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النابليس: الشابات طاقات إبداعية البد من االستثمار  بهن

 اطلع وزير الشباب ”محمد سالمة” النابليس على واقع الربنامج التدرييب في صالة 
يقام والذي  الحياة"،  هدف  "تدريبك  لربنامج  للشباب  الحسني  بمدنية  حزمة   األمري 
المثالي الوجة  ورشكة  الدولية  العمل  ومنظمة  الشباب  وزارة  بني   بالرشاكة 
الشابات بمجموعة من  اليوم  لقائه  خالل  النابليس  وأكد    . الرياضية   لالستشارات 
تعقدها اليت  والتشغيلية  التأهيلية  الربامج  أهمية  على  الربنامج  ضمن   المتدربات 
 وزارة الشباب بالرشاكة مع القطاعني العام والخاص للنهوض بالواقع الشبابي، من
لمحاولة الحالية،  الظروف  ظل  في  وخاصة  العمل  سوق  بمهارات  تزويدهم   خالل 
بجانبيها التدريبية  بالدورات  تأهيلهم  بعد  والشباب  للشابات  عمل  فرص   توفري 

 العملية والنظرية



  

 زار أمــني عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســني الجبــور،  يرافقــه مديــر األنديــة مستشــار الوزيــر 
 للشــؤون القانونيــة عمــاد الرفايعــة وفريــق هنــديس ووزاري، مديريــة شــباب الكــرك، تفقــد خاللهــا
 المنشــآت الرياضيــة التابعــة للــوزارة فــي المحافظــة والــيت شــملت مجمــع األمــري فيصــل، ومجمــع
ــب وادي ــني، وملع ــكر الحس ــب معس ــرك، وملع ــباب الك ــت ش ــه، وبي ــب دمن ــراس، وملع ــري ف  األم
 الكــرك، والمالعــب الخماســية، كمــا زار نــادي الشــهابية، واســتمع الجبــور آلخــر التطــورات واألعمــال
 التأهيليــة الــيت تــم إنجازهــا علــى صعيــد صيانــة الُبــىن التحتيــة مــن صيانــة أرضيــات المالعــب وجاهزية
ــات ــى احتياج ــة إل ــي، باإلضاف ــع الوبائ ــماح الوض ــور س ــباب ف ــتقبال الش ــبابية الس ــق الش  الرماف
علــى المحافظــة  أجــل  مــن  رضوريــة  صيانــة  أعمــال  مــن  الرياضيــة  والمنشــآت   الرمافــق 

ديمومتها

.

أمني عام وزارة الشباب في زيارة ميدانية لمحافظة الكرك

.



.

.

  

 افتتــح مستشــار وزيــر الشــباب لشــؤون تطويــر الرماكــز الشــبابية مديــر الشــؤون الشــبابية
 فــراس الشــوابكة فــي صالــة األمــري حــزمة بمدنيــة الحســني للشــباب الرمحلــة الثانيــة مــن
 برنامــج "تدريبــك هدف الحياة"، بمشــاركة 75 شــابة من خريجات كلية الرتبيــة الرياضية، والذي
ــي ــة المثال ــة الوج ــة ورشك ــل الدولي ــة العم ــباب ومنظم ــني وزارة الش ــة ب ــام بالرشاك  يق

لالستشارات الرياضية

 استئناف الرمحلة الثانية من برنامج تدريبك هدف للحياة

.



.

.

  

  

 أطلــق مركــز شــابات الطيبــة التابــع لمديرية 
إيــدك"، مدلــي   " مبــادرة  الكــرك   شــباب 
ــكل ــابات بش ــباب والش ــة الش ــدف توعي  به
بمخاطــر عــام  بشــكل  والمجتمــع    خــاص 
رســومات خــالل  مــن  والقتــل   العنــف 
النفــيس األلــم  مــدى  تجســد   تعبرييــة 
قدمهــا العنــف   مــن  عانــوا   ألشــخاص 
 الفريــق الفــين بالرمكــز بمشــاركة كل مــن

العنود البطوش ونور البطوش

نرسم ضد التنرم- مبادرة في مديرية
شباب محافظة الزرقاء 

 مبادرة فنية توعوية في مديرية
شباب الكرك

  

 بهــدف توعيــة الشــباب والشــابات المشــاركني 
التنــرم، بظاهــرة  مهاراتــي  برنامــج   فــي 
 ومســاعدتهم فــي صقــل شــخصياتهم، وتنمية
التصــدي لهــذه  مهاراتهــم وقدراتهــم فــي 
 الظاهــرة مــن خــالل ايصــال المعلومــة عــرب
 الرســم، نفــذت فــي شــابات حــي األمــري محمــد
 عــرب تطبيــق زووم مبــادرة توعويــة بعنــوان"
 نرســم ضــد التنــرم"، بمشــاركة عــدد مــن أعضــاء
برنامــج مهاراتــي، المشــاركني فــي   الرمكــز 
 حــارض بهــا كل مــن المدربــة ســرم كامــل و

فتون الشيخ



ُ

  

ــة ــع لمديري ــوف التاب ــابات س ــز ش ــم مرك  نظ
 شــباب جــرش عــرب وســائل االتصــال الرمئــي
األردنيــة الدولــة  تأســيس  حــول   ورشــة 
لجاللــة النقاشــية  واألوراق   الهاشــمية 
 الملك عبدهللا الثاني بمشاركة 23 شابة، وذلك
 بمناســبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة
المتقاعــد العقيــد  بهــا  تحــدث   األردنيــة. 
المناســبة هــذه  عــن  العتــوم،   معتصــم 
 الغاليــة علــى قلــوب األردنيــني وهــي مئويــة
1921 عــام  بــدأت  الــيت  الدولــة،   تأســيس 
الملــك جاللــة  لــه  المغفــور  عهــد   منــذ 
 المؤســس عبــدهللا األول إلــى جاللــة الملــك

عبدهللا الثاني

  

ــاء ــا لرؤس ــون إجتماع ــباب عجل ــة ش ــدت مديري  عق
خطــط تصــورات  لوضــع  الشــبابية   الرماكــز 
 المديريــة والرماكــز الشــبابية لعــام 2021، حيــث تم
المديريــة خطــة  بنــاء  كيفيــة  حــول   النقــاش 
 والرماكز الشبابية لعام 2021، بما يتوافق  مع محاور
 االســرتاتيجية الوطنيــة للشــباب والرتكــزي علــى
وفــق المقبــل  للعــام  الخــط  اعــداد   أهميــة 

احتياجات ومتطلبات الشباب

  

 زار أمــني عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســني الجبــور،  يرافقــه مديــر األنديــة مستشــار الوزيــر 
 للشــؤون القانونيــة عمــاد الرفايعــة وفريــق هنــديس ووزاري، مديريــة شــباب الكــرك، تفقــد خاللهــا
 المنشــآت الرياضيــة التابعــة للــوزارة فــي المحافظــة والــيت شــملت مجمــع األمــري فيصــل، ومجمــع
ــب وادي ــني، وملع ــكر الحس ــب معس ــرك، وملع ــباب الك ــت ش ــه، وبي ــب دمن ــراس، وملع ــري ف  األم
 الكــرك، والمالعــب الخماســية، كمــا زار نــادي الشــهابية، واســتمع الجبــور آلخــر التطــورات واألعمــال
 التأهيليــة الــيت تــم إنجازهــا علــى صعيــد صيانــة الُبــىن التحتيــة مــن صيانــة أرضيــات المالعــب وجاهزية
ــات ــى احتياج ــة إل ــي، باإلضاف ــع الوبائ ــماح الوض ــور س ــباب ف ــتقبال الش ــبابية الس ــق الش  الرماف
علــى المحافظــة  أجــل  مــن  رضوريــة  صيانــة  أعمــال  مــن  الرياضيــة  والمنشــآت   الرمافــق 

ديمومتها

.

ورشة حول تأسيس الدولة األردنية
 في مديرية شباب جرش 

اجتماع في مديرية شباب عجلون لوضع
 تصورات خطط المديرية 

.



  

 نفــذ مركــز شــباب العقبــة التابــع لمديريــة شــباب
 العقبــة جداريــة تذكاريــة  وذلــك بمناســبة مئويــة
 المملكــة األردنيــة الهاشــمية، وتشــمل الجداريــة
 علــى تصميــم  شــعار المئويــة للمملكــة االردنيــة

الهاشمية

جدارية في مديرية شباب العقبة

.

  

ــوة ــادرة كس ــوم مب ــابات كفرس ــز ش ــذ مرك  نف
ــة ــم النبيل ــى ارســاء القي ــيت تهــدف إل  شــتاء وال
 فــي اإليثــار وحــب اآلخريــن داخــل المجتمــع  مــن
ــواع المالبــس لمــن ــد مــن أن ــم العدي  خــالل تقدي

هو بحاجة لها من األرس العفيفة

كسوة شتاء في مديرية شباب
محافظة إربد 



  

مديريــة فــي  توعويــة  مبــادرة  نفســك"   احــِم 
 شــباب الطفيلــة بهــدف توعيــة المجتمــع بمخاطــر
أنديــة مــع  بالتعــاون  نفــذت   فــريوس كورونــا 
المحافظة وشملت على توزيع الكمامات والمعقمات

  

" 

  

التابــع  الصوانيــة  شــابات  مركــز  فــي   انطلــق 
 لمديريــة شــباب البلقــاء وبالتعــاون مــع جمعيــة
حــول البلقــاء جلســات حواريــة   - األحــرم   الهــالل 
علــى الجلســات  واشــتملت  كورونــا   فــريوس 
ــليم ــداء  الس ــة االرت ــول كيفي ــة ح ــع مختلف  مواضي
 للكمامــات الوقائيــة بمختلــف أنواعهــا، وأصــول
المصافحــة، منــع  أهميــة  و  الســليمة،    التغذيــة 
 لرفــع كفــاءة جهــاز المناعــة لمقاومــة أي احتمــال

بالعدوى

  

 أطلــق مركــز شــابات الطيبــة التابــع لمديرية 
إيــدك"، مدلــي   " مبــادرة  الكــرك   شــباب 
ــكل ــابات بش ــباب والش ــة الش ــدف توعي  به
بمخاطــر عــام  بشــكل  والمجتمــع    خــاص 
رســومات خــالل  مــن  والقتــل   العنــف 
النفــيس األلــم  مــدى  تجســد   تعبرييــة 
قدمهــا العنــف   مــن  عانــوا   ألشــخاص 
 الفريــق الفــين بالرمكــز بمشــاركة كل مــن

العنود البطوش ونور البطوش

مبادرة توعية في مديرية شباب
 الطفيلة 

 جلسات حوارية حول سبل الوقاية من
 مخاطر  فريوس كورونا


