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 وزير الشباب: نعمل على تعزيز نهج اإلعتماد على الذات ورفع
 ميزات الشباب التنافسية

 قــال وزيــر الشــباب "محمــد ســالمة" النابلســي، ان الــوزارة ســتعمل علــى تعزيــز اإلعتمــاد علــى الــذات
 لــدى الشــباب مــن خــالل جملــة مــن البرامــج واألنشــطة والــورش التأهيليــة، بنــاء علــى مــا جــاء بكتــاب
ــاب ــرا)، ان كت ــة (بت ــاء االردني ــة االنب ــاص لوكال ــح خ ــي تصري ــي ف ــن النابلس ــامي. وبي ــف الس  التكلي
ــرية ــوارد البش ــن الم ــذات، لتمكي ــى ال ــاد عل ــج االعتم ــز نه ــة تعزي ــد اهمي ــامي، أك ــف الس  التكلي
 الواعــدة وتزويدهــا بالعلــوم والمهــارات المهنيــة والتقنيــة لرفــع ميــزات الشــباب التنافســية. ولفــت
 إلــى ان الــوزارة وبالتشــارك مــع مختلــف الجهــات المعنيــة، ســتعمل علــى حــث الشــباب علــى
 المشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة المقبلــة، إســتجابة لحاجــة الشــباب الملحــة بإختيــار مــن يمثلهــم

بمجلس النواب، ويعبر عن أفكارهم وآمالهم وطموحاتهم

 العزام ُيحاضر حول التنمر اإلعالمي

ــائل ــر وس ــزام، عب ــر الع ــباب عم ــوزارة الش ــي ل ــق اإلعالم ــال الناط ــالم واالتص ــر اإلع ــر مدي  حاض
ــا ــرق خالله ــي، تط ــر اإلعالم ــول التنم ــة، ح ــابات العاصم ــز ش ــوات مرك ــي، بعض ــال الرقم  االتص
 إلــى أنــواع التنمــر بشــكل عــام وكيفيــة التعامــل مــع الشــخص المتنمــر، وشــخصية اإلعالمــي
إلــى الحــدث بموضوعيــة ومصداقيــة وحياديــة، باإلضافــة   الناجــح وطريقــة تعاطيــه مــع 

اخالقيات النشر عبر مواقع التواصل االجتماعي

إنطالق الدورة الثانية من برنامج مهاراتي 
 إنطــالق الــدورة الثانيــة مــن برنامــج تنمية وتطوير قــدرات الشــباب (مهاراتي) فــي 75 مركز
  شــبابي فــي جميع محافظات المملكة، للفئات العمرية مــن 24-10 عامًا، عبر تطبيق زووم،
ــم ــة األم ــع منظم ــراكة م ــبابية وبالش ــؤون الش ــة الش ــباب/ مديري ــن وزارة الش ــم م  بتنظي
 المتحــدة للطفولــة "اليونيســف" وهيئــة أجيــال الســالم.  وتشــتمل فعاليــات البرنامــج علــى
 جلســات عصــف ذهنــي وتدريبــات علــى أنشــطة تفاعليــة ممنهجــة تعمــل علــى إكســاب
ــذات، المهــارات المعرفيــة ــة للنقــل) مهــارات إدارة ال  الشــباب المهــارات الحياتيــة (القابل
 اإلدراكيــة، مهــارات العمــل المشــترك والمهــارات الماليــة، باإلضافــة إلــى برنامــج الرياضــة

من أجل السالم

جلسة تعريفية للبرامج التدريبية

 نفــذت جمعيــة تحفيــز للريــادة والتطويــر بالشــراكة مــع وزارة الشــباب ضمــن مشــروع
 تقديــم الخدمــات االجتماعيــة للشــباب األكثــر تأثــرا، الممــول مــن البنــك الدولــي جلســة
ــات ــن خدم ــتفادة م ــاركة واألس ــن بالمش ــباب المهتمي ــع الش ــاركية م ــة تش  تعريفي
 وتدريبــات المشــروع.   شــارك فــي الجلســة 20 شــابا وشــابة، مــن محافظــة إربــد
 حيــث ناقشــت مجموعــة مــن اإلحتياجــات التــي تهــم وتحاكــي واقــع الشــباب والتــي
ــات ــطة والتدريب ــن األنش ــة م ــالل مجموع ــن خ ــا م ــى ترجمته ــروع عل ــيعمل المش  س

.والمبادرات المختلفة

ــة  يقــوم كل مــن عمــر و روعــة بعقــد وتنظيــم ورشــات تدريبيــة عــن ــادرة شــبابية إبداعي  مب
 التنميــة المســتدامة لفئــة اليافعيــن، باإلضافــة لعقــد ورشــات تتنــاول مواضيــع هامــة عــن
 التعليــم والتثقيــف والتوعيــة مثــل : التعلــم عــن بعــد، لغــة الجســد، والعمــل التطوعــي، مــن
 خــالل برنامــج تنميــة وتطويــر قــدرات الشــباب (مهاراتــي) الــذي يقــام بتنظيــم مــن وزراة
ــى ــادرة ال ــدف المب ــالم. وته ــال الس ــة أجي ــف وهيئ ــة اليونيس ــع منظم ــاون م ــباب بالتع  الش
 نشــر الوعــي لــدى اليافعيــن بمواضيــع تخــص التنميــة المســتدامة، كتنميــة المواهــب
ــًا ــات خصوص ــة التحدي ــراد لمواجه ــدرات األف ــز ق ــن، وتعزي ــدى اليافعي ــة ل ــكار اإلبداعي  واألف
فــي إيجابيــا  مؤثــرا  الفــرد  ليكــون  المجتمــع  وخدمــه  الــذات  وتطويــر  كورونــا،   جائحــة 

.مجتمعه

 ادعـموا يوسف بالتصويت

علي المومني شاب يشجع الشباب على المشاركة باالنتخابات
 النيابية المقبلة

سارة الصعوب شابة تشجع الشباب على المشاركة باالنتخابات
 النيابية المقبلة

؟
سارة الصعوب

 تعتبر االنتخابات من أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية 
وتكوين حكومة ديمقراطية  وعلينا نحن كشباب ان نعزز دورنا في
تفعيل العملية االنتخابية بإختيار نائب يمثل الشباب وتغيير الصورة 

النمطية للشباب، النهم قادرين على التغيير والن دورهم قوي بتطبيق 
المبادئ والممارسات الديمقراطية، واحترام حقوق اإلنسان، بما يتضمن 

 حقوق األقليات ونبذ أشكال العنف والتطرف والقضاء على جميع 
،اشكال التمييز وإيجاد الفرص البديلة للعمل على كل شاب وشابة
الشعور بالمسؤولية بإختيار النائب الكفؤ الذي يمثله للوصول الى 

مجلس نيابي قادر على التحقيق. #شباب_التغيير منبر الشباب الواعي 

لماذا تشجع الشباب
على المشاركة اإلنتخابية 

لماذا تشجع الشباب
على المشاركة اإلنتخابية 

علي المومني

ألننا الشريحة األكبر واألكثر انتشارًا في المجتمع وألن الشباب
هم المستقبل وبناة المجتمع وأساسه، وألننا الماضي والحاضر 

 والمستقبل ال بد أن نحدث التغيير، خالل الشهر المقبل، حيث 
سيكون األردن على موعد مع االستحقاق الدستوري، اال وهو
 االنتخابات النيابية، لذا ندعوا الشباب بعدم التنازل أو التفريط 
بحقهم في المشاركة الديمقراطية، واالردن بنهاية المطاف

ل علينا بالمشاركة واحداث الفرق والتغير واإلصالح   ُيعو�
والتنمية المستدامة
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