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مساحـــــة رأى

الشك أن إقدام المجلس األعلى للقوات المسلحة على تكليف الدكتور عصام
شرف برئاسة الحكومة أمر يستحق التقدير من جانب الشعب الذى كان
يتطلع إلى بدء مرحلة جديدة تتسم باالنقطاع عن النظام البائد وحاشيته.

حوادث و قضايا

ومازال الشعب ينتظر إجراءات من قادة الجيش تتسق مع رحيل آخر رئيس
وزراء عينه النظام البائد بتغييرات فى قيادات المؤسسات الحكومية والمملوكة
للشعب .لقد كشف الحوار الذى دار مساء األربعاء الماضى بين الفريق أحمد
شفيق واألديب العظيم عالء األسوانى أن الرغبة الشعبية فى رحيل الفريق ال
عالقة لھا بصفات الرجل الشخصية ،فھو شديد األدب والدماثة وصاحب إنجازات
إدارية وعسكرية عمالقة وھو معتز بكرامته وقدراته الشخصية ،ولكن الرغبة
فى رحيله تنصب على حالة التناقض الفادحة التى بيّنھا األستاذ األسوانى
بين برنامج اإلصالح الديمقراطى الذى تطلبه الثورة من الحكومة وكون الفريق
شفيق منتمياً بفكره ووالئه ومرجعيته السياسية إلى النظام السابق ورئيسه.

حوار
اخبــــار العالم
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أبحث

اقرأ المزيد من مساحـــــة رأى
 zعبدالرحمن يوسف يكتب
»يوميات ثورة الصبار« )(٢
 zتباشير الثورة
 zأخالقيات الثورة الجديدة
والقيم المزدوجة القديمة
 zالصحافة واإلعالم ..الثورة لم
تمر من ھنا
 zعينى بترف ..وراسى بتلف
 zھل يعود اإلعالم إلى
الشعب؟
 zمحمود أباظة يكتب :الدستور
الجديد أوال ً
 zد.حازم الببالوى يكتب:
مالحظات على التعديالت
الدستورية
 zقف وأنت تكلم رئيس الوزراء

إذن ال ينبغى على رؤساء الھيئات -خاصة الھيئات المؤثرة على الرأى العام
وعلى السياسات العامة أن يتصوروا أن المناداة برحيلھم تنطوى على تجريح
ألشخاصھم بقدر ما ھى إزاحة للتناقض الكامن فى والئھم السابق مع المھام
الجديدة المطلوبة ،ولكى نزيل أى غصة شخصية لدى الرؤساء ،فإننا نشير
إلى أن رئيس مؤسسة األھرام يتقاضى راتباً شھرياً يبلغ مليوناً وثالثمائة ألف
جنيه ،وھو مبلغ ال يمكن فھمه ،فالنظام السابق كان يمكّن أعوانه المختارين
لرئاسة المؤسسات من ثروات البالد ،إما فى صورة أجور ھائلة بالماليين ،وإما
فى صورة تمكينھم من الموارد الطبيعية والمالية ،فى حين يحرمنا جميعاً من
الحد العادل لألجور.
إن تخصيص عدة سيارات مرسيدس لرئيس األھرام والستخدام أسرته ووضع
سبعين مليون جنيه بين يديه كل عام لتوزيعھا كما يشاء كھدايا رأس السنة
على سائر األعوان والمحاسيب ال يمثل فقط إھداراً للمال العام ،بل ھو أكثر
من ذلك ،وأشد فداحة .إن األمر ال يتعلق برئيس المؤسسة فقط فھناك رؤساء
تحرير لصحفھا ومجالتھا يتقاضون أجوراً شھرية تتجاوز المليون ،وھناك موظفون
إداريون يحصلون على أجور تقارب ھذه المبالغ .ھل يعقل ھذا الكالم فى ظل
العھد الثورى الجديد ،ولماذا يا ترى يحصل سائر الصحفيين فى األھرام ،وكذلك
العاملون اآلخرون على أجور ھزيلة إال لكونھم جزءاً من الشعب المطحون؟
لقد جرت محاولة أخيرة داخل األھرام لممارسة الضغوط لتخفيض رواتب
الرؤساء المليونية فلجأ ھؤالء إلى التحايل ،وذلك بإصدار منشور يحدد الراتب
األساسى لرئيس المؤسسة بمبلغ ستة وسبعين ألف جنيه شھرياً خالية من
الضرائب ،باإلضافة إلى سائر المخصصات التى يمكن أن تصل بإجمالى الراتب
إلى المليون ،مرة أخرى حدث نفس الشىء بالنسبة لرؤساء التحرير ولكبار
الموظفين اإلداريين.
إننى أطالب رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة ورئيس الحكومة الجديد
بوقف ھذه المھزلة وحفظ أموال الشعب المصرى من النھب المنظم واإلھدار.
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لقد طالبت مراراً من ھذا الموقع بنظام أجور عادل ينھى ھذا التمييز الذى
يمارسه النظام السياسى البائد لتفضيل أعوانه المختارين بعناية لرئاسة
مؤسسات مصر .إن ھذا النظام الفاسد لألجور ،والذى جعل الطبقة الوسطى
العاملة فى الحكومة تعانى معاناة شديدة فى أوضاعھا المعيشية ،يجب أن
ينتھى .لقد كتبت عدة مرات أقول إنه من الظلم الشديد أن يحصل أبناء الطبقة
الوسطى العاملة فى الحكومة على أجور ھزيلة ال تليق بكرامتھم وال تلبى
احتياجاتھم ،وظللت أحذر دون فائدة من انھيار وظائف الدولة الحيوية نتيجة
لھذا الظلم الفادح .إن أبناء الطبقة الوسطى العاملة فى الحكومة يشملون
أساتذة الجامعات والقضاة والصحفيين والدبلوماسيين والضباط والمھندسين
واألطباء والمدرسين واإلداريين والمحاسبين وغيرھم ،وھؤالء جميعاً يقومون
بوظائف رئيسية حاملة للدولة ،مثلھا مثل العمود الفقرى الحامل للجسد.
وبالتالى فإن حرمانھم من الحد األدنى العادل لألجر يؤدى إلى انھيار وظائف
الدولة نتيجة النھيار المعنويات واإلحساس بالظلم وانصراف البعض إلى أعمال
إضافية إلقامة حياة األسر ،وسقوط البعض فى وھدة الفساد الصغير ..لقد دأب
النظام البائد على ترديد مقولة زائفة يقول فيھا إن الموارد العامة غير قادرة
على مالحقة الزيادة السكانية ،فى حين أن الحقيقة تشير إلى نھب الثروة
العامة وقصر توزيعھا على األعوان المختارين والمحاسيب ،وحرمان الغالبية من
حقھا فى ھذه الثروة.
إننى أعتقد أن الواجبات الملحة التى يجب أن يتوالھا المجلس األعلى للقوات
المسلحة ،بالتعاون مع الحكومة الجديدة ،ھى على الوجه التالى:
أوال ً :تكوين مجلس خبراء لتصحيح ھياكل األجور الفاسدة فى جميع
مؤسسات الحكومة والمؤسسات المملوكة للشعب.
ثانياً :تكوين مجلس السترداد الثروات المنھوبة سواء فى ھيئة أجور مليونية أو
فى ھيئة أراض وقروض مدعومة وغيرھا ،مع االستفادة من تجارب الدول
األخرى فى إجراء التسويات.
ثالثاً :إعادة األمان والنظام إلى الحياة المصرية والقضاء على البلطجة
ومصادرھا.
رابعاً :وقف االحتجاجات الفئوية بتكوين مجلس للمظالم تابع للمجلس
وللحكومة معاً لتلقى شكاوى الفئات.
خامساً :إصدار قانون يطلق حرية تكوين األحزاب لتمكين الشعب من تنظيم
قواه السياسية استعداداً لالنتخابات وتشكيل ھيئة تأسيسية لوضع دستور
جديد.
سادساً :سرعة إجراء المحاكمات للمسؤولين عن قتل المتظاھرين لتمكين
الشرفاء من ضباط الشرطة من التواجد اآلمن بين الجماھير.
سابعاً :تشكيل مجلس رئاسى فى نھاية الفترة االنتقالية يكون نصفه من
أعضاء المجلس األعلى للقوات المسلحة ونصفه من شخصيات عامة موضع
إجماع مثل الدكتور البرادعى والدكتور عصام شرف إلدارة البالد وتحضيرھا
للتحول الديمقراطى لمدة سنة ونصف اعتباراً من انتھاء الشھور الستة
الراھنة.

عدد التعليقات ][٨٢

البريد المصري
تعليق mohsen

تـاريخ ٥٤:٢١ ٢٠١١/٣/١٠
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اقترح ان يطبق نظام السوفت والمطبق على مرتبات السادة النواب والمستشارين
وذوى الخبرات الخاصة فى البريد المصرى على روساء تحرير الصحف منعا للحسد ورفع
ضغط الدم عند الموظفين بالمؤسسات وھذا النظام يقوم بتحويل المرتبات والبدالت
وكافة الحوافز على حساب ھؤالء االشخاص بالبنوك دون ان يمر على ضغار الموظفين
ويريح ھؤالء المسئولين من عد الفلوس بدال من شراء آلة عد نقود لھم
أعلي الصفحة

حرام عليكم
تعليق م/جامد

تـاريخ ٥٥:٦ ٢٠١١/٣/٩

بدال من ان تطلبوا للرجل ماكينتي عد فلوس علي نفقة االھرام لعد المرتب تتركون
الرجل يضيع وقته وصحته في عد الفلوس يا حاقدين يامن ليس في قلوبكم شفقة
العقبي عندكم يكبر مرتبكم وتظلوا تعدوا فيه وحدكم عشر ساعات
أعلي الصفحة

معذور حسن شحاته
تعليق م.السيد ھندي

تـاريخ ٢٨:٥ ٢٠١١/٣/٩

يتم تخفيض راتب حسن شحاته ليصبح  110الف جنيه بدال ً من  210ألف جنيه ،فيغضب
الرجل ويندب حظه ويندد في بثورة  25يناير ،فما بالكم من راتب رئيس مؤسسة
األھرام الذي يتقاضى مليون وثالثمائةألف جنيه ،أعتقد أنه مسكين كان منتظر عالوة
يوليو القادم كي يزيد راتبه حتى يستطيع شراء كيلو لخمة" لست مخطىء فأنا متعمد
أن أكتبھا كذلك" غالبة كان ﷲ في عونھم_ وأتمنى أن تكون ھناك عدالة إجتماعية
تحقق المساواة في الحقوق والواجبات وأن ال يكون ھناك تفاوت فى المرتبات بحيث ال
يزيد أعلى راتب عن ضعف أقل راتب؟
أعلي الصفحة

الزواتب الضخمة
تعليق فخرى سليمان

تـاريخ ٥٠:٣ ٢٠١١/٣/٩

يا دكتور ابراھيم مقالك رائع ولكنى اريد ان اضيف شيئا وھو ان يكون الحد االعلى
للمرتب شامال كل االضافات بالحكومة والقطاع العام عشرين الف جنيھا ومن يدعى ان
ھذا مبلغ قليل بالنسبة لعبقرية من يتقاضون مليون جنيھا شھريا اقول له انك
منافق..ان الفرق بين اعلى مرتب فى امريكا واقل مرتب ھو  10اضعاف ..ولن اكل عن
ذكر حالتى رغم ما فى ذلك من اذالل لى اننى مھندس خريج كلية الھندسة جامعة
القاھرة عام  1960وخرجت الى المعاش عام  1996وكنت وقتھا وكيل وزارة اتقاضى
 1500جنيھا واليوم بعد  15سنة من خروجى الى المعاش اتقاضى ايضا 1500
جنيھا !!!...ھل ھذا يعقل ؟ كما اود ان اضيف شيئا مھما وھو ضرورة االلتزام بخروج
الموظف على المعاش فى سن الستين وعدم التحايل على ذلك بتشغيل المحاسيب
بعد المعاش بوظيفة ملفقة اسمھا مستشار..اذا لم يتحقق ھذان المطلبان لن تتمكن
الحكومة من تشغيل العاطلين وستزداد الھوة بين االغنياء والفقراء..علما بان ھذين
المطلبين ليس لى بھما مارب فلم يعد فى العمر بقية تسمح لجنى ثمار اى اصالح
ولكنى انظر الى اوالدى واحفادى ربما يكون حظھم احسن من حظى السىءالذى
قضيته فى عھود الظالم والظلم
أعلي الصفحة

العدل
تعليق محمد صبحي

تـاريخ ٢٣:٠ ٢٠١١/٣/٩

ﷲ يبارك في الطيبن الناھضين بفكر العدل السائد في المجتمع والحياة الكريمة لكل
الناس ومعرفة حقوقھم
أعلي الصفحة
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منكم
تعليق يحيى احمد

تـاريخ ٢:٠ ٢٠١١/٣/٩

وﷲ احنا غالبه اوى عايز اعرف الناس ده ال تشبع ارقام وفلوس وعربيات ومرجان ويقوت
مغاره على باباانتى غالبان اوى يا سعاده الوزير ايوه انا وزير غالبان قدام اناس ده منك
تصرفوا الفلوس ده على عياكمانتم وكل واحد حرامى فى البلد ده وعايزين
منكم
البلد يتصلح حال
أعلي الصفحة

صدقونى الراجل ده مظلوم
تعليق عبد القادر

تـاريخ ٥٠:٢٣ ٢٠١١/٣/٨

مليون وثالثمائةألف يعمل بيھم ايه ياكل ازاى يعيش ازاى والنبى مظلوم طيب ياللة
نكلم مفتى الجمھوريه يصدر حكم بأنه يستاھل الزكاه ياجماعه ده مسكين ينبغى
علينا اننا نعطف عليه رجائى والنبى ياجماعه حد يشوفه محتاج فلوس وال حاجه
ويبقى يتصل بيا وساعتھا سوف يجد الرقم الذى طلبته إما مشنوقا أو محروقا أو ممكن
تلحقونى من على برج إفل تعرفو ليه ألنى )ھأنتحر ..على الطالق ألنتحر(....يأخوانى
ده الھوه مسيحى وال مسلم واليھودى كذلك ھو الينتمى الى ديانه أخرى اختلقھا
الناس...يأخى الراجل ده مخلوق فضائى بس إحنا اللى مش واخدين بالنا من كده
أعلي الصفحة

البد 000من تصحيح األوضاع
تعليق قطب محمد عميرة منية المرشد/مطوبس

تـاريخ ٣٥:٢٣ ٢٠١١/٣/٨

انه اليسعني فى ھذاالتوقيت بالذات اال أن أقول حسبي ﷲ ونعم الوكيل لماذا ألننى
مواطن شريف ال أستطيع ذكركل ھذه األرقام المليونيةالتى نسمعھافى
ايامنااألخيرةياسادةياكرام االنسان فينالوجاءله 5ج عالوةتشجيعيةمثالأوترقية زمالؤه
بيتظلموامنه وبيشتكوه الى الجھات العلياالجھازالمركزى /الشئون القانونية/
الرقابةاالدارية/النيابةاالدارية00وخالفه أنابأتكلم والمؤاخذةبالعاميةيعنى الدنياكلھا بتتكلم
عليه ليه ألن الواحدمثلناكتيرعليه كماقلت سابقا5ج أماھذه األرقام التى نسمعھا فى
ھذه األيام بأن أحدالمسئولين راتبه الشھرى بالماليين طيب أناموظف بتاع ماليات
االدارة اللي أنابأعمل المرتبات فيھا التأخذفي العام كله مليون واحدطيب الواحدمن
الناس دى اللى راتب الواحدماليين أوحتى مليون واحد يااخوانى بيعدالفلوس دى ازاى
من ھنا الأطالب المسئولين الحاليين اال بشىءوﷲ مش طلب صعب والحاجة انما
طلبى بسيطوھوالبد000من تصحيح األوضاع
أعلي الصفحة

معلومة صحيحة وﷲ العظيم
تعليق دكتور تحسبن

تـاريخ ٦:٢٣ ٢٠١١/٣/٨

فى ايام عبد الناصر كان فيه قانون ينص على ان اقصى مرتب خمسة االف جنيه ومرتب
الرجل لم يصل لھذا المبلغ حسبما نشر من قبل فى جريدتكم الغراء  .لزم التنويه
والتذكير
أعلي الصفحة

لوكنت مكانه
تعليق عبدالسالم

تـاريخ ٣٣:٢٢ ٢٠١١/٣/٨

لوكنت مكان مندوب الصرف لجريدة االھرام لطلبت نقلي الى مصلحة حكومية حيث
سيكون عدالفلوس ھناك ايسر بكثير  .الى مندوب الصرف .س -كم يوما يستغرق عد
مرتبه؟ س-كم صرافا يعمل فى العد؟ س -كم حقيبة تسع للمبلغ؟ س-س-س--س-
س-سسسس----س الى  ........ليس لك اال ما اكلت فافنيت اولبست فابليت
اوتصدقت فابقيت
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أعلي الصفحة

الصحف القو مية
تعليق عالءكحيل\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

٢٠١١/٣/٨
تـاريخ
٤٧:٢١

لو الناس امتنعة عن شراء الصحف التى تغالى فى مرتبات رؤساء تحريرھا لمدة يومين
متتاليين كل اسبوع ستشحة
أعلي الصفحة

ميراث
تعليق ھاشم سعد

تـاريخ ١٧:٢١ ٢٠١١/٣/٨

 %1.5من دخل مبيعات المؤسسة بصفته رئيس التحرير  %1.5 ،من إعالنات
المؤسسة بصفته رئيس التحرير  %1.5 ،من مبتعات المؤسسة بصفته رئيس مجلس
اإلدارة  %1.5 ،من إعالنات المؤسسة بصفته رئيس مجلس اإلدارة .يعنى بالبلدى %6
كل يوم من دخل المؤسسة لنفر واحد بس ده غير المرتب طبعا وده كان نصيب المعلم
إبراھيم نافع ولما جه األزلح سرايا اللى عمره ما عاش فر ثرايا ورثه ومحدش يلومه
فالميراث حق شرعى يا جماعة وﷲ الموفق
أعلي الصفحة

استقيلوا لو كان عندكم !!! ...
تعليق ابو السيد

تـاريخ ١١:٢١ ٢٠١١/٣/٨

ارجو من كتاب السلطة السابقة المنافقين) ان كان عندھم احساس(تقديم استقالتھم
من انفسھم النھم ان لم يفعلوا ذلك سوف يذھب الشعب و يخلعھم كما خلع رئيسھم
و امن الدولة من قبل و سوف نخلع كل الفاسدين و نطھر البلد من الفاسدين
أعلي الصفحة

uعصابه يا بابا
تعليق مدحت مصطفى مصطفى

تـاريخ ٤:٢١ ٢٠١١/٣/٨

كل ما قيل سابقا جميل جدا وياريت كل ما جاء فى المقال يطبق الن الشركات القطاع
العام كانت عزب للحكومه السابقه و نبص على شركات المقاوالت التى كانت تبنى و
تشيد لعلى القوم السابقين وخصوصا شركه مقاوالت كبرى  55عاما فى البناء
أعلي الصفحة

سليملى على الصحافة
تعليق استاذ دكتور بالجامعة

تـاريخ ١٩:٢٠ ٢٠١١/٣/٨

دكتوراة فى التكنولوجيا الحيوية والھندسة الوراثية من المانيا الغربية سنة  1986بعد
بعثة دكتوراة دفعت الدولة فيھا دم قلبھا  ..استاذ دكتور من  14سنة  ...مرتبى بالتمام
والكمال  3700جنية  ...وسلميلى على الصحافة
أعلي الصفحة

دى عصابه يا بابا
تعليق مدحت مصطفى مصطفى

تـاريخ ٥٨:١٩ ٢٠١١/٣/٨
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الصيغه السابقه و المعانى الداخليه للمقال المتقنه الھادفه.جميع رؤساء مجالس
االدارات و الوزرات كانت تنعم فى فساد ظنا منھم أنھم خالدون لنھايه .من ضمن ھذا
الفساد داخل شركه المقاولون العرب تلك الشركه كانت تخدم رؤساء الحكومه السابقه
و تخدم أنفسھم أيضا من مال الشركه و خامات الشركه أيضا كانت تخدم فلل التجمع
الخامس تخيل سيادتكم بأن العامل يحصل على مبلغ  1000جنيه أرباح الشركه فى
العام فى حين مجالس االداره تحصل على  75000الف جنيه حد أدنى نھيك عن الراتب
الشھرى  .وبدالت السفر و بدل تمثيل و بدل غذاء و بدل أنتقال و بدل .........نحن أالن
فى محاربه للفساد داخل الشركه متمنيا من ﷲ التوفيق للجميع
أعلي الصفحة

مرتبى  400جنيه يا عمده
تعليق أيمن ]من شباب مصر الغالبة[

تـاريخ ٤٦:١٩ ٢٠١١/٣/٨

ما اكثر صحفنا القومية التى كانت صوت ْا لنظام ظالم فاسد ،وسوط ْا لكل صالح حر،تأكل
من قوتنا وتنام فى احضان النظام.لم يدرك الرئيس السابق واعوانه قيمة مصر فافقدھا
قيمتھا ومكانتھا ،وبالمثل سارت ابواقه على نھجه فلم يدركوا قيمة الكلمة التى قد
تھدم امة او تبنيھا تحركھا أو تكبلھا فاصبحت الكلمة بال معنى بوق ْا للناھبين وسوط ْا
للمنھوبين .كل شىء خصخصه النظام السابق اال ھى بقيت صحف ْا قومية لكنھا والكل
كان يعلم كانت خاصة  ،قومية كى تأكل من قوت مصر خاصة تعبر عما يھواه سجانيھا.
مرتبى  400جنيه وانا خريج جامعى اخرج من بيتى قبل شروق الشمس وأعود بعد
غروبھا كى احصل على ھذا المرتب ولم اقصر فى عملى ولم امد يدى بالسؤال او لما
ليس من حقى ،ولم ولن استغل ظروف بلدى فى احتجاجات او غيرھا  ،وكل ما اتمناه
ان تعبر مصر ھذه المرحلة.وان ال تعود كما كانت بلد العمدة ووالده والست مراته.
أعلي الصفحة

منھوبين الى متى
تعليق احمد سلطان

تـاريخ ٣٢:١٩ ٢٠١١/٣/٨

الصحف دى الزم تباع مع ترك جريده واحده ھى االھرام النھا بتكسب كويس جدا مع
تقليص المرتبات فيھا بشكل يقضى على النھب اللى حاصل
أعلي الصفحة

مرتيات روساء اللصخف
تعليق د حسنسي عبداللطيف

تـاريخ ٢٧:١٩ ٢٠١١/٣/٨

موضوع ھام جدا واشكر كاتب المقال المة يمس غالبية الناس لية استاذ الجامعى يروح
السعودية ويرضي بالمعاملة الغير الئقة وياخد سعة او  8اضعاف المرتب اللي بيخ و في
مصر وھو ھو االستاذ وھي ھيه المادة اللي يدرسھا حرام عليھم بجد السكرتيرة بتاع
وزير سايق كانت تتقاضي مرتب  120الف في الشھر اما الميونية فھم كثيرون رجاء
رجاء وضع حد ادني واعلي لالجور لجمبع الفئات اما استاذ علي المعاش ضيعت عمري
للعلم واھية الفايدة مش عارف اغير العربية اللي عمرھا جاوز  30عام اما اللي بيركبة
المرسيدس ؟؟؟؟؟ ربنا معانا
أعلي الصفحة

مرتبات االھرام
تعليق ahmed s

تـاريخ ٢٥:١٩ ٢٠١١/٣/٨

الصحف دى الزم تباع مع ترك جريده واحده ھى االھرام النھا بتكسب كويس جدا مع
تقليص المرتبات فيھا بشكل يقضى على النھب اللى حاصل
أعلي الصفحة
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المجتمع السليم
تـاريخ ٤٦:١٨ ٢٠١١/٣/٨

تعليق محمد شبراوى السيد

مع احترامى لجميع التعليقات احنا محتاجين اھم من القوانين محتاجين مجتمع يفھم
اول حاجة ماعلية اوال ثم ما مالة ثانيا اھم شئ عملة ھتلر مع كل مساوءة والخراب
اللى عملة فى قتة قال كلمة مھمة جدا قال قبل ما ابنى وطن الزم ابنى مواطن يقدر
يحافظ على الوطن مين اللى عمل الثورة  %10من الشعب المصرى ناس لھم كل
االحترام ولشھداء الثورة الجنة ان شاء ﷲ ولكن تعالو نشوف ان  %90من شعب عايش
على دم بعضة وخد الثورة سلم علشان يتاجر بدم االبرياء ثانيا احنا محتاجين عدة
قوانين اھمھا قانون البلطجة اللى اتلغى وقانون للعمل الموحد ألن القطاع الخاص
مالوش دعوة بأى قانون وقانون محاسبة الرئيس والوزراء وشكرا
أعلي الصفحة

رد المظالم
تعليق عصام

تـاريخ ٣١:١٨ ٢٠١١/٣/٨

البد من رد المظالم الناس دي ظلمة مش عارف بيكتبوا عن الشرف واالمانة ويستحلوا
ھذة االموال لية ھما احسن من اني خريج اوطبيب او مھندس مش القي عمل دول
ناس بمائة وجة
أعلي الصفحة

انا اشتغل بداله بعشرة االف فقط
تعليق كمبل

تـاريخ ٥٧:١٧ ٢٠١١/٣/٨

أنا استاذ جامعي مرتبي  3000جنيه باعيش بھم واشتري كتب ومالبس اقابل بھا
الطلبة كل مواھب رئيس التحرير تنحصر في كتابة صفحة عبقرية كل اسبوع تعجب
المعارضة والحكومة في نفس الوقت وانا مستعد لھذا نظير عشرة االف جنيه فقط
وسوف اخصص منھم الف جنيه لكفالة يتيم
أعلي الصفحة

كفاية حرام
تعليق د محمد أحمد عوض البربري

تـاريخ ٤٢:١٧ ٢٠١١/٣/٨

أين ھاني ھالل يسمع ويرى وزير الغبرة نحن اساتذة الجامعات فقراءفي دولة الثراء
على قلة من النفعاءوسحرة القيادة المباركية عھد جميل فينك ياھالل خليتھا مه مبارك
ظالم
أعلي الصفحة

نظام االجور الفاسد
تعليق hesham

تـاريخ ٤٢:١٧ ٢٠١١/٣/٨

البد البد ان يتم وضع حد ادنى و حد اقصى لالجور على مستوى الدولة كلھا و اليوجد
مايسمى بنوك أو شركات بترول او أسمدةو او كھرباء ما ھذا العبث المسئول عنة
النظام السابق الفاسد اللة يلعنة ھو السبب فى الفروق الطبقية الت حدثت فى
المجتمع اليوجد مثل ھذا التفاوت فى اى بلد موظف راتبة 1000- 7000جنية و موظف
اخر  800جنية وبيكونوا نفس المؤھل ؟؟؟ وغلق باب البدالت و غيرة لاللتفاف و التحايل
البد من وضع نظام جديد لالجور واال ستعاد نفس مشكلة الرشاوى و االختالسات اتوقع
خيرا باذن اللة على يد الحكومة النظيفة الجديدة مع االخذ فى االعتبار ان الكالم دة
مش حيعجب السادة اصحاب المرتبات العالية و اللى اتعودوا عليھا .
أعلي الصفحة

] األولى [ ] السابق [ ] ] [٤] [٣] [٢] [١التالى [ ] األخير [
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االسم :
البريد
االلكتروني :
موضوع
التعليق :
التعليق :

أضف التعليق

.

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة المصرى اليوم
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة المصرى اليوم
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