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 عرم العزام



 الوزير النابليس في زيارة ميدانية لمحافظة مأدبا
  

ــذ  ــودة لتنفي ــبابية للع ــز الش ــتعداد الرماك ــة إس ــيس أهمي ــد النابل ــباب محم ــر الش ــد وزي  أك
 المشــاريع والربامــج والمبــادرات وجاهيــًا وإســتقبال الشــباب فــي الرماكــز الشــبابية  جــاء ذلــك
ــب، ــا، ل ــيت شــملت مراكــز شــباب وشــابات حنين ــا، وال ــة لمحافظــة مأدب ــه الميداني  خــالل زيارت
ــة شــارك بهــا نــواب ــة األمــري هاشــم للشــباب، فــي جول ــان، باإلضافــة الــى مدين ــح، وذيب  ملي
 مأدبــا، النائــب نصــار الحيصــة، والنائــب مجــدي اليعقــوب، والنائــب أســماء الرواحنــة، ومحافــظ
ــي ــات تأت ــة للمحافظ ــارات الميداني ــلة الزي ــيس إن سلس ــال النابل ــي.   وق ــي الماض ــا عل  مأدب
ــه وتلبيتهــا، حيــث تمــت عمليــات  بهــدف الوقــوف علــى الواقــع الشــبابي، ومعرفــة إحتياجات
 الصيانــة للرماكــز والمنشــآت الشــبابية خــالل فــرتة التوقــف الــيت فرضتهــا قيــود جائحــة
 كورونــا، مشــريًا إلــى أن فتــح الرماكــز الشــبابية الــذي يأتــي ضمــن توجهــات الحكومــة لفتــح
ــم ــاوزت أعماره ــن تج ــباب الذي ــح للش ــي يتي ــول صح ــى بروتوك ــاًء عل ــيكون بن ــات، س  القطاع
 18 عامــًا ممــن تلقــوا الجرعــة األولــى مــن اللقــاح مــن العــودة للرماكــز الشــبابية وممارســة
 أنشــطتهم بشــكل وجاهــي، ويتيــح للشــباب الذين لــم تتجاوز أعمارهــم 18 ولم يتلقــوا اللقاح من

 العودة للرماكز الشبابية



  

النابليس يرعى تخريج الفوج األول من برنامج الرماة في الرياضة - تدريبك
 هدف للحياة 

  

ــي ــرمأة ف ــج ال ــن برنام ــوج األول م ــج الف ــرًا، تخري ــيس مؤخ ــد النابل ــباب محم ــر الش ــى وزي  رع
ــة ــباب ومنظم ــني وزارة الش ــة ب ــذه بالرشاك ــم تنفي ــذي ت ــاة، ال ــدف للحي ــك ه ــة - تدريب  الرياض
 العمــل الدوليــة ورشكــة "مــدرب" .   ويدعــم الربنامــج تدريــب الخريجــات مــن التخصصــات
 الجامعيــة فــي الرتبيــة البدنيــة مــن أجــل تحســني حصولهــن علــى وظائــف الئقــة فــي الرماكــز
 والرمافــق الرياضيــة، والمــدارس، وهــو جــزء مــن مــرشوع تدعمــه الوكالــة الســويدية للتعــاون
 اإلنمائــي الدولــي بهــدف تعزيــز التوظيــف المنتــج والعمــل الالئــق للــرمأة فــي كل مــن األردن،
 مــرص، وفلســطني، مــن خــالل الحــد مــن الحواجــز الــيت تؤثــر علــى عمليــة إنخــراط الــرمأة فــي

العمل الالئق واحتفاظها به

  



    

الجبور يفتتح جلسة حوارية بمناسبة يوم االستقالل ومئوية الدولة األردنية
   الهاشمية في مديرية شباب البلقاء 

الدكتــور الشــباب  وزارة  عــام  أمــني   افتتــح 
ــي، ــال الرمئ ــائل االتص ــرب وس ــور، ع ــني الجب  حس
االســتقالل يــوم  بمناســبة  حواريــة   جلســة 
 ومئويــة الدولــة األردنيــة الهاشــمية  وبحضــور
البلقــاء محافظــة  شــباب  مديريــة   مديــرة 
 الدكتــورة خديجــة أبــو حمــور، والــيت نفذهــا
التابــع النموذجــي  العارضــة  شــابات   مركــز 
 لمديريــة شــباب البلقــاء بمشــاركة 80 مشــاركا
ــد ــال بعي ــور إن االحتف ــال الجب ــاركة.  وق  ومش
ــزات ــتفيضة للمنج ــراءة مس ــو ق ــتقالل ه  االس
 الوطنيــة ،واليــوم فــي عهــد جاللــة الملــك
ــي يشــهد األردن عطــاًء متواصــًال ــدهللا الثان  عب
والحداثــة تفــرت،  ال  بهمــة  وبنــاء   ونهضــة 
والمصاعــب التحديــات  وتذليــل   والتطويــر 
فــي نراهــا  الــيت  البنــاء  مســرية   لمواصلــة 
 الســعي الحثيــث لجاللتــه فــي إقامــة مســتوى
المياديــن شــىت  فــي  شــامل   حضــاري 
 والمجــاالت كافــة.  وأشــادت الدكتــورة أبــو
ــميون ــا الهاش ــيت حققه ــازات ال ــور باإلنج  حم
 علــى كافــة الصعــد التنمويــة، عــالوة علــى
ــات ــب جداري ــى جان ــة  إل ــارض وطني ــم مع  تنظي
 تشــكيلية تجســد المنجــزات الــيت تحققــت فــي

مختلف المجاالت



  

 جلسه حوارية بعنوان "األمن واألمان
والمنجزات الوطنية" في مديرية شباب

العاصمة 

  

لمديريــة التابــع  القويــرة  شــابات  مركــز   نفــذ 
 شباب العقبة عرب تطبيق زووم بمشاركة 17  شابة .
الورشــة خــالل  الخطيــب  رزق  الدكتــور   وضــح 
ــا. ــيًا وإقتصادًي ــًا ونفس ــان اجتماعي ــر اإلدم    مخاط
الطــيب واإلرشــاد  للتوعيــة  الورشــة   تأتــي 
 والنفــيس خاصــة أن ظاهــرة التدخــني واإلدمــان
 علــى المخــدرات أصبحــت مــن الظواهــر الســائدة
 الــيت يعانــي منهــا المجتمــع .  هــذا وقــد أكــدت
ــة ــداول التوعي ــي ت ــباب ف ــاركات دور الش  المش
 حــول هــذه الظواهــر الخطــرية وتوعيــة أقرانهــم
مــن والتخلــص  لمحاربتهــا   وأرسهــم 

أثرها

  

ــع ــاون م ــامل بالتع ــور الش ــباب ناع ــز ش ــذ مرك  نف
بعنــوان حواريــة  جلســة  المجتمعيــة   الرشطــة 
ــة" بمشــاركة  "األمــن واألمــان والمنجــزات الوطني
 20 شــابا عــرب تطبيــق زووم، وأشــار النقيــب محمــد
 الســواعري إلــى دور األجهــزة االمنيــة فــي نــرش
والمخــدرات اإللكرتونيــة  الجرائــم  ضــد   الوعــي 
 والعنــف باشــكاله والتطــورات الــيت حصلــت لجهــاز
ــة حــىت ــة األردني ــذ تأســيس الدول  األمــن العــام من
 اآلن مؤكــدا علــى دورهــا فــي المحافظــة علــى
واألعــراض األرواح  وحمايــة  واألمــن   النظــام 
 واألمــوال ومنــع الجرائــم والعمــل علــى اكتشــافها
 وتعقبهــا والقبــض علــى مرتكبيهــا وتقديمهــم
 للعدالــة باألضافــة إلــى إدارة الســجون وتنفيــذ
المرشوعــة واألوامــر  واألنظمــة   القوانــني 
بتأديــة العامــة  الســلطات   ومعاونــة 

وظائفها

ورشة توعوية بمخاطر اإلدمان والتدخني
في العقبة 



  

  

الرشطــة بماهيــة  الشــباب  تعريــف   بهــدف 
وآليــات واختصاصاتهــا  وأهدافهــا   المجتمعيــة 
 عملهــا، نظمــت مديريــة شــباب محافظــة الزرقــاء،
الرشطــة إدارة  مــع  شــبابيًا  حواريــًا   لقــاًء 
 المجتمعية في محافظة الزرقاء، بمشاركة 20 شابًا
ــن ــبابية. وتضم ــز الش ــاء الرماك ــن أعض ــابًة م  وش
 اللقــاء الحــواري تعريــف المشــاركني بمفهــوم
 الرشطــة المجتمعيــة"، ورشحــًا مفصــًال آلليــات
ــذه ــذ ه ــي تنفي ــة. ويأت ــة المجتمعي ــل الرشط  عم
األنشــطة مــن  مجموعــة  ضمــن   النشــاطات 
ــة ــدف توعي ــة به ــا المديري ــيت تنفذه ــة ال  النوعي
المؤسســات لعمــل  الهــام  بالــدور   الشــباب 
 المجتمعيــة، وتعزيــز التشــاركية، وتطويــر مهــارات
مجتمعاتهــم تنميــة  فــي  الشــباب   وقــدرات 
الــيت المشــكالت  حــل  فــي   واإلســهام 

تواجهها

مديرية شباب محافظة الزرقاء تنظم
ورشة عمل مع إدارة الرشطة 

المجتمعية في الزرقاء 

 ورشة عن األلعاب الشعبيه يقيمها
   مركز شابات ذات راس

مــع بالتعــاون  راس  ذات  شــابات  مركــز   نظــم 
بعنــوان ورشــة  الــزمار  لــواء  تربيــة   مديريــة 
ــرب ــابة ع ــاركة  (20) ش ــعبية) بمش ــاب الش  (األلع
درويــش األســتاذ  تحــدث  حيــث  زووم.    تطبيــق 
باعتبارهــا الشــعبيه  األلعــاب  عــن    القيــيس 
 مــوروث شــعيب تعتمــد علــى النشــاط البدنــي
لــدى أيضــا  وتبــث  الشــباب،  لــدى   والذهــين 

الشباب روح الحماس والتنافس



 نظــم مركــز شــباب وشــابات غــرب إربــد التابــع لمديريــة شــباب إربــد، جلســة حواريــة
 حول دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع المجتمع المحلي، بمشاركة 20 شابًا عرب تطبيق
 زووم.  وبينــت المدربــة لينــا القواســمة خــالل الجلســة كيفيــة التعامــل مــع هــذه
 الفئــة، وكيفيــة مســاعدتهم والعمــل علــى إدماجهــم فــي المجتمــع، مــن خــالل
 عمــل مجموعــة مــن األنشــطة التوعويــة والتثقيفيــة الــيت تســاعدهم علــى
 تخطــي حاجــز الخــوف والخجــل، وتســاعدهم علــى االنطــالق داخــل المجتمــع إلبــراز
 مواهبهــم ومهاراتهــم فــي مختلــف المجــاالت. وأكــد المشــاركون فــي الجلســة،
 أهميــة تأهيــل األطفــال مــن ذوي اإلعاقــات المختلفــة منــذ الصغــر وخاصــة الذيــن
 يعانــون مــن اإلعاقــات الحركيــة والعقليــة والتوحــد، عــرب تنفيــذ برامــج تهــدف الــى
 دعــم األرسة وتوعيــة المجتمــع، والتدخــل المبكــر والتعليــم المــدريس، وتحســني
 أحوالهــم النفســية والصحيــة واإلنســانية ودمجهــم مــع أقرانهــم مــن ابنــاء

المجتمع المحلي

حوارية حول دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع المجتمع المحلي

  

 اختتمــت مديريــة الشــؤون الشــبابية فــي وزارة الشــباب، سلســلة الــورش التدريبيــة الــيت عقدتهــا تحــت عنــوان
   "صناعــة المبــادرات الشــبابية" للعاملــني مــع الشــباب، فــي الرماكــز الشــبابية التابعــة إلقليــم الشــمال.
ــة لتطــوع ومشــاركة الشــباب التابعــة ــُن" المنصــة الوطني ــم تنفيذهــا بالرشاكــة مــع منصــة "َنْح ــات ت  التدريب
 لنــوى أحــد مبــادرات مؤسســة ولــي العهــد ، وبدعــم مــن اليونيســيف، والــيت نفــذت مــن خــالل عقــد سلســلة
 مــن الــورش التدريبيــة للعاملــني مــع الشــباب فــي المملكــة علــى مســتوى اإلقليــم، وتضمنــت مجموعــة مــن
ــل ــع ومراح ــة المجتم ــي تنمي ــا ف ــا وأهميته ــبابية وممزياته ــادرات الش ــف المب ــق بتعري ــيت تتعل ــاور ال  المح
قصــص واســتعراض  الشــبابية  المبــادرة  بتنفيــذ  البــدء  وآليــات  الشــبابية  المبــادرات   تصميــم 

نجاح

اختتام تدريبات صناعة المبادرات الشبابية للعاملني مع الشباب في إقليم الشمال



 
.
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 عقــدت مديريــة الشــؤون الشــبابية المؤتــرم الوطــين
 األول لطلبــة الجامعــات األردنيــة تحــت عنــوان دور
والشــفافية الزناهــة  قيــم  تعزيــز  فــي   الشــباب 
ــذي ــى  ال ــن الملتق ــد تضم ــيدة.  وق ــة الرش  والحاكمي
بمشــاركة الرمئــي  اإلتصــال  وســائل  عــرب    عقــد 
ــة ــة، مجموع ــات األردني ــة الجامع ــن طلب ــة م  مجموع
ــري ــى معاي ــتملت عل ــيت إش ــية ال ــاور الرئيس ــن المح  م
 الزناهــة الوطنيــة الخمــس، وآليــات تطبيــق معايــري
العــام، المــال  علــى  الحفــاظ  و  الوطنيــة،   الزناهــة 
الزناهــة معايــري  تطبيــق  فــي  الشــباب   ومشــاركة 
 الوطنيــة، باإلضافــة إلــى حــوار عــام ومفتــوح بــني
 الطلبــة المشــاركني والدكتــور عاصــم جــدوع، المحــارض
ومكافحــة الزناهــة  هيئــة  قبــل  مــن   المعتمــد 

الفساد

مديرية الشؤون الشبابية تعقد الملتقى
الوطين األول لطلبة الجامعات األردنية 

  

  

 نفــذ مركــز شــابات جــرش ضمــن محــور الشــباب
توعويــة جلســة  البدنــي  والنشــاط   والصحــة 
ــا ــي حياتن ــي" ف ــب الرياض ــة التدري ــوان "أهمي  بعن
 بمشاركة 20 شابة عرب تطبيق زووم، وأشارت المدربة
للجســم الرياضــة  أهميــة  إلــى  العتــوم   روال 
 والعقــل ومنهــا محاربــة الســمنة وكذلــك وقاية
 اإلنســان مــن االصابــة بالعديــد مــن األمــراض،
ــة عضــالت ــى مســاعدتها فــي تقوي  مؤكــدة عل

 الجسم وتحسني مظهره

جلسة حول أهمية التدريب الرياضي

ُ ُ

  

.



  

  

 بمشــاركة مجموعــة مــن الشــباب مــن أعضــاء
ــرتا ــة شــباب الب  الرماكــز الشــبابيه التابعــة لمديري
 وعــدد مــن مــدراء الدوائــر الحكوميــة فــي اللــواء،
 نفــذت المديريــة جلســة حواريــه تضــم األعضــاء
إليجــاد واآلليــات  الخطــط  لمناقشــة   والمــدراء 
بحضــور الشــباب.  لمتطلبــات  حقيقيــه   حلــول 
ــر ــن ومدي ــدر الزب ــور بن ــرتا الدكت ــواء الب ــرصف ل  مت
ــي ــك ف ــوب وذل ــدون الصع ــور خل ــباب الدكت  الش

.قاعة نادي شباب الطيبة

  

ــباب ــة ش ــع لمديري ــح التاب ــباب ملي ــز ش ــذ مرك  نف
 محافظــة مادبــا نشــاطا بعنــوان (النشــاط البدنــي
 وتعزيزه لدى الشباب) بمشاركة 20 شابا عرب تطبيق زووم
 وعــرف األســتاذ عاصــم الســواعري النشــاط البدنــي
 انــه مجهــود جســماني يــؤدي إلــى إســتهالك
 الطاقــة ســواء عــرب المشــي والحركــة أو القيــام

بأنشطة رياضية

جلسة حوارية حول واقع الشباب في
البرتا 

النشاط البدني وتعزيزه لدى الشباب


