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ــاون  ــز التع ــبل تعزي ــي س ــره العراق ــث ونظي ــي يبح ــد النابلس ــباب محم ــر الش وزي
المشترك  

  

بحــث وزيــر الشــباب محمــد النابلســي، مــع نظيــره العراقــي عدنــان درجــال، ســبل تعزيــز التعــاون الشــبابي المشــترك 
بيــن البلديــن الشــقيقين. النابلســي اســتعرض خــالل لقائــه درجــال  فــي وزارة الشــباب، عــددًا مــن البرامــج والفعاليات 
التــي تنفذهــا الــوزارة وخطــط الــوزارة فــي تفعيــل وتطويــر المراكــز الشــبابية، وإقامــة األنشــطة والبرامــج التــي 
ــادة فــي  ــن االقتصــادي والري ــب برامــج التمكي ــى جان ــاة العامــة إل ــز مشــاركة الشــباب فــي الحي مــن شــأنها تعزي
األعمــال والتطــوع. مــن جانبــه شــدد درجــال علــى متانــة العالقــة بيــن البلديــن الشــقيقين منوهــا إلــى ضــرورة إدمــاج 
الشــباب فــي أنشــطة مشــتركة بيــن البلديــن. وأكــد الجانبــان علــى ضــرورة وضــع برنامــج تنفيــذي لتفعيــل اتفاقيــة 
التعــاون المشــترك بيــن الجانبيــن والمتضمنــِة إقامــة برامــج شــبابية وتعزيــز التبــادل الشــبابي بيــن الجانبيــن. وجــال 
النابلســي ودرجــال فــي مدينــة الحســين للشــباب مطلعيــن علــى مختلــف مرافــق المدينــة الرياضيــة ودورهــا فــي 

خدمة الحركة الرياضية والشبابية والمجتمع المحلي.



وزيــر الشــباب يختتــم  منافســات بطولــة الشــباب لُخماســيات كــرة القــدم ويتــوج 
العاصمة بطال   

ــة الشــباب لُخماســيات كــرة  ــر الشــباب محمــد النابلســي  منافســات بطول ــم وزي ــوزراء، اختت ــا عــن رئيــس ال مندوب
ــام  ــهد خت ــف األردن 2022.   وش ــات صي ــن فعالي ــباب  ضم ــا  وزارة الش ــي نظمته ــف االردن 2022)، الت ــدم (صي الق
البطولــة اقامــة المبــاراة النهائيــة التــي جمعــت بيــن فريقــي العاصمــة والبلقــاء علــى ملعــب البولــو فــي مدينــة 
ــي  ــز الثان ــاء المرك ــق البلق ــق فري ــا حق ــة فيم ــال للمملك ــة بط ــق العاصم ــي فري ــوج النابلس ــباب.  وت ــين للش الحس
وفريــق الزرقــاء المركــز الثالــث وحــل فريــق محافظــة الطفيلــة بالمركــز الرابــع.  كمــا تــوج النابلســي فريــق عجلــون 
ــل  ــد فيص ــد محم ــق ارب ــارس فري ــة وح ــداف البطول ــب ه ــيخة بلق ــو ش ــز اب ــب معت ــي والالع ــق المثال ــب الفري بلق

بشاتوه افضل حارس في البطولة.



    

 نظمــت مديريــة شــباب معــان بالتعــاون مــع نــادي معــان 
الثقافــي الرياضــي  لقــاء حواريــا حــول واقــع األنديــة 
الرياضيــة واحتياجاتهــا والتحديــات التــي تواجههــا، وســبل 
تطويــر أدائهــا، بحضــور رؤســاء األنديــة الرياضيــة فــي 
ــن  ــن والمهتمي ــن اإلعالميي ــدد م ــان، وع ــة مع المحافظ

بالشأن الرياضي.

  

 أقــام  مركــز شــباب الريشــة مبــادرة بعنــوان تطوعيــة 
الثانويــة  غرنــدل  مدرســة  داخــل  ألوانــي  بعنــوان 
للبنين/الريشــة التابعــة للثقافــة العســكرية، و تضمنــت 
ــة  ــوان مختلف ــية بأل ــد الدراس ــالء المقاع ــادرة  ط المب
ــز  ــادرة إلــى  تعزي لبعــض الغــرف الصفيــة. هدفــت المب
الطــالب  نفــوس  التطوعــي فــي  العمــل  مفهــوم 
مســتوى  ورفــع  الجماعــي  العمــل  أهميــة  وإبــراز 

مسؤوليتهم إتجاه مجتمعاتهم.

لقاء حواري في مديرية شباب معان

مبادرة ألواني التطوعية



  

  

إســتمرار حملــة التغيــر المناخــي فــي بيــت شــباب عمــان، ضمــن 
األمــم  منظمــة  مــن  بالتعــاون  الشــباب  وزارة  نشــاطات 
المتحــدة للطفولــة "اليونيســف" ، بهــدف الحفــاظ علــى البيئــة 
وتعزيــز الغطــاء  البيئــي، حيــث  تضمنــت الحملــة زراعــة األشــجار 
ــة  ــطة التفاعلي ــن األنش ــة م ــة ومجموع ــي الغاب ــة ف والعناي
حــول دور الشــباب فــي حــل قضايــا التغيــر المناخــي واألثــر 

المباشر على البيئة.

  

 اختتمــت فعاليــات دورة تدريبيــة علــى أعمــال حرفيــة فــي 
مركــز شــابات غــرب إربــد، شــاركت بهــا 20 شــابة ضمــن الفئــة 
ــي  ــدورة الت ــدف  ال ــث ته ــًا. حي ــى 20 عام ــن 15 ال ــة م العمري
اســتمرت علــى مــدار يوميــن،  التدريــب علــى اعــادة تدويــر 
الــورق والمخلفــات لتصميــم مناظــر وأشــكال ومجســمات 
ــر مــن المشــروعات  فنيــة تنعكــس علــى حمايــة البيئــة وتعتب

الصغيرة حرفة لزيادة الدخل .

حملة بيئية في بيت شباب عمان

 اختتام دورة األعمال الحرفيه في مركز
 شباب وشابات غرب إربد 



    

ــون دورة"  ــة عجل ــباب محافظ ــة ش ــي مديري ــت  ف اختتم
اإلعــالم المعاصــر "، بمشــاركة 30 شــابا وشــابة مــن 
أعضــاء المراكــز الشــبابية فــي محافظــة عجلــون، ضمــن 
الفئــة العمريــة 18_30  عامــا. وركــزت محــاور الــدورة 
المعاصــر،  اإلعــالم  مفهــوم  توضيــح  علــى  التدريبيــة 
وطــرق التعامــل مــع مصــادر المعلومــات، ومهــارات 
فهــم المحتــوى اإلعالمــي بطريقــة ناقــدة، و قواعــد 
ــباب  ــاب الش ــار و إكس ــات واألخب ــن المعلوم ــق م التحق
مهــارات تســاعدهم علــى التعامــل مــع التغييــرات التــي 
ــي  ــلوب علم ــة بأس ــال الحديث ــا االتص ــا تكنولوجي فرضته
ــل المعلومــات والحصــول عليهــا مــن  ــى تحلي يعتمــد عل
رفــع  إلــى  الــدورة  هدفــت  كمــا  موثوقــة،  مصــادر 
مســتوى الوعــي لــدى المشــاركين بالتعامــل مع وســائل 
الرقمــي  والتحصيــن  المعلومــات،  ومصــادر  اإلعــالم 

للشباب

  

نفــذ مركــز شــابات مغيــر الســرحان  ورشــة حواريــة عــن 
األردنيــة  السياســية  األحــزاب  فــي  المشــاركة  أهميــة 
ــوق  ــية وحق ــة السياس ــر للتنمي ــة المنب ــع جمعي ــاون م بالتع
اإلنســان ، بحضــور أعضــاء المركــز ومجموعــة مــن المجتمــع 
المحلــي ، تحدثــت بهــا الدكتــورة ميســون تليــالن عــن أهميــة 
علــى  والتشــجيع  باألحــزاب  والنســاء  الشــباب  مشــاركة 

المشاركة باألحزاب السياسية.

اختتام دورة اإلعالم المعاصر في مديرية
شباب عجلون

 ورشة حوارية حول أهمية المشاركة
 في األحزاب السياسية األردنية  



  

ــفي  ــم كش ــرش   مخي ــة ج ــباب محافظ ــة ش ــت مديري نظم
للمهــارات الكشــفية بمشــاركة 30 شــابا فــي مخيــم األميرة 
بســمة الكشــفي، يهــدف  المعســكر إلــى اكتســاب مهارات 
أنشــطة  المعســكر  وضــم  الكشــفية.  الحيــاة  وأســس 
ــب  ــي تدري ــة ه ــداف رئيس ــة أه ــول أربع ــور ح ــة تتمح متنوع
مــع  والتعايــش  الكشــفية  المهــارات  علــى  المشــاركين 
ــالل  ــن خ ــة  م ــخصية اإليجابي ــمات الش ــة س ــة، وتنمي الطبيع
تعويدهــم علــى االعتمــاد علــى النفــس وتحمل المســؤولية، 
ــج  ــالل برام ــن خ ــوع  م ــي وروح التط ــس الوطن ــة الح وتنمي
أســاليب  وباســتخدام  عمليــة  بطريقــة  تمــارس  هادفــة 
والمراســم  التقاليــد  علــى  والتدريــب  الجماعــي،  العمــل 
ــار  الخاصــة بالحركــة الكشــفية، واكتشــاف المواهــب واختي

العناصر الجيدة.

  

نفــذ مركــز شــباب خريبــة الســوق وجــاوا بالتعــاون مــع 
ــة  ــات طبي ــالمي  فعالي ــفى اإلس ــي والمستش ــز صح المرك
ــي  ــوم الطب ــث اشــتمل الي ــة  فــي قاعــة المركــز . حي مجاني
العيــون  منهــا؛  الطبيــة  اإلختصاصــات  مــن  عــدد  علــى 
واألطفــال والنســائية واألســنان، والجلديــة واألنــف واألذن 
والحنجــرة والســكري والضغــط وطــب األســرة وصيدليــة 

لصرف الدواء الالزم للمراجعين مجانا .

مخيم كشفي في مديرية شباب جرش 

يوم طبي مجاني في مركز شباب خريبة
 السوق وجاوا    

  



جلسة حوارية عن سيادة القانون بمركز
   شابات صرفا 

بمشــاركة 20 طالبــة نظــم مركــز شــابات صرفــا  التابــع 
لمديريــة شــباب الكــرك جلســة حواريــة بعنــوان ســيادة 
عــروب  المحاميــة  بهــا  تحدثــت  ضمانتنــا.  القانــون 
الخطاطبــة عــن مفاهيــم ســيادة القانــون مثــل العدالــة 
بيــن  الفــرق  توضــح  إجابــات  مقدمــة   والمســاواة، 
العدالــة والمســاواة والفــرق بيــن الحكومــة الشــفافة 
والمفتوحــة، ومفهــوم العدالــة غيــر الرســمية والعديد 
ودور  القانــون  بســيادة  المتعلقــة  المفاهيــم  مــن 
ــرار  ــع الق ــة صن ــي عملي ــاهمة ف ــي المس ــن ف المواط

والقوانين.
اختتام فعاليات نشاط معسكر كشفي

/ إناث في مديرية شباب محافظة الزرقاء
  

اختتمــت مؤخــرًا فعاليــات نشــاط معســكر كشــفي/إناث، 
والــذي نفذتــه مديريــة شــباب محافظــة الزرقــاء فــي بيــت 
شــباب الزرقــاء لمــدة ثالثــة أيــام بمشــاركة (30) شــابًة مــن 
ــى  ــكر إل ــدف المعس ــًا.  ويه ــة (17- 15) عام ــة العمري الفئ
ــفية،  ــة الكش ــادئ الحرك ــخ ومب ــاركات بتاري ــف المش تعري
قيــم  وتجذيــر  األساســية،  الكشــفية  المهــارات  وأهــم 
التطوعيــة  األعمــال  وتبنــي  ودعــم  التطوعــي،  العمــل 
الشــبابية والمجتمعيــة.  وتضمنــت الفعاليــات ورشــة عمل 
ومبادئهــا،  وأهدافهــا  الكشــفية  الحركــة  تاريــخ  حــول 
ــارات  ــفي، والمه ــون الكش ــد والقان ــول الوع ــات ح وتدريب
الكشــفية، وجلســات  الكشــفية األساســية، والطالئــع 
لتنميــة  وأهميتــه  التطوعــي  العمــل  حــول  حواريــة 
المجتمعــات المحليــة، و دور المرشــدة فــي خدمــة وتنميــة 
المجتمــع واألعمــال التطوعيــة، والتعــرف عــل أنشــطة 

وانجازات  الفرق والمجموعات الكشفية واإلرشادية



  

قصة نجاح 
أنا فتون عبيدات، بديت بالعمل الشبابي باحتضان مهم من قبل 
في  أساسية  ركيزة  بناء  على  عمل  الي  كفرسوم  شابات  مركز 
رغبة  عندي  ل  شكَّ االشي  وهاد  والسياسي،  الشبابي  العمل 
الشبابي/  والبرلمان  الشبابية  الحكومة  برنامج  في  للمشاركة 
المعهد السياسي إلعداد القيادات الشابة، وتم اختياري لتمثيل 
قطاع الشباب والثقافة والتنمية السياسية واإلعالم، وألنو هذا 
البرنامج بمثل سلطة شبابية فريدة من نوعها وصورة استثنائية 
للمشاركة السياسية الفاعلة مع صناع القرار، فهي فرصة مليئة 
بالعلم والعمل والمسؤولية، بمنهج معلوماتي فريد، وكل هاد 
بهدف نقل واقع الشباب األردني ووضع الركائز األساسية للحد 

من التحديات على مستوى عالي، إيد بإيد مع صناع القرار.
كانت إحدى أهم محطات حياتي المليئة بالشغف بوصفها فرصة 

مختلفة ومستجدة محليًا وعربيًا.
ممتنة بأني جزء من هاي الفرصة االستثنائية. 


