
 

 

 

 بيان

 

 

 

اس مترارا يف هنج س ياس هتا امؼدائية ضد اجلامؼة اموظنية نوتؼومي امتوجو ادلميلراظي ، أ كدمت       

كوى املمع اميوم ابمؼيون ػىل منع املناضالت و املناضوني من غلد مجع ػام ثنظميي متجديد املكتب 

كوميي مبدرسة يوسف بن اتشفني ، و بدل ثلدمي مربرات املنع أ و حىت تزويدان مبنع نتايب كصد  الإ

املتابؼة املضائية ، أ كدم ابشا مدينة امؼيون و ػديد رجال ال من بزي مدين ػىل سب و ش مت 

و يف . املناضوني بأ مفاظ انبية ثمن غن هراىية دفينة لإظاران امؼتيد  اذلي ليساوم يف مبادئو امنضامية 

اموكت اذلي اكن مناضوو الإظار يؼربون غن اس تغراهبم و معامبهتم بكشف أ س باب املنع ، ابدر 

امباشا املذهور و أ شخاص بزي مدين ابلغتداء اجلسدي ػىل املناضوني مع الاس مترار يف امتوفغ 

ىل امسجل احلافل ملوى املمع يف مقع مناضالثنا و مناضوينا       . ابمالكم امسويق  لك ىذا ينضاف اإ

و امتضييق ػوهيم يف ػديد احملعات اكن أ خرىا املنع و املمع املشؤوم اذلي ثؼرضنا هل صبيحة فاحت 

.  أ مام ملر ال اكدميية اجليوية نورتبية و امتكوين ابمؼيون 2022ماي 

كوميي ماييل          : وػويو يسجل املكتب الإ

كوميي نوجامؼة اموظنية نوتؼومي امتوجو ادلميلراظي  ابمؼيون           ثضامنو امالمرشوط مع اماكثب الإ

.  ـ يف ماثؼرض هل من ثؼنيف مبارش سؼيد أ زريكـ 

 FNEالجامعة الوطنية للتعليم 

Fédération Nationale de l’Enseignement , FNE 

 -  العيون –المكتب اإلقليمي 

    اس مترار امتضييق امبومييس ػىل اجلامؼة اموظنية نوتؼومي امتوجو 

.ادلميلراظي ابمؼيون و منؼيا من جتديد مكتهبا الإكوميي  

 2022ش تنرب  11:   امؼيون يف 

 



ظاران من حلو يف امتنظمي و امتجديد       . استناكره امشديد منع اإ

داهتو اس مترار مسوسل املمع يف حق مناضالثنا و مناضوينا و امتضييق ػوهيم      ىن يف لك /  اإ

 .احملعات امنضامية املرشوػة 

 جشبو و امتؼاضو من امسووك امؼدايئ مباشا مدينة امؼيون و من رافلو من بؼض ال شخاص      

. ابمزي املدين اذلي يتوفغ بلاموس من امالكم امسويق املنحط يف حق املناضالت و املناضوني 

.   متسكو حبلنا املرشوع يف امتنظمي و ممارسة حلو يف امؼمل امنلايب املرشوع دون ثضييق     

ظارمه امؼتيد نوجامؼة            وثأ سيسا ػىل ماس بق ، هنيب مبناضالثنا و مناضوينا اهمتسم ابإ

اموظنية نوتؼومي امتوجو ادلميلراظي و الاس تؼداد ملادم احملعات دفاػا غن احلرايت و احللوق امنلابية 

. و غن املوفات املرشوػة منساء و رجال امتؼومي 

  

 

 
كوميي امؼيون  املكتب الإ

 


