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 إنطالق برنامج الثقافة والرياضية للشباب الذكور

ُ

 ً
ً

 نفــذت جمعيــة الحــارث بــن عميــر فــي محافظــة الزرقــاء بالتعــاون مــع مركــز شــابات
 ورشــة تفاعليــة فــي المهــارات ،Zoom الرصيفــة ومركــز شــباب الزرقــاء عبــر تطبيــق
 الحياتيــة وإدارة الوقــت، وذلــك ضمــن فعاليــات مشــروع تقديــم الخدمــات االجتماعيــة

للشباب األكثر تأثرا الممول من البنك الدولي

ــؤون ــة الش ــذت مديري ــائرية"، نف ــوة العش ــول "الجل ــة ح ــة المجتمعي ــروع التوعي ــن مش  ضم
 الشــبابية بالتعــاون مــع مبــادرة منصتــي ومديريــة شــباب جــرش، ورشــة توعيــة حــول الجلــوة
الشــؤون الشــبابية، مديــر  المراكــز  لتطويــر  الشــباب   العشــائرية بحضــور مستشــار وزيــر 
 الشــبابية فــراس الشــوابكة، تحــدث خاللهــا الشــيخ خالــد نــواف عــن الجلــوة العشــائرية

.وتأثيرها على المجتمع

 عقــدت جمعيــة درب جــرش بالتعــاون مــع مديريــة شــباب جــرش، اليــوم تدريبــًا للمهــارات
 ضمن مشــروع تقديم الخدمات االجتماعية للشــباب األكثر تأثرًا، Zoom الحياتية، عبر تقنية

.والممول من البنك الدولي
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ورشة تفاعلية في المهارات الحياتية وإدارة الوقت 

ورشة توعية حول الجلوة العشائرية

تدريب للمهارات الحياتية للشباب

اكتوبر

 وزير الشباب "محمد سالمة" النابلسي  يؤدي اليمين الدستورية
أمام جاللة الملك

 الجبور في لقاء على شاشة التلفزيون األردني، للحديث عن الشباب
واالنتخابات

.

ــة ــى شاش ــه عل ــالل لقائ ــور خ ــين الجب ــور حس ــباب الدكت ــام وزارة الش ــن ع ــد أمي  أك
 التلفزيــون األردنــي أهميــة إدمــاج وإشــراك الشــباب فــي العمليــة اإلنتخابيــة،
ــر عــن ــار مــن يمثلهــم تحــت قبــة مجلــس النــواب المقبــل بفكــر شــبابي يعب  الختي

 أفكارهم وطموحاتهم
ــث ــجيعية لح ــج التش ــن البرام ــة م ــذت جمل ــباب نف ــى أن وزارة الش ــور ال ــار الجب  وأش
 الشــباب علــى المشــاركة وزيــادة نســبة اإلقتــراع مــن فئــة الشــباب، مــن خــالل
ــية ــؤون السياس ــع وزارة الش ــاون م ــذ بالتع ــذي ينف ــرق، ال ــرا يف ــك بك ــروع صوت  مش

     والبرلمانية والهيئة المستقلة لالنتخاب
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 تتابــع جمعيــة أثــر للتنميــة الشــبابية - الزرقــاء وبالتعــاون مــع مركــز شــابات الرصيفــة
 فعاليــات شــهر أكتوبــر مــن خــالل نشــاط الثقافــة والرياضيــة للشــباب الذكــور، ويذكــر
ــروع ــالل مش ــن خ ــة م ــات المحلي ــباب والجمعي ــن وزارة الش ــم بي ــاون قائ ــذا التع  أن ه
البنــك مــن  والممــول  تاثــرًا  االكثــر  للشــباب  االجتماعيــة  الخدمــات   تقديــم 

الدولي

 مســتمرون بدعــم وتشــجيع فتياتنــا وشــاباتنا علــى تحقيــق أحالمهــن، ودعــم ثقتهــن
بأنفسهن، ونحتفل بنجاحهن ومواهبهن

 تمديد فترة تقديم الطلبات للمشاركة في الملتقى الوطني الثالث للرياديين 
الشباب، حتى يوم الجمعة الموافق 10-16
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 وزارة الشباب توجه كلمة بمناسبة اليوم العالمي للفتاة  


