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حوارية بعنوان "التمكين السياسي والقيادي للمرأة األردنية"   

اختتمــت مديريــة المراكــز الشــبابية والكشــافة بــوزارة الشــباب بالشــراكة مــع منظمــة األمــم المتحــدة 
اليونيســف وهيئــة أجيــال الســالم بحضــور أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور، فعاليــات 
تدريــب برنامــج القيــادة للعامليــن مــع الشــباب، الــذي قــام بتدريــب العامليــن مــع الشــباب علــى جملــة 
ــة  ــور إلــى أهمي ــة، إدارة المشــاعر، وتســوية النزاعــات.  وأشــار الجب مــن المهــارات والتطلعــات القيادي
ــم  ــي تســهم فــي تقدي ــن العــام والخــاص والت ــوزارة بشــركائها مــن القطاعي ــي تجمــع ال الشــراكة الت
كافــة البرامــج واألنشــطة النوعيــة التــي تصُقــل وُتنمــي شــخصيات الشــباب بالعديــد مــن الموضوعــات 
فــي مختلــف المجــاالت، إليجــاد جيــل مــن الشــباب ُمتمــك�ٍن واٍع بكافــة األمــور الحياتيــة.  و أكــد مديــر 
ــادة  ــة القادمــة مــن خــالل برنامــج القي ــى المرحل المراكــز الشــبابية والكشــافة فــراس الشــوابكة عل
وتنفيــذه فــي 36 مركــز شــبابي، للخــروج بجملــة مــن المبــادرات التــي تعالــج مشــاكل اجتماعيــة بقيــادة 

الشباب، إليجاد شباب قياديين فاعلين في المجتمع



  

ــي  ــافة، ف ــبابية والكش ــز الش ــة المراك ــت مديري اختتم
معســكر الحســين للشــباب، عجلــون، الدراســة العمليــة 
الكشــفية واالرشــادية،  الوحــدات  لمســاعدي قــادة 
ــاعدة  ــباب للمس ــع الش ــن م ــن العاملي ــاركة 21 م بمش
فــي قيــادة الوحــدات الكشــفية واإلرشــادية بالمراكــز 
الشــبابية .  وتطرقــت الدراســة لجملــة مــن المحــاور 
المهمــة لقــادة الوحــدات الكشــفية واالرشــادية منها، 
هــدف الحركــة الكشــفية وتاريخهــا ومبادئهــا، ونظــام 
تأهيــل مســاعد قائــد وحــدة، وصفــات ودور مســاعد 
ــاث  ــة األبح ــس كتاب ــؤولياته، وأس ــدة ومس ــد الوح قائ
ــد  ــفية، والتقالي ــطة الكش ــط لألنش ــر، والتخطي والتقاري
ــى  ــتمرت عل ــي أس ــة الت ــتملت الدراس ــفية.  واش الكش
ــام الــى جانــب المحــاور التدريبيــة علــى  مــدار خمســة أي
العديــد مــن المعــارف والمهــارات والفنــون الكشــفية، 
وتطبيقــات  بالمســير  والمتمثــل  الخــالء  حيــاة  منهــا 
عمليــة علــى أنــواع المواقــد والنيــران وبعض المشــاريع 

الريادية، ومهارات الحبال والتشكيالت والصافرات

اختتام فعاليات الدراسة العملية لمساعدي
 قادة الوحدات الكشفية واالرشادية

 للعاملين مع الشباب

  

اختتــم فــي  مركــز شــباب وشــابات الجــزازه، معســكر 
وهــدف  مشــاركًا،   20 بمشــاركه  بيئــي  ارشــادي 
المعســكر إلــى  تأميــن بيئــة آمنــة وداعمــة للشــباب 
الصحيــة  الحيــاة  إنمــاط  تعزيــز  خــالل  مــن 
والســلوكيات اإليجابيــة لــدى الشــباب والتخلــص مــن 
الســلوكيات الســلبية، وتعريــف الشــباب بأهميــة 
الرياضــة علــى الصحــة وعــرض الممارســة الصحيحــة 

لمجموعة من األنشطة الرياضية

معسكر إرشادي بيئي في شباب وشابات 
الجزازه



  
  

نفــذ مركــز شــباب بصيــرا جلســة حواريــة بعنــوان " دور 
ــي"  ــب الرياض ــف والتعص ــة العن ــي مواجه ــالم ف االع
وأكــد  المركــز،  أعضــاء  مــن  شــابا   20 بمشــاركة 
اإلعــالم  دور  أهميــة  الشــروش  ســهيل  اإلعالمــي 
فــي  والعنــف  التعصــب  مــن  الحــدّ  فــي  الرياضــي 
ــي  ــتخدمة ف ــة المس ــدور اللغ ــة ب ــب، والتوعي المالع
التصريحــات والمقــاالت والعناويــن الرياضــي�ة فــي 
الحــدّ مــن التعصــب والعنــف والتوعيــة بــدور وســائط 
التواصــل االجتماعــي الحديثــة فــي الحــدّ مــن التعصــب 
ــدى  ــي ل ــجيع الرياض ــات التش ــز أخالقي ــف، وتعزي والعن

الجمهور

  

ــبابية،  ــز الش ــاء المراك ــن أعض ــة م ــاركة 26 جوال بمش
اختتمــت مديريــة المراكــز الشــبابية والكشــافة مؤخرًا، 
ــي  ــات الملتقــى الوطن ــرا، فعالي فــي بيــت شــباب البت
ــد مــن  ــة، وتضمــن الملتقــى  العدي ــادات الطبيعي للقي
الفعاليــات واألنشــطة المتعلقــة بماهيــة الحركــة 
الكشــفية، ودور الجوالــة والجوانــب الخاصــة بمرحلــة 
الجوالــة ومجموعــات عمــل حــول التصفــح اآلمــن 
داخــل  كشــفي  مســير  إلــى  باإلضافــة  والحمايــة، 
المدينــة الورديــة.  ولفــت مديــر المراكــز الشــبابية 
والكشــافة فــراس الشــوابكة إلــى أهميــة الملتقــى 
الــذي يهــدف إلــى تعزيــز الطــرق التربويــة للجوالــة 
الدينيــة  القيــم  لتنميــة  وتربويــًا  فكريــًا  واعدادهــا 

والوطنية واألخالقية لدى الشباب والشابات

دور اإلعالم في مواجهة العنف والتعصب
 الرياضي

اختتام  الملتقى الوطني للقيادات 
الطبيعية (الجواالت)  



  

اختتــم فــي  مركــز شــابات ديــر أبــي ســعيد النموذجــي، 
دورة الرسم بواسطة الخيط والمسمار

 دورة عن الرسم بواسطة الخيط والمسمار
 في شابات دير أبي سعيد

ماراثون االستقالل للدراجات الهوائية   

 40 وبمشــاركة  العقبــة   شــباب  مركــز  أطلــق 
متســابقا ماراثــون االســتقالل للدراجــات الهوائيــة 
وذلــك   ،  Aqaba Cycling فريــق  مــع  بالتعــاون 
والســبعون.  الســادس  االســتقالل  عيــد  بمناســبة 
بــدء الماراثــون مــن أمــام  حيــث أطلقــت  إشــارة 
ســارية علــم الثــورة العربيــة الكبــرى فــي ســاحة بيــت 
الشــريف حســين بــن علــي ، متجهــا الــى الشــاطئ 
الجنوبــي وصــوال الــى مصنــع الــرز ثــم العــودة ، علــى 
ــذه  ــى ه ــية.   تأت ــة والحماس ــي الوطني ــام األغان أنغ
الفعاليــة إنطالقــا مــن إيمــان وزارة الشــباب بــدور 
ــي وروح المنافســة ، وتعــد  مــن  دعــم النشــاط البدن
التــي  المتنوعــة  األنشــطة  مــن  ضمــن مجموعــة 
ــة  ــجيعا لممارس ــة تش ــباب العقب ــز ش ــا مرك يقدمه
لثقافــة الدراجــات الهوائيــة واســتعمالها بشــكل 
البدنــي  والنشــاط  الصحــة  علــى  للحفــاظ  دوري 
مــن  وتقليــل  المركبــة  اســتخدام  مــن  والتقليــل 

االنبعاثات الدخانية التي تطلقها المركبات



  

ــة  ــوان "التوعي ــرة بعن ــرا  محاض ــباب البت ــز ش ــذ مرك  نف
ــاركًا ،  ــاركة 20 مش ــق زووم بمش ــر تطبي ــة"، عب المروري
ــدون الصعــوب.  ــور خل ــرا الدكت ــر شــباب البت بحضــور مدي
ــم  ــس قس ــار رئي ــز الصق ــد فاي ــن الرائ ــا كل م ــر به حاض
ــد الخشــمان رئيــس فــرع الشــرطة  الســير، والنقيــب خال
المجتمعيــة فــي مديريــة شــرطة غــرب معــان عــن أبــرز 
مســببات حــوادث المــرور و طــرق تفاديهــا واألســاليب 

المتبعة للتقليل منها قدر المستطاع

محاضرة مرورية في مديرية شباب البترا 

مركز شباب وشابات حي األمير محمد 
ينظم  ورشة عمل حول

   " األمن السيبراني"

بهــدف رفــع مســتوى الوعــي لــدى الشــباب بمفهــوم 
وأهميــة األمــن الســيبراني، وأهدافــه، ودوره فــي 
عمليــة حمايــة األنظمــة والشــبكات والبرامــج ضــد 
الهجمــات الرقميــة، ؛ نظــم مركــز شــباب وشــابات حــي 
األميــر محمــد التابــع لمديريــة شــباب محافظــة الزرقــاء 
ورشــة عمــل بعنــوان " األمــن الســيبراني"، بمشــاركة 
(20)  شــابًا وشــابًة مــن أعضــاء المركــز.   وتضمنــت 
األمــن  بمفهــوم  المشــاركين  تعريــف  الورشــة 
ــا،  ــى تحقيقه ــعى إل ــي يس ــداف الت ــيبراني، واأله الس
وأهــم أنــواع تهديــدات األمــن الســيبراني، ودور المركز 
الوطنــي لألمــن الســيبراني فــي بنــاء منظومــة فعالــة 
ــى مســتوى الوطــن وتطويرهــا  لألمــن الســيبراني عل
وتنظيمهــا بهــدف حمايــة المملكــة مــن تهديــدات أي 

هجوم سيبراني



 لقاء حواري بمناسبة عيد االستقالل
 في مديرية شباب المفرق 

دور المرأة  في المجتمع

  

عقــدت مديريــة شــباب محافظــة المفــرق لقــاءًا حواريا 
بمناســبة عيــد االســتقالل، تحــدث بهــا نائــب المحافــظ 
ــبابية  ــز الش ــن المراك ــاركات م ــع المش ــر م ــد نصي احم
لــدى  الوطنيــة  المناســبة  أهميــة  مؤكــدًا  حيــث 
األردنييــن وانجــازات جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي بــن 

الحسين حفظه هللا ورعاه
  

نفــذ مركــز شــابات القويســمة محاضــرة بعنــوان"دور 
المرأة في بناء المجتمع" بحضور 25 مشاركة.

تحدثــت خاللهــا المحاضــرة أميمــه الجيوســي عــن  دور 
المرأة الفعال في نهضة المجتمع


