
تونس فيتونس في 7 جوانجوان 2022

السادة املحترمونالسادة املحترمون
رؤساء التحريررؤساء التحرير

ووالصحفيات والصحفيينالصحفيات والصحفيين

أكثر من أكثر من 10001000 كشاف لالحتفال  كشاف لالحتفال 
باليوم العالمي للحد من عمالة األطفالباليوم العالمي للحد من عمالة األطفال

تنظم الكشافة التونسية في نطاق االحتفال باليوم العالمي للحد من عمالة األطفال مهرجان الشباب تنظم الكشافة التونسية في نطاق االحتفال باليوم العالمي للحد من عمالة األطفال مهرجان الشباب 
وذلك يوم األحد وذلك يوم األحد 1212 جوان  جوان 20222022 بشارع الحبيب بورقيبة أمام املسرح البلدي ابتداءا من الساعة الرابعة  بشارع الحبيب بورقيبة أمام املسرح البلدي ابتداءا من الساعة الرابعة 

بعد الزوال الى الساعة الثامنة والنصف ليال بمشاركة أكثر من بعد الزوال الى الساعة الثامنة والنصف ليال بمشاركة أكثر من 10001000 كشاف وأكثر من  كشاف وأكثر من 80008000 مواطن. مواطن.

يهدف هذا املهرجان بالخصوص إلى تحسيس وتوعية املواطنين بضرورة حماية حقوق األطفال واملساهمة يهدف هذا املهرجان بالخصوص إلى تحسيس وتوعية املواطنين بضرورة حماية حقوق األطفال واملساهمة 
وإلى مزيد استقطاب األطفال والشباب  وإلى مزيد استقطاب األطفال والشباب في دعم مجهودات الدولة في الحد من ظاهرة عمالة األطفال،  في دعم مجهودات الدولة في الحد من ظاهرة عمالة األطفال، 
يختتم  يختتم للمنظمة الكشفية من خالل ورشات تربوية وتنشيطية هادفة تتما�شى مع مختلف األعمار.  للمنظمة الكشفية من خالل ورشات تربوية وتنشيطية هادفة تتما�شى مع مختلف األعمار. 
املهرجان بمجموعة من العروض الفنية والتنشيطية الشبابية تؤثثها عدد من الفرق املوسيقية الشبابية.املهرجان بمجموعة من العروض الفنية والتنشيطية الشبابية تؤثثها عدد من الفرق املوسيقية الشبابية.

وتجدر االشارة أن الكشافة التونسية قد دأبت على تنظيم هذا املهرجان سنويا بشارع الحبيب بورقيبة وتجدر االشارة أن الكشافة التونسية قد دأبت على تنظيم هذا املهرجان سنويا بشارع الحبيب بورقيبة 
ايمانا منها بأهمية العمل الجمعياتي ونشر ثقافة املواطنة والتطوع وحب الغير.ايمانا منها بأهمية العمل الجمعياتي ونشر ثقافة املواطنة والتطوع وحب الغير.

االتصال برئيس اللجنة الوطنية لالعالم جهاد بالحاج يوسف على  االتصال برئيس اللجنة الوطنية لالعالم جهاد بالحاج يوسف على وملزيد املعلومات والتنسيق الرجاء  وملزيد املعلومات والتنسيق الرجاء 
ملنظمة  واالتصال  االعالم  مدير  أو  ملنظمة   واالتصال  االعالم  مدير  أو   5022223050222230 املهرجان  مدير  املوحلي  أو خبيب  املهرجان   مدير  املوحلي  أو خبيب   9931974299319742 الرقم الرقم 

الكشافة التونسية ظافر التميمي على الرقم الكشافة التونسية ظافر التميمي على الرقم 9836493398364933..
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