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  وزير الشباب: األردن يضع جميع إمكاناته تحت تصرف قطر إلنجاح كأس العالم 

أكــد وزيــر الشــباب محمــد النابلســي أن المملكــة األردنيــة الهاشــمية، وبتوجيهــات مــن جاللــة الملــك عبــدهللا 
ــر  الثانــي، تضــع جميــع امكاناتهــا تحــت تصــرف األشــقاء فــي دولــة قطــر إلنجــاح بطولــة كأس العالــم.  الوزي
النابلســي شــدد، خــالل لقائــه فــي مكتبــه  ســفير دولــة قطــر الشــيخ ســعود بــن ناصــر بــن جاســم آل ثانــي، على 
أن إقامــة بطولــة كأس العالــم فــي دولــة قطــر "مفخــرة للعالــم العربــي كافــة"، وهــو األمــر الــذي يســتدعي 
ــذا  ــتضافة ه ــر الس ــا قط ــي تقدمه ــرة الت ــود الكبي ــاه الجه ــع تج ــن الجمي ــم م ــتويات الدع ــى مس ــم أعل تقدي
الحــدث العالمــي الــذي يدعــو للفخــر واالعتــزاز. كمــا أشــاد النابلســي بالعالقــات التــي تربــط البلديــن والشــعبين 
ــة  ــي، موقــف المملكــة االردني ــن جاســم آل ثان ــن ناصــر ب ــدوره ثمــن الســفير الشــيخ ســعود ب الشــقيقين.  ب

الهاشمية تجاه تنظيم بطولة كأس العالم في قطر.



  

مندوبــًا عــن وزيــر الشــباب محمــد النابلســي، شــارك أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور، بمؤتمــر المعرفــة بيــن 
الشــباب فــي المجتمعــات المحليــة  الــذي نظمتــه الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي GIZ، بالتعــاون مــع وزارة الشــباب، بهدف 
تبــادل المعرفــة والخبــرات بيــن الشــباب فــي المجتمعــات المحليــة مــن لبنــان واألردن، هــذا وســيتخلل أعمــال المؤتمــر علــى 
ــة حــول المراكــز  ــة وزارة الشــباب األردني ــة حــول التحــول الرقمــي، واســتعراض تجرب ــن جلســات حواري ــن القادمي مــدار اليومي
الشــبابية، وجلســات منوعــة حــول المعلومــات الرقميــة الخاطئــة، الصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعي، الموســيقى، 
والمجالــس الشــبابية.  ورحــب الجبــور خــالل كلمتــه التــي القاهــا بالشــباب اللبنانــي المشــارك بفعاليــات المؤتمــر متمنيــًا لهــم 
االســتفادة مــن التجربــة الشــبابية األردنيــة، مؤكــدًا علــى عمــق العالقــات األخويــة التــي تجمــع البلديــن والشــعبين الشــقيقين، 
ومثمنــًا الجهــود التــي يوليهــا الشــركاء مــن مختلــف الجهــات والمنظمــات بدعمهــم للشــباب وتزويدهــم بالمهــارات الحياتيــة 

التي يحتاجونها خالل مسيرتهم.

  

 أميــن عــام وزارة الشــباب يشــارك بمؤتمــر المعرفــة بيــن الشــباب فــي المجتمعــات 
المحلية



  

مندوبــا عــن وزيــر الشــباب محمــد النابلســي، شــارك أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور  بالمتلقــى الشــبابي " 
الجهــات التمويليــة والمانحــة - فــرص وتحديــات"، الــذي ينظمــه البرنامــج الوطنــي للتشــغيل الذاتــي "إنهــض" بالتعــاون مــع 
وزارتــي الشــباب والداخليــة وهيئــة شــباب كلنــا االردن ومركــز تطويــر األعمــال . ويهــدف الملتقــى الــى إبــراز التحديــات التــي 
ــة واالســتراتيجية فــي المحافظــات .  وأكــد  ــة المانحــة للمســاعدة فــي الخطــط التنموي تواجــة الشــباب والجهــات التمويلي
الجبــور ان إعــداد جيــل مــن الشــباب الواعــد، والعمــل علــى تنميــة مهاراتهــم فــي شــتى المجــاالت عــن طريــق توفيــر البرامــج 
والمشــاريع التدريبيــة، يســاعد فــي تحقيــق رؤيــة الــوزارة فــي االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب، الفتــًا ان الملتقــى يأتــي فــي 

إطار التأكيد على الشراكة الحقيقة بين وزارة الشباب والجهات المانحة .

 الجبور يشارك بالمتلقى الشبابي " الجهات التمويلية والمانحة - فرص وتحديات"   



  

شــباب  مركــز  فــي  شــعرية  أمســية 
العقبة

نظــم مركــز شــباب العقبــة بالتعــاون مــع جمعيــة أجيــال 
الخيريــة أمســية شــعرية بمناســبة ذكــرى ميــالد الملــك 
ــه  ــالل رحم ــن ط ــين ب ــك الحس ــه المل ــور ل ــي المغف البان
هللا، وذلــك بحضــور عــدد مــن الشــباب وفريــق وعــي 
ــة.   ــي العقب ــاء ف ــعراء واألدب ــن الش ــدد م ــي وع التطوع
وجــاءت األمســية تخليــدا لذكــرى الملــك الحســين، و 
تضمنــت الجلســة اســتذكار إنجــازات الملــك البانــي، و 

مسيرته الحافلة بالعطاء.

  

أقــام مركــز شــابات ام الجمــال التابــع لمديريــة شــباب 
المفــرق محاضــرة بعنــوان التمكيــن التربــوي للمــرأة 
، تحدثــت فيهــا كل مــن  وعالقتــه بعلــم الطاقــة 
دراســات  مركــز  مديــرة  الماضــي  بيــان  الدكتــورة 
المــرأة فــي جامعــة آل البيــت والدكتــورة هيفــاء 
الماضــي  بينــت  و  مشــاركة،   20 بحضــور  الدالبيــح 
المــرأة  التــي تعتمدهــا  التربــوي  التمكيــن  أســس 
ــا،  ــي مجتمعه ــرتها وبالتال ــراد أس ــا وأف ــة ذاته لتنمي
ــة   ــداف التنموي ــق األه ــي تحقي ــك ف ــر ذل ــة أث موضح
النفســي  المســتوى  علــى  وانعكاســها  للمــرأة 

والثقافي واالقتصادي لها وألسرتها.

محاضرة بعنوان التمكين التربوي للمرأة 
وعالقته بعلم الطاقة  

  



زيارة مدرسية  لمديرية شباب عجلون 
ومركز شابات عجلون النموذجي

دورة للغة اإلنجليزية في مديرية
 شباب جرش

  

اســتضافت مديريــة شــباب عجلــون/ مركــز شــابات عجلــون 
ــت  ــرة عائشــة بن ــات مدرســة األمي النموذجــي وفــدا مــن طالب
المدرســة  مديــرة  مســاعدة  برفقــة  المهنيــة،  الحســين 
اســمهان جــاد هللا، وذلــك ضمــن خطــة التطويــر التربــوي  فــي 
واســتكمال  واالبــداع  واالبتــكار  والتعليــم  التعلــم  مجــال 
لمشــاركة المدرســة فــي مشــروع علمــاء الغــد.  هــذا وعرضــت 
والبرامــج  النشــاطات  أبــرز  القضــاة  ســهير  المركــز  رئيســة 
ــة  ــات العمري ــف الفئ ــي يقدمهــا المركــز لمختل ــادرات الت والمب

وأبرز نشاطاته وبرامجه
  

ــة" بالتعــاون  نظــم مركــز شــابات ســوف دورة "لغــة إنجليزي
مــع منظمــه pwc  ومنصــة "َنْحــُن"- المنصــة الوطنيــة لتطــوع 
ومشــاركة الشــباب  بحضــور 25 شــابة   وأكــدت رئيســة 
المركــز رانيــة شــهاب ان المركــز وضمــن خطتــه العمليــة ينفذ 
عــدد مــن البرامــج واالنشــطة المتعــددة فــي عــدد مــن 
ــم  ــات تدع ــباب والفتي ــى الش ــدة عل ــم الفائ ــاالت لتعمي المج

قدراتهن ومواهبهن



المستشار الثقافي للسفارة الصينية في زيارة لمركز شباب وشابات العاصمة
  

 زار المستشــار الثقافــي للســفارة الصينيــة مديــر المركــز الثقافــي الصينــي فــي عمــان "شــي وي "  مركــز شــباب وشــابات 
العاصمــة، وتــم خــالل الزيــارة االطــالع علــى مرافــق المركــز ومــا قدمتــة المنحــة الصينيــة للمركــز منتصــف العــام الماضــي . 
وأكــدت شــي وي أهميــة توفيــر كافــة الســبل مــن أجــل دعــم المراكــز الشــبابية ، والتــي تســهم فــي تطــور البنيــة التحتيــة 
للمراكــز الشــبابية بمــا فيهــا تجهيــز المرافــق الداخليــة للمركــز مــن قاعــات ومختبــرات لتوفيــر مســاحات آمنــة وداعمــة لــدى 

الشباب لالستفادة من الفرص المتاحة وتطوير وتعزيز قدراتهم ومهارتهم .



قصة نجاح 
كهربائيــة  طاقــه  مهنــدس  البلقــاء  محافظــة  مــن  االيــوب  خليــل  اســمي 
 "cleaning wheel" ومتطــوع شــبابي وصاحــب مشــروع عجلــة تنظيــف الطرقــات
جــاءت فكــرة المشــروع مــن خــالل المشــاهدات اليوميــة للجهــد البدنــي الــذي 
يقــوم فيــه عمــال الوطــن بتنظيــف الطرقــات وثــم جــاءت حاضنــات االبتــكار اللــي 
عــن طريقهــم وجــدت الدعــم المــادي والمعنــوي مــن خاللــه قدرنــا نعمــل 
ــى ارض الواقــع للمشــروع. تكمــن فكــرة المشــروع بإيجــاد  ــي وعل مجســم اول
طريقــة ســهل وبســيطة لتســاعد عمــل النظافــه بالقيــام بعملهــم باقــل وجهــد 
ووقــت وبكفــاءة اعلــى وهــذا مــن خــالل دمــج المكنســة التقليديــة مــع العجلــة 
الهوائيــة بهــذه الطريقــة يمكــن لعامــل النظافــة انجــاز العمــل المطلــوب بجهــد 

ووقت اقل وبكفاءة اعلى من الطريقة التقليدية.


