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السادة املحترمونالسادة املحترمون
رؤساء التحريررؤساء التحرير

ووالصحفيات والصحفيينالصحفيات والصحفيين

الكشافة التونسية تعقد مؤتمرها الثالث والعشرينالكشافة التونسية تعقد مؤتمرها الثالث والعشرين
بحضور كبير لضيوف ومسؤولين من تونس ومن العالمبحضور كبير لضيوف ومسؤولين من تونس ومن العالم

والتطور التربوي  سنة من العطاء  والتطور التربوي   سنة من العطاء   8888 سنة مرت على تأسيس الحركة الكشفية التونسية،  سنة مرت على تأسيس الحركة الكشفية التونسية،    8888
تعقد منظمة الكشافة التونسية مؤتمرها الوطني الثالث  تعقد منظمة الكشافة التونسية مؤتمرها الوطني الثالث والتعليمي والتكويني في خدمة للوطن،  والتعليمي والتكويني في خدمة للوطن، 
و يقام حفل  بوالية سوسة،  »باملرا سوفيفا«  نوفمبر الجاري بنزل  و يقام حفل   بوالية سوسة،  »باملرا سوفيفا«  نوفمبر الجاري بنزل   7-6-57-6-5 أيام  أيام والعشرين وذلك   والعشرين وذلك  

اإلفتتاح الرسمي يوم السبت اإلفتتاح الرسمي يوم السبت 0606 نوفمبر  نوفمبر 20212021 بداية من الساعة التاسعة صباحا. بداية من الساعة التاسعة صباحا.
اليوم ،بعد سنتين من التأخير بسبب جائحة كورورنا وتحت شعار »الجسر« الذي يرمز إلى التواصل اليوم ،بعد سنتين من التأخير بسبب جائحة كورورنا وتحت شعار »الجسر« الذي يرمز إلى التواصل 
والصالبة والرؤية الثاقبة واإللتزام وطريق الحياة الذي يصل بين املا�ضي والحاضر واملستقبل، والصالبة والرؤية الثاقبة واإللتزام وطريق الحياة الذي يصل بين املا�ضي والحاضر واملستقبل، 
املجلس األعلى والقائد العام  املجلس األعلى والقائد العام ينعقد مؤتمر الكشافة التونسية والذي سيشهد إنتخاب أعضاء  ينعقد مؤتمر الكشافة التونسية والذي سيشهد إنتخاب أعضاء 
  2025-20162025-2016 للكشافة التونسية، كما أنه سيكون  محطة هامة  لتقييم  اإلستراتيجية الكشفية للكشافة التونسية، كما أنه سيكون  محطة هامة  لتقييم  اإلستراتيجية الكشفية 
واملصادقة على التقارير االدبية واملالية للفترة السابقة واعتماد عدد هام من الوثائق االستراتيجية واملصادقة على التقارير االدبية واملالية للفترة السابقة واعتماد عدد هام من الوثائق االستراتيجية 

والتي تمثل التصورات املستقبلية للمنظمة للفترة النيابية املقبلة.والتي تمثل التصورات املستقبلية للمنظمة للفترة النيابية املقبلة.
يستضيف املؤتمر عددا كبيرا من املسؤولين والشخصيات الوطنية والدولية والتي ستواكب حفل يستضيف املؤتمر عددا كبيرا من املسؤولين والشخصيات الوطنية والدولية والتي ستواكب حفل 

االفتتاح الرسمي.االفتتاح الرسمي.
  2323 التحرير والصحفيات والصحفيين،يسرنا دعوتكم ملواكبة املؤتمر  التحرير والصحفيات والصحفيين،يسرنا دعوتكم ملواكبة املؤتمر السادة والسيدات رؤساء  السادة والسيدات رؤساء 
ملنظمة الكشافة التونسية واالطالع أكثر على العمل الكشفي واإلستراتيجية الكشفية الوطنية، ملنظمة الكشافة التونسية واالطالع أكثر على العمل الكشفي واإلستراتيجية الكشفية الوطنية، 
وملزيد التفاصيل يمكنكم اإلتصال بــامللحقة االعالمية للمؤتمر السيدة نجوى الهمامي وملزيد التفاصيل يمكنكم اإلتصال بــامللحقة االعالمية للمؤتمر السيدة نجوى الهمامي 9792656197926561  

أو مدير اإلعالم واإلتصال القائد ظافر التميمي أو مدير اإلعالم واإلتصال القائد ظافر التميمي 9836493398364933..

                  والسالم

القائد العام
وحيد العبيدي

بالغ اعالميبالغ اعالمي
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