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النابليس يطلع على آخر التطورات لمبادرة شبابية في مجال
التوعية  الصحية

 اطلع وزير الشباب محمد النابليس، بحضور الرشكاء من وزارات الصحة والسياحة
"نحن" منّصة  و  الصحية  للتوعية  الملكية  والجمعية  والتجارة  والصناعة   واآلثار 
 التابعة لـ "نوى" إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، ومنظمة اليونيسيف، على
 سري العمل ومناقشة آخر التطورات واالقرتاحات حول مبادرة شبابية سيصار إلى
فيها المتعلقة  التدريبات  من  االنتهاء  بعد  المقبلة  األيام  خالل  بتنفيذها   البدء 
 وتقييم كافة جوانبها مساندة للجهود الوطنية في التوعية الصحية وللحد من
لمكافحة بالتطوع  الشباب  إلى إرشاك  المبادرة  جائحة كورونا.  وتهدف   إنتشار 
 فريوس كورونا بشكل منظم يحافظ على صحتهم وسالمة من حولهم من خالل
 تشكيل فرق تطوعية من كافة محافظات المملكة بعد تأهيلهم وتدريبهم على
الوقاية بكيفية  المجتمع  لدى  الوعي  نرش  في  للمساهمة   الميداني   التطوع 

واإللزتام باالجراءات الصحية واالحرتازية
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 احتفــل مركــز شــابات عجلــون النموذجــي التابــع لمديريــة شــباب عجلــون بعيــد ميــالد
 جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي المعظــم ومئويــة الدولــة األردنيــة، فــي قاعة معســكر
ــة ــة والثقاف ــة والصح ــزة األمني ــة واالجه ــري الرشط ــور مدي ــباب بحض ــني للش  الحس
 والرتبيــة والشــباب.  وتخلــل الحفــل كلمــات شــبابية جســدت بطياتهــا معانــي الــوالء

واالنتماء للوطن وللقيادة الهاشمية

شابات عجلون النموذجي يحتفل بعيد ميالد القائد



.

 انطلقــت فــي مركــز شــباب وشــابات حــي
محافظــة شــباب  /مديريــة  محمــد   األمــري 
 الزرقــاء، مبــادرة "كتــاب كل شــهر "، نفــذت
 عبــو تطبيــق زووم، وتهــدف المبــادرة إلــى
ــى القــراءة، ومتابعــه كل  تشــجيع الشــباب عل
 مــا هــو جديــد مــن إصــدراٍت أدبيــة وعلميــة
 تهــم الشــباب. وشــملت المبــادرة  علــى قــراءة
 كتــاب واحــد كل شــهر ثــم التواصــل عــرب لقــاء
مضمــون لمناقشــة  الشــباب  مــع   حــواري 
وتحديــد تضمنهــا،  الــيت  واألفــكار   الكتــاب 
ــراءاٍت ــم ق ــت، و تقدي ــيت تم ــدة ال ــدى الفائ  م
ــن ــد م ــرح الزمي ــدة، وط ــق الفائ ــة لتعمي  نقدي
علــى اإليجابــي  األثــر  ذات   األفــكار 

المشاركني

مبادرة "كتاب كل شهر" في مركز
شباب و شابات حي االمري محمد 
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 أقــام مركــز شــابات القويــرة التابــع لمديريــة 
ــوان ــا تحــت عن ــة نشــاطا تفاعلي  شــباب العقب
وذلــك العمــل"،  لســوق  الشــباب   "اعــداد 
 بمشاركة( 20)            شابة قدمت الورشة المهندسه
زووم. تطبيــق  عــرب  المناجعــه   فاطمــة 
معلومــات إثــراء   إلــى  الورشــة   وتهــدف 
العمــل ســوق  متطلبــات  حــول   الشــباب 
الشــباب توجهــات  مــع  لتتناســب   األردنــي 
بعــض ركــود  ظــل  فــي  خاصــة   الدراســية 
كبــري بشــكل  تــؤدي  والــيت   التخصصــات 
الشــباب بــني  البطالــة  مشــكلة   لتفاقــم 

األردني
  

 نفــذ مركــز شــباب الســلط التابــع لمديريــة
 شــباب البلقــاء نشــاطا رياضيــا صحــي بمناســبة
 االحتفــال بمئويــة المملكــة األردنيــة بالتعاون
  مع مركز ابن الجزري القرآني بمشاركة 25 مشاركا،
 وتضمــن النشــاط ألعــاب صحيــة وشــعبية،
ــادي ــب ن ــار الع ــدهللا العط ــم عب ــور النج  بحض

الجزيرة والمنتخب الوطين

نشاط رياضي صحي في مديرية
شباب البلقاء 

اعداد الشباب لسوق العمل
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 عقد مركز شابات سوف - مديرية شباب جرش ورشة حول العنف ضد الرمأة بحضور 30 مشاركة
 عــرب تطبيــق زووم  . و اوضحــت الدكتــورة ميســون العتــوم رئيســة قســم دراســات الــرمأة فــي
 الجامعــة األردنيــة خــالل الورشــة علــى ان العنــف ضــد الــرمأة والفتــاة واحــدٌ مــن أكــرث
ــكال ــًة اش ــوم، مبين ــا الي ــي عالمن ــريا ف ــترمارا وتدم ــارا واس ــان انتش ــوق اإلنس ــاكات حق  انته
ــادات ــه او الع ــبابة، كاالقتصادي ــرمأة واس ــه ال ــرض ل ــذي تتع ــي ال ــدي واللفظ ــف الجس  العن

والتقاليد المغلوطة او البيئة اليت تعيش بها

 ورشة حول العنف ضد الرمأة في مركز شابات سوف 


