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 افتتــح وزيــر الشــباب محمــد النابلســي مركــز شــباب وشــابات العاصمــة، بحضــور الســفير الصينــي فــي
 عّمــان، وممثلــة وزارة الخارجيــة، وأميــن عــام وزارة الشــباب، وعــدد مــن مــدراء الــوزارة وممثلــة
 اليونيســف والمديــرة العامــة لمؤسســة نهــر االردن، بعــد عمليــة تأهيــل وصيانــة أجريــت فــي المركــز
ــان ــه النابلســي بالشــكر للســفير الصينــي فــي عّم ــان.  وتوّج  بتمويــل مــن الســفارة الصينيــة فــي عّم
 علــى دعــم الجمهوريــة الصينيــة، المتمثــل بتهيئــة وصيانــة مركــز شــباب وشــابات العاصمــة، وتأهيلــه
 باللــوازم واالحتياجــات الالزمــة لتحســين مســتوى نتائــج تنفيــذ األنشــطة الشــبابية.  وخــالل االفتتــاح قــال
ــة ــيات المختلف ــن الجنس ــي م ــباب االردن ــن الش ــرة م ــريحة كبي ــدم ش ــز تخ ــذه المراك ــي إن ه  النابلس
ــا ــباب، منه ــدم الش ــي تخ ــج الت ــن البرام ــدد م ــذ ع ــى تنفي ــز عل ــوم المرك ــث يق ــز، حي ــا الممي  لموقعه
الجوانــب مــن  كثيــر  فــي  مرتاديــه  خدمــة  علــى  ويعمــل  والتدريبيــة،  والفنيــة   الثقافيــة 

الحياتية

النابلسي يفتتح مركز شباب وشابات العاصمة، وحاضنة اعمال اقليم الوسط، 
ويزور جمعية الكشافة والمرشدات 



  

نفذ مركز شــباب الحمراء بمشــاركة 20 شــابا في 
ــف  ــوان " كي ــة بعن قاعــة المركــز ، جلســة حواري
ــى  ــد معن ــدورة تحدي ــت ال ــًا " تضمن ــون ريادي تك
نواحــي  علــى  االمكانيــات  وتوزيــع   الريــادة 
ــز  ــا يتمي ــادي وم ــان الري ــات اإلنس ــددة، صف متع

بــه

  

ــد معــرض  نفــذ مركــز  شــباب وشــابات غــرب إرب
 صــور للــدورات واألنشــطة التــي تــم تنفيذهــا
ــطة، ــق األنش ــفة وتوثي ــم أرش ــز، وت ــي المرك  ف
الشــباب تعريــف  إلــى  المعــرض   ويهــدف 
ــي ــطة الت ــج واألنش ــي بالبرام ــع المحل  والمجتم
ــاء ــتقطاب اعض ــز واس ــي المرك ــا ف ــم تنفيذه  يت
 جــدد الســتثمار طاقــات الشــباب  فــي خدمــة

المجتمع

معرض صور للدورات واألنشطة في 
مديرية شباب إربد

جلسة حوارية بعنوان " كيف
 تكون رياديًا "



  

 انطلقــت مباريــات دوري الدرجــة الثانيــة لكــرة
ــد ــن عب ــم ب ــر هاش ــة األمي ــي مدين ــدم  ف  الق
مــن مباشــر  بإشــراف  للشــباب  الثانــي    هللا 
ــراءات ــام باج ــزام الت ــى االلت ــة عل  إدارة المدين
ــاع. ــر الدف ــة و أوام ــالمة العام ــة والس   الصح
 وفــي أجــواء مثاليــة أقيمــت المبــاراة  األولــى
 للموســم 2021 علــى ملعــب المدينــة، بيــن

نادي العالية ونادي أم القطين

  

بهــدف ترســيخ قيــم الــروح الرياضيــة، وتعزيــز المهــارات الحياتيــة والرياضيــة  لــدى المشــاركين، 
وتعريفهــم بمفهــوم الرياضــة مــن أجــل الســالم والحمايــة، والعمــل علــى دمــج الشــباب فــي 
المجتمــع وأهميــة الرياضــة فــي الدمــج المجتمعــي، اســتكملت فــي مركــز شــباب وشــابات الرصيفــة 
فعاليــات برنامــج األنشــطة الرياضيــة الصيفيــة، والــذي بنفــذ بالشــراكة مــا بيــن وزارة الشــباب وهيئــة 
فــي  مهاراتهــم  وتنميــة  المشــاركين  تدريــب  البرنامــج  فعاليــات  وتتضمــن  الســالم.  أجيــال 
4 ألعــاب رياضيــة ( كــرة الســلة، وكــرة الطائــرة، وكــرة اليد، وكــرة القدم )، وينفذ بمشــاركة (75) شــابًا 

وشابًة من أعضاء المركز والمجتمع المحلي مقسمين على مجموعات منفصلة

بطولة كرة القدم  للدوري األردني 
 تعود من جديد في مدينة األمير هاشم 

بن عبد هللا الثاني للشباب

استكمال فعاليات برنامج األنشطة
 الرياضية الصيفية في مركز شباب وشابات

 الرصيفة 



ُ

  

 نفــذ مركــز شــابات عبيــن عبليــن جلســة حواريــة
 بعنــوان" التمكيــن االقتصــادي للمــرأة" بالتعاون
األردنــي، النســاء  تضامــن  جعيــة معهــد   مــع 
 بمشاركة 20 شابة  حيث أشار المدرب معاذ خطاطبة
االقتصــادي، وعــرض التمكيــن   إلــى مفهــوم 
 األهــداف المنشــودة مــن التمكيــن المتمثلــة
ــالل ــن خ ــة م ــر والبطال ــى الفق ــاء عل ــي القض  ف
 دعــم المشــاريع الصغيــرة، وتيســير فــرص العمــل
األكاديميــة الحيــاة  بيــن  الفجــوة   وســد 
ــين ــن الجنس ــاواة بي ــق المس ــة، وتحقي  والعملي
تصميــم مــن  والفتيــات  النســاء   وتمكيــن 

المشاريع

  

ــباب ــن وزارة الش ــراكة بي ــج الش ــن برنام  ضم
للتنميــة األمريكيــة  والوكالــة   األردنيــة 
 الدوليــة، شــارك مجموعــة مــن موظفــي
ــة ــوزارة فــي دورة تدريبيــة علــى مــدار ثالث  ال
 أيــام، عقدهــا مشــروع المتابعــة والتقييــم
البيانــات.   والتعّلــم، بعنــوان جمــع وتحليــل 
 حيــث تهــدف الــدورة العمليــة إلــى تعزيــز
ــوزارة علــى التعامــل مــع  قــدرة موظفــي ال
 البيانــات وجمعهــا وتحليلهــا مــن خــالل إتبــاع
 أفضــل الممارســات الدوليــة، ممــا يؤثــر إيجابــًا
ــر والقــرارات  علــى نوعيــة الدراســات والتقاري

التي تتخذها الوزارة

جلسة حوارية بعنوان"التمكين
 االقتصادي للمرأة" 
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 نفــذ مركــز شــباب قفقفــا ضمــن محــور الشــباب
ــوان " ــة بعن ــة حواري ــة جلس ــة الفاعل  والمواطن
" عــام  مائــة  خــالل  وحضــارة  تاريــخ   األردن 
 بمشاركة 20 شابا.   واشار المقدم المتقاعد مأمون
 هليــل إلــى مراحــل تأســيس الدولــة االردنيــة
 خــالل مائــة عــام ودور الهاشــميين فــي تأســيس
األردن واســتقالل  الدســتورية   المؤسســات 
 وتعريــب الجيــش و وضــع الدســتور االردنــي و
 بنــاء المؤسســات التعليميــة والصحيــة واالمنيــة
والمؤسســات التحتيــة  والبنيــة   والعســكرية 

االقتصادية رغم قلة الموارد االقتصادية
  

ــع  ــواري م ــاء ح ــا لق ــباب مادب ــة ش ــذت مديري نف
مديــرة معهــد التدريــب المهنــي _ مأدبــا الســيدة 
ــور   ــدي بحض ــام اللب ــيدة ابتس ــان والس ــاء علي رج

"80" مشارك  عبر تطبيق زووم 
وتــم التعريــف بالبرامــج التدريبيــة المتوفــرة فــي 
العمــل  وفــرص  المهنــي  التدريــب  معهــد 
ــد  ــع المعه ــيق م ــب بالتنس ــد التدري ــة بع المتاح
تتوفــر  التــي  المختلفــة  الجهــات  خــالل  مــن 
ــهادة  ــى ش ــن عل ــل للحاصلي ــرص العم ــم ف لديه
رمزيــة  وبرســوم  المعهــد  مــن  معتمــدة 

ومستوى عالي من التدريب

محاضرة توعوية عن البرامج التدريبية
 التي يقدمها معهد التدريب المهني 

 جلسة حوارية في مديرية شباب جرش


