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وزير الشباب يهنئ بانجازات سباحي نادي مدينة االمير حمزة
  

هنــأ وزيــر الشــباب محمــد النابلســي ســباحي فريــق نــادي مدينــة األميــر حمــزة للشــباب بمناســبة حصولهــم 
ــم  ــة كأس العال ــي بطول ــدة ف ــة جدي ــام اردني ــجيل ارق ــة وتس ــات وبرونزي ــالث فضي ــات و ث ــالث ذهبي ــى ث عل
ــق  ــه  اعضــاء الفري ــدا.  واكــد النابلســي خــالل لقائ ــي اقيمــت مؤخــرا فــي بولن ــة الت ــف لالندي لســباحة الزعان
بحضــور مديــر مدينــة االميــر حمــزة للشــباب احمــد الحســن  والمديــر الفنــي للفريــق احمــد العكــوش  ومســؤول 
ــن  ــا يضم ــق بم ــادي والفري ــم الن ــوزارة لدع ــرص ال ــى ح ــدة عل ــد الحوام ــادي احم ــي الن ــي  ف ــاط الرياض النش
ــاء المحافظــة للمشــاركة فــي مختلــف االنشــطة  ــر مــن ابن ــن العــدد االكب ــة االنجــاز والعطــاء وتمكي مواصل

والفعاليات الشبابية والرياضية.



  

مندوبــًا عــن وزيــر الشــباب محمــد النابلســي، رعــى أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور حفــل تخريــج مجموعــة مــن 
ــز  ــع المرك ــاون م ــاور - األردن، بالتع ــراد أدين ــة كون ــه مؤسس ــذي نظمت ــباب، ال ــة الش ــج أكاديمي ــاركين ببرنام ــباب المش الش
األردنــي للتربيــة المدنيــة، مؤكــدا خــالل كلمتــه علــى أهميــة إدماج الشــباب فــي جميــع البرامــج السياســية والتنمويــة الهادفة 
ــة  ــة المجتمعي ــز الثقاف ــق تعزي ــن طري ــك ع ــم، وذل ــم وواجباته ــة حقوقه ــي ومعرف ــل السياس ــراط بالعم ــجيعهم لالنخ لتش
ــي  ــوزارة ف ــركاء ال ــي وش ــز األردن ــة والمرك ــا المؤسس ــي توليه ــود الت ــور الجه ــن الجب ــية. وثّم ــاركة السياس ــة للمش الداعم

دعمهم وتمكينهم للشباب من خالل برامجهم السياسية .

  

الجبور يرعى حفل تخريج الشباب المشاركين ببرنامج أكاديمية الشباب



  

  

ــا  ــد، يوم ــي إرب ــة غرب ــواء الطيب ــابات ل ــز ش ــام مرك أق
طبيــًا مجانــي بالتعــاون مــع كليــة العلــوم الطبيــة 
بجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا ومؤسســة نهــر األردن 
إجــراء  بهــدف   الخيريــة.   العطــاء  وجمعيــة ســفراء 
الفحوصــات الطبيــة المختلفــة، منهــا الســمع والنطق 
والســكري والــدم واألســنان واستشــارات فــي مجــال 
لعقــد  باإلضافــة  والوظيفــي،  الطبيعــي  العــالج 
ــدي،  ــرطان الث ــول س ــيدات ح ــة للس ــرات توعوي محاض
التــي تعــود بالفائــدة علــى ســيدات  المجتمــع المحلي، 
انطالقــًا مــن المســؤولية اإلجتماعيــة التــي تقــع علــى 

عاتق المركز ومختلف المؤسسات تجاه المجتمع.
  

خالــد  الدكتــور  الزرقــاء  محافظــة  شــباب  مديــر  بحضــور 
ــاء  ــابات الزرق ــباب وش ــز ش ــي مرك ــت ف ــوش انطلق العم
ــا  ــي ينفذه ــر"، والت ــرة خي ــادرة " ثم ــرًا مب ــي مؤخ النموذج
والشــرطة  الهاشــمية،  بلديــة  مــع  بالشــراكة  المركــز 
والهيئــة  الهاشــمية،  أمــن  مركــز  فــي  المجتمعيــة 
(20) شــابًا  الفيحــاء، وبمشــاركة  االستشــارية وجمعيــة 
وشــابًة مــن أعضــاء المركــز.  هدفــت المبــادرة إلــى ترســيخ 
ــي  ــهم ف ــا يس ــة وبم ــام بالزراع ــب األرض واالهتم ــم ح قي
ــة  ــج ذوي اإلعاق ــة، ودم ــة المنزلي ــام بالزراع ــة االهتم تنمي
فــي أنشــطة ومبــادرات المركــز مــن خــالل تشــجيعهم علــى 
المشــاركة  نوعيــة وليــس  قيــادة مبــادرات  وانشــطة 
األحــواض  تهيئــة  المبــادرة  فعاليــات  تضمنــت  فقــط.  
المثمــرة،  األشــجار  مــن  بمجموعــة  وزراعتهــا  الزراعيــة 
وريهــا، وتقســيم المشــاركين ضمــن مجموعــات لالهتمــام 

بها ورعايتها ضمن جدول زمني.

 يوم طبي مجاني بمركز شابات الطيبة 

مركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي
 يطلق مبادرة "ثمرة خير"



  

اختتام بطولة كرة القدم في مركز شباب 
عجلون   

اختتــم مركــز شــباب عجلــون النموذجــي  بطولــة كــرة قــدم، 
بمشــاركة 20 شــابا، و تهــدف البطولــة إلــى تنميــة قــدرات 
ــى دور  ــد عل ــة، والتأكي ــطة الرياضي ــجيع األنش ــن وتش الالعبي
ممارســة الرياضــة فــي تعزيــز روح المحبــة والتعــاون.  وفــي 
نهايــة البطولــة وزع رئيــس المركــز محمــد الصمــادي الكأس 

والمداليات والجوائز على الفريق الفائز .

  

نفــذ مركــز شــباب الحمــراء ورشــة عمــل بعنــوان العنــف ضــد 
المــرأة بحضــور 20 مشــاركا عبــر تطبيــق زووم تحــدث فيهــا 
غــازي احمــد الســرحان عــن النــوع االجتماعــي ومفهــوم 
العنــف ضــد المــرأة و اآلثــار المترتبــة علــى  العنــف ضــد 

المرأة و كيفية الحد من اآلثار المترتبة عليه .

 ورشة عمل بعنوان العنف ضد المرأة في 
 مركز شباب الحمراء  

  



وفد شبابي أردني يشارك بفعاليات
 برنامج تمكين الشباب الخليجي

دورة للفنون الكشفية في القويرة 

  

يشــارك وفــد شــبابي مــن وزارة الشــباب األردنيــة، بفعاليــات 
وزارة  تنظمــه  الــذي  الخليجــي،  الشــباب  تمكيــن  برنامــج 
الرياضــة بالمملكــة العربيــة الســعودية- وكالــة شــؤون 
الرياضــة والشــباب، فــي مدينــة جــدة، ويأتــي البرنامــج ضمــن 
نطــاق العمــل المشــترك بيــن دول العالــم العربــي لإلهتمــام 
ــة،  ــة، الثقافي ــي االجتماعي ــم بالنواح ــاء به ــباب واإلرتق بالش
االقتصاديــة، البيئيــة والصحيــة، لرفــع الوعــي لــدى الشــباب، 
وتهيئتهــم لصنــع القــرارات وعمــل المبــادرات التــي تســهم 
ــرد  ــتوى الف ــى مس ــاه عل ــق الرف ــم وتحقي ــاء دوله ــي بن ف

والوطن والعالم.

  

والمهــارات  الفنــون  دورة   القويــرة   مركــز شــباب  نفــذ 
الكشــفية بمشــاركة 20 شــابا.  وتهــدف الــدورة إلــى ترســيخ 
قوانيــن الحركــة الكشــفية فــي تنميــة قــدرات الشــباب 
ليكونــوا مواطنيــن قادريــن علــى احــداث تغييــر اجتماعــي 
المجتمعيــة  المؤسســات  مــع  بالشــراكة  بمجتمعاتهــم 
باعتبارهــا حركــة تربويــة تطوعيــة وتعمــل علــى إعداد النشــئ 
والشــباب فــي مختلــف مناحــي الحيــاة العامــة.  تضمنــت 
الــدورة محاضــرات حــول ماهيــة الحركــة الكشــفية والوعــد 
الكشــفية  واألدوات  المجموعــات  ونظــام  والقانــون 
فــي  الكشــافة  ودور  العلــم  وإنــزال  رفــع  ومراســم 

المحافظة على البيئة.



ورشة عمل بعنوان "سيادة القانون 
للسلم المجتمعي" في البلقاء 

  دورة تنسيق زهور في مركز شابات ماركا

إختتــم فــي مركــز شــابات مــاركا   دورة فــي مجــال تنســيق 
ــة 15_17  ــة العمري ــن الفئ ــاركة ضم ــور 25 مش ــور بحض الزه
عامــا .  المشــاركات فــي الــدورة تعرفــن مــن خــالل التدريــب 
ــار الــورد  علــى كيفيــة التنســيق وعلــى أنــواع الزهــور واختي
للعــرض  قابــل  بمنتــج  للخــروج  المناســبة   والباقــات 

والتسويق والزينة

  

ــم  ــز العال ــع مرك ــاون م ــاء بالتع ــباب البلق ــة ش ــت مديري نظم
لموظفــي  عمــل  ورشــة  الديمقراطيــة  للتنميــة  العربــي 
ــي  ــلم المجتمع ــون للس ــيادة القان ــروع س ــن مش ــة ع المديري
ــبابية.  ــق الش ــف المراف ــن مختل ــا م ــن موظًف ــاركة ثالثي بمش
وتضمنــت الورشــة التــي إســتمرت لمــدة يوميــن، علــى شــرح 
حــول مفاهيــم وعوامــل  وتوضيــح ومناقشــات معمقــة 
ــة الرئيســة وفقــا  ــون والمســؤوليات الحكومي ســيادة القان

لألدوار التشريعية والتنفيذية والقضائية.



قصة نجاح 
ــد البــدور مــن محافظــة الطفيلــة  أول خطــوة كانــت الــي هــي  ــا الحــارث خال ان
التوجــه الــى مركــز شــباب الطفيلــة ، بلشــت مــع حاضنــات االبتــكار االجتماعــي 
ــة  ــزم إلقام ــا يل ــي كل م ــروعي ، قدمول ــط لمش ــت اخط ــة بلش ــن اول لحظ وم
أكاديميــة لكــرة القــدم باالضافــة لــدورات متخصصــة و الدعــم المــادي النشــاء 
مشــروعي وهــو اكاديميــة فجــر الديــن لكــرة القــدم.  بلشــت الفكــرة فــي عــام 
2021 بعــد مــا لمســنا الحاجــة لتفعيــل رياضــة كــرة القــدم فــي المحافظــة 

بغيــاب األنديــة فيهــا لعــدة ســنوات وبنفــس الوقــت بكــون فــي دخــل مناســب  
الــي ولالشــخاص الــي رح يعملــو بالمشــروع  بفضــل هللا مــر علــى اول يــوم مــن 
ــاز  ــرة دخــل ممت ــا مــن خــالل هــاي الفت ــة المشــروع ســنة و 3 اشــهر حققن بداي
وشــغلنا اكثــر مــن 7 اشــخاص وخرجنــا العديــد مــن الالعبيــن لالنديــة فــي الجنــوب 
ــر  ــن عم ــي م ــام الثان ــا بالع ــوالت االن احن ــطة والبط ــن األنش ــد م ــا العدي وعملن
األكاديميــة وعنــا كثيــر انشــطة وخطــط رح نطبقهــا خــالل الفتــرة القادمــة  
بالنهايــة بحــب اشــكر كل الجهــات واالشــخاص الــي وقفــوا معــي ودعمونــي 

حتى وصلت لهاي المرحلة.


