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بومرداس   )  2017 الوطني  الكشفي  اجلمبوري 
جام )   هو أكبر جتمع للفتية و الفتيات و القادة 
من األفواج الكشفية ، بهدف حتقيق روح الوحدة 
و مفاهيم األخوة الكشفية، و تطوير املمارسات 
وسيلة  هو  و  اجملتمع...  في  الفعالة  املشاركة  و 
لفهم  مبادئ العمل اجلماعي و مساعدة اآلخرين 
طريق  عن  احلياة  حتسني  و  املستقبل  حتديات  و 

املمارسة و البرامج املتنوعة و املتميزة ".

بأفكاره   الشعار  مدلول   ،2017 الوطني  الكشفي  اجلمبوري  لوغو  يجسد 
تطبيق  الرئيسية،  السبعة  الكشفي  النشاط  مجاالت  السبعة،  (األلوان 
عناصر الطريقة الكشفية السبعة، حتقيق أهداف احلركة الكشفية) عبر  
ألون قوس السبعة التي جتسد التكامل بني الهدف و الطريقة الكشفية و 
جوانب  مختلف  على  تنعكس  التي  و  الكشفية  األنشطة  تنوع  تبرز 

شخصية الفرد، ليكون مواطنا صاحلا في مجتمعه و لوطنه و لعامله

األلوان بهجة احلياة ورونقها... تقودنا إلى عالم اجلمال واخليال.. عالم رائع ال 
ميكن االستغناء عنه، و حيث نرى األلوان الزاهية في كل شيء حولنا ، تأسرنا 

و تؤثر في نفسيتنا و حياتنا....
والضوء هو مصدر جميع األلوان، واللون عبارة عن انعكاس أحد ألوان الطيف 
الذي مصدره  نور الشمس، وهذا ما تفعله قطرة املياه عند مرور الضوء من 
خاللها بعد سقوط املطر مع وجود ضوء الشمس ، لذلك نرى قوس قزح و 
النيلي،  األزرق،  األصفر،األخضر،  البرتقالي،  (األحمر،  السبعة  ألوانه 
ً يسر ناظريه.... إنه الضوء و  ً خالبا ً طبيعيا البنفسجي).... مما يعطي منظرا

املاء سرا احلياة و بهجتها، أهم عنصران جلميع الكائنات..
عباب  يشق  معارفه  و  اجملتمع...بفضائله  وسط  منيرة  شعلة  الكشاف  و 
املتكاملة  التربية  عبقرية  الكشفية،  إنها  لآلخرين..  الدروب  لينير  احلياة 
بعناصر طريقتها التربوية السبعة املتميزة (الوعد والقانون، نظام الطالئع، 
اإلطار  الراشدين،  دعم  الشارات،  نظام   ، اخلالء  حياة   ، باملمارسة  التعلم 
الرمزي)، تسهم  في تربية وتنمية الفتية و الفتيات لتحقيق أقصى ارتقاء 
ومواطنني  كأفراد  والبدنية  واالجتماعية  والعقلية  الروحية  بقدراتهم 
مسئولني في مجتمعاتهم احمللية والوطنية والعاملية....إنها ألوان النشاط 
اجملتمع..الصحة..  العلم..  الدين..  الوطن..  السبعة  الكشفي 

العالم...التكشيف...كما حددها املؤسس بادن باول...
هذا ما سيجمعه اجلمبوري الكحشفي 2017 ببومرداس، ألوان احلياة و ألوان 

النشاط الكشفي،
 

الفترة  خالل   2017 الكشفي  اجلمبوري  سيقام 
بغابة   ،  2017 10جويلية  إلى   03 من  املمتدة 
األكثر  املناطق  أحد  هي  و  زموري  بلدية  الساحل  
عن  عبارة  هي  و  بالوالية  للسياح  جذبا  و  روعة 
مساحة غابية تتربع على حوالي 40 هكتار...تبعد 
 12 بحوالي  الوالية  عاصمة  عن  زموري  بلدية 
العديد  أن استضافت  ..حيث سبق لها  كليومتر. 
سنة  الوطني  كاخمليم  الوطنية  األنشطة  من 
الكشفي  املؤمتر  ورشات  أشغال  كذا  و   2002
العربي السابع و العشرين الذي عقد باجلزائر سنة 
2013.،  و سيضم مئات الكشافني  من مختلف 
و  قادة  كذا  و  الوطن،  عبر  الكشفية  األفواج 
مؤطرين و فرق خدمات و شركاء ..حيث سيشاركون في مخيم واحد ملدة 7 أيام 
و  الذات  تطوير  و  الكشفية،  األخوة  و  املغامرة  يتشاركون  و  يعيشون   ...
و  متآخي  واحد  وطن  نحو  و طموحاتهم  آمالهم  من خاللها  األداء...يلخصون 

مزدهر
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 01 نشرةاجلمبوري الكشفي الوطني

تأسرك  .حيث  املتأللئة  البحر  عروس  بومرداس 
املثيرة  التجربة  على  وحتفزك  االرتياد  مغامرة 
جنوم  حتت  الناعمة  شواطئها  رمال  على  لتنام 
يثري  وحيث  الصافية  سمائها  في  تلمع  ليل 
املنطقة،  أهل  مع  اللقاء  اإلنسانية  جتربتك 
واالحتفاء  بالضيف  ترحيبهم  بشدة  املتميزين 
به و إحاطته مبشاعر دافئة من الود والبشاشة.

في بومرداس، تظلك األشكال واأللوان، بالكروم 
البحري..  الصنوبر  وأشجار  الزيتون  أشجار  و 
وتلك  اجلبال  هي  وهذه  البحر  هو  ها  وباختصار 
مرحبا   .. االبتسامة  هي  وهذه  بومرداس  هي 

بكم  في بومرداس
سبعة  مدار  على  ألوانها..و  تظلك  مدينة  في 
أيام..سبعة ألوان من النشاط، املتعة، املغامرة، 
من  املئات  جتمع  التعاون،..  الصداقة،  التحدي، 
بألوانهم  ليشكلوا  الفتياات  و  الفتية 
.يجسدون  احلياة  و  الكشفية  فسيفساء 
السبعة..و  بعناصرها  الكشفية  الطريقة 
الرقم  السبعة...إنه  أهدافها  يحققون 
عبقرية  و  احلياة  سر  و  األلوان  سبعة..سحر 

الكشفية.
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اجلمبوري مفتوح للفتية و الفتيات  من جميع أفواج الوالية، ومختلف واليات 
الوطن الذين تتراوح أعمارهم بني 16-13 سنة (مواليد 2004-2001) و كذا 

القادة (فوق 21 سنة) و كذا متطوعي فرق اخلدمات (فوق18 سنة).
يتم فتح باب التسجيل و املشاركة لألفواج بداية من 05 أفريل  و إلى غاية 31 

ماي 2017 ، لدفع القوائم النهائية و مبالغ االشتراك.
- يتم تسجيل الفتية و الفتيات عن طريق طالئع منفصلة كل طليعة تشمل 
8-4 كشافني و قائد واحد، و ميكن للفوج تسجيل أكثر من طليعة واحدة، عن 
(بالنسبة  الفوج  قيادة  طرف  من  إمضائها  و  ختمها  و  االستمارة  مأل  طريق 

للمشاركني من خارج الوالية موافقة و إمضاء احملافظة الوالئية)
- يتم تسجيل متطوعي فرق اخلدمات مبأل استمارة بصورة فردية و ختمها و 
الوالية  خارج  من  للمشاركني  (بالنسبة  الفوج.  قيادة  طرف  من  إمضائها 

موافقة و إمضاء احملافظة الوالئية).
الوالئية  باحملافظة  اخلاصة  بوك  الفيس  صفحة  من  االستمارات  حتميل  يتم 

لوالية بومرداس (الكشافة اإلسالمية اجلزائرية - محافظة بومرداس)
بني  التنوع  يراعى  بحيث  الفرعية،  اخمليمات  على  املسجلة  الطالئع  توزع   -

األفواج.
و  توفيرها  طليعة  كل  على  يجب  التي  األغراض  و  الوسائل  حتديد  يتم   -

إحضارها إلى اجلمبوري.
دليل  منديل +  بطاقة مشاركة +  يتم منح كل مشارك  االستقبال  أثناء   -

املشارك + باج اجلمبوري.

- حدد مبلغ االشتراك بـ 3000 دج للفرد املشارك سواء كان كشاف أو مرشدة 
وكذالك نفس املبلغ بالنسبة للقائد املرافق للطليعة

-سيتم منح حتفيزات بخصم بـ %15 بالنسبة للطالئع التي تسجل قبل 30 
أفريل 2017
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