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   تردد فى اآلونة األخیرة بعض المعلومات المغلوطة عن اتحاد اإلذاعة
 والتلیفزیون في وسائل اإلعالم المختلفة وبناء علیه

 أوال : نود ان نؤكد أننا لسنا في خصومة مع أى مؤسسة من مؤسسات الدولة
 المصریة ونكن لهم كل االحترام والتقدیر .

 ثانیًا : اتحاد اإلذاعة والتلیفزیون مؤسسة قویة وتستطیع الرد على كل من
 یتجاوز فى حقها ولكننا نربأ بأنفسنا من الدخول في صراعات ومالسنات –

 لیس ضعفًا وال تهاونًا - ولكن حرصًا على مصلحة وطننا العزیز وإعالء لقیم
 المهنیة والموضوعیة .



 ثالثا : نرحب بالنقد البناء ونقبله بصدر رحب ونرفض التجاوز والتطاول .
 اتحاد اإلذاعة والتلیفزیون مؤسسة مصریة أصابها ما أصاب كافة مؤسسات
 الدولة من هزات عنیفة في السنوات الخمس الماضیة ونحاول اإلصالح شیئًا

 فشیئًا سواء من الناحیة اإلداریة والبرامجیة .
 یا سادة أعطونا طاقة إیجابیة لنستطیع أن ننهض و نطور ونغیر وكفانا تالسنًا

 وخالفًا ال تنصبوا أنفسكم قضاة وجالدین دون أن تعرفوا الحقیقة .
 وفى النهایة ال یسعنا إال أن نقول " ربنا أفتح بیننا وبین قومنا بالحق وأنت خیر

 الفاتحین" ونختم بقول الشاعر العربي : متى یبلغ البنیان یوما تمامه إذا كنت
 تبني وغیرك یهدم

 

 البیان التفصیلي
 

 ابراهیم العراقي : - لدینا 34 ألف موظف فقط ولدینا عشرات القنوات
  واإلذاعات ومراكز اإلرسال وُما یصرف لنا لیس أجور فقط

 - االتحاد هو إعالم الدولة وهیئة تعمل من أجل أهداف قومیة ولیس فقط للربح
 والخسارة

 أكد إبراهیم العراقي وكیل أول وزارة اإلعالم القائم بأعمال رئیس مجلس أمناء
 اتحاد اإلذاعة والتلیفزیون أن إجمالي أعداد العاملین باالتحاد یبلغ 34 ألف

 برامجیًا وفنیًا وإداریًا وعامًال فى جمیع قطاعات االتحاد .

 جاء ذلك ردًا على ما ُیثار حول أعداد العاملین باالتحاد باإلضافة إلى الموقف
 المالي لالتحاد ، حیث أضاف العراقي أنه یجب مراعاة أن االتحاد یضم قطاعات
 مختلفة وشركات تابعة له ومراكز إرسال یبلغ عددها 184 مركز على مستوى



 الجمهوریة یعمل بها مهندسین وفنیین وإداریین وأفراد أمن ، وأن هذا العدد
 ینخفض سنویًا وتدریجیًا بخروج المئات من العاملین على المعاش .

 وأشار العراقي إلى أنه رغم أن االتحاد هو إعالم الدولة وهیئة تعمل من أجل
 أهداف قومیة ولیس فقط للربح والخسارة فإن المخصص المالي لالتحاد شهریا

 مبلغ 220 ملیون جنیه یتضمن األجور وتكالیف اإلنتاج وإصالح وصیانة
 المعدات وتطویر االستدیوهات ، مؤكدًا أن ما یتم صرفه على تكالیف الخدمة

 اإلعالمیة وصل إلى 48 ملیار جنیه حتى اآلن ، فى حین أن المخصص الفعلي
 فى الموازنة ال یتعدى 12 ملیار جنیه مما یعني أن مستحقات ماسبیرو لدى

 الجهات الحكومیة المختلفة تصل إلى 35 ملیار جنیه مقابل الخدمة اإلعالمیة
 المؤداة .

 وأكد العراقي أنه رغم كل التحدیات التي یواجهها اتحاد اإلذاعة والتلیفزیون فإن
 أبناءه حریصون على تحقیق النجاح ببذل المزید من الجهد والعمل وسوف تثبت

 األیام القادمة ذلك .
 

 


