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الفرق الكشفية القطرية وكأس العالم

1 نشرة الكشاف العربي

باملش�اركة  القطري�ة  للكش�افة  قام�ت 
ف�ى فعالي�ات مهرج�ان درب لوس�يل؛ حي�ث 
عزف�ت الف�رق األغان�ى واألناش�يد الوطني�ة، 
التى أهلبت مش�اعر املواطنني واملش�اركني، 
أغان�ى كأس  وذل�ك  جنب�ا إىل جن�ب م�ع 
م�ن  غف�رة  أع�داد  وج�ود  مبناس�بة  الع�امل؛ 
مجهور كأس العامل  الذين اصطفوا على 
للرتحي�ب  املواطن�ني؛  م�ع  الش�وارع  جوان�ب 

بالفرق املوس�يقية والكش�افني، وهم يلقون 
األناش�يد  معه�م  مرددي�ن  ال�ورود،  عليه�م 
الف�رق  الوطني�ة. فيم�ا اس�تمرت  واألغان�ي 
املوسيقية فى عزف العديد من مقطوعات 
مم�ا  الوطني�ة،  واألغان�ى  الع�امل  كأس 
كان له عظيم األثر فى الرتويج للكش�افة 

القطري�ة والكش�فية بصف�ة عام�ة.

مشاركة عربية واسعة 
فى الجامبوري الكشفي 

العالمي “جوتا - جوتي” 

 استعدادات لبنان 
للمؤتمر الكشفي 

العربي الثالثين

اجتماعات اللجان 
الكشفية العربية 
الفرعية بالقاهرة

رئيس اللجنة الكشفية 
العالمية آندي تشابمان 

فى زيارة للكشافة 
المغربية

سفينة شباب عمان 
الثانية تختتم رحلتها 

الدولية السادسة

منح وسام اإلستحقاق اللبناني المذهب التحاد كشاف لبنان تقديرا لدوره 
الوطني واإلجتماعي المميز



ش�اركت اجلمعي�ات واهليئ�ات واالحت�ادات الكش�فية العربي�ة يف 
اجلامب�وري الكش�في العامل�ي “جوت�ا - جوت�ي” JOTA-JOTI، ال�ذي 
ُعق�د خ�ال الف�رتة م�ن 14 إىل 16 أكتوب�ر 2022، م�ن خ�ال العديد 

م�ن حمط�ات الرادي�و واإلنرتن�ت يف دوهلم. 
فف�ي اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة افتت�ح املهن�دس الش�يخ س�امل بن 
س�لطان ب�ن صق�ر القامس�ي رئي�س دائ�رة الط�ران املدن�ي ب�رأس 
اخليم�ة،  رأس  كش�افة  ملفوضي�ة  الفخ�ري  الرئي�س  اخليم�ة 
يف  ومرش�دة  كش�اف   )200( مبش�اركة  اجلامب�وري،  فعالي�ات 
4500 مش�ارك ع�ر  اإلبداع�ي، وأكث�ر م�ن  مرك�ز رأس اخليم�ة 
“األون الي�ن”، بتنظي�م م�ن مجعي�ة كش�افة اإلم�ارات بالتع�اون 
رأس  كش�افة  ومفوضي�ة  الاس�لكي  هل�واة  اإلم�ارات  مجعي�ة 
اخليم�ة ومفوضي�ة مرش�دات رأس اخليم�ة ومؤسس�ة اإلم�ارات 

اإلبداع�ي.  اخليم�ة  رأس  ومرك�ز  املدرس�ي  للتعلي�م 
املغربي�ة يف  للكش�فية  الوطني�ة  املغ�رب ش�اركت اجلامع�ة  ويف 
احل�دث؛ حي�ث  تن�اول في�ه املش�اركون أربعة جم�االت من أهداف 
التنمي�ة املس�تدامة، وكان تركيزه�م على البيئة واالس�تدامة، 

والس�ام واجملتم�ع، وامله�ارات احلياتي�ة، والصح�ة والرفاهي�ة. 
كم�ا تواص�ل كش�افو الكوي�ت وتبادل�وا اخل�رات واألف�كار خال 
اجلامب�وري م�ع أكث�ر م�ن 60 دول�ة، إذ ختلل�ه برام�ج ترفيهي�ة 
الكوي�ت وكش�افة وزارة  الف�رق األهلي�ة وجوال�ة  كش�فية ب�ني 
تضم�ن  كم�ا  الاس�لكي،  ه�واة  مجعي�ة  م�ع  بالتع�اون  الرتبي�ة 
األذى«  م�ن  بعن�وان »كي�ف أمح�ي نفس�ي  املخي�م ورش�ة عم�ل 

باجلمعي�ة.  األذى  م�ن  احلماي�ة  جلن�ة  نظمته�ا 

اس�تعراض  الس�عودية  الكش�افة  مجعي�ة  مش�اركة  تضمن�ت 
مس�اهماتها م�ع كش�افة الع�امل يف حتقي�ق أكث�ر م�ن 2 ملي�ار 
س�اعة تطوعي�ة م�ن أج�ل أه�داف التنمي�ة املس�تدامة ، والتح�دث 
تن�اول  ال�ذي  جريل�ز  ب�ر  العاملي�ة  الكش�افة  س�فراء  رئي�س  م�ع 
كوك�ب  جت�اه  للكش�افة  احلقيق�ي  ال�دور  دقيق�ة   90 خ�ال 
األرض، كم�ا تعرف�وا عل�ى آلي�ة االنضم�ام إىل فري�ق اجلامبوري 
الكش�في العامل�ي 2023، واملش�اركة يف احتف�االت الذك�رى املئوي�ة 
ملركز Kandersteg الدولي للكش�افة )KISC(، واس�تمعوا  كذلك 
إىل مداخ�ات ع�ن من�ط احلي�اة الصح�ي، ومس�ائل يف الصح�ة 
العقلي�ة، ومقه�ى احل�وار، وكيفي�ة مواجه�ة خط�اب الكراهي�ة، 
فض�ا ع�ن التواص�ل م�ع مغام�ري الكش�افة، والكش�افة الكوري�ة 
ال�ي تس�تضيف املخي�م الكش�في العامل�ي 2023، ومناقش�ة كي�ف 
االجتماع�ي لص�احل قضاي�ا  التواص�ل  نس�خر وس�ائل  أن  ميك�ن 
اجملتمع، ومعرفة املزيد عن مبادرة قبيلة األرض، والتعرف على 
مه�ارات التعام�ل م�ع االجه�اد، وكي�ف تصن�ع طعامك بنفس�ك. 
ُيش�ار إىل أن “جوت�ا” ح�دث س�نوي يتواص�ل في�ه الكش�افون م�ن 
مجي�ع أحن�اء الع�امل مع بعضهم البعض ع�ن طريق راديو اهلواة، 
أما “جوتي” فهو حدث س�نوي يتواصل فيه الكش�افون واملرش�دون 

م�ن مجي�ع أحن�اء الع�امل مع بعضه�م البعض ع�ر اإلنرتنت.  

مشاركة عربية واسعة فى 
الجامبوري الكشفي العالمي 

“جوتا - جوتي” 
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30  دراسة كشفية يقيمها 
اس�تعرنا م�ن النش�يد الوط�ي اللبنان�ي، عنوان�ا جيس�د خ�ر جتس�يد، اتحاد كشاف لبنان

ويعك�س الص�ورة املش�رقة واإلص�رار عل�ى اإلجن�از، فبع�د أن أطلق احتاد 
كش�اف لبن�ان يف مؤمت�ره الوط�ي األخ�ر ال�ذي رع�اه وحض�ره رئي�س 
اللجن�ة الكش�فية العاملي�ة القائ�د أن�دي ش�امبان اس�رتاتيجيته وخط�ة 
عمله، س�ارع اخلطوات إىل تنفيذ 30 دراس�ة؛ على مس�توى متكني القادة 
وفقا للمسار التدرييب اجلديد الذي صادقت عليه اجلمعية العمومية 
لاحت�اد، ومبش�اركة 29 مجعي�ة كش�فية لبناني�ة حضوري�ا مشل�ت 
امل�درب  املناه�ج واملراح�ل،  املعتم�د، مفوض�ي  الكش�في  امل�درب  الدراس�ة: 

الكش�في ،والش�ارة اخلش�بية )قائ�د(.
وق�د ق�اد ه�ذه الدراس�ات وأش�رف عل�ى تنفيذه�ا جه�از تدري�يب كب�ر 
جت�اوز ال 300 قائ�د وقائدة،ونك�ون بذل�ك أم�ام ٧2٧ مش�روعا فردي�ا، و 145 
مش�روعا مجاعي�ا، ويك�ون احت�اد كش�اف لبن�ان م�ن خ�ال ه�ذا اإلجن�از 
ق�د مك�ن حوال�ي أل�ف قائ�دة وقائ�د؛ مؤسس�ا بذل�ك ملظل�ة م�ن الق�ادة 

الكش�فيني لقي�ادة ثاث�ني أل�ف كش�اف. 
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مجموعة العميد الكشفية الفلسطينية اختتمت مشروع “من أجل تنمية مستدامة”
نظم�ت جمموع�ة العمي�د الكش�فية - غ�زة ، حفا ختاميا ملش�روع 
“من أجل تنمية مس�تدامة”، حبضور مس�ؤول حمافظي الش�مال 
وغ�زة ومصطف�ى العوض�ي، مدي�ر املتابع�ة والرام�ج يف اجملل�س 
املكت�ب  عض�و  الراقون�ي،  وهاش�م  والرياض�ة،  للش�باب  األعل�ى 
ق�ادة  م�ن  وع�دد  الفلس�طينية،  الكش�افة  مجعي�ة  يف  التنفي�ذي 

اجلنوبي�ة. احملافظ�ات  يف  الكش�في  والعم�ل  اجملموع�ات 
تضم�ن املش�روع ورش�ة عم�ل محل�ت عن�وان )اس�تخدام التقني�ة يف 
العم�ل الكش�في ( وال�ي تعت�ر م�ن أوىل ال�دورات النوعي�ة عل�ى 
املستوى الكشفي، تناولت مفاهيم العمل التطوعي وسبل تطويره 
، وتكوي�ن الش�راكات كه�دف أساس�ي للعمل الكش�في ومفاهيم 
واس�تخداماتها  االجتماع�ي  التواص�ل  ومواق�ع  والتقني�ة  العومل�ة 
الكش�افة  مجعي�ة  واس�رتاتيجية  الكش�في،  التطوع�ي  العم�ل  يف 
الفلسطينية يف تنمية العضوية إىل جانب إعداد دراسة حتليلية 
لواقع العمل التطوعي داخل اجملتمع الفلس�طيي ، حتدث مدير 

هاش�م  والرياض�ة  للش�باب  األعل�ى  باجملل�س  والرام�ج  املتابع�ة 
الراقوني عن : أهمية دور احلركة الكشفية كحركة شبابية 
دع�م  عل�ى  ،مؤك�ًدا  اجملتم�ع  داخ�ل  التغي�ر  صن�ع  عل�ى  ق�ادرة 
اجملل�س األعل�ى للش�باب والرياض�ة للش�باب والرام�ج الش�بابية 
وجملموع�ة العمي�د ال�ي كان�ت عنص�را ممي�زا م�ن خ�ال برنام�ج 

“إس�ناد اجملموع�ات الش�بابية”.

ش�اركت الكش�افة العربي�ة ف�ى االحتف�اء 
الثان�ى  للع�ام  للش�باب،  العامل�ى  بالي�وم 
رك�زت  حي�ث  الت�واىل؛  عل�ى  والعش�رين 
احتف�االت ه�ذا الع�ام عل�ى ترس�يخ أهمي�ة  
جلمي�ع  اس�تدامة  أكث�ر  الع�امل  جع�ل 
األعمار، حيث أصبح العامل على شفا أزمة 
بيئية خطرة، وحنن حباجة إىل دعم من 
اجلمي�ع للعم�ل م�ن أج�ل حتقي�ق أه�داف 
التنمي�ة املس�تدامة للمس�اعدة يف حتس�ن 

عليه�ا. واحملافظ�ة  البيئ�ة، 
 ودع�وة الش�باب إىل ب�ذل املزي�د م�ن اجله�د 
باعتباره�م  به�م؛  واالهتم�ام  والعط�اء، 
األم�م  لبن�اء  ينض�ب  ال  ال�ذى  الرصي�د 
الكش�فية،  احلرك�ة  أعض�اء  وخباص�ة 
رائع�ة  مش�اريع  بتنفي�ذ  يقوم�ون  الذي�ن 
ورائ�دة يف جمتمعاته�م؛ للرتوي�ج أله�داف 
ال  اإلط�ار  ه�ذا  وف�ى  املس�تدامة،  التنمي�ة 
جي�ب أن يتوق�ف العم�ل عن�د ه�ذا احل�د،.. 
وذل�ك م�ن أج�ل إح�داث تغي�ر إجيابى فى 

الع�امل.

كشافة العرب يشاركون 
فى االحتفاء باليوم 

العالمي للشباب

رع�ى دول�ة رئي�س جمل�س الوزراء يف لبنان األس�تاذ جنيب ميقاتي، يف الس�راي الكبر 
يف العاصمة اللبنانية بروت، احلفل الرمسي لتس�ليم وس�ام اإلس�تحقاق اللبناني - 
الدرجة األوىل لرئيس احتاد كشاف لبنان القائد جورج الغريب، والذي جاء مبوافقة 

جملس األومسة يف اجلمهورية.
والق�ى خ�ال االحتف�ال رئي�س جمل�س ال�وزراء كلم�ة أش�ار فيه�ا اىل دور الش�باب يف 
بن�اء األوط�ان وض�رورة مواكب�ة الكب�ار هل�م، ون�وه بال�دور املمي�ز ال�ذي لعب�ه ويلعب�ه 
احتاد كش�اف لبنان والذي اس�تحق هذا الوس�ام عن جدارة موجها ش�كره اىل فخامة 

رئي�س اجلمهوري�ة مبن�ح احت�اد كش�اف لبنان هذا الوس�ام.
ون�وه معال�ي وزي�ر الش�باب والرياض�ة الدكت�ور ج�ورج كاس بعم�ل احتاد كش�اف 
لبن�ان ودوره الوط�ي، وق�دم رئي�س احت�اد كش�اف لبن�ان القائ�د ج�ورج الغري�ب، ه�ذا 
الوسام اىل كل فتى وفتاة واىل كل قائدة وقائد ومثن للسيدة مي جنيب ميقاتي 
القائ�دة األوىل للكش�افة العربي�ة دعمه�ا للحرك�ة الكش�فية اللبناني�ة واىل القائ�د 

عل�ي مح�د ،ول�كل م�ن س�اهم بالوصول اىل ه�ذا التميز.
ال�وزراء القاض�ي  حض�ر احلف�ل الس�يدة م�ي جني�ب ميقات�ي، و أم�ني ع�ام جمل�س 
حممود مكية، وعميد جملس األومسة يف اجلمهورية اللبنانية علي محد، و مدير 
ع�ام وزارة الش�باب والرياض�ة زي�د خيام�ة،و نائب�ة رئي�س اللجن�ة الكش�فية العاملي�ة 
القائدة سارة ريتا قطان، وأعضاء اهليئة اإلدارية لاحتاد ، ورؤساء اإلحتاد السابقني ، 

ورؤس�اء اجلمعي�ات الكش�فية يف لبن�ان. 

منح وسام اإلستحقاق اللبناني المذهب التحاد 
كشاف لبنان تقديرا لدوره الوطني واإلجتماعي المميز
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 استعدادات
اتحاد كشاف

 لبنان 
 للمؤتمر 

الكشفي 
العربي الثالثين

بانعق�اد  اخلاص�ة  للتحض�رات  اس�تكماال 
املؤمت�ر الكش�في العرب�ي الثاثني، ومنتدى 
الش�باب الكش�في العرب�ي اخلام�س اللذي�ن 
ويس�تضيفهما  افرتاضي�ا،  س�ينعقدان 
احت�اد كش�اف لبن�ان خ�ال ش�هر ديس�مر 
)كانون األول( املقبل. زار أمني عام املنظمة 

الكش�فية العربي�ة مدي�ر اإلقلي�م الكش�فى 
احت�اد  مح�دي،  عم�رو  األس�تاذ  العرب�ى 
وذل�ك  ب�روت  يف  مق�ره  يف  لبن�ان  كش�اف 
النهائي�ة  التحض�رات  عل�ى  لاطمئن�ان 
اخلاص�ة بانعقاد املؤمتر واملنتدى افرتاضيا. 
والتق�ى رئي�س احتاد كش�اف لبنان القائد 

اخلاص�ة  اللجن�ة  وأعض�اء  الغري�ب  ج�ورج 
واملنت�دى. املؤمت�ر  بتنظي�م 

تقيي�م  أداة  ملل�ف  اللق�اء  تط�رق  وق�د  ه�ذا، 
GSAT ال�ذي س�يخضع ل�ه  معاي�ر اجل�ودة 
فى املس�تقبل القريب احتاد كش�اف لبنان 

النهائ�ي. للتدقي�ق 

ذوي اإلعاقة يشاركون في اإلحتفاالت الكشفية بمناسبة اليوم الوطني 
السعودي ال ٩٢

نظم�ت مجعي�ة الكش�افة العربي�ة الس�عودية، بالتع�اون 
الس�عودية يف األحس�اء،  الكش�افة  م�ع مكت�ب رابط�ة رواد 
ومتح�ف الظف�ر الكش�في إحتفائي�ة خاصة باألش�خاص 
للمملك�ة،   92 ال��  الوط�ي  الي�وم  مبناس�بة  اإلعاق�ة،  ذوي 
حبضور عضو اجمللس العربي لذوي اإلعاقة علي حممد 
حمافظ�ة  يف  الكش�افة  رواد  مكت�ب  وُمدي�ر  الش�مراني، 
الكش�افة  األحس�اء عبدالعزي�ز اخلمي�س، وع�دٍد م�ن رواد 

والكش�افة واجلوال�ة باحملافظ�ة. الكش�فيني  والق�ادة 
وتضم�ن احلف�ل ال�ذي بدأ بالنش�يد الوطي بلغة اإلش�ارة، 
كلم�ة لقائ�د املناس�بة الرائ�د الكش�في حمم�د النج�ادى، 
دم�ج  عل�ى  حت�رص  الكش�افة  مجعي�ة  أن  فيه�ا  أك�د 
األش�خاص ذوي اإلعاق�ة يف اجملتم�ع، وتعم�ل على ضمان 
تكاف�ؤ الف�رص هل�م يف مجي�ع جم�االت احلي�اة الكش�فية.

كم�ا ألق�ى عض�و اجملل�س العرب�ي ل�ذوي اإلعاق�ة عل�ي 
اململك�ة برعاي�ة  اهتم�ام  تن�اول فيه�ا  الش�مراني، كلم�ة 
األش�خاص ذوي اإلعاق�ة بش�كل يضم�ن حصوهل�م عل�ى 
حقوقه�م املتصل�ة باإلعاق�ة ويع�زز م�ن اخلدم�ات املقدمة 
هلم، عر توفر سبل الوقاية والرعاية والتأهيل الازمني.

وألق�ى ُمدي�ر مكت�ب رواد الكش�افة باألحس�اء عبدالعزي�ز 
اخلميس كلمة أوضح فيها أن اللجنة الفنية الكشفية 
ب�دول جمل�س التع�اون اخلليج�ي، قد دع�ت إىل منح تلك 
الفئة مزيداً من االهتمام مبا يناسب قدراتهم، والتأكيد 
على استضافة أصحاب ذوي اإلعاقة، والتدرج يف دجمهم 

باملش�اركة بالفعاليات واألنش�طة الكشفية.
ل�ه  كلم�ة  يف  الزومي�ل  خليف�ة  ولي�د  املهن�دس  وأش�ار 
التق�ي  للتدري�ب  العام�ة  املؤسس�ة  أن  إىل  باملناس�بة 
وامله�ي تس�عى إىل متك�ني األش�خاص ذوي اإلعاق�ة م�ن 
يضم�ن  وتعلي�م  مناس�بة  عم�ل  ف�رص  عل�ى  احلص�ول 
يف  فاعل�ة  عناص�ر  بوصفه�م  واندماجه�م  اس�تقاليتهم 
اجملتم�ع، واس�تثمار الطاق�ات الكامن�ة فيه�م مبا يتناس�ب 

وإمكاناته�م قدراته�م  م�ع 
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اس�تضاف املركز الكش�فى العربى ال�دوىل بالقاهرة 
االجتماع�ات احلضوري�ة للج�ان الكش�فية العربي�ة 
ش�هر  خ�ال   ، العرب�ي  الكش�في  لإلقلي�م  الفرعي�ة 
أكتوب�ر، م�ن الع�ام احل�اىل، حيث ناقش�ت جمموعة 
من النقاط امُلدرجة على جداول أعماهلا، ومن أهمها 
اإلقليمي�ة  الثاثي�ة  اخلط�ة  أولوي�ات  اس�تعراض 

2023- 2025، وم�دى مواءمته�ا م�ع اخلط�ة العاملي�ة. 
اجتماعاته�ا  خت�ام  يف  اللج�ان  أوص�ت  وق�د   ه�ذا، 
بالعدي�د م�ن الق�رارات والتوصيات، م�ن أبرزها إعداد 
 ، أب�رز إجنازاته�ا  تقري�ر ف�رتي ل�كل جلن�ة، وحص�ر 
الع�ام  م�ن  تبق�ى  مل�ا  س�نوية  الرب�ع  اللجن�ة  وخط�ة 

2022م. احلال�ي 

اجتمـاعـــــات 
اللجــــــــان 

الكشفيــــــة 
العربيــــــــة 
الفرعيــــــــة 
بالقــاهـــــــرة

اتحاد الكشافة والمرشدات المصري ينظم المنتدى الوطني الثامن للشباب
انطلق�ت فعالي�ات املنت�دى الوط�ي الثامن 
للكش�افة  الع�ام  االحت�اد  مبق�ر  للش�باب 
الرام�ج  جلن�ة  نظمت�ه  ال�ذى  واملرش�دات 
للكش�افة  الع�ام  لاحت�اد  املراح�ل  وتنمي�ة 
واملرش�دات يف مصر حتت ش�عار الكش�فية 
املناخي�ة  التغي�رات  مواجه�ة  ف�ى  ودوره�ا 

خال الفرتة من 28 س�بتمر إىل 1اكتوبر 
مواكب�ة  إط�ار  ف�ى  ذل�ك  ويأت�ي   ،2022
املس�تجدات البيئي�ة والتوعي�ة اجملتمعي�ة 
مص�ر  واس�تضافة  البيئ�ة  عل�ى  للحف�اظ 
اللق�اء  افتت�ح  الش�يخ.  بش�رم  املن�اخ  لقم�ة 
مح�ودة  ع�اء  القائ�د  م�ن  كل  حبض�ور 

املراح�ل  وتنمي�ة  الرام�ج  جلن�ة  مق�رر 
جلن�ة  عض�و  مس�عد  مس�رة  والقائ�دة 
العظي�م  عب�د  والقائ�د  باالحت�اد،  الرام�ج 
حمم�ود املدير التنفيذي لاحتاد، والقائد 
ب�در الدي�ن أمح�د أب�و احلس�ن عضو جلنة 

املنت�دى. ع�ام  ومنس�ق  باالحت�اد  الرام�ج 
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رئيس اللجنة الكشفية العالمية آندي تشابمان فى زيارة للكشافة المغربية
ق�ام معال�ي الس�يد حمم�د بنس�عيد وزير الش�باب والثقاف�ة والتواصل، 
ومعال�ي الس�يدة عواط�ف حي�ار وزي�رة التضام�ن واإلدم�اج االجتماع�ي 
واألس�رة باململك�ة املغربي�ة؛ باس�تقبال كل م�ن الس�يد آن�دي تش�امبان 
رئي�س اللجن�ة الكش�فية العاملي�ة والس�يد عمرو محدي مدي�ر اإلقليم 
الكش�في العربي والس�يد عزيز حافظي نائب رئيس اللجنة الكش�فية 
العربي�ة والس�يد ش�كيب بنعي�اد الرئي�س املنت�دب للجامع�ة الوطني�ة 

للكش�فية املغربي�ة وع�دد م�ن قي�ادات الكش�فية املغربية.
تناول اللقاء اإلجنازات الي قامت بها الكشافة املغربية الفرتة املاضية، 
األقالي�م  كاف�ة  م�ع  اخل�رات  وتب�ادل  التع�اون  س�بل  فت�ح  وكيفي�ة 
للحف�اظ  العاملي�ة  املب�ادرة  إط�اق  عل�ى  االتف�اق  مت  كم�ا  الكش�فية؛ 
املغربي�ة حت�ت رعاي�ة معال�ي  اململك�ة  )الباترمونيت�و( يف  ال�رتاث  عل�ى 
الوزي�ر حمم�د بنس�عيد, وكذل�ك إط�اق املوس�وعة الكش�فية العربية 
للغ�ة اإلش�ارة حت�ت رعاي�ة معال�ي الوزي�رة عواطف حي�ار وأيضا تطرق 
اللقاء إىل تفعيل التعاون مع جامعة الدول العربية من خال اإلقليم 

الكش�في العرب�ي.

مأرب الحضارة والتاريخ - اليمن احتضنت المخيم الكشفي الوطني 
إليقاد شعلة 26 سبتمبر المجيدة

كشافة اإلمارات تنظم الورشة التدريبية لتوفير بيئة آمنة

التدريبي�ة  الورش�ة  فعالي�ات  أقيم�ت 
للحماي�ة م�ن األذى ال�ي نظمتها مجعية 
املنظم�ة  بالتع�اون م�ع  اإلم�ارات  كش�افة 
الكش�في  االقلي�م   - العربي�ة  الكش�فية 
ومؤسس�ة  الش�ارقة  وجامع�ة  العرب�ي 
اإلمارات للتعليم املدرسي يف الفرتة من 23 
- 26 سبتمر 2022 مبشاركة 200 من رؤساء 
والتخصصي�ة  الفني�ة  اللج�ان  وأعض�اء 
ومنس�قي  اإلم�ارات  كش�افة  جلمعي�ة 
احلكومي�ة  بامل�دارس  الطابي�ة  الكش�افة 
وذل�ك به�دف التوعية بأهمية توفر بيئة 
آمن�ة للفتي�ة والش�باب ملمارس�ة األنش�طة 
الكش�فية بعي�داً ع�ن كل أش�كال )التنمر-

اإلس�اءة-الكراهية التجاه�ل( حت�ى يش�عر 
اجلمي�ع باألم�ان يف أي وق�ت ، وتأت�ي ه�ذه 
الورشة يف إطار حرص اجلمعية على رفع 

الوعي بأهمية احلماية من األذى والعمل 
عل�ى تفعيله�ا عل�ى كاف�ة املس�تويات. 

الع�ام  األم�ني  رمح�ة  خلي�ل  وأوض�ح 
توف�ر  أن  اإلم�ارات  كش�افة  جلمعي�ة 
هدف�ًا  يع�د  والش�باب  للفتي�ة  آمن�ة  بيئ�ة 
س�اميًا عمل�ت املنظم�ة العاملي�ة للحركة 
إق�رار  خ�ال  م�ن  إعائ�ه  عل�ى  الكش�فية 
الكش�فية،  للحرك�ة  العاملي�ة  السياس�ة 
احلرك�ة  يف  يعم�ل  م�ن  كل  وألزم�ت 
الكش�فية س�واء كان قائ�داً أو متطوع�ًا أو 
متفرغ�ًا أن حيص�ل عل�ى تدري�ب احلماية 
م�ن األذى، لي�س ه�ذا وحس�ب، ب�ل ألزم�ت 
بض�رورة  الوطني�ة  الكش�فية  اجلمعي�ات 
م�ن  للحماي�ة  وطني�ة  سياس�ات  وض�ع 
والقواع�د  لألخ�اق  الئح�ة  ووض�ع  األذى، 

. لكش�فية ا

وأك�د حممد عب�داهلل الرضا رئيس جلنة 
كش�افة  جبمعي�ة  األذى  م�ن  احلماي�ة 
ضم�ن  تأت�ي  الورش�ة  ه�ذه  أن  اإلم�ارات 
سلس�لة من الورش التعريفية بالسياس�ة 
الوطني�ة للحماي�ة م�ن األذى ال�ي عمل�ت 
م�ع  يتواف�ق  مب�ا  إعداده�ا  عل�ى  اجلمعي�ة 
القانون رقم )3( لس�نة 2016 يف ش�أن حقوق 
الطف�ل، وه�و القانون الذي تفردت به دولة 
يض�ع  حي�ث  املتح�دة؛  العربي�ة  اإلم�ارات 
إط�اراً عام�ًا حلماية الطف�ل وتوفر البيئة 
املناس�بة ل�ه للحي�اة الكرمي�ة واآلمن�ة ل�ه 
ليك�ون  املتكام�ل  النم�و  ل�ه  تضم�ن  وال�ي 
مواطن�ًا صاحل�ًا يف اجملتم�ع، وال يف�رق هذا 

القان�ون ب�ني الطف�ل واملواط�ن والواف�د. 

عل�ي  الشيخ/س�لطان  برعاي�ة 
جمل�س  رئي�س  نائ�ب  الع�رادة 
وحت�ت   . م�أرب  حمافظ�ة  الرئاس�ة 
ش�عار الش�باب .. أم�ل األم�ة.. مح�اة 

لوط�ن  ا
الكش�افة  مجعي�ة  نظم�ت     
واملرش�دات اليمنية املخيم الكش�في 
26س�بتمر  ش�علة  وإيق�اد  الوط�ي 
مبناس�بة  اجلوال�ة  ملرحل�ة  اجملي�دة 
 60  ( بالذك�رى  الب�اد  احتف�االت 
م�ن  والعش�رين  الس�ادس  لث�ورة   )
س�بتمر، بتقديم عروض كش�فية 
 1000 م�ن  اكث�ر  قدمه�ا  ش�بابية 
الكش�فية  الف�رق  ش�باب  م�ن  ش�اب 

كاف�ة  فيه�ا  مثل�وا  واإلرش�ادية، 
ع�ن  فض�ا  اليمني�ة،  احملافظ�ات 
م�أرب؛  حمافظ�ة  م�دارس  ط�اب 
العظيم�ة  املناس�بة  به�ذه  ابتهاج�ًا 
وحبض�ور رمس�ي وش�عيب كبرين.

ج�واال   )50( ع�دد  باملخي�م  ش�ارك 
م�ن  س�نة   22  -  18 أعماره�م  ت�رتاوح 
اب�ني   . حل�ج   . ع�دن  حمافظ�ات 
الس�احل  . حضرم�وت  . ش�بوة  .تع�ز 
. حضرم�وت ال�وادي .امله�رة . إضاف�ة 

م�أرب. حملافظ�ة 
ب�ن  مش�عل  للقائ�د  تصري�ح  ويف 
الع�ام  املف�وض  الداع�ري  س�يف 
جلمعي�ة الكش�افة واملرش�دات عضو 

حت�دث  العربي�ة  الكش�فية  اللجن�ة 
قائ�ا... 

املخي�م  تنظي�م   أهمي�ة  »متثل�ت 
الذي ضم   مشاركني من خمتلف 
ق�درات  تعزي�ز  ف�ى  احملافظ�ات، 
ش�باب اجلوال�ة وتطوي�ر مهاراته�م، 
يف  اإلس�هام  به�دف  القي�م  وغ�رس 
الش�باب وم�ا يصق�ل  تعزي�ز ق�درات 
للتع�ارف  بيئ�ة  وتوف�ر  مهاراته�م، 
وتعزي�ز الصداق�ات ب�ني الش�باب يف 
عل�ى  والعم�ل  احملافظ�ات  خمتل�ف 
تنش�ئة ش�باب الكش�افة عل�ى احرتام 
س�لوكًا  ليصب�ح  والوق�ت  النظ�ام 

حياته�م«. يف  عام�ا 
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ملتق�ى  يف  الس�عودية،  العربي�ة  الكش�افة  مجعي�ة  ش�اركت 
قي�اس أث�ر التط�وع، ال�ذي نظمت�ه وزارة امل�وارد البش�رية والتنمي�ة 
االجتماعي�ة  ي�وم االثن�ني املواف�ق 5/ 9 / 2022م ، يف القاع�ة الك�رى 

بالري�اض. رجينس�ي  حي�اة  لفن�دق 
ب�ن  عب�داهلل  الدكت�ور  الكش�افة  مجعي�ة  رئي�س  نائ�ب  وأوض�ح 
س�ليمان الفه�د، أن مش�اركة اجلمعي�ة تأتي انطاق�ا من كونها 
أح�د الش�ركاء يف صناع�ة املعرفة وتعظيم األث�ر واملنفعة، وصواًل 
إىل جتوي�د العم�ل غاي�ة التجوي�د حت�ى يت�م تقدي�م من�وذج رائ�د 
لقطاع�ات اململك�ة يف نش�ر ثقاف�ة التط�وع واملش�اركة اجملتمعي�ة، 
واإلس�هام يف بن�اء إنس�ان ه�ذه الباد ليغدو مواطن�ًا أكثر إجيابية 
واجملتمعي�ة  واألس�رية  الفردي�ة  األصع�دة  عل�ى  وعط�اء  ووعي�ًا 

واملهني�ة.

 ،2030 اململك�ة  رؤي�ة  يف  التطوع�ي  للعم�ل  عرض�ًا  امللتق�ى  تضم�ن 
والتج�ارب يف قي�اس أث�ر التط�وع، كم�ا قدمت ورقة عم�ل بعنوان 
التطوع�ي(،  للعم�ل  التنفيذي�ة  اللجن�ة  يف  األث�ر  قي�اس  )فري�ق 
وج�رى خ�ال أعم�ال امللتقى التعريف باإلطار الع�ام لقياس األثر، 
وعقد ورشة عمل يف موضوع قياس األثر وأدواته، واختتم بتقييم 

املش�اركني ألعم�ال امللتق�ى.

مشاركة جمعية الكشافة السعودية 
في ملتقى قياس أثر التطوع

ختام لقاء 100 مراسل للكشافة المصرية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة

الش�باب  وزي�ر  صبح�ي  أش�رف  الدكت�ور  األس�تاذ  رعاي�ة  حت�ت 
والرياضة اختتم االحتاد العام للكش�افة واملرش�دات- جلنة اإلعام 
واالتص�ال- بالتع�اون م�ع اهليئ�ة الوطني�ة للصحاف�ة لق�اء إع�داد 

فري�ق مراس�لني للكش�افة واملرش�دات املصري�ة.

حي�ث ب�دأ حف�ل اخلت�ام بالوق�وف دقيق�ة ح�دادا وق�راءة الفاحت�ة 
علي روح املرحومة القائدة. ليلي علم الدين مقرر جلنة العاقات 
العام�ة واإلع�ام ، تقدي�راً مل�ا بذلت�ه من جهد يف مل�ف اإلعام علي 
مس�توى اإلقلي�م العرب�ي واالحت�اد املص�ري للكش�افة واملرش�دات ، 
وق�ال إنه س�يتم خماطبة رؤس�اء املركزيات العتم�اد القادة الذين 
عدده�م  والبال�غ  واملرش�دات  للكش�افة  كمراس�لني  إعداده�م  مت 
والتوصي�ات  الس�لبيات  و  تن�اول اإلجيابي�ات  100مراس�ل، كم�ا مت 
، حي�ث كان أب�رز التوصي�ات إع�داد لق�اءات متخصص�ة ولف�رتة 

أط�ول لتحقي�ق أك�ر اس�تفادة ممكن�ه للصحاف�ة الكش�فية .
حضر اخلتام القائد حممد عباس رئيس جملس اإلدارة ، والقائد 
تام�ر موس�ي نائ�ب رئي�س االحت�اد ، والقائ�د حمم�د س�عيد رئي�س 
الكش�افة  رئي�س  والقائ�د ح�امت عل�ي ماه�ر   ، البحري�ة  الكش�افة 

اجلوي�ة ، والس�ادة أعض�اء جمل�س إدارة االحت�اد. 

الكشافة الجزائرية 
تطلق قافلة عام دراسى 

في بيئة نظيفة

به�دف املس�اهمة يف إجن�اح الع�ام املدرس�ي 
اتفاقي�ة  إط�ار  ويف   ،  2023-2022 لس�نة 
الش�راكة ما بني القيادة العامة للكش�افة 
ج�ازي  وش�ركة  اجلزائري�ة  اإلس�امية 
س�بتمر   19 اإلثن�ني  ي�وم  مت  لاتص�االت 
2022 إعطاء إش�ارة انطاق قافلة تضامنية 
مدرس�ية  حقيب�ة  أل�ف   12 ب  حممل�ة 
ع�ر  الفق�رة  العائ�ات  لفائ�دة  موجه�ة 
كام�ل ال�رتاب الوط�ي، حتت إش�راف كل 
من نائب القائد العام للكشافة اإلسامية 
والس�يدة  نس�اخ  ع�ادل  الس�يد  اجلزائري�ة 
ج�ازي  ش�ركة  ممثل�ة  مح�دي  فهيم�ة 
القي�ادة  أعض�اء  وحبض�ور   ، لاتص�االت 
اجلزائري�ة  اإلس�امية  للكش�افة  العام�ة 

اجلزائ�ر. لوالي�ة  الوالئي�ة  واحملافظ�ة 
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برنامج سبل كسب العيش - عدن - الجمهورية اليمنية
واملمثل�ة  دارس�عد  ع�دن  اليمني�ة  واملرش�دات  الكش�افة  مجعي�ة  نظم�ت 
بفري�ق رس�ل الس�ام بالش�راكة م�ع منظم�ة انرتس�وس وبدعم م�ن مملكة 
هولندا)ال�دورة التدريبي�ة يف جم�ال تعلي�م مهارة تصفيف الش�عر والس�اونا 
والنق�ش(، مبش�اركة 15 مش�اركة، تضمن�ت ال�دورة مه�ارات تطبيقي�ة ملدة 
120 س�اعة تدريبي�ة، ضم�ن مش�روع محاي�ة امل�رأة يف اليم�ن  )برنام�ج س�بل 

كس�ب العي�ش(.
وص�رح القائ�د الكش�في وض�اح النعمان�ي ب�أن ال�دورة ته�دف إىل إكس�اب 
املتدرب�ة مه�ارة وحرف�ة تس�تطيع م�ن خاهل�ا االعتم�اد عل�ى النف�س واحل�د 

م�ن الفق�ر وتوف�ر مص�در دخ�ل ذات�ي وإقام�ة مش�اريع تنموي�ة صغ�رة.

سفينة شباب عمان الثانية تختتم رحلتها الدولية السادسة

للكش�افة  العام�ة  املديري�ة  ش�اركت 
البحري�ة  م�ع  بالتع�اون  واملرش�دات 
الس�لطانية العمانية يف رحلة ش�باب عمان 
الق�ارة  الثاني�ة وال�ي كان�ت متوجه�ة إىل 
األوربي�ة خ�ال الف�رتة م�ن 11 ابري�ل وحت�ى 
مبش�اركة  2022م  الع�ام  م�ن  أكتوب�ر   23
وذل�ك  اجلوال�ة  و3م�ن  اجل�واالت  م�ن   2
)عم�ان  السادس�ة  الدولي�ة  رحلته�ا  ضم�ن 
البحري�ة  س�فينة  وتوقف�ت  الس�ام(،  أرض 
السلطانية الُعمانية )شباب ُعمان الثانية( 
يف مين�اء صال�ة مبحافظة ظفار، وذلك يف 
مس�ار خ�ط عودته�ا، خ�ال رحلته�ا الدولية 
السادس�ة يف )25( مين�اء، زارت خاهل�ا )18( 

دول�ة، وش�اركت يف العدي�د م�ن املهرجان�ات 
حمقق�ًة  الدولي�ة  واملس�ابقات  البحري�ة 
إجن�ازات دولي�ة مش�رفة، م�ن أبرزه�ا جائ�زة 
حس�ب  ال�زوار  اس�تقبلت  س�فينة  أفض�ل 
ال�ي  الس�فينة  تصوي�ت اجلمه�ور، وجائ�زة 
يف  للمش�اركة  مس�افة  أط�ول  قطع�ت 
مهرجان انطاق س�باقات السفن الشراعية 
إيس�برغ  مبدين�ة  2022م  لع�ام  الطويل�ة 

الدمناركي�ة.  
كم�ا حصلت الس�فينة عل�ى جائزة أفضل 
س�فينة يف امليناء خ�ال ختام املرحلة األوىل 
الطويل�ة  الش�راعية  الس�فن  س�باقات  م�ن 
يف  هارلينج�ن  مدين�ة  مبين�اء  2022م  لع�ام 
املرك�ز  مملك�ة نيذرالن�دز، وحصل�ت عل�ى 
املس�ابقات  يف  الع�ام  املس�توى  عل�ى  األول 
الرياضي�ة املقام�ة ضم�ن املهرج�ان البحري 
وكذل�ك  البلجيكي�ة،  أنتوي�رب  مبدين�ة 
ُتّوج�ت الس�فينة جبائ�زة الصداق�ة الدولية 
لس�باقات الس�فن الش�راعية الطويل�ة لع�ام 
اجلوائ�ز  أرف�ع  م�ن  واح�دة  تع�د  ال�ي  2022م 
الش�راعي  اإلحب�ار  جم�ال  يف  املمنوح�ة 

احملب�ة  معان�ي  حتم�ل  س�فينة  ألفض�ل 
 152٧5 قطع�ت  حي�ث  والس�ام  والصداق�ة 
أقي�م  فق�د  آخ�ر  جان�ب  وم�ن  �ا،  حبريًّ مي�ًا 
عودته�ا  مبناس�بة  رمس�ي  اس�تقبال  حف�ل 
)عم�ان  السادس�ة  الدولي�ة  رحلته�ا  م�ن 
أرض الس�ام( ي�وم األح�د 23 م�ن أكتوب�ر 
2022م مبين�اء الس�لطان قاب�وس مبحافظة 

 . مس�قط
املش�رتك  التع�اون  أن  بالذك�ر  واجلدي�ر 
العماني�ة  الس�لطانية  البحري�ة  ب�ني  فيم�ا 
واملديرية العامة للكشافة واملرشدات قد بدأ 
من�ذ الس�نوات املاضي�ة م�ن خال املش�اركة 
يف دورة اإلحب�ار واملغام�رة ورح�ات س�فينة 
ش�باب عم�ان الثاني�ة مبش�اركة ع�دد م�ن 
يف  املش�اركة  وتأت�ي  واجل�واالت،  اجلوال�ة 
هل�ذا  الثاني�ة  عم�ان  ش�باب  س�فينة  رحل�ة 
ق�وات  منتس�يب  م�ن  أقرانه�م  م�ع  الع�ام 
الس�لطان املس�لحة واألجه�زة األمنية وذلك 
ألهمي�ة ال�دور املن�وط باحلرك�ة الكش�فية 
واإلرش�ادية يف س�لطنة عم�ان يف مث�ل ه�ذه 

الدولي�ة. احملاف�ل 

الع�ام  األم�ني  مح�دي  عم�رو  الس�يد  زار 
مدي�ر   - العربي�ة  الكش�فية  للمنظم�ة 
للجامع�ة  العرب�ي،  الكش�في  اإلقلي�م 
الوطني�ة للكش�فية املغربي�ة حي�ث ش�ارك 
يف العدي�د م�ن األنش�طة والفعالي�ات ال�ي 

م�ن  جانب�ا  وحض�ر  ؛  اجلامع�ة  نظمته�ا 
ورشة الكشفية الداجمة فى الدارالبيضاء، 
برنام�ج  م�ن  املرحل�ة اخلامس�ة  وفعالي�ات 
العطل�ة للجمي�ع، وبرام�ج كش�فية رائ�دة 
عب�د  الكش�في  الوط�ي  املرك�ز  بفض�اء 

الفل�وس. الكري�م 
الوق�وف  عل�ى  س�يادته  ح�رص  كم�ا 
املكون�ة  عل�ى مب�ادرات وبرام�ج اجلمعي�ات 
للجامعة يف إطار الش�راكات الي تربطها 
بكل من يونيس�ف واهل�ال األمحر املغربي.

أمين عام المنظمة الكشفية العربية - مدير اإلقليم الكشفي العربي يزور الجامعة 
الوطنية للكشفية المغربية


