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األسبوع الكشفي – تيزيه  -فرنسا
من  23ولغاية  30تموز 2017
أصدقائنا األعزاء،
يسر مكتب الكشاف الكاثوليكي ألروبا وحوض المتوسط دعوتكم للمشاركة في األسبوع الكشفي التاسع
في تيزيه  ،فرنسا.

عن تيزيه
تيزيه هي بلدة صغيرة في قطاع بروندي في فرنسا
تقع بين ليون وديجون وهذه البلدة الصغيرة هي
مقر تيزيه  -مجتمع رهباني مكون من حوالي
 100راهب جميعهم قادمون من تقاليد مسيحية
مختلفة ومن عدة دول جميعهم يعيشون معا ً
بالصالة والعمل والمجتمع هنالك مجتمع فريد
ومميز بالخبرات ،روح الثقة واإلنفتاح والمشاركة
والبساطة والفرح  .وجود تيزيه هو عالمة للوحدة
بين المسيحين المقسمين وبين الشعوب المنفصلة.
تيزيه أيضا هو مكان للقاء الشباب من حول العالم
خالل العام الواحد يزور تيزيه العديد من الشباب
ليقضوا أوقات مع الرهبان ومع بعضهم البعض
وكما الرهبان فالشباب أيضا ً يأتون من العديد من
الطوائف (الكاثوليك  ،األرثدوكس والبروتستانت
وغيره) في العادة يقضون األسبوع في تيزيه من
يوم األحد ولغاية يوم األحد يعيشون ويصلون
ويعملون سويا ً وخالل الصيف يصل عدد
المشاركون أسبوعيا ً لثالث او أربع أآلف شاب
وشابة.

لمزيد من الصور والمعلومات ممكن زيارة صفحة الفيسبوك المعتمدة لنا )(www.facebook.com/scoutweek
او الكتابة لنا على العنوان التالي  taize@iccs-em.orgأو صفحتنا الرسمية http://www.taize.fr/ar.

بما أن تيزيه مجتمع مفتوح لجميع الشباب والشابات
من كل مكان فمن الصعب تنظيم مخيم كشفي هناك
ولكن خالل األسبوع الكشفي يمكن للكشافة أن
يتناولوا جزءاً من البرنامج األسبوعي لتيزيه
باإلضافة لذلك يمكنهم من القيام ببعض المشاركات
والنشاطات الكشفية خالل أوقات الفراغ في البرنامج
الرسمي ولذلك يكون البرنامج ممتلىء بالبرنامج
الرسمي لتيزيه والبرنامج الكشفي خالل أوقات
الراحة.

عن األسبوع الكشفي
األسبوع الكشفي هو نشاط خاص بالمكتب الكشفي
الكاثوليكي إلقليم ألروبا وحوض المتوسط ولغاية اآلن
حضر مشاركون من البرتغال ،إسبانيا ،إيطاليا،
فرنسا ،هولندا ،بلجيكا ،المانيا ،النمسا ،ايرلندا،
ليتوانيا ،التفيا ،هنغاريا ،رومانيا ،لبنان ،فلسطين،
االردن ومصر.
األسبوع الكشفي مصمم للشباب من عمر 29-15
عام والراغبين بتعميق خبراتهم الروحية وعيش
تجرية روحية مميزة مع العديد من الكشافين من
الدول األخرى.
العدد المتوسط للمشاركين باألسبوع الكشفي هو 60
مشارك من الكشافة والحدث من تنظيم الفريق
المتخصص لألسبوع الكشفي مع الشكر للقائمين على
تيزيه للسماح لنا بمشاركتهم البرنامج والخبرة.

البرنامج
اليوم اإلعتيادي في تيزيه مكون من ثالث فترات
صالة رئيسية (صباحية وظهرية ومسائية ) وجلسات
لقراءة الكتاب المقدس والحوار في مجموعات
صغيرة ،مناقشات حول مواضيع تتعلق باإليمان
والصالة  ،حلقات عمل  ،خدمة عامة للمجتمع و
مشاركة جميع الوجبا سوياً.
باإلضافة لذلك لديك الفرصة لقضاء الوقت في هدوء
او التمرن على الموسيقى وبرنامجنا الكشفي يحتوي
على مسير كشفي (حسب الطقس)  ،العاب كشفية ،
نقاشات حول الوعد والقانون الكشفي و أيضا ً التقاليد
الكشفية والفرصة للتعرف على كشافة من مختلق
الدول والثقافات.
لمزيد من الصور والمعلومات ممكن زيارة صفحة الفيسبوك المعتمدة لنا )(www.facebook.com/scoutweek
او الكتابة لنا على العنوان التالي  taize@iccs-em.orgأو صفحتنا الرسمية http://www.taize.fr/ar.

معلومات عملية إضافي
التأشيرة
يمكن لفريق التحضير إرسال دعوة رسمية
للمشاركين الذين بحاجة لتأشيرة لدخول فرنسا ما
عليكم سوى طلب الدعوة وستصلكم بأسرع وقت
ممكن بالبريد اإللكتروني ولكن إحذر فعملية طلب
التأشيرة تحتاج لوقت.

التكاليف
رسوم اإلشتراك وتغطي األسبوع الكشفي كامال من
حيث اإلقامة والوجبات ،وتحسب بحسب البلد
المشارك وبحد أقصى  70يورو .

التوقيت
األسبوع الكشفي لهذا العام من  7/23ولغاية 7/30
(من االحد لألحد كما هو النظام في تيزيه ) يجب
الوصول بعد ظهر يوم االحد  7/23والمغادرة بعد
ظهر االحد . 7/30
إذا كنت ترغب بالمشاركة أقل من أسبوع فعليك
التسجيل مباشرة مع تيزيه ولكن ليس باألسبوع
الكشفي.
لألسئلة واإلستفسارات الخاصة الرجاء إرسال بريد
إلكتروني للعوان أسفل الصفحة.

الفئة المستهدفة
شروط المعيشة
الشروط بسيطة  :المنامة في العادة بخيم (بإمكانك
إحضار خيمتك الخاصة) او المنامة مع مجموعات
كشفية أخرى بالخيم الجماعية ولكن يجب عليك
إحضار كيس النوم الخاص بك ،والوسادة
والبطانيات الخاصة بك.

الفئة المستهدفة  :هم القادة الشباب من عمر -15
 29عام كما يمكن لمن هم اكبر سنا ً من الحضور
ولكن عليهم إدراك ان أغلبية المشاركين هم من
األصغر سنا ً  ،عدد المجموعة غير محدد وهو
مفتوح لجميع الكشافة والمرشدات مع االخذ بعين
اإلعتبار بأن تيزيه هو مكان للعبادة .

الماء الساخن متوافر في حمامات منفصلة وجميع
الوجبات تقدم جماعيا ً  ،ايقاد النار ممنوع  ،كما ان
أباريز الكهرباء للشحن واإلنترنت محدودة جداً ،
ويمنع تناول الكحول في مجتمع تيزيه.

الراغبين بالمشاركة ممن هم دون ال  18من العمر
عليهم إحضار موافقة أولياء األمور بحسب النموذج
الموجود على الموقع كما يجب تواجد قائد مسؤول
عنهم.

الطقس
خالل الصيف ممكن أن تصل درجة الحرارة ل30
درجة و من الممكن أيضا ً أن تكون باردة مع إحتمال
سقوط االمطار لذلك إحتاط بمالبس خفيفة ومالبس
ثقيلة مع معطف لألمطار.

اللغات
تيزيه هو لقاء عالمي لذلك ولإلستمتاع باألسبوع
يجب على المشارك التحدث بأكثر من لغة علما ً بأن
الجلسات والمناقشات والصلوات باللغة اإلنجليزية
لذلك يفضل أن يتكلم الجميع اللغة اإلنجليزية او
يتوافر قائد مترجم معهم.

taize@iccs-em.org

السفر
يتحمل المشاركون جميع مصاريف السفر من بالدهم
ولغاية مجتمع تيزيه.
البرنامج يبدأ وينتهي في تيزيه وفريق التحضير
جاهز إلعطاء أيه نصائح متعلقة بالسفر والتنقل كما
يوجد على الصفحة اإللكترونية لمجتمع تيزيه بعض
النصائح بخصوص السفر وطريقة الوصول لتيزيه.

التأمين الصحي
يجب عى جميع المشاركين إحضار التأمين الصحي
الخاص بهم وهو متطلب إجباري للتأشيرة في معظم
الدول.

لمزيد من الصور والمعلومات ممكن زيارة صفحة الفيسبوك المعتمدة لنا )(www.facebook.com/scoutweek
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طلبات التقديم
سيتم عمل اإلشتراك من خالل فريق التحضير لذلك فإن كنت ترغب باإلشتراك باألسبوع الكشفي فالتسجيل
فقط من خاللنا ونحن سنقوم بتسجيل المجموعة كاملة لنستطيع الحصول على برنامج واحد للجميع.
للتسجيل اإللكتروني
http://iccs-em.org/en/activities/scout-week-taize-2017

بعد حصولك على نموذج التسجيل اإللكتروني سنقوم بإرسال رسالة إلكترونية ليتم توقيعها من قبل
المرشد الروحي الخاص بجمعيتك الكشفية والمفوض الدولي وهذا يجب ان يتم مسحه ضوئيا ً وإرساله لنا.
(taize@iccs-em.org).

أخر موعد إلستالم الطلبات هو 2017/6/11

يمكنك مشاركة المعلومات مع جميع أصدقائك الكشافة ودعوتهم للمشاركة ...
لمزيد من الصور والمعلومات ممكن زيارة صفحة الفيسبوك المعتمدة لنا )(www.facebook.com/scoutweek
او الكتابة لنا على العنوان التالي  taize@iccs-em.orgأو صفحتنا الرسمية http://www.taize.fr/ar.

