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 عرم العزام



الشباب وبالرشاكة مع نهر األردن واليونسيف تطلق حاضنات االبتكار االجتماعي   

 أطلقــت وزارة الشــباب ومؤسســة نهــر األردن ومنظمــة اليونيســف - األردن، بحضــور وزيــر الشــباب
 محمــد النابلــيس ومحافــظ عجلــون ســلمان النجــادا ورئيــس لجنــة التعليــم والشــباب النائــب بــالل
 المومــين والنائــب فــراس القضــاه ورئيــس الالمركزيــة بالمحافظــة عــرم المومــين وامــني عــام
 وزارة الشــباب الدكتــور حســني الجبــور وممثلــة منظمــة اليونســيف تانيــا شابوســايت والمديــرة
 العامــة لمؤسســة نهــر االردن إنعــام الربيشــي اليــوم الســبت ثــالث حاضنــات ابتــكار اجتماعــي فــي
 أقاليــم المملكــة شــمال ووســط وجنــوب ضمــن برنامــج االبتــكار االجتماعــي.   وتهــدف الحاضنــات
إلــى  14 مــن  العرميــة  للفئــة  حظــًا  األقــل  الشــباب  تمكــني   الــى 
 24 عامــًا فــي األردن، باإلضافــة الــى زرع مفهــوم الريــادة كمهــارة وطريقــة تفكــري لــدى الشــباب،
 وخلــق جيــل شــبابي مــرن قــادر علــى المســاهمة اجتماعيــًا مدنيــًا واقتصاديــًا، مــن خــالل االنخــراط

مع أرسهم ومدارسهم، ودعمهم لمجتمعاتهم بإيجاد جيل من الشباب منتج وريادي

  



  

    النابليس يرعى احتفاالت مدينة الحسني للشباب بمئوية الدولة

 رعــى وزيــر الشــباب محمــد النابلــيس احتفــاالت مدينــة الحســني للشــباب بمناســبة مئويــة الدولــة
ــذه ــاح، إن ه ــالل االفتت ــيس خ ــال النابل ــي  وق ــم الصيف ــة للموس ــادي المدين ــاح ن ــة، وافتت  االردني
 االحتفاليــة تأتــي فــي ظــل احتفــاالت المملكــة بمناســبة مئويــة الدولــة االردنيــة وعيــد االســتقالل،
 مشــريا الــى ان مــا تــم اليــوم مــن افتتــاح معــرض للصــور، هــو جمــع الصــور ، منــذ تأســيس المدينــة
الــى اضافــة  نشــأتها  منــذ  المدينــة  تطــور  تعــرض  والــيت  عامــا   50 مــدى   علــى 
ــة. ــة خــالل الســنوات الخمســني الماضي ــة و الدعــم الملكــي للمدين ــى المدين ــة ال ــارات الملكي    الزي
 واشــار النابلــيس الــى ان مــن الخطــط الــيت تســعى اليهــا الــوزارة، هــو تأســيس نــواة مــدن رياضيــة
 وشــبابية فــي جميــع محافظــات المملكــة، شــبيهة بمدينــة الحســني للشــباب، والعمــل جــاري علــى
ــزتام بالربتوكــول الصحــي ــح القطاعــات الشــبابية ســيكون وفــق االل  تنفيذهــا. واكــد علــى ان فت
 المتعلــق بحمايــة الــرواد والمشــاركني مــن عــدوى فــريوس كورونــا،  بهــدف الوصــول الــى صيــف

امن



    

وزير الشباب يلتقي السفرية الربيطانية في األردن   

 التقــى وزيــر الشــباب محمــد النابلــيس مؤخــرًا فــي مقــر الــوزارة، الســفرية الربيطانيــة فــي األردن
 بريدجيــت برينــد، حيــث بحــث الجانبــان ســبل التعــاون المشــرتك بــني وزارة الشــباب والســفارة
ــبابي. ــل الش ــال العم ــي مج ــة ف ــات الثنائي ــر العالق ــز وتطوي ــبل تعزي ــي األردن، وس ــة ف   الربيطاني
 وأشــار النابلــيس خــالل اللقــاء إلــى أن وزارة الشــباب تعمــل علــى زيــادة أعداد الشــباب المســتفيدين
ــادة الرمجــوه ــم تنظيمهــا، منوهــًا أن الزي ــة الــيت يت ــات الوطني  مــن الربامــج والمشــاريع والملتقي
2025  -  2019 للشــباب  الوطنيــة  اإلســرتاتيجة  لمحــاور  التنفيذيــة  بالعمليــة   ترتبــط 

اليت تقوم بها الوزارة

  



  

"الشباب" تنظم حفًال إلكرتونيًا بمناسبة عيد الجلوس الملكي 
  

 تحــت رعايــة أمــني عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســني الجبــور، نظمــت مديرية الشــؤون الشــبابية
 مــن خــالل الركــن الشــبابي، إقليــم الشــمال ومديريــة شــباب البــرتا، عــرب وســائل االتصــال الرمئــي،
 احتفــاالً بمناســبة عيــد الجلــوس الملكــي الثانــي والعرشيــن، بمشــاركة عــدد مــن الشــباب
 والشــابات مــن مختلــف الرماكــز الشــبابية، بحضــور رئيــس جامعــة جــدارا األســتاذ الدكتــور محمــد
ــؤون ــر الش ــبابية مدي ــز الش ــر الرماك ــؤون تطوي ــباب لش ــر الش ــار وزي ــدات، ومستش ــب عبي  طال
ــة خــالل ــازات الدول ــث عــن إنج ــي الحدي ــل الحفــل اإللكرتون  الشــبابية فــراس الشــوابكة .  وتخل
ــة، ومراحــل ــداد مراحــل الدول ــى امت ــاء عل ــى ودور الهاشــميني فــي مســرية البن  مئويتهــا األول
ابــن الثانــي  عبــدهللا  الملــك  الجاللــة  صاحــب  عهــد  فــي  الشــباب   رعايــة 

الحسني



  

 قــام أمــني عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســني 
 الجبــور  ترافقــه مديــرة شــباب البلقــاء الدكتــورة
بزيــارة ميدانيــة لرمافــق ابــو حمــور،   خديجــة 
مــن مجموعــة  خاللهــا  تفّقــد   المديريــة، 
واســتهل والشــبابية.    الرياضيــة   المنشــآت 
ــع ــرسو، اطل ــكر ال ــارة لمعس ــة بزي ــور الجول  الجب
إلســتقبال المعســكر  جاهزيــة  علــى   خاللهــا 
عــودة قــرار  بعــد  الشــبابية   المجموعــات 
،50٪ بنســبة  الوجاهيــة   األنشــطة 
 مؤكــدا علــى ان قطــاع الشــباب حــارض فــي
ــباب، ــا وزارة الش ــىت تقدمه ــطة ال ــع االنش  جمي
 واطلــع الجبــور علــى اخــر التجهــزيات والتحضريات
 للمعلــب الخمــايس واســتمع مــن اللجنــه الفنية

لرشح حول االستعدادات الفتتاح الملعب

الجبور في زيارة تفقدية لرمافق
الوزارة في البلقاء 

  

 إلتقــى أمــني عــام وزارة الشــباب الدكتــور
 حســني الجبــور عــددًا مــن شــباب وشــابات غور
وتحديــات واقــع  حــول  للتباحــث   الزمرعــة، 
 العمــل الشــبابي فــي الغــور .  الجبــور إســتهل
ــي ــة الملــك عبــدهللا الثان ــة جالل ــه بتهنئ  حديث
ــي، ــوس الملك ــد الجل ــبة عي ــم، بمناس  المعظ
ــة ــات جالل ــًا بالشــباب، مســتذكرًا توصي  ومرحب
 الملــك فــي دعــم الشــباب الذيــن يمثلــون
 مســتقبل هــذا الوطــن.    واســتمع الجبــور
 خــالل اللقــاء الــى مجموعــة مــن المالحظــات
 الــيت نقلهــا الشــباب حــول واقــع الحــال فــي
 بعــض الرماكــز الشــبابية، وأوعــز بمبــارشة
اإلجــراءات مــن  مجموعــة  بتنفيــذ   البــدء 
 التجهزييــة للوقــوف علــى جاهزيــة الرماكــز
 الشــبابية قبــل البــدء بتنفيــذ األنشــطة بشــكل

 وجاهي

أمني عام وزارة الشباب يلتقي شباب
غور الزمرعة 



  

  

 نظــم مركــز شــابات راكــني التابــع لمديريــة شــباب
 الكرك  (دورة رسم) لمدة يومني بمشاركة 20شابة
ــد ــة وع ــت المدرب ــث تحدث ــق زووم.   حي ــرب تطبي  ع
 العساســفة عــن أساســيات الرســم وقيمتــه فــي
 تجســيد الحضــارات عــرب الزمــن. ووضحــت أيضــا
 أهميتــه فــي  تحســني الحالــة النفســية والعصبيــة
ــن ــري ع ــي التعب ــتخدامه ف ــة اس ــان وكيفي  لإلنس
أهميــة إلــى  مشــرية  الفــرد.  وافــكار   مشــاعر 
ــون ــم  لتك ــي الرس ــباب ف ــب الش ــتثمار مواه  إس

مصدرا من مصادر الدخل لديهم

دورة في الرسم في مركز شابات
راكني 

 جلسة حوراية حول احتياجات الطفل
وحقوقه في مركز شابات عبني   

ــة ــع لمديري ــني  التاب ــني عبل  نفــذ مركــز شــابات عب
 شــباب عجلــون جلســة حواريــة بعنــوان " احتياجــات
 وحقوق األطفال" بمشاركة 20 شابة عرب تطبيق زووم،
 واشــار المحامــي ســفيان المومــين إلــى اتفاقيــة
 حقــوق الطفــل الــيت تكفــل حقوقهــم  بغــض
 النظــر عــن أي إعتبــارات كالجنــس او الديــن او
أهميــة المومــين  وأكــد  الهويــة،  او   اللغــة 

تطبيق حقوق الطفل



  

الدولــة، بمئويــة  المملكــة  احتفــاالت   ضمــن 
ــم ــي الموس ــي الماض ــا عل ــظ مادب ــح محاف  افتت
بــن هاشــم  االمــري  مدينــة  لنــادي   الصيفــي 
 عبــدهللا الثانــي للشــباب بحضــور العديــد مــن
ــي.  وأشــار ــني عــن المجتمــع المحل ــاء وممثل  أبن
علــى المحافظــة  أهميــة  إلــى   الماضــي 
 االنجــازات الحاليــة فــي مدينــة األمــري هاشــم بــن
 عبــد هللا الثانــي للشــباب داعيــا للنهــوض بواقــع
 المــدن الرياضيــة نظــًرا ألهميتهــا فــي خدمــة
الشــبابية بالحركــة  والنهــوض   الشــباب 

والرياضية في المجتمع

  

 نظــم مركــز شــباب العــني البيضــاء فــي محافظة 
 الطفيلــة عــرب وســائل االتصــال الرمئــي نــدوة
 فكريــة حــول مئويــة الدولــة األردنيــة واالنجــازات
 الــيت تحققــت خــالل عــدة عقــود ، بمشــاركة
وعــرض المحلــي.  والمجتمــع  الرمكــز   اعضــاء 
 الرتبــوي حمــدان العرميــني يشــاركه عــدد مــن
تاريخيــة محطــات  النــدوة  فــي   المتحدثــني 
 مرشقــة مــن عــرم الدولــة االردنيــة ، اشــاروا
 فيهــا إلــى أبــرز المنجــزات الــيت تحققــت بفضــل
لنقــل األردنيــني  وعــزم  الهاشــميني   قيــادة 
 وطنهــم الــى مصــاف الــدول المتقدمــة بمختلف

النواحي

افتتاح الموسم الصيفي في مدينة االمري
 هاشم بن عبدهللا الثاني للشباب 

 ندوة حوارية في  مركز شباب العني
البيضاء حول مئوية الدولة األردنية

"



 
.

  

.

  

  

 انطلقــت فــي محافظــة العقبــة فعاليــات 
 دورة اإلنقــاذ المائــي للذكــور ، الــيت ينظمهــا
 مركــز إعــداد القيــادات الشــبابية بالتعــاون مــع
 رشكــة رسايــا العقبــة للخدمــات المســاندة
ســكان مــن  منقــذا   (21)  بمشــاركة 
 المحافظــة.   وتهــدف الــدورة إلــى تأهيــل
ــي ــل ف ــاذ للعم ــة اإلنق ــى عملي ــني عل  المتدرب
ــي ــل ف ــرص عم ــري ف ــة وتوف ــاريع الرشك  مش
ــات ــت فعالي ــي.   وتضمن ــاذ المائ ــال اإلنق  مج
تتنــاول وعمليــة  نظريــة  جوانــب   الــدورة 
 مفهــوم اإلنقــاذ والــرشوط الواجــب توافرهــا
واالقــرتاب الــزنول  وعمليــة  المنقــذ   فــي 
بانواعــه، الغريــق  مــن  االقــرتاب   وطــرق 

والمسك والتخلص

انطالق دورة اإلنقاذ المائي في العقبة

ُُ

  

.

 تواصل مبادرة بنك المالبس في
مديرية شباب البلقاء   

 برعايــة مــن مديريــة شــباب البلقــاء "فريــق النخــوة
 الســلطية" يســترم بتنفيــذ مبــادرة " بنــك المالبس
 " فــي مبــىن مديريــة  الشــباب.   وتهــدف المبــادرة
 إلــى تقديــم الدعــم للعائــالت المســتهدفة وجمــع
 التربعــات مــن المالبــس وتقديمهــا لهــم.  وجــاءت
مبــادرة فريــق  مــن شــعور  انطالقــا   المبــادرة 
 النخــوة الســلطية  بالمســؤولية المجتمعيــة تجاه

مجتمعهم



  

  

  

شــباب /مديريــة  جــرش  شــابات  مركــز   نفــذ 
 جــرش ورشــة عمــل بعنــوان " التأهيــل لســوق
 العمل" بمشــاركة(20) شــابة عرب تطبيق زووم ،
قســم مســؤول  المومــين  عبيــدة   وأشــار 
إلــى جــرش  عمــل  مديريــة  فــي   التشــغيل 
متطلبــات وأهــم  الــذات،  تطويــر   متطلبــات 
 ســوق العمــل والمهــارات الالزمــة للمنافســة
المعروضــة، والمهــن  الوظائــف   علــى 
خــالل الشــباب  تواجــه  الــيت   والتحديــات 
ــرق ــة،  والط ــل المتاح ــرص العم ــم  لف  تقدمه
شــبكة عــرب  العمــل  عــن  للبحــث   الصحيحــة 
تدريــب الورشــة  وتضمنــت   اإلنرتنــت.  
الذاتيــة الســرية  كتابــة  علــى   المشــاركني 

محارضة بعنوان تطور القوات المسلحةبطريقة احرتافية
االردنية  في مديرية شباب المفرق 

 ورشة حول التأهيل لسوق العمل

  

 اقــام مركــز شــباب الحــرماء ورشــة عمــل تحــدث
 بهــا العميــد المتقاعــد عبــدهللا بــين خالــد عــن مــا
ــور ــن تط ــة م ــلحة االردني ــوات المس ــهدته الق  ش
 واضــح فــي شــىت المجــاالت العســكرية وعــن دور
 القــوات المســلحة االردنيــة الرئيــيس فــي تحقيق
الداخلــي الصعيديــن  علــى  واالســتقرار   األمــن 

والخارجي



"

  

  

 مركــز شــابات مادبــا ورشــة تعريفيــة بالســالمة
ــرك ــة الك ــز قلع ــع مرك ــارك م ــة  بالتش  الرقمي
 لالستشارات والتدريب بمشاركة 20 شابة عرب تطبيق
تعريــف إلــى  النشــاط  ويهــدف   زووم. 
 المشــاركات كيفيــة التعامــل بشــكل أمــن عــرب
 مواقــع اإلنرتنــت خاصــة عنــد عمليــة الــرشاء او
 إضافــة المعلومــات الشــخصية لمــا فــي ذلــك

من خطورة بالغة على المستخدم

مركز شابات الزرقاء النموذجي ينظم
"ورشة عمل حول" اإلنتاج المزنلي 

 ورشة تعريفية بالسالمة الرقمية

  

 بهــدف تعريــف المشــاركات بمفهــوم         "
 مشــاريع اإلنتــاج المزنلــي"، ومراحــل تخطيــط
المشــاريع المزنلــي(  المــرشوع   وتنفيــذ 
ذات المزنليــة  المشــاريع  وأهــم   الصغــرية)، 
مشــاريع وخصوصــًا  االقتصاديــة   الجــدوى 
 المنتجــات الغذائيــة؛ نظــم مركــز شــابات الزرقــاء
ــق ( زووم) ــرب تطبي ــل ع ــة عم ــي ورش  النموذج
وبمشــاركة المزنلــي"،  اإلنتــاج   "  بعنــوان 

(20) شابًة من أعضاء الرمكز


