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  ة املطالب ال تعني الت  عي  مشرو 

 
  .الميذ دون أكل وإقامةف عن العمل وترك الت  وق

 تطبيق تأخير  
 
  .إقامة دون  الميذالت   لترك يشر ع ال فاقيةات

 
 
ل رئيس الحكومة هشام مش  فيفري  2ظهر اليوم الثالثاء  ،يش يفي زيارة غير معلنة، تحو 

 ب  مصحو  ،ملعهد ابن سينا بمنزل بورقيبة من والية بنزرت ،2021
 
سالوتي، حي ربية فتا بوزير الت

لع عن قرب على ظروف إقامة الت  
 
ضراب مسؤولي ديوان إالميذ في ظل  تواصل حيث اط

  .2021جانفي  25اخليين منذ يوم االثنين ن الد  يين العام  مة والقي  الخدمات املدرسي  

 



 

أن ال  تبراعوعاين رئيس الحكومة غياب املسؤولين القائمين على املبيت وغلق املطعم، م  

 لميذ في توفير ظروف دراسةالت   مطلب مهما كان نوعه قد يرتقي أو يفوق حق   ة ألي  مشروعي  

  ة وأن  قامة الئقة خاص  إو 
 
  .خل املحدودقيمين باملبيت من أصحاب العائالت ذات الد  امل

 
 
 الد   يش ي بأن  وتابع هشام مش

 
ر االعتمادات واإلطولة تستثمر في قطاع الت

 
ار ربية وتوف

حا أن     البشري موض 
 
  .الميذ دون إقامةفاقية ال يشر ع لترك الت  تأخير تطبيق ات

 
 
 يات الت  وأصغى رئيس الحكومة لتشك

 
قيمات نتيجة تواصل غلق املبيت لميذات امل

 
 
عث ن رئيس الحكومة ببرورية حيث أذ  جهيزات الض  زرية وغياب الت  واملطعم وظروف اإلقامة امل

 .شة عمالقةالميذ وبعث نادي سينما مع توفير شاة للت  ترفيهي   نواد

  عالمي أن  إوأبرز رئيس الحكومة في تصريح 
 
راسة د  الع على ظروف الزيارة اليوم تأتي لالط

لى توفير إا القائمين على املبيت ة بالغير الئقة داعي  ا الوضعي  الميذ باملعهد واصف  وإقامة الت  

 ا دور الد  ستذكر  رورية من أكل وإقامة م  الخدمات الض  
 
  .جاهولة املتواصل في هذا االت

 وا
 
انقطاع القائمين على املبيت عن العمل بطريقة خارجة عن  يش ي أن  عتبر هشام مش

راسة ي الد  لميذ فالت   ة ترتقي إلى حق  ة غير مقبول وتابع قائال: " ال مشروعي  األطر القانوني   كل  

 
 
 واإلقامة واملطعم ال

 
 للعمل، م  ولة"  داعي  رته الد  ذي وف

 
را عا القائمين على املبيت لاللتحاق حاال ب 

 عداده لالستماع ملطالبهم م  عن است
 
ة را للوضعي  نظ ،اتلبية هذه املطالب يكون تدريجي   دا أن  ؤك

 االقتصادي  
 
  برزا أن  م   ،طر للحوارة املعلومة للجميع وذلك داخل أ

 
اد حالحوار متواصل مع االت

 الت   العام  
 
را بعقد الجلسة م   ،غل في إطار شراكة فاعلةونس ي للش

 
في األيام القادمة  5زائد  5ذك

 .اتامللف   ملعالجة هذه

 رئاسة الحكومة .

  
 
 صالمصالح االعالم واالت

  



 

 



 



 



 

 


