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ربية الجديد الّسيد محمد علي البوغديري 
ّ
وتي بحضور  ،الت

ّ
طارات إخلفا للّسيد فتحي سال

 .الوزارة



 
 

لثقة التي أعرب الّسيد محمد علي البوغديري عن اعتزازه با ،وفي كلمة ألقاها باملناسبة

وضعها رئيس الجمهورية في شخصه، وعن عزمه العمل في كنف الجدية واالحترام ملا فيه خير 

ربوّية والوطن
ّ
وتي معتبرا إياه قامة علمية . املنظومة الت

ّ
وشكر العمل الجاد للسيد فتحي سال

رغم كل في الدولة وثّمن مجهودات كافة العاملين في القطاع التربوي إلنجاح املسار التربوي 

وشدد على أن صمود الدولة واملحافظة عليها كان بفضل  .الصعوبات التي يمر بها القطاع

بها،  لى كل أبنائها في فترة االنتقال الديمقراطي التي نمّر إوأن تونس تحتاج  اإلدارة التونسية

 .الصعوبات لى مرحلة االستقرار التام بعد تجاوز كّل إوأن تونس ستتجه 

ه سيواص
ّ
د أن

ّ
ل العمل في إطار تكريس مبدأ استمرارية الدولة وأّن قيادته للوزارة في وأك

شاور مع مختلف الفاعلين في القطاع التربوي إلنجاح 
ّ
الفترة القادمة ستكون بالت

وأضاف أنه سيعمل مع جميع األطراف إلدارة امللفات معتبرا  .االستحقاقات التربوية القادمة

  كّل  أّن 
 
 .فض بالحواراإلشكاليات ت

 
ّ
لى الشروع في إالتربويين واألطراف االجتماعية  ه سيدعو جميع الفاعلينوأكد الوزير أن

صالحات املنشودة للمدرسة التونسية، مؤكدا أنه سيعّول على جميع الخبرات التي تحقيق اإل 

شكاالت س ي لبناء مستقبل تونس ولتجاوز اإل تزخر بها الوزارة والتي اعتبرها الضامن األسا

 .طروحةوالصعوبات امل

  ،ومن جهته
ّ
وتي أن

ّ
ربية السابق الّسيد فتحي سال

ّ
ه على ثقة بأن الوزارة أفاد وزير الت

ستواصل تنفيذ مشاريعها بقيادة الّسيد محمد علي البوغديري إلنجاح االستحقاقات 

القادمة، كما أثنى على مختلف إطارات الوزارة والعاملين فيها وثّمن فيهم روحهم الوطنية 

اها على رأس الوزارة الية وتفانيهم في العمل التي ملسها فيهم خالل الفترة التي قضّ وكفاءتهم الع

ه.جاح والتوفيق لخلفى في األخير النّ وتمنّ 



 
 



 
 

 


