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 الوطنية األمانة

 بيان  

األفعــا    خانـــ     املدرســة العموميــة  اجلزائريــة ة األخنــة األن ردوــة مــ  ر خ          شــهد  

ــا  الن ــر خ ا ــرخرا     ة خجه ــدي   خم ــة امل عا  ــ  ينم ــد ا م ألفكــارالص حــا بأل  األ ــدا  األنــ  ر ب

ريـــا خان هـــا  بـــا عرا  عوـــع عـــر  فـــديو ملعومـــة     هـــدر ة بدايـــة   ب ســـريبا  البكالو

..يـــ  اـــكا ختاح  ي ـــا  باألنطـــا   الـــوار ر  ة ي ـــث اجليـــ  ال ـــان     امـــا نخمســـاراا املهـــ   

ــرخي  مل ــااي        عــار   مــإ خ ختوينيــة   مــا  د صــائية لوجميــإ دحــدار  ي كــاب   مســبقة   خ 

 ... ا طرا خاملؤسف غك ها بعض ...املسو   ي   خخ در الشعث اجلزائري 

ــ ــا إن اجلميــإ   خن اســ  نا  يعوــ  خرغــ  الع ــرا   ف مــا ي عوــل بالعمويــة  الربويــة   يــ بــ ن  يقين

ــة   خ ــانون   ال عويمي ــ  الق ــ     جيــث ان يســ مد م ــة ر  ــة الوطني ــوجيه  لوربي الصــا رة  08/04ال 

ــ    23/01/2008 ــكي يع  ــا      ال ــة خمبا ئه ــا  الربي ــ  غاي ــيا ل ه ــا يساس ــية خمرجع ــية يرض األساس

ــا  ــة ة   وــ   يحتــد  ،يم ــة  خر املدرس ــية املطبق ــا األساس ــة   كام ــها ، خ خر اوموع ف مرا و

شــكا   خيحــنافه  ة يي يــة  ن ــي  ال مــدر      يلربويــة خمســ  دم   طاعهــا    وــف    ا

ــانوي          ــ  خال ـ ــ ي  األساسـ ــ ويا ا  اال نوـ ــف مسـ ــع   وـ ــال عوي  عوـ ــ  بـ ــة ال ك ـ خمنهجيـ

 باإلضافة  اىل  خر املؤسسا  اخلاحة خ اإلرشا  الربوي خ عوي  الكبار.

ــا   ــه في ــا  ش ــا    خ مم ــوب  ديع ــا  الي ــاعي   ينن ــريا  اج م ــاعو   خش ــة   ي  ــا اجاج دىل ة يم

ــواص الصــداما  خاخلــ     العموميــةجتنيــث  املدرســة  ــة ,دلوجيــةاألييــ  ين ــا ال ر  ــرح  يبنا ن خ 

ــا       ــك  ال جاتب ــ  ا ــدر ع ــة بعي ــوا  اا ئ ــون ة اج ــك   يدرس ــا   ال  مي ــو     م ــص  ع ــة ال اإلع مي

 بالورر عوع مس قبوه  .

ــا ..  ــة نــ. ي ــر..  ن ام ــة العمومي ــدعو خألن املدرس ــ     ن ــد م ــة دىل مزي ــا  الربي ــا ة نقاب دنوانن

مراجعـــة نارر  الربيـــة   دىل   نجـــث العمـــ  ا ن ـــرا ي   خ   خاجيطـــة خاجـــكر  ،يمـــا نـــدعو    

ــة      ــ قب  املدرس ــع مس ــوبا عو ــنعكا س ــص   ــدعو  ،ال صــرتا  ال ــا ن ــإ يم ــة  دىل اجلمي مراجع

ــا   غويــث مصــون خ ه مــوا   ــا اب  يســا ك نا  خمعومين ــك م ــع يشــرفالكــراب اــ  مــ   ة ال  مي ون عو

 ..املدرسة الواعدر ا   األم  املن  رخ، .مس قب  اجلزائر مراون بنجا ه  ألن لنجا ،ا   وظ
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