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إستمرار فعاليات مشروع صوتك بكرا يفرق في محافظات العقبة ومأدبا 
والمفرق والبترا

ُ

 ً
ً

ــم مركــز إعــداد القيــادات الشــبابية فــي وزارة الشــباب بالتعــاون مــع مركــز زيــن للرياضــات  نظ�
 بطولــًة فــي االلعــاب االلكترونيــة، بغيــة تشــكيل فريق أردني ،(ZE Sports Center) اإللكترونيــة
ــاب ــي ألع ــت ف ــر اإلنترن ــة عب ــاب اإللكتروني ــى لأللع ــة األول ــة العربي ــي البطول ــاركة ف  للمش
 (فيفــا 20، وفورتنايــت، وليــج أوف ليجنــد)، والتــي تنظمهــا وزارة الشــباب والرياضــة المصريــة
 بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة. مركــز زيــن للرياضــات اإللكترونيــة نظــم تصفيــات
 للفائزيــن بالبطــوالت األخيــرة التــي نظمهــا، بهــدف تشــكيل الفريــق االردنــي فــي البطولــة
ــالث العــاب ــق االردنــي سيشــارك فــي ث ــة التــي تقــام منتصــف الشــهر الحالــي. الفري  العربي
مــع الشــباب  وزارة  تعــاون  ويأتــي   . ليجنــد  أوف  وليــج  فورتنايــت   ،  20 فيفــا   هــي 
 مركــز زيــن للرياضــات اإللكترونيــة فــي إطــار حــرص الــوزارة علــى بنــاء شــراكات مــع الجهــات
 التــي ُتعنــى بالشــأن الشــبابي، بهــدف خدمــة الشــباب األردنــي فــي مختلــف المجــاالت،
 ولتمثيــل األردن فــي االســتحقاقات التــي تقــام فــي مجــال الرياضــات اإللكترونيــة التــي
 اكتســبت شــعبية وأهميــة متزايدتيــن فــي أوســاط الشــباب علــى مســتوى العالــم، حيــث ُيعــد
 مركــز زيــن للرياضــات اإللكترونيــة مــن أوائــل المراكــز المتخصصــة فــي المملكــة بهــذا
 المجــال، وتــم تأسيســه مــن قبــل شــركة زيــن األردن بهــدف تأهيــل جيــل جديــد مــن الالعبيــن
ــي ــن اإلقليم ــى الصعيدي ــيتهم عل ــز تنافس ــاع وتعزي ــذا القط ــي ه ــن ف ــن المحترفي  األردنيي
 والدولــي، نظــرًا لمــا يشــهده قطــاع األلعــاب اإللكترونيــة مــن نمــو وتطــور مســتمرين، والتــي
 باتــت تشــكل مصــدر دخــل لمــن يحتــرف هــذه األلعــاب، ممــا ينعكــس علــى مســتواهم

.المعيشي

 إفتتــح أميــن عــام وزارة الشــباب، الدكتــور حســين الجبــور، فعاليــات دورة بنــاء القيــادات
 اإلدارّيــة، التــي تعقــد لغايــات الترفيــع الوجوبــي لموظفــي الــوزارة. الجبــور أشــار خــالل
 كلمتــه إلــى أهمّيــة الــدورة التدريبيــة التــي تعقــد بالشــراكة مــع ديــوان الخدمــة
أربّعــة خــالل  موظفــًا   115 منهــا  ويســتفيد  العامــة،  اإلدارة  ومعهــد   المدنّيــة، 
 مراحــل، يتــم فيهــا إســتهداف الموظفيــن العامليــن فــي مركــز الــوزارة، وفــي مديريــات
 ومراكــز الشــباب علــى مســتوى األقاليــم. مــن جانبــه أشــار مديــر الشــؤون اإلدارّيــة نايــف
ــر ــي عب ــال المرئ ــة اإلتص ــالل تقنّي ــن خ ــد م ــة تعق ــدورة التدريبي ــى أن ال ــان إل ــو رم  أب
ــة، والتخطيــط ــز علــى عــدة موضوعــات تتعلــق بنظــام الخدمــة المدنّي  اإلنترنــت، وترتِك
المعرفــة، وإدارة  الشــبابّية،  والبرامــج  التشــغيلية  الخطــط  وإعــداد   اإلســتراتيجي، 
 والتعليمــات المادّيــة. وأضــاف أبــو رمــان أن الــدورة التدريبيــة تعقــد علــى مــدى
 25 يومــًا للمراحــل األّربعــة، يســتفيد خاللهــا المتدرب من 30 ســاعة تدريبية يتــم توثيقها
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ــاب ــة فــي األلع ــان بطول ــة تنظم ــات اإللكتروني ــن للرياض ــز زي ــباب ومرك  وزارة الش
 اإللكترونية

 الجبور يفتتح دورة بناء القيادات اإلدارية

اكتوبر

 وزير الشباب الدكتور فارس البريزات، يرعى المرحلة الثالثة من
مشروع الفريق الوطني للسلم المجتمعي

 وزير الشباب الدكتور فارس البريزات، يتفقد معسكر السرو ومجمع 
 سمو األمير الحسين بن عبدهللا الثاني الرياضي في محافظة

البلقاء

 رعــى وزيــر الشــباب الدكتــور فــارس البريــزات، المرحلــة الثالثــة مــن مشــروع الفريــق الوطنــي
 للســلم المجتمعــي المقــام بالتعــاون مــا بيــن مديريــة األمــن العــام والشــرطة الفيدراليــة
ــر ــة الظواه ــة ومواجه ــة فكري ــرف كمنظوم ــتهداف التط ــوان "اس ــت عن ــترالية، تح  األس
 الفكريــة والســلوكية فــي المجتمــع"، حيــث أكــد البريــزات أهميــة تحصيــن وتوعيــة الشــباب
 مــن التطــرف والتحذيــر مــن األفــكار المضللــة، مشــيرًا إلــى أن التطــرف ليــس ظاهــرة أردنيــة
ــا ــكال، منه ــواع وأش ــي وأن ــدة معان ــه ع ــة ول ــرة عالمي ــل ظاه ــالمية، ب ــة وال إس  وال عربي
 السياســي والدينــي واأليديولوجــي والفكــري وحتــى فــي مجــال الســالم والبيئــة، الفتــًا إلــى
 أهميــة تعزيــز دور الشــباب فــي نبــذ التطــرف ومواجهــة الظواهــر الفكريــة والعمــل علــى
 نشــر ثقافــة التســامح والحــوار بيــن الشــباب مــن خــالل برامــج توعويــة تنفــذ بالشــراكة مــع
 مختلــف مؤسســات الدولــة عــن طريــق تعزيــز مشــاركة الشــباب ودورهــم فــي المحافظــة

.على أمن الوطن وسالمته

 ضمــن سلســلة الزيــارات التفقديــة المســتمرة، تفقــد وزيــر الشــباب الدكتــور فــارس
 البريــزات، معســكر الســرو ومجمــع ســمو األميــر الحســين بــن عبــدهللا الثانــي
 الرياضــي فــي محافظــة البلقــاء، للوقــوف علــى مــا تــم إنجــازه مــن أعمــال صيانــة
 ومالحظــات لمرافــق المعســكر  والمجمــع التــي تــم اإليعــاز بإجــراء أعمــال الصيانــة
 لهــا مســبقًا، وشــدد البريــزات علــى ضــرورة االهتمــام بمرافــق المجمــع مــن ناحيــة
ــف ــاء ناي ــظ البلق ــع محاف ــزات م ــث البري ــا وبح ــة، كم ــتمرة والدائم ــة المس  النظاف
 الهدايــات ســبل دعــم المنشــآت الشــبابية فــي المحافظــة للنهــوض بواقــع الحركــة

.الشبابية والرياضية في المنطقة
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وضمــن التوالــي،  علــى  الرابــع   لألســبوع 
ــذه ــذي تنف ــرق ال ــرا يف ــك بك ــروع صوت  مش
ــؤون ــع وزارة الش ــاون م ــباب بالتع  وزارة الش
 السياســية والبرلمانيــة والهيئــة المســتقلة
العقبــة شــباب  مراكــز  نفــذت   لالنتخــاب، 
ــة ــي الجمع ــرا، يوم ــرق والبت ــا والمف  ومأدب
شــابًا  (80) وبمشــاركة   والســبت، 
النظريــة التدريبــات  مــن  جملــة   وشــابة 
االقتــراع عمليــة  لُمحــاكاة   والعمليــة 
ضمــن يفــرق"،  بكــرا  "صوتــك   لمشــروع 

االلتزام باإلجراءات الوقائية واالحترازية

مشروع التوعية المجتمعية حول "الجلوة 
العشائرية" يعقد 4 ورشات توعوية 

حــول المجتمعيــة  التوعيــة  مشــروع   ضمــن 
الشــبابية األركان  نفــذت  العشــائرية"   "الجلــوة 
المراكــز فــي   االجتماعــي  االبتــكار   وحاضنــات 
 الشــبابية التابعــة لوزارة الشــباب 4 ورشــات توعية
 بمشــاركة 210 شــاب وشــابة، حيــث تــم مــن خاللها
ــوة العشــائرية ومــدى قانونيتهــا ــف بالجل  التعري
واالقتصاديــة االجتماعيــة  أثارهــا   ومناقشــة 
 والسياســية علــى المجتمــع، والخــروح بمجموعــة
 مــن النتائــج والتوصيــات المقترحــة التــي مــن
 شــأنها أن تســاعد فــي الحــد مــن تأثيــرات الجلــوة

.العشائرية

.

فريق وهج الشمس للفنون المسرحية 
ينفذ  فعالية "يوميات شمس"

المتكاملــة الخدمــات  تقديــم  مشــروع   ضمــن 
ــرًا - وزارة الشــباب، الممــول مــن ــر تأث  للشــباب األكث
 البنــك الدولــي، نفــذ فريــق وهــج الشــمس للفنــون
ــر، ــهر أكتوب ــالل ش ــات خ ــلة فعالي ــرحية سلس  المس
التــي قدمــت "يوميــات شــمس"   منهــا فعاليــة 
عــن تتحــدث  التــي  السكيتشــات  مــن   سلســلة 
درامــي  - كوميــدي  بقالــب  مختلفــة   مواضيــع 
أو القصــص  أو  النــكات  مــن  مصدرهــا   وتشــكل 

االمثال الشعبية

 مشــروع صيدليــة التكافــل االجتماعــي، أحــد
حاضنــات فــي  المنفــذة   المشــاريع 
وزارة تنفــذه  الــذي   االبتكاراالجتماعــي 
األمــم منظمــة  مــع  بالشــراكة   الشــباب 
 المتحــدة للطفولــة (يونيســف) ومؤسســة

.نهراألردن


