
 

 

 

 
 
 
 
 

فرعية أوالد وهاب التابعة لمجموعة  ا تهمصوربعض مواقع التواصل االجتماعي والجرائد اإللكترونية مؤخرا ت لتداو 

مجموعة من التالميذ مصطفين بساحة المؤسسة، ثم عند  تظهرسليمان، إقليم بن (جماعة الزيايدة)مدارس ثالثاء الزيايدة 

إظهار هذه الوحدة المدرسية في وضعية هو صور الغرض من نشر هذه الوحيث أن  ولوجهم ألحد الحجرات الدراسية.

 تتقدم  بالتوضيح التالي: والوطني  للرأي العام المحليتنوير ا حرصا منها على  المديرية اإلقليميةفإن ، كارثية

يفي من البناء المفكك ظوسكن وحجرات دراسية  أربعتتكون من بالموضوع أن الوحدة المدرسية المعنية  ❖

 ؛إلى مرافق صحية وسور باإلضافة

 أن الوضعية الحالية للوحدة المدرسية تعتبر عادية ومالئمة الستقبال و تمدرس التالميذ؛ ❖

األوحال التي تعاني منها الوحدة المدرسية، فإن األمر ناجم عن تأثير التساقطات المطرية أن ما أثير بخصوص  ❖

المعروفة بتأثرها بالتساقطات بها وهي تربة "التيرس" األخيرة التي عرفتها المنطقة وطبيعة التربة السائدة 

  المطرية و تحولها إلى أوحال.

صباغة  تنهجها الوزارة واألكاديمية، تمثلت فيالتأهيل التي  عمليةأن الوحدة المدرسية استفادت مؤخرا من  ❖

 واألبواب؛ النوافذوإصالح  إسمنتيةجميع المرافق وتجهيز ساحتها بممرات 

هلت لكن تم تخريبها من قبل الغرباء علما أن الصحية التي شيدت من قبل السلطات اإلقليمية أأن المرافق  ❖

 ؛المنطقة غير مرتبطة بشكبة الماء الصالح للشرب 

فدت لجن إلى عين ووبالرغم من هذه الوضعية، فإن المديرية اإلقليمية تعاملت إيجابا مع واقعة نشر هذه الصور، حيث أ

. وتبين لها أن ظروف تمدرس األطفال عادية جدا باستثناء المرافق الصحية حقيقة األمروف على المكان من أجل الوق

مع وتعاون تأهيله بتنسيق  الذي تمالخاص باإلناث ناح االحتفاظ بالجمع  ةباشرت بشأنها اإلصالحات الضروريالتي 

ضمن  هقد تم إدراج، فلمدرسية من التأهيلحاجيات الوحدة اما تبقى من إلى أن كما تجدر اإلشارة  السلطات المحلية.

  ؛2018برسم ميزانية تأهيل المؤسسات التعليمية المادي للمديرية اإلقليمية ل رنامجالب

استغلت فيها التي ه وعملية التشهير هاتإن المديرية اإلقليمية إذ تتقدم بهذا التوضيح تؤكد للرأي العام أن ختاما فو   

اإليجابي لمختلف النبيلة  للتواصل المثمر وبعيدة عن األهداف تعتبر مغرضة ومجانبة للواقع والتالميذ براءة التلميذات و

 الشركاء والمتدخلين مع مصالح المديرية اإلقليمية من أجل االنخراط الفعلي إليجاد الحلول اآلنية  لتجويد الفضاءات

 المدرسية والرفع من المردودية التربوية. 
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