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وزيــر الشــباب محمــد النابلســي يشــارك  فــي اعمــال الــدورة 67 للمكتــب 
التنفيــذي لمجلــس وزراء الشــباب والرياضــة العــرب الــذي اقيــم فــي مقــر 
جامعــة الــدول العربيــة  فــي القاهــرة. ومجلــس وزراء الشــباب والرياضــة العــرب 
ــلم.   ــن والس ــباب واألم ــة للش ــتراتيجية عربي ــع اس ــة وض ــرأس االردن  لجن ــرر ت يق
كمــا قــرر  المجلــس الموافقــة علــى اســتضافة االردن  للقــاء الثامــن عشــر 

لشباب العواصم العربية 2022 وبرنامج صالون الشباب العربي الرابع.



وزيــر الشــباب محمــد النابلســي يبحــث و نائــب مديــر عــام المنظمــة العالميــة 
ــي   ــترك ف ــبابي المش ــاون الش ــه التع ــب، أوج ــن كلي ــة حس ــة الفكري للملكّي
إطــار تمكيــن الشــباب نحــو اإلبتــكار  والريــادة فــي األعمــال والملكيــة 

الفكرية.



وزيــر الشــباب محمــد النابلســي يبحــث و الســفير الهولنــدي فــي عمــان هــاري   
فيرفــاي، يرافقــه ســفير الشــباب والتعليــم والعمــل فــي وزارة الخارجيــة 

الهولندية تيجمن روزيبوم، أوجه التعاون الشبابي المشترك.



دورة للرسم على الزجاج في مركز شابات
 السماكية

أمين عام وزارة الشباب في زيارة ميدانية 
لمحافظة معان

  

ــباب  ــة ش ــع لمديري ــماكية التاب ــابات الس ــز ش ــذ مرك نف
الكــرك دورة بعنــوان الرســم علــى الزجــاج بمشــاركة 20
شــابة. أشــارت خاللهــا المدربــة ســكينه أبــو قديــري إلى 
أن الفــن مــن الرســوم الجذابــة والمميــزة بطبيعتهــا 
ــة  ــر أناق ــدو أكث ــع ليب ــر  الواق ــى تغي ــل عل ــي تعم والت
ــات  ــتثمار أوق ــى اس ــاركات عل ــجعة المش ــاال مش وجم

الفراغ لتنمية مهاراتهن.
  

ــور  ــين الجب ــور حس ــباب الدكت ــام وزارة الش ــن ع زار أمي
مؤخــرًا محافظــة معــان، تفقــد خاللهــا عــددًا مــن 
المنشــآت التابعــة للــوزارة، شــملت مديريــة شــباب 
الرياضــي  هيــا  األميــرة  ســمو  ومجمــع  معــان 
ــى  ــا التق ــرًا، كم ــا مؤخ ــم تنفيذه ــي ت ــاريع الت والمش
وناقــش  الالمركزيــة،  المحافظــة  مجلــس  أعضــاء 
ــص  ــي تخ ــب الت ــا والمطال ــن القضاي ــددًا م ــم ع معه
المخصصــات  رصــد  الــى  ليصــار  الشــبابي،  القطــاع 
الالزمــة إلســتكمالها .  ورعــى الجبــور أثنــاء زيارتــه 
نــادي شــباب الفــرذخ الرياضــي احتفــاًال بمناســبة عيــد 
بحضــور  الســادس والســبعين،  المملكــة  اســتقالل 
ممثلــي فعاليــات رســمية وشــعبية مــن محافظــة 
معــان، حيــث شــمل الحفــل فقــرات فنيــة وغنائيــة 

تغنت بالوطن وقائد الوطن



  

بعنــوان  تعريفيــة  ورشــة  الديســة  شــباب  مركــز 
قــدم  المجتمــع،  علــى  وأثرهــا  الصغيــرة  المشــاريع 
ــة  ــوات العملي ــدة الخط ــل المزاي ــدرب فيص ــا الم خالله
لتنفيــذ المشــاريع الناجحــة بدايــة مــن  التخطيــط وانتهــاًء  
للمشــاريع  العــام  المفهــوم  عــن  متحدثــًا  بالتنفيــذ، 
واألفــكار التــي تعتمــد علــى اســتخدام الُخطــط، والمــال، 
والَمعــدّات، واألفــراد مــن أجــل تنفيذهــا، كمــا قــدم 
ــة  ــة وقليل ــرة مجدي ــاريع صغي ــكار مش ــاركون أف المش
التكلفــة وتســهم فــي تحقيــق األربــاح باالعتمــاد عليها، 

دون الحاجة لتكاليَف مالّيٍة عالية.

ورشة حول دليل المشاريع الصغيرة
 والمتوسطة 

اختتام معسكر نهاري بيئي في مديرية  
شباب جرش   

اختتمــت مديريــة شــباب جــرش معســكر نهــاري 
بيئــي إرشــادي بمشــاركة 20 شــابة مــن مراكــز 
عامــا.   24-18 العمريــة  الفئــة  ضمــن  الشــابات 
ويهــدف المعســكر إلــى توعيــة المشــاركات بالبيئة 
ــفية  ــارات الكش ــة المه ــا وتنمي ــة عليه والمحافظ
والفنــون اإلرشــادية وتنميــة روح العمــل الجماعــي.     
واســتمر المعســكر علــى مــدار ثالثــة أيــام اشــتمل 
علــى مســير إرشــادي فــي منطقــة محميــة الغــزالن 

وعمل تطوعي شمل على تنظيف المحمية.



مركز شباب وشابات حي األمير محمد 
ينظم جلسة تعريفية لركن المساحة اآلمنة 

  

ــر  ــافة عب ــبابية والكش ــز الش ــة المراك ــذت مديري نف
وســائل االتصــال المرئــي ورشــة عمــل حــول سياســة 
وقائــدات  قــادة  بمشــاركة  األذى  مــن  الحمايــة 
المراكــز  فــي  واإلرشــادية  الكشــفية  الوحــدات  
الشــبابية وعــدد مــن الكشــافة والمرشــدات، حيــث 
تضمنــت الورشــة والتــي أدارهــا القائــد الدكتــور 
ــن األذى  ــة م ــة الحماي ــف بسياس ــاح التعري ــر نط ياس
االذى  أنمــاط  مــع  التعامــل  واهميتهــا، وكيفيــة 
الــذي  يمكــن أن يتعــرض لهــا المنتميــن للحركــة 
ــة اســتخدام اإلجــراءات المناســبة  الكشــفية وكيفي
ــبابية  ــز الش ــر المراك ــد مدي ــة، وأك ــة آمن ــق بيئ وخل
والكشــافة القائــد فــراس الشــوابكة علــى اهتمــام 
الــوزارة بالقطــاع الكشــفي والســعي دائمــا لتبنــي 
ــافة  ــوح الكش ــي طم ــي تلب ــج الت ــن البرام ــد م العدي

والمرشدات بما يتناسب مع خصائصهم النمائية.

ورشة عمل حول سياسة الحماية من
 األذى  لقادة وقائدات الوحدات  الكشفية

 واإلرشادية

  

ضمــن فعاليــات برنامــج تطويــر المســاحات والممارســات 
المعــززة لحمايــة الســوريين واألردنييــن فــي المجتمعــات 
المســتضيفة، والــذي ينظــم بالتعــاون مــا بيــن وزارة 
الشــباب وهيئــة أجيــال الســالم؛ نظــم مركــز شــباب 
ــر محمــد/ مديريــة شــباب محافظــة  وشــابات حــي األمي
ــت  ــة تح ــاحة اآلمن ــن المس ــة لرك ــة تعريفي ــاء جلس الزرق
عنــوان " أعــرف حقوقــي"، وبمشــاركة واســعة مــن 
ــج.   ــي البرنام ــاركين ف ــاءه المش ــز واصدق ــاء المرك أعض
بالمســاحات  التعريــف  الجلســات  فعاليــات  وتضمنــت 
ــون  ــم وأل ــج " أرس ــاركين ببرنام ــف المش ــة، وتعري اآلمن

حقوقي"، ونشاط " أنا استطيع".



  

شــارك وفــد مــن وزارة الشــباب بفعاليــات منتــدى 
ــذي  ــة وال ــخته الثاني ــة بنس ــباب والرياض ــن بالش العاملي
اقيــم فــي القاهــرة مؤخــرًا، بمشــاركة 20 وفــدًا عربــي 
مــن العامليــن مــع الشــباب مــن مختلــف الــدول العربيــة 
والــذي جــاء  تحــت شــعار "رؤيــة وطــن"، وتضمــن علــى 
العديــد مــن الــورش التدريبيــة منهــا؛ "آليــات تأصيــل 
االنحرافــات  تصويــب  المشــتركة،  العربيــة  الهويــة 
العربيــة،  المجتمعــات  علــى  وانعكاســاتها  الفكريــة 

السياسات الوطنية العربية تجاه الشباب".

وفد من وزارة الشباب يشارك بفعاليات
 منتدي العاملين بالشباب والرياضة العرب 2022 

انطالق بطولة الباقورة والغمر الثانية
 للشطرنج في عمان العربية

  

الشــبابي  االتصــال  مديريــة  الشــباب-  وزارة  نظمــت   
بالتعــاون مــع جامعــة عمــان العربيــة بطولــة الباقــورة 
تحــت  الجامعــات،  لطلبــة  للشــطرنج  الثانيــة  والغمــر 
رعايــة رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور محمــد الوديان 
ــة  ــون 20 جامع ــة يمثل ــًا وطالب ــا 120 طالب ــارك به وش
مــن مختلــف الجامعــات فــي المملكــة.  ويأتــي تنظيــم 
ــى  ــباب عل ــرص وزارة الش ــار ح ــي إط ــة ف ــذه البطول ه
إيصــال كافــة برامجهــا وأنشــطتها لكافــة الشــباب 
تواصــل  علــى  وللبقــاء  بهــا  للمشــاركة  والشــابات 
مســتمر مــع طلبــة الجامعــات األردنيــة كافــة باإلضافــة 
الجهــات  كافــة  مــع  العالقــات  أواصــر  تعزيــز  إلــى 

والقطاعات تجسيدًا لمبدأ التشاركية.



بعنــوان  تعريفيــة  ورشــة  الديســة  شــباب  مركــز 
قــدم  المجتمــع،  علــى  وأثرهــا  الصغيــرة  المشــاريع 
ــة  ــوات العملي ــدة الخط ــل المزاي ــدرب فيص ــا الم خالله
لتنفيــذ المشــاريع الناجحــة بدايــة مــن  التخطيــط وانتهــاًء  
للمشــاريع  العــام  المفهــوم  عــن  متحدثــًا  بالتنفيــذ، 
واألفــكار التــي تعتمــد علــى اســتخدام الُخطــط، والمــال، 
والَمعــدّات، واألفــراد مــن أجــل تنفيذهــا، كمــا قــدم 
ــة  ــة وقليل ــرة مجدي ــاريع صغي ــكار مش ــاركون أف المش
التكلفــة وتســهم فــي تحقيــق األربــاح باالعتمــاد عليها، 

دون الحاجة لتكاليَف مالّيٍة عالية.

  

والعمــل  الشــبابية  المبــادرات  مديريــة  اختتمــت   
التطوعــي بــوزارة الشــباب، بالشــراكة مــع جمعيــة 
معســكر  فــي  الحيويــة  والمعلوماتيــة  الجينــات 
معســكر  فعاليــات  الســرو،  للشــباب/  الحســين 
"التكنولوجيــا الحيويــة وريــادة األعمــال" الــذي شــارك 
محافظــات  مختلــف  مــن  وشــابة  شــابًا   45 بــِه 
ــة  ــتمر ثالث ــذي اس ــر ال ــتمل المعكس ــة.  وإش المملك
تخصــص  بمجــاالت  التعريــف  محــاور؛  علــى  أيــام 
التكنولوجيــا الحيويــة، جلســات تعريفيــة عــن وزارة 
العلمــي  البحــث  اساســيات  وبرامجهــا،  الشــباب 
والتواصــل،  االتصــال  اإلبداعــي، مهــارات  والتفكيــر 
ــادة  ــق، الري ــاء الفري ــة حــول مهــارات بن ــات عملي تدريب

المجتمعية، وعرض لقصص نجاح شبابية.

  

ــز  ــع مرك ــاون م ــة بالتع ــابات العاصم ــز ش ــذ مرك نف
"ال  بعنــوان  توعويــة  ورشــة  المجتمعــي  الســلم 
ــاركة  ــق زووم، ومش ــر تطبي ــي" عب ــر اإللكترون للتنم
50 شــابة.  وتحــدث المحاضــر مــن مركــز الســلم 
المجتمعــي عــن تعريــف التنمــر  واشــكالة واســبابة 
ــة  ــرة والمدرس ــه  ودور األس ــرق إليقاف ــم الط وأه
ومراكــز الشــباب فــي التعامــل مــع التنمــر ونصائــح 
ــات  ــن واهــم العقوب عامــة فــي مواجهــة المتنمري
لمعاقبــة  المشــرع   وضعهــا  التــي  والتشــريعات 
المتنمريــن خصوصــا مســتخدمين المواقــع التواصــل 

االجتماعي
اختتام فعاليات معسكر التكنولوجيا الحيوية 

وريادة األعمال

ورشة بعنوان "ال للتنمر اإللكتروني "في
 شابات العاصمة



  

 اختتــم مركــزي شــباب وشــابات عجلــون النموذجييــن 
 " مؤتمــر  فعاليــات  عبليــن  عبيــن  شــباب  ومركــز 
مكافحــة المخــدرات مســؤولية الجميــع " بحضــور 
النائــب فــراس القضــاة ومديــر شــباب عجلــون محمــد 
طبيشــات ومشــاركة 60 شــابا وشــابة  واشــتمل 
ــكال  ــف بأش ــة للتعري ــل تدريبي ــات عم ــر ورش المؤتم
وإعــادة  المخــدرات  لمدمنــي  العالجيــة  الخدمــات 
ومتابعــة  لهــم،  الالحقــة  والرعايــة  التأهيــل 
انتكاســهم  دون  للحيلولــة  منهــم  المتعافيــن 
وعودتهــم الــى اإلدمــان، وكيفيــة تعديــل النظــرة 
ــن،  ــن أو المدمني ــو المتعاطي ــلبية نح ــة الس االجتماعي
ــاع  بمــا يســهل إقناعهــم باإلقــالع عــن اإلدمــان واتب

برامج العالج الالزمة.

  

ــب  ــي دورة تدري ــال المرئ ــائل االتص ــر وس ــق عب اُطل
فــي جميــع  200 مركــزًا شــبابيًا  فــي  المدربيــن 
فــي ضــوء مأسســة  وذلــك  المملكــة،  أقاليــم 
ــة فــي  ــاء المهــارات والمشــاركة المدني برنامــج بن
المراكــز الشــبابية / برنامــج مهاراتــي الــذي تنفــذه 
ــة  ــف وهيئ ــع اليونيس ــارك م ــباب بالتش وزارة الش
ــن  ــدد م ــى ع ــب عل ــن التدري ــالم، و تضم ــال الس أجي
حزمــة  الحياتيــة،  المهــارات  منهــا؛  المحــاور 
الماليــة،  الثقافــة  االبتــكار،  مهــارات  اليافعيــن، 

بإإلضافة إلى دمج المهارات.

اختتام فعايات مؤتمر مكافحة المخدرات
 مسؤولية الجميع في عجلون

انطالق دورة تدريب المدربين في المراكز
 الشبابية

ضمــن فعاليــات برنامــج تطويــر المســاحات والممارســات 
المعــززة لحمايــة الســوريين واألردنييــن فــي المجتمعــات 
المســتضيفة، والــذي ينظــم بالتعــاون مــا بيــن وزارة 
الشــباب وهيئــة أجيــال الســالم؛ نظــم مركــز شــباب 
ــر محمــد/ مديريــة شــباب محافظــة  وشــابات حــي األمي
ــت  ــة تح ــاحة اآلمن ــن المس ــة لرك ــة تعريفي ــاء جلس الزرق
عنــوان " أعــرف حقوقــي"، وبمشــاركة واســعة مــن 
ــج.   ــي البرنام ــاركين ف ــاءه المش ــز واصدق ــاء المرك أعض
بالمســاحات  التعريــف  الجلســات  فعاليــات  وتضمنــت 
ــون  ــم وأل ــج " أرس ــاركين ببرنام ــف المش ــة، وتعري اآلمن

حقوقي"، ونشاط " أنا استطيع".



  

ــذه وزارة  ــذي تنف ــبابية ال ــج األركان الش ــن برنام  ضم
الشــباب بالتشــارك مــع منظمــة األمــم المتحــدة 
للطفولــة (اليونيســف) ُنفــذ فــي مديريــة شــباب 
ــال  ــائل االتص ــر وس ــن عب ــابات راكي ــز ش ــرك/ مرك الك
وتصميــم  الوقــت  إدارة  حــول  ورشــات  المرئــي 
عــدة  األولــى  الورشــة  تضمنــت  حيــث  المبــادرات، 
التعريــف  و  الوقــت  وتنظيــم  إدارة  منهــا؛  محــاور 
بمصطلحــات إدارة الوقــت و تحديــد األولويــات وادارة 
وتنظيــم الوقــت عنــد تنفيــذ الفعاليــات والمبــادرات، 
بينمــا شــملت الورشــة الثانيــة عــن إدارة وتصميــم 
المبــادرات وكيفيــة التخطيــط للمبــادرة وتنفيذهــا 
علــى أرض الواقــع لطــرح حلــول لمشــكالت مجتمعيــة 

ينفذها الشباب في مراكزهم

  

ــن البيضــاء فــي  اختتمــت فــي قاعــة مركــز شــباب العي
محافظــة الطفيلــة بطولــة كــرة الطاولــة التــي نظمها 
بمشــاركة  عــام   18 فــوق  العمريــة  للفئــة  المركــز 
شــبابية مــن الشــباب الرياضييــن والمبدعيــن فــي العمــل 
حمــزة  المركــز  مديــر  وبيــن  والرياضــي.  الشــبابي 
العمرييــن ان البطولــة التــي اســتمرت علــى مــدار ثالثــة 
تنفيذهــا  الجــار  المركــز  خطــة  ضمــن  جــاءت  أيــام 
والمتضمنــة حزمــة مــن األنشــطة والفعاليــات الرياضيــة 
التــي  والمحاضــرات  التدريبيــة  والــدورات  والثقافيــة 
بوشــر بعقدهــا منــذ بدايــة العــام الحالــي، بهــدف رفــع 
ــة  ــم ورعاي ــل مواهبه ــبابي وصق ــاع الش ــدرات القط ق
المبدعيــن منهــم، فضــال عــن دمجهــم بأنشــطة وبرامــج 

وزارة الشباب المتنوعة.

ورشة حول إدارة الوقت

 اختتام بطولة كرة الطاولة في مركز
 العين البيضاء في الطفيلة

الشــبابي  االتصــال  مديريــة  الشــباب-  وزارة  نظمــت   
بالتعــاون مــع جامعــة عمــان العربيــة بطولــة الباقــورة 
تحــت  الجامعــات،  لطلبــة  للشــطرنج  الثانيــة  والغمــر 
رعايــة رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور محمــد الوديان 
ــة  ــون  جامع ــة يمثل ــًا وطالب ــا  طالب ــارك به وش
مــن مختلــف الجامعــات فــي المملكــة.  ويأتــي تنظيــم 
ــى  ــباب عل ــرص وزارة الش ــار ح ــي إط ــة ف ــذه البطول ه
إيصــال كافــة برامجهــا وأنشــطتها لكافــة الشــباب 
تواصــل  علــى  وللبقــاء  بهــا  للمشــاركة  والشــابات 
مســتمر مــع طلبــة الجامعــات األردنيــة كافــة باإلضافــة 
الجهــات  كافــة  مــع  العالقــات  أواصــر  تعزيــز  إلــى 

والقطاعات تجسيدًا لمبدأ التشاركية.



ورشة عمل بعنوان أصدقاء البيئة في
 البويضة

  

 نظــم مركــز "شــباب البويضــة" التابــع لمديريــة شــباب 
ــك  ــة"، وذل ــاء البيئ ــوان "أصدق ــل بعن ــة عم ــد، ورش إرب
ــا  ــم خالله ــز. ت ــاء المرك ــن أعض ــاركا م ــور 20 مش بحض
تقديــم  عرضــا مصــورا لبعــض الســلوكيات الســلبية 
الخاطئــة التــي يمارســها بعــض األفــراد وتضــر بالبيئــة، 
وطــرق معالجتهــا، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى بيئــة 
ســليمة وصحيــة والحفــاظ علــى الطبيعــة خاليــة مــن 

التلوث

مهام وأدوار الشرطة المجتمعية  في 
مركز شباب البترا 

  

بعنــوان  عمــل  ورشــة  البتــرا  مركــز شــباب  نفــذ 
بالتعــاون مــع  المجتمعيــة"،  الشــرطة  "مهــام و 
ــابا  ــاركة 15ش ــان، وبمش ــرب مع ــرطة غ ــة ش مديري
مــن المركــز. تحــدث خــالل الورشــة النقيــب خالــد 
فــي  الشــرطة  ودور  مهــام  أبــرز  عــن  الخشــمان 

تقديم الخدمة والتعاون مع المجتمع المحلي.




