
 

 

إطالق اسم الشهيد شكرى بلعيد على املدرسة اإلعدادية نهج 
 سكيكدة جببل جلود
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على المدرسة  شهيد شكرى بلعيد ال  تم صباح اليوم السبت اطالق اسم 

 .جبل جلود بالضاحية الجنوبية للعاصمةعدادية نهج سكيكدة بمدينة اإل

شرافه على موكب إلدى  ناجي جلول  ن وزير التربية وبي  

هذه  الهدف من اطالق اسم الشهيد شكرى بلعيد على  أن   بالمناسبة  انتظم 

فضاء للتربية على  يتمثل في جعل المدارس  المدرسة التي زاول فيها تعليمه 

 الشهيد شكرى بلعيد  ن إقائال    لإلبداعرض ومراكز هذه األ الوطنية وحب  



 
 

مبدعا ذو و ألرضهنسانا عاشقا إنفس الوقت  ا وفي ا وطني  كان مناضال ثوري  

  .ي للحياةيغن   انا حس مرهف وفن  

 حب   غرس ثقافة  ن  أن ينتصر في تونس وأيمكن  الاإلرهاب  د أن وأك  

لى إوالمربين   ولياء األ داعيا الوطن لدى االطفال هي أفضل طريق لمحاربته 

 .اإلرهاب الميذ ضد  تحصين الت  

لى إ المدارس االبتدائية  بإحدىنت مؤخرا ن وزارة التربية تفط  أوكشف 

 صال بولي  ه باالت  أن  نا مبي   الميذ عن الجهاد ة زمالئها من الت  لى بقي  إتحدث تلميذة 

لى عدد من المواقع إابنتها  والدتها أقرت بأنها الحظت دخول  أمرها أن  

ارسال طبيب نفساني  وقد تم   .منشوراتهملى إة وباستماعها فحات الجهادي  والص  

لول مضيفا ان الوزارة ستتولى توفير ج  حسب ما أكده  لالحاطة بهذه التلميذة 

له هذه المواقع من ولياء الى ما تمث  المدارس وتنبيه األأخصائيين نفسانيين بكافة 

 .هم على مراقبتهم باستمرارعلى أبنائهم وحث   مخاطر

وأكد وزير التربية انه سيتم اطالق حملة لمحاربة االرهاب 

رتكز بالخصوص على نشر بجميع المدارس والمعاهد ت المتطرف  والفكر 

خالل  الميذ الفنون ونبذ العنف منوعلى تعليم الت   الحياة  سامح وحب  الت    ثقافة 

 .سم وغيرهاينما والر  تدعيم نوادى المسرح والشعر والس  

في  نهإقال عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد شكرى بلعيد  ومن حانبه 

مدرسة  ي ما بعدالمدرسة التي كانت مدرسة ابتدائية وصارت ف هذه 

السبعينات وتميز  نهل شكرى بلعيد من معين العلم وذلك في بداية  عدادية إ

حدى المراتب الثالث إل على طيلة سنوات دراسته بها فكان دائما يتحص  

 .ولىاأل

رس منذ الوهلة الذاكرة ويحفظ الد   ي  شكرى كان قو  ن  أوأضاف 

تى محفظته حيث يعود أحيانا وكان دائما يضيع أدواته المدرسية وح ولى األ

المنطقة ،مشيرا   لى البيت بدونها خاصة بعد لعب الكرة مع أقرانه في بطحاء إ



 
 

ميه كانوا يستغربون بعض معل   ا في نفس الوقت وأن  سا ومشاكلى أنه كان ذكي  إ

 .اساتهلكتبه وكر    ضاعته إروس رغم قدرته على حفظ الد  

 وات: المصدر
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