   -8
مغاغة

بنى  الدردير  أحمد  الرحمن  عبد   -9
مزار

10- عطية محمود سيد سمالوط
11 - على ثروت عيد لطفى ملوي

12- ماهر بشرى نخله أطيان- مطاى
13- محسن عبد الرازق حسن عوائد- 

سمالوط
املندى  محمد  حسن  محمد   -14

عوائد- املنيا
15- محمد خلف على مبانى- ملوى

16- محمد سعد صالح املديرية
17- محمد عبد الحليم محمد  عوائد 

- مطاى
18- محمد على محمد حماد أطيان- 

أبو قرقاص
19- محمود حسن عثمان املديرية

بنى  عوائد-  على  محمد  ناصر   -20
مزار

21- وائل محمود حميدة مأمورية- أبو 
قرقاص

ألقصر-عدد العضوية 226-
السكرتارية : - 

الوحدة  بسطاوى  كمال  أحمد   -1
الحسابية

2- جربيل أحمد كامل الحاسب اآللي
3- طنطاوي شحاتة حسن مأمورية 

السياحة
الوحدة  محمدين  موسى  عبده   -4

الحسابية
5- فليب فكرى ناشد املديرية

6- منصور محمد همام املديرية
مأمورية  يوسف  هاشم  يحي   -7

السياحة

العضوية  -عدد  املنوفية  محافظة 
-1749

سكرتارية املحافظة : - 
1- أشرف إبراهيم الدسوقي مأمورية 

قويسنا
إدارة  إبراهيم  السيد  أماني   -2

التفتيش
3- أيمن على سيد أحمد السادات

بركة  إبراهيم  محمد  حسني   -4
السبع

5- خالد عبد الرؤوف زهرة تال
6- رشدي غانم دياب سرس الليان
7- رفعت عبد الجليل فرج الباجور

8- سيد محمد شوبك شبني الكوم 
املديرية

9- سعيد السيد فرج إدارة التفتيش
بكر  محمد  الحميد  عبد  صالح   -10

عوائد- شبني الكوم
11- عبد اهلل فتحي عبد اهلل املديرية

العجمي  محمد  املرضى  عبد   -12
منوف

13- عبد الهادي محمد خلف أشمون
الغباشى  على  حسن  على   -14

الشهداء
عوائد  قشقوش  جهاد  محمد   -15

شبني
16- محمد عبد الحميد الصاوى إدارة 

التفتيش
عوائد  عامر  حسن  محمود   -17

شبني
18- مرفت مصطفى سويلم املديرية

مال  الجمال  محمد  نزيه  هشام   -19
شبني الكوم

محافظة السويس -عدد العضوية 
-434

سكرتارية املحافظة : - 
مأمورية  حسن  خليفة  أسامة   -1

السويس
2- أمره السيد قط مأمورية السويس
3- سليم أبو القاسم محمد األربعني

4- سيد كامل خضر األربعني
5- صالح على محمد األربعني

6- عادل كامل خضري  األربعني
مأمورية  سعيد  أحمد  كوثر   -7

السويس
8- محمد الحسينى أحمد مأمورية 

السويس
9- محمد محفوظ محمد بور توفيق

-عدد  سويف  بنى  محافظة 
العضوية 1563-

سكرتارية املحافظة : - 
1– أحمد محمد فرج حسني مأمورية 

العوائد
مأمورية  حسني  حسن  بركات   -2

الفشن
مأمورية  مرسى  فرغلى  سيد   -3

ناصر
4- عبد الناصر سيد منصور ببا

العزيز  عبد  اهلل  عبد  الناصر  عبد   -5
املديرية

6- عمر فهمى أبو الحسن أهناسيا
7- كمال ماهر عبد العظيم سمسطا

8- محمد عبد الوهاب طلب مأمورية 
املال

موسى  محمد  صالح  محمد   -9
املديرية

10- مختار أبو العال فكرى الواسطى
11- وحيد صوفى محمد املديرية

-عدد  مطروح  مرسى  محافظة 
العضوية 117-

سكرتارية املحافظة : -
1- إبراهيم رحوق مهلوم النحيلة

2- أحمد محمود الرمسيس مرسى 
مطروح

3- رجب حمدان هاشم السلوم
4- سهري أحمد الرفاعى الحمام

5- سمري سعد إبراهيم العلمني
6- صادق صادق عبد الرازق مأمورية 

مطروح
7- صربى عبد اللطيف عبد اهلل 

 سيدى برانى
8- عبد املؤمن شعبان أبو زهرة 

 املديرية
عالم  أبو  املحسن  عبد  محمد   -9

سيوه
10- محمد حسنى البدوى املديرية

عبده  مصطفى  السيد  وليد   -11

الضبعة

العضوية  -عدد  دمياط  محافظة 
-618

سكرتارية املحافظة : -
1- أحمد عبد العزيز على مأمورية كفر 

سعد
مأمورية  توفيق  فتحى  أشرف   -2

الزرقا
3- الباز الباز أبو العز املديرية

4- جمال إبراهيم غازى مأمورية كفر 
سعد

5- حسن أحمد عبده حسن مأمورية 
مركز دمياط

6- حنان محمد طه زعرت املديرية
7- رياض عرفه السعيد مأمورية كفر 

البطيخ
إبراهيم السعيد مأمورية  8- سامية 

ثان
9- سعد السيد عبد السالم مأمورية 

كفر سكور
10- سليم حامد هجرس مأمورية كفر 

البطيخ
11- السيد أحمد عبده حسن مأمورية 

املركز
12- شاهيناز أنور أبو الحسن مأمورية 

املركز
مأمورية  مجاهد  صفوت  صالح   -13

الزرقا
14- طلبه محمود إبراهيم املديرية

15- عبد الحليم محمد عبده مأمورية 
الزرقا

خليل  إبراهيم  محمد  محمد   -16
مأمورية فارسكور

مأمورية  على  أبو  طاهر  17- محمود 
أول

العضوية  -عدد  سوهاج  محافظة 
-2060

سكرتارية املحافظة : - 
اآلخر  عبد  هريدى  محمد  أحمد   -1

مأمورية عوائد أول
2- إسماعيل محمد عبد العال مأمورية 

املنشأة
3- إمام راغب على مأمورية البلينا

4- حمادة عباس السيد مأمورية دار 
السالم

5- خلف السيد مصطفى عطية 
 مأمورية طما
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6- رشاد أحمد حسني املديرية
مأمورية  شحاتة  نصحى  سمري   -7

أخميم
مأمورية  عقل  محمود  السيد   -8

طهطا
9- السيد مختار سيد أحمد الجهينه

القادر خليفة مأمورية  10- صالح عبد 
مركز سوهاج

صديق  محمود  سعد  صربى   -11
مأمورية ساقلته

12- عاطف مصطفى كامل املديرية
13- عبد الحميد السيد أحمد املديرية

14- عبد الفتاح السيد جاد املديرية
15- عزت عبد الباسط بندر جرجا
16- محمد عبد اهلل أحمد ساقلته 

17- محمد فؤاد محمد على املديرية
18- محمد فكرى أبو زيد  املراغة

الكاشف  السيد  محمد  محمود   -19
طهطا

العضوية  -عدد  البحرية  محافظة 
-1300

سكرتارية املحافظة : - 
1- أحمد رجب عبد الكريم.

2- عبده عبد العزيز سعد شبل.
3- وجيه محمود عبد العزيز.

4- الرومانى وصفى أيوب.
5- صالح زكريا عبد الفتاح.

6- فتحى حلمى هيبه. 
7- سيد إسماعيل شحاتة.

8- صربى عطا اهلل عبد الكريم. 
9- وحيد حلمى املحالوى.

10- زكريا عبد الفضيل عبد الهادى.
11- أشرف عبد العزيز جاد.
12- محمد حامد درويش.
13- عاطف كمال عبد اهلل.

14- عبد املنعم محمود منصور.
15- مصطفى عبد الجواد الطنيفى.

16- ساهر محمد منري خطاب.
17- رمزى شعبان عبد العظيم.

18- على عبد الهادى حسن.
19- محمد عبد املنعم أمني حجاج.

العضوية  -عدد  الدقهلية  محافظة 
- 2308

سكرتارية املحافظة : - 
إبراهيم  محمود  عوض  أحمد   -1

مأمورية بنى عبيد
2- بكر عوض السيد املهدي مأمورية 

املحمودية

مأمورية  أبو صالح  3- جمال شعبان 
دكرنس

4- جمال محمود عويضه املديرية
5- الحسيني يوسف السيد مأمورية 

أجا
سليمان  الشربينى  حمدى   -6

مأمورية بلقاس
محمد  األحمدي  الدين  سراج   -7

مأمورية األمديد
8- صالح محمد عبد السالم مأمورية 

ميت سلسيل
9- عادل راضى شتا بدوى املنزلة

10- عبد الغنى السيد عباس املديرية
الفتاح  عبد  الخري  أبو  املوىل  عبد   -11

السنبالوين
12- عماد السعيد حسني املديرية

منيه  الدين  عز  على  فتحى   -13
النصر

14- فرج محمد الهواش شربني
15- املتوىل املتوىل خضر حمصه
16- محمد صابر السيد املطرية

حي  حسن  العزيز  عبد  محمد   -17
غرب

18- محمد منصور معروف الجمالية
19- محمود سعد الطناحى طلخا

الشامى  الدين  محى  ممدوح   -20
املديرية

بندر  موسى  أحمد  موسى   -21
السنبالوين

مركز  العزيز  عبد  فتحى  نجالء   -22
املنصورة

العزيز  عبد  الرازق  عبد  نوال   -23
املديرية

مأمورية  محمود  إبراهيم  وائل   -24
حى شرق

25- ويده نور الدين خليل املديرية 
   

العضوية  -عدد  الجيزة  محافظة 
-724

سكرتارية املحافظة : - 
1- أحمد محمد مختار محمود مركز 

املعلومات
امبابه  أحمد  العاطى  عبد  أسامة   -2

ثان
3- حجازى عبد التواب هرم أول

4- حسن محمود سليمان بوالق
5- خالد عبد القادر املديرية

6- خلف اهلل أحمد حسن العمرانية
7- رمضان عبد الغنى صادق الوراق

مركز  الجواد  عبد  ربيع  سليمان   -8
املعلومات

امبابه  حافظ  أحمد  الباسط  عبد   -9
أول

10- عبد الحميد محمد عقل الوراق
11- عبد القادر محمد الطاهر ندا 

 الوراق
12- كريمة جمعه حنفى املديرية

13- مجاهد عبد الرحمن مجاهد هرم 
أول

مأمورية  مرعى  يونس  مرعى   -14
الجيزة

15- مرفت قاسم هالل  الوراق
محمود  الحميد  عبد  وائل   -16

العجوزة
17- ياسر وحيد مصطفى املديرية

العضوية  -عدد  الفيوم  محافظة 
-405

سكرتارية املحافظة : - 
1- بكرى فاضل بكرى مأمورية يوسف 

الصديق
مأمورية  الشيمى  2- حسني محمد 

أبشواى
3- خالد السيد سلطان مأمورية بندر 

ثانى الفيوم
4- خالد محمد زكرى مأمورية طامية 

البندر
5- صالح عبد املغنى  الفيوم أول

أول  بندر  إبراهيم   فاروق  على   -6
الفيوم

7- عويس محمود أحمد املديرية
8- قرنى عبد الجليل عثمان الفيوم 

أول
9- مجدى السيد محمود املديرية

10- محمد أبو الفتوح محمد مأمورية 
سنورس

البجبيجى  الوهاب  عبد  محمد   -11
سنوس

12- محمد مصطفى سيد الفيوم أول
13- محمود سيد الراعى  طاميه

أحمد  العال  عبد  مصطفى   -14
أبشواى

15- نور أحمد مسعود إطسا
16- ممدوح بشر أحمد إطسا

17- يحى أحمد قطب املديرية

محافظة القليوبية -عدد العضوية 
-841

سكرتارية املحافظة :- 
1- إبراهيم رمضان مرسى قها

إبراهيم  محمود  إبراهيم   -2
الخصوص

3- أبو الريش أحمد على الخانكة
4- أحمد محمد عوض القناطر

5- جيهان مصطفى أحمد عوايد بنها
الحليم  عبد  أحمد  الدين  حسام   -6

املديرية
7- حسن محمد محمود قليوب
8- سامى حلمى إبراهيم طوخ

9- السيد محمد سالم الخصوص
الفتاح  عبد  مصطفى  طارق   -10

املديرية
الفتاح  عبد  السيد  الفتاح  عبد   -11

القناطر
12- محمد زكريا محمد شربا الخيمة

13- محمد زكريا محمد سليمان كفر 
شكر

14- محمد عبد الحميد عبد اللطيف 
كفر شكر

15- محمود إسماعيل محمود بنها
محمد  الحفيظ  عبد  نجوى   -16

املديرية
17- والء محمد السيد بهتيم

-عدد  األسماعيلية  محافظة 
العضوية 987-

سكرتارية املحافظة : -
1- أحمد صادق أحمد.

2- أحمد فاضل محمود حسن.
3- أشرف كامل محمد.
4- خالد يوسف محمد.
5- سعد الدين قاسم.

6- سعيد عبد اهلل محمد.
7- السيد حسان على.
8- عادل سليم حسن.

9- عبد الرحمن عبد الرازق رضوان.
10- عربى حامد ذكى.

11- على سليمان على.
12- على مصطفى عبد اهلل.
13- عماد فتحى الكاشف.

14- ماجد أحمد الشيخ.

15- ماجده على السيد.
16- محمد عبد الغنى عطية.

17- محمد فتحى عبد القوى.
18- محمد مصطفى كمال.

19- محمد مصطفى عبد الراضى.
20- مريم عبد النور غربيال.
21- مصطفى حامد محمد.
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يجري العمل يف ظل النظام املعمول به يف 
قانون النقابات العمالية رقم 35لسنة76 
على أن يضع اإلتحاد العام للعمال نظاما 
املختلفة  النقابية  للمنظمات  نموذجيا 
لوضع  أساس  املنظمات  هذه  تتخذه 
العام  بالهيكل  وتلتزم  األساسية  نظمها 
اللوائح  هذه  تصدر  فيها..ثم  املوضوع 
القوى  )وزير  املختص  الوزير  من  بقرار 
اللوائح  أن  ذلك من  يعنيه  بما  العاملة، 
تمت  قد  املنظمات  لهذه  الداخلية 
عن  وبمعزل  بعيدا  وإقرارها  مناقشتها 
املخاطبني بإحكامها عن العاملني أعضاء 
تلك النقابات أصحاب املصلحة املباشرة 
من إنشاء تلك النقابات وأصحاب الحق 
األصيل يف وضع النظام األساسي الذي 
تم   35 فالقانون  لنقاباتهم،  يرتضونه 
مناقشته وإقراره بمجلس الشعب دون 
أن يعرض عليهم، ولم تشري مواد إصداره 
يف  العمال  اتحاد  اشرتاك  إىل   – –حتى 
بالضرائب  العاملني  نقابة  إقراره..وألن 
العقارية لم تقبل، ولم يكن بامكانها أن 
تؤسس لعمل نقابي حقيقي مستقل، 
عن  ومدافع  العاملني  إرادة  عن  ويعرب 
أو  القانون  هذا  تعتمد  أن  مصالحهم- 
هذا النظام مرجعيتها، لكون هذا القانون 
مبادئ  ..مع  أوال  متناقضا  النظام  وذلك 
الديمقراطية  وقواعد  النقابية  الحرية 
الجمعية  لها  ارتضتها  التي  العمالية 
العمومية للنقابة، ومخالفة هذا القانون، 
الدستور  ملبادئ  النقابي  التنظيم  وهذا 

أول نقابة مستقلة يف مصر تضع نظامها األساسي
النقابي  االستقالل  ومقتضيات  املصري 
الديمقراطية  آلية ممارسة  – يف طريقة 
النظام  الداخلية عند مناقشتهم الئحة 
مناقشتها  تمت  التي   – األساسي 
أعضاء  قبل  فقرة..من  وفقرة  مادة،  مادة 
والذين  للنقابة،  العمومية  الجمعية 
حقيقية  ديمقراطية  ممارسة  أظهروا 
وفهم  قانونية  ومعرفة  النقابي،  للعمل 
وأقروا  فأكدوا  الدولية-  للمواثيق  واسع 
إنهم أي الجمعية العمومية للنقابة هم 
السياسة  تحدد  التي  العليا  السلطة 
الخطط  تضع  للنقابة.والتي  العامة 
والربامج وتنتخب جميع هيئات النقابة 
املركزي،  املستوى  وعلى  املحافظات  يف 
وهم وحدهم أصحاب الحق يف محاسبة 
هذه الهيئات، وسحب الثقة منها..وأكدوا 
النقابة  يف  به  املعمول  للنظام  رفضهم 

العامة للبنوك واللجان التابعة لها..حيث 

تباشر هذه النقابة ما يضعه لها االتحاد 

العام من برامج وخطط وتلتزم بالحدود 

الهيئات  من  لها..الرقابة  يرسمها  التي 

فاالتحاد  األدنى  الهيئات  على  األعلى 

العامة  النقابات  ويحاسب  يراقب 

والنقابات العامة التي تحاسب اللجان..

وذلك كله يف غياب الطرف األصيل وهو 

العمال عن ممارسة أي دور يف مراقبة أو 

محاسبة تلك املستويات النقابية.

واعتمدوا مبدأ توسيع املشاركة القاعدية 

ذلك  ..وانعكس  النقابي  العمل  يف 

كل  تمثيل  توجب  التي  الئحتهم  يف 

النقابة  هيئات  يف  اإلدارية  العمل  مواقع 

..وتمثيل الوظائف النوعية كذلك حتى 

إرادة  النقابي معربا عن  التنظيم  يكون 

القاعدية،  للمشاركة  أعضاؤه..وتأكيدا 

إنشاء  قروا   ، أسفل  من  املراقبة  ومبدأ 

املفوضني – يتم  مؤتمر يسمى مؤتمر 

مباشرة  العمل  مواقع  من  انتخابهم 

املختلفة.. النوعية  الوظائف  لتمثيل 

بواقع 3 أعضاء عن كل موقع يف حوالي 

400 موقع عمل على مستوى الجمهورية 

يقوم هذا املؤتمر بمتابعة نشاط وهيئات 

النقابة ويطلب منها وينقل إليها رغبات 

العمل  مواقع  يف  العاملني  ومطالب 

املختلفة ويعقد مؤتمر سنوي قبل انعقاد 

الجمعية العمومية بشهرين..يتم خالله 

النقابي  والعمل  النقابة  أحوال  مناقشة 

النقابية ويرفع تقريره إىل  الهيئات  وأداء 

اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وحرصا منهم على التغيري الدوري، وفرز 

واختيار القيادات النقابية املنتخبة جعلوا 

يتخللهما  عامني،  النقابية  الدورة  مدة 

الجمعية  واجتماع  املفوضني  مؤتمر 

العمومية بكل ما يعنيه ذلك من مراقبة 

دائمة من قواعد النقابة لهيئاتها ،.

النظام  الئحة  –خرجت  باختصار 

بالضرائب  العاملني  لنقابة  األساسي 

األعضاء  إرادة  عن  العقارية..تعبريا 

ملطالبهم  مباشرا  وانعكاسا  وخياراتهم 

وحاجاتهم امللحة.، وأعادوا العمل النقابي 

إىل أصله واضعني األساس السليم لبناء 

النقابات املستقلة. 

شكوى عاجلة الي معالي وزير املالية و السيد األستاذ وكيل أول الوزارة و 
رئيس مصلحة الضرائب العقاري بالقاهرة 

ملوي  و مالهي  بمياي  العقارية  الضرائب  بمأمورية  العاملني  يتقدم جميع 
بشكواهم: 

و  الدفاتر  كثرة  يتحمل  املأمورية ال  مقر  ان  املأمورية حيث  : من ضيق  أوال 
املكلفات بالجرائد من عام 1979 حتي اآلن رغم ان املأمورية تستعد للعمل 
العقارات  الذي سيوجب حضور جميع أصحاب  و  بالقانون 196 لسنة 2008 
بمدينة ملوي و ما يتبعها من قري لتقديم إقرارات ضريبة العقارات التابعة 

لهم و ال يوجد مكان للمواطنني من ضيق املكان حني اسرتاحة لهم . 
ثانيا : يأمل املوظفون النظر لهذا املوضوع خاصة ان املقر ال يوجد به سوي 
دورة مياه واحدة ال تصلح لالستعمال اآلدمي رغم وجود موظفات حيث ان 

عاجل إىل وزير املالية
مدينة  ملجلس  التابعة  الشعبية  املساكن  شقق  من  شقة  هو  املأمورية  مقر 
ملوي بالدور األرضي و لسوء الصرف يف هذه العمارة تكون الدورة باملأمورية 
فنرجو  للموظفني  الخطرية  اإلمراض  تسبب  التي  و  الكريهة  للروائح  مهبا 
من معاليكم التدخل الفوري من اجل حل هذه املشكلة الخطرية حيث ان 
الساعة  تنتهي  و  الثامنة صباحا  الساعة  تبدأ من  الرسمية  العمل  مواعيد 
الرابعة مساء و هذه الفرتة ستتوجب استعمال دورات مياه لتكون صالحة 
لالستعمال اآلدمي و ذلك خالف الفئران و الثعابني و الصراصري املقيمة مع 

املوظفني بسبب الزراعة املجاورة . 
جعلكم اهلل عونا للموظفني ووفقكم ملا فيه الخري

عنهم : محمد خلف علي 
اللجنة الفرعية لنقابة العاملني بالضرائب العقارية بملوي 
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 نائب الشعب حمدين صباحي يكتب عن: النقابة املستقلة
»أتخيل جموعا من املصلني   
القبلة  إىل  بصالتهم  يتوجهون 
صلواتهم  على  ويداومون  الخاطئة 
سنوات  صحتها  يف  املشكوك 
عيطة  أبو  كمال  وحده  وسنوات، 
يرفع رأسه من سجود ويتلفت حوله 
ويدرك بيقني أن هذه القبلة خاطئة، 
ولكنه ال يجادل املصلني حول صحيح 
صمت  يف  الصالة،  وصحيح  القبلة 
يرفع سجادة الصالة ويضعها يف اتجاه 
يف  صالته  مستكمال  الحق  القبلة 

هدوء وخشوع وتواضع املؤمنني«.
هذه فاتحة رسالة جعلتني   
أبكى فرحًا، تلقيتها وأنا أكتب مقالي 
انتصار  فيه  أحيى  العمال  عيد  عن 
الضرائب العقارية، وانتهاء االستجداء 
على طريقة »املنحة يا ريس« لصالح 
عادل  »أجر  أجل  من  الجاد  النضال 
ونقابة مستقلة« وألعرب ألخي كمال 
أبو عيطة عن بعض ما يليق به من 
الدكتورة  رسالة  مستحق.  تقدير  
ماجدة غنيم تعبري عميق وصادق عن 
رؤية مصرية راقية الوعي والوجدا.قد 
التفاصيل  فيبعض  معي  تتطابق  ال 

لكنها جرية بأن تكملوا قراءتها:
أحد  مع  أتحدث  »كنت   
املثقفني عن نقابة الضرائب العقارية 
والعطف  األسى  من  بخليط  فرد 
واالزدراء:لكنها حركة فئوية ال تحمل 

أهدافا سياسية واضحة.
هذا املوقف يوضح أصل الداء   
املصرية،  املعارضة  حركات  معظم  يف 
تؤمن  ال  الحكام  مثل  مثلها  فهي 
بالقاعدة، وتتصور أن التغيري ال يأتي 
إال من أعلى، فرتفع الشعارات الفوقية 
واالئتالفات  والتوريث  الدستور  عن 
والجمعيات الوطنية التي ال تأتي يف 
أفضل الحوال إال بتعديالت هامشية 

ومسكنات.
*التغيري الحقيقي يبدأ من   
يتسع  ثم  أهدافه،  يف  ضيقا  أسفل 

وينمو ويتقاطع يف مساحات مشرتكة، 
وتتسع الرؤى باتساع الدوائر، وتتبلور 
األهداف باتساع الرؤى، حتى ينصهر 
الجميع ي حركة واحدة ذات مطالب 
القاسم  تمثل  واضحة  سياسية 

املشرتك.
االحتجاجية  الحركات  أن  ورغم 
القليلة  السنوات  طوال  ملتتوقف 
العقارية  الضرائب  أن  إال  املاضية، 
تختلف جذريا يف سعيها نحو تنظيم 
وهو  مؤسسي،  شكل  يف  نفسها 

الفارق الحاسم.
العقارية  الضرائب  نقابة   •  
أممت  منذ  مستقلة  نقابة  أول  هي 
التنظيم  يف  الجماهري  حق  الدولة 
املستقل ولهذا فهي شوكة يف جنب 
موقف  هو  الغريب  ولكن  النام، 
للجرائد  فاملتتبع  منها،  املعارضة 
كم  سيكتشف  واملعارضة  املستقلة 
التجاهل أو األهتمام الهزيل من باب 
العيون أو »برو العتب«  الرماد يف  ذر 
الذي أبدته تجاهها،فالتناول اإلعالمي 
لها أبدا لم يعطها جزءا من ألف مما 
أن  للتعجب  واألدعى  بل  تستحقه، 
عليها  الضوء  وتسليط  بها  األهتمام 
مجرد  كانت  حني  كثريًا  أقوى  كان 
حركة أحتجاجية وتضاءل كثريا حني 

تحولت إىل نقابة مستقلة.

يبدو  الذي  املوقف  هذا   •  
غري مفهوم ألول وهلة يصبح منطقيا 
تماما بعد شئ من التمعن يف مغزاه.

تتبنى  التي  النقابية  فالحركات 
املحك  هي  العاملة  الطبق  مالب 
اليمني  معه  سيضطر  الذي  الفارق 
اإلفصاح  إىل  والليربالي  اإلسالمي 
بال  الطبقي  موقفه  عن  عمليا 
مواربة أو مراوغة أو شعارات منزوعة 

املضمون االجتماعي.
اليسارية  املعارضة  أما   •  
فمن  أطيافها  بمختلف  والقومية 
تحتفي  أن  منطقيا  املفرتض 
الحركة  تتبنى  وأن  الوليدة  بالنقابة 
من  أوتيت  ما  بكل  عليها  والقائمني 
قوة أو ضعف، غال أن تشكيل النقابة 
طبيعة  ويكشف  بعجزها  يواجهها 
عرب  أدمنته  الذى  املكان  يف  الحركة 
نبل  مع  يتناقض  ال  ما  )وهو  عقود 
الحركة(،  تلك  من  الكثريين  مقصد 
النقابة  فتشكيل  ذلك  من  أكثر 
املستقلة يمثل تحديا لها إذ يدعوها 
بالكلمات  »نضال«  أسلوب  تودع  أن 
االضطهاد  بعض  إال  لقاءه  تدفع  ال 
الذي بدونه ال يستقيم السيناريو، و 
تتبنى إسلوب نضال باألفعال ليس 
له سبيل سوى اإللتحام بالجماهري 
و اإلنصهار يف كتلتهان وهو نضال لم 

على  قادرين  املعارضني  أغلب  يعد 
ثمنه  لدفع  قابلني  وال  وطأته  تحمل 

الذي وال شك سيكون فادحًا.
الضرائب  موظف  إن   •  
العقارية  شارك يف اإلضراب و ساهم 
مستقلة  نقابة  أول  تأسيس  يف 
للتصويت  اليوم  بعد  يساق  لن 
يشارك  ولن  مزيفة  إنتخابات  يف 
باملنحة  مطالبًا  هالمي  مؤتمر  يف 
فتوى شرعية  يطلب  ولن  السنوية، 
التنظيم،  و  اإلضراب  يف  حقة  حول 
وموظفة الضرائب العقارية التي باتت 
بحقها  مطالبة  الرصيف  على  ليلها 
بأنها  اليوم  بعد  إقناعها  يمكن  لن 
مواطنة ناقصة األهلية، واملسيحيون 
نقابة  ضمتهم  الذين  املسلمون  و 
ناضلوا من أجل إنشائها لن يتقاتلوا 
يضرب  هكذا  األفضل.  الديانة  على 

الزلزال كل املباني امشوهة.
عيني  امام  تتجسد   •  
صورة تالميذ أذكياء أصحاء منتبهني 
مشرق،  نظيف  فصل  يف  مصطفني 
عليهم  يدخل  ببعيد،  ليس  يوم  يف 
واضح  بخط  ويكتب  التاريخ  مدرس 
يف  حرة  نقابة  أول  الدرس:  عنوان 
يحكي  ثم   ،2009 يف  تأسست  مصر، 
وزمالئه  عيطة  أبو  حكاية  للتالميذ 
لدي  شك  فال  التاريخ،  هذا  صانعي 
أن هذه النقابة حتى لو أجهضت ال 
قدر اهلل، قد حجزت مكانها املرموق يف 

صفحات التاريخ.
كتب  صباحي  حمدين   •  
منذ عام يتساءل متى تعزف الحركة 
ان  أعتقد  و  السيمفونية،  يف  الرابعة 
قيادة  العقارية تحت  الضرائب  نقابة 
عيطة  أبو  كمال  األعظم  املايسرتو 
قد جاوبت عن السؤال، فهي تعزف 
و  السيمفونية،  يف  الرابعة  الحركة 
النغمة األوىل يف لم يضعة اعداء الحياة، 

لحن الجماهري، لحن الخلود.
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مصطفى و دعاء - بني سويف

خطوبة شرين - اإلسماعيلية زفاف إبنة الزميلة رضا سليمان - السويس

 تامر و ميادة

سارة و سالي - السويسمصطفى و رشا - اإلسماعيليةمحمود و مي - السويس أمري و أمرية - الغربية

زواج دنيا - السويسخالد و ريهام - اسوانزواج مريم  - الفيوم أيمن و سمر - املنوفيةربيع و رانيا - بني سويفأمال السعيد - الدقهلية

إبنة محمد شحتة - السويس وائل و ماريان - بني سويف

سامح و سارة - املنوفية

محمد و منى - سوهاج

رامي و داليا - الجيزة

محمد و هبة - قليوبية

أحمد و ليلى - الدقهلية

زواج ريهام - ابشواي

محمود و منى - بني سويف

زواج أحمد أنور - الجيزة

عبد الرحمن جمال عويضةساره سعد - بني سويفحسني أحمد - بني سويفعمر أسامة - اإلسكندريةوليد اإلعتصام، زياد تامر - الجيزة
الدقهلية

مـبـروك 
للزمالء و الزميالت

وليد و أمنية - القاهرةرمضان و هند - املنوفيه
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- نشاطركم االحزان من مأمورية الصف 
تنعى اخ الزميل/ حمدى طه

الزميل/  والد  تنعى  أطفيح  مأمورية   -
مجدى قبانى

الزميل/  والده  تنعى  الجيزة  مديرية   -
سيد يوسف 

تنعى  جيزة  بالوراق  العقارية  الضرائب   -
وفاه والده الزميل/ أحمد هالل

- نشاطركم األحزان من محافظة الجيزة 
لوفاه والد الزميله فتحيه مسعود عباس

بالجيزة  ثان  أمبابه  مأمورية  تتقدم   -
شبل  سلوى  لألستاذه/  العزاء  بخالص 

على فى وفاه حماتها
العقارية  الضرائب  معلومات  مركز   -
شعبان  األستاذ/  شقيقه  ينعى  بالجيزة 

عبد اهلل
- تنعى محافظة الدقهلية وفاه والد الزميل/ 

الزميل/ نصر  الدسوقى بدير محمد ووالد 
أحمد إبراهيم 

وفاه  الدقهلية  محافظة  تنعى  هلل  البقاء   -
الزميل/ الصباحى أحمد عيد

والده  الدقهلية  محافظة  تنعى  البقاء هلل   -
الزميله/ زكيه عبده متوىل حسن 

- للبقاء هلل فى وفاه شقيق الزميل/ حماده 
أبو بكر ياسني

- البقاء هلل فى وفاه شقيق الزميل/ السيد 
عبد الحافظ محمد 

خالد  الزميل/  والده  وفاه  فى  هلل  البقاء   -
خافظ

- البقاء هلل فى وفاه زوجه الزميل/ محمود 
حسان حسن 

- البقاء هلل فى وفاه شقيقه الزميل/ حماده 
أبو بكر محمود 

الزميله/  والد  تعاىل  اهلل  رحمه  إىل  توفى   -

مريفت النحاس يوم 1/ 4/ 2008 الـبـقـاء لـلـه
يتقدم  الحليم  عبد  محمد  األستاذ/   -
بخالص التعازى للزميل يوسف أمني لوفاه 

عمه
- تتقدم محافظة القاهرة بالتعازى للزميل/ 

محسن عبد الحليم مكاوى لوفاه شقيقة
- تنعى محافظة القاهرة والد الزميله/ منى 

على السيد
- مأموريه أيتاى الربود تنعى الزميل/ سعيد 

الششينى نشاطركم األحزان 
- مأمورية كوم حماده تنعى شقيق الزميل/ 

السيد إبراهيم الديب 
- مديرية الضرائب العقارية بالبحرية تنعى 
أحمد  عنهم  حسن  العظيم  عبد  الزميل/ 

رجب ، وجيه محمود
أبو  حامد  لألستاذ/  األحزان  نشاطركم   -

زيد لوفاه أثنني من أشقائة 
- تنعى الضرائب العقارية بالسويس والده/ 

الزميله األستاذه/ سناء حسني
- تنعى محافظة الشرقيه: املرحوم/ فرحان 

على السيد ) كفر صقر (
الزميل/  والده  الشرقيه:  محافظة  تنعى   -

محمد جوده أحمد
تقدم  بدمياط  العقارية  الضرائب  أسره   -
راضى  األستاذه/ صباح  إىل  التعازى  خالص 

جندى لوفاه أبنها 
- آسره الضرائب العقارية ببئر العبد تنعى 
بالحزن واآلسى لوفاه أخو زميلهم السيد/ 

سعد السيد حسني 
- األخوه الزمالء بمحافظة القليوبية ينعون 

والد الزميل/ إبراهيم حافظ
- آسره الضرائب العقارية بالقليوبيه ينعون 

شقيق الزميل/ فوزى عبد الحميد 
التعازى  بأحر  املنوفيه  محافظة  تتقدم   -

للزميله/ مريفت عبد الحميد لوفاه أبنها
- نشاطركم األحزان من املنوفيه لوفاه والده 

الزميل/ محمد عدىل إسماعيل
بمنوف  العقارية  الضرائب  آسره   -
تشاطرالزميل/ عماد عامر األحزان فى وفاه 

والدته

ندى عمرو - الغربيةنديم - الدقهليةشهد و محمد عقل - الجيزةمنى محمود - الجيزةأحمد محمد - القاهرة

إيمان صالح - دمياط شهد خالد مريم طارق

مارينا فاخر - القاهرة

 تهنئة بالدكتوراه د/ محمد علي الغول - الغربيةمحمد أحمد - الفيوم

محافظة الجيزة
زواج سعيد سيهام عالم و أسامة إبراهيم 

دعوات بالشفاء للزميل صربي لبيب.
تهنئة: إسالم حجازى مربوك النجاح 

أحمد  للزميل/  السعيد:  بالزواج  تهنئة 
الوراق  مأمورية  من  املعطى  عبد  محمود 

تمنيات الجيزة بالشفاء للزميله/ هيام 
الشريف  الرحمن  عبد  لألستاذ/  تهنئة 

مناسبه لبوغه املعاش بصحه جيده 
تهنئة لألستاذ/ وحيد حسني بمناسبه أن 

رزق بنجله األول محمود 
الزميل  تهنئ  بالجيزة  العقارية  الضرائب 

سالمه مهدى بالزواج السعيد 
إسالم  تهنئ  بالجيزة  العقارية  الضرائب 

بالزواج السعيد 
للزميل/  تهنئ  بالجيزة  العقارية  الضرائب 

حمدى سيد عبد اهلل زواجه السعيد
محافظة القاهرة

عيد ميالد سعيد: أحمد محمد رؤوف 
دوام  لهم  ونتمنى  املعاش  لبلوغ  تهنئة 

الصحة األستاذه/ ثناء عبد البارى
األستاذه/ منريه أحمد على 
األستاذ/ كمال عبد املسيح

األستاذ/  تهنئ  واملقطم  الخليفة  مأمورية 
نبيل إسماعيل بوصول حفيده 

نبيل  للزميل/  واملقطم  الخليفه  من  تهنئة 
إسماعيل 

مارينا  للدكتوره/  ميالد سعيد  بعيد  تهنئة 
صموئيل أبنه الزميله/ مريفت ملعى عقل 

محمد عبد الحليم خفاجى يهنئ االستاذ/ 
نبيل إسماعيل حمد اهلل على سالمه األبن 
التمنيات  مع  الحادث  من  محمد  العزيز 

بالشفاء العاجل
أجمل التهانى بعيد امليالد السعيد مع أطيب 
التمنيات: نجياه موفق لألستاذه/ جورجت 

جورجى رئيس السجالت بشربا
تهنئة للزميله/ سحر سالم بقسم الكشوف 

الرسميه على املولود السعيد ) محمد ( 
االستاذ/ محمد عبد الحليم وأسرة مأمورية 
وفاء  األستاذه/  تهنئ  واملقطم  الخليفه 

إبراهيم بخطوبه أبنها إبراهيم 
محافظة البحرية 

تهنئ لألستاذ/ عبد العاطى رئيس قسم 
صحة  بأتم  املعاش  على  للخروج  األطيان 
تهنئة بالزواج السعيد لألستاذ أحمد رجب

محافظة دمياط
تهنئة بالنجاح الباهر للتلميذه إسراء أشرف 
املركز  على  لحصولها  والدها  من  فتحى 

الثانى على مستوى املدرسه 
محافظة املنيا 

تهنئة للسيد/ فاروق حكيم لخروجه على 
املعاش بأتم صحه وعافيه 

اللجنه النقابيه باملنيا لألستاذ/ رمضان عيد 
بدوى لتفوق كريمته دكتورة مروه رمضان 

نفسها  تهنئ  ملوى  مبانى  مأمورية  آسره 
مدير  الستار  عبد  إبراهيم  األستاذ/  لتوىل 

املأمورية
عبد  األستاذ/  تهنئ  مبانى  مأمورية  آسره 
رئيسًا  ألختيارة  الدرديرى  أحمد  الرحمن 

للجنه الفرعيه لنقابه الضرائب العقارية 
محافظة األسكندرية 

على  عقل  مها  للزميله/  بالخطوبه  تهنئة 
األستاذ/ محمد أبو حمد 

محافظة مطروح 
بمطروح  العقارية  الضرائب  آسره  تهنئ 
الزمالء/ سامر وجمعه وسعيد وعبد املجيد 

وأشرف الشربينى باملولود الجديد . 

محافظة شمال سيناء 
سيناء  بشمال  العقارية  الضرائب  آسره 
على  النجار  السيد  عزت  األستاذ/  تهنئ 

قيادته الحكيمة
محافظة السويس

بنجاح  مصطفى  أحمد  للزميل/  تهنئة 
وتفوق نجله حسني أحمد مصطفى تهنئة 

للزميله/ رضا سليمان لزفاف أبنتها 
محافظة الشرقية 

تهنئة بزواج أبنه الزميل محمد جوده 
بزواج  أحمد  نورا  الشرقيه:  تهنئ محافظة 

أبنها محمد من العروسه/ والء 
محافظة دمياط

نجيب  محمد  لألستاذ/  بالزواج  تهنئة 
مشاىل األستاذه/ سوزان فرحات 

محافظة سوهاج
على  محمد  للعروسني  التهانى  أجمل 
زواج  مكى  طلعت  منى  والعروسه  شوشه 

سعيد 
محافظة القليوبية

األخوه الزمالء بمأمورية شربا أول يتمنون 
الشفاء العاجل للزميل/ أنور سعد



مايو 2009 نوبة صحيان

نوبة صحيان

كان طبيعى ان افكر وانتبة 

واعمل حساب كل الظروف

والبد فى حضنك باالم

وسالحة يدبح اى خوف 

واخد بسيف الحق حقى 

وكلمتى ترص الصفوف 

كلمة فيها املعنى يوصل 

للى فاكرينها تكية 

واللى فاهمنى هفية 

وانا مش  واندبح  بى  ويضحوا  بينهبوا 

خروف 

كان طبيعى انى افهمهم واشوف 

واسألك ازاى يا صابرة يشحتوك؟

وانت خرياتك صنوف

بس فى جيوب االكابر 

والكبد  الكلى  اللى سيفهم فى  واملراكز 

نافذ

ناس تخلى الجرح نازر 

والكالم فى كل دار 

حولوا خريك لربة 

سرقة وف عز النهار 

والعجيب باين وانة 

يوم  كل  غريب  ماهوش  شكلهم 

بنشوف صورهم

واحنا فى عز اللهيب 

نصرخ غيتونا 

يطلعوا لنا بلعبة تانية 

ويسرقوك ويسرقونا 

وتبقى للمجهول قضية 

ياما راح منك يا صابرة 

تحت بند االكرامية 

والعمولة والرشاوى املليونية 

والعسس حامى اللصوص 

فية قانون مفتول حبالة 

فربكة ومافيهوش خوف ملكهكم مطبخ 

اكتبى  الحروف  طمس  شغلتة  جاهز 

بالحرب االسود 

دول بضاعة بس فاسدة 

الجل ما والدك تشوف 

يعرفوا اية اللى جارى 

م اللى غري فى الحقيقة 

واللى زور فى الكشوف 

واحنا فى الوقت العصيب 

ايد  على  بالشفا  نحلم  البد  فية  اللى 

طبيب 

عارف مشاعرك 

اى  بيتك  جوة  عنك  غصب  يدخل  ملا 

ديب 

وانت فى حاىل انفجار 

املروءة والشهامة واالنتماء 

ماشيني فى سكة االحتضار 

كام  ينولد  سكونك  ومن  ساكتة  وانت 

الف حية 

يشربوا من بحر تانى 

وفالحينك  مية  بق  عايزة  وانت 

والشادوف

عايزة لحظة تجمعى فيها الحروف 

تقلع الباطل بجدرة

وااىل مش شايف يشوف 

30 يونيو 2005
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فى  عضو  وهو  دار«،  كل  فى  »الكالم  بعنوان  جديد  ديوان  للشاعر  *صدر 
لة عدة  بمصر وصدر  االدباء  ادارة جمعية  اتحاد كتاب مصر وعضو مجلس 
زين. ,نبني  يامة  امى  ,يا  وفاتنا  شهادة  اكتب  كفى،  جرى  :اللى  دواوين 

قرايبْ و  حبايب  نَقفْ  حتمًا و لزمًا ساعة الجدْ    
لحاليبْ اسكندرية  م  عزم الضرايب شد العزمْ   
السايبْ املال  نحرس  و  واقفني نواجه ظلم الليْل   

عايبْ«  »شايبْ  كمان  نقول  و  للغول نقول »عينك حمرا«                      
للغايبْ بلًّْغ  حاضرنا  و  خدِ النفاق مونْة و ُأجرَْة    

*  *  *

جَوَْلْة ألفني  مِنْ  جَوَْلْة  و  يا مصر دي لسه بشايرْ   
عتاوَْلْة و  بتِنْهَشْ  أشرار  نقابتنا دِرْعْ نواجه بيهْ   
مقاولْة ناخدُه  إننا  مش  دِّيهْ   

ِ
حب الوطنْ إننا ن

حبينا مصر و َقدِّمنا            مُحَاوَْلْة... و الحُب مُحَاوَْلْة !
الدولة  بطش  من  خافش  وال  عاش اللي شارك يف اإلضراب       

*  *  *

بسرعْة الدرس  اتعلموا  يا كل أهل املحروسْة   
التِّرْعْة تِجف  ما  قبل  و  قبل الجحيم ما يطال الُكّلْ      
! تسعى  لو  حيسعى  ربك  يا كل مظلوم يف بلدنا   
خِرْعْة إيد  لوَحدَهَا  إيد  و  إيد ويَّا إيد اإليد تِْقوى   
الُقزْعْة ابن  جنود  يهزم  إيد ويا إيد نصبح مارد   

*  *  *

الربنيطْة ليه  رفعنا  و  عزم الضرايب شد الحيل   
الرْبِويَطْة و  الجاروف  آدي  و  بنبني للحق نقابـــــــة    
عيطْة«! »ابو  تلحني  الغنوة  و  ماشيني نغني »تحيا الشمس«  
الزِّيطْة يف  سمُّهْ  بيبث  غنوتنا تهزم كل نشاز   
الحيطْة« يف  دماغك  »إخبط  غنوتنا نور بيقول للليل:   

الـكـالم فـى كـل دار )قصيدة للزميل على شيحة*(

اخبْط دماَغكْ يف الحيطْة...!

تمت يف القـاهرة 27 / 4 / 2009، 2.00 صباحا
شعر: عبدالرحمن يوسف
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