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مندوبًا عن سمو ولي العهد وزير الشباب يرعى اختتام بطولة خماسيات 
كرة القدم الرمضانية

  

ــد  ــباب محم ــر الش ــى وزي ــد، رع ــي العه ــي ول ــدهللا الثان ــن عب ــين ب ــر الحس ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــن صاح ــا ع مندوب
ــي  ــدم ف ــرة الق ــيات ك ــة لخماس ــباب الرمضاني ــة الش ــي بطول ــات ف ــال المحافظ ــة ألبط ــاراة الختامي ــي المب النابلس
ــاٍل  ــد أداء ع ــة بع ــاراة النهائي ــال للمب ــذان تأه ــان، الل ــة مع ــل محافظ ــد وبط ــة إرب ــل محافظ ــن بط ــان، بي ــة عم العاصم
ومنافســة قويــة، علــى ملعــب البولــو فــي مدينــة الحســين للشــباب. ووزع النابلســي الكــؤوس والميداليــات علــى 
ــن  ــرة م ــق القنط ــى فري ــد عل ــة إرب ــن محافظ ــوارة م ــق ح ــوز فري ــة بف ــاراة النهائي ــاء المب ــد إنته ــزة، بع ــرق الفائ الف
ــن  ــن واالضافيي ــاراة االصليي ــوطي المب ــي ش ــن ف ــادل الفريقي ــد تع ــة، بع ــركالت الترجيحي ــارق ال ــان بف ــة مع محافظ
بهدفيــن لــكل منهمــا، والتــي انتهــت لصالــح فريــق شــباب حــوارة بســتة أهــداف مقابــل خمســة، وحــل� فــي المركــز 
ــث  ــن الثال ــد المركزي ــاراة تحدي ــا بنتيجــة 4 -1 فــي مب ــق شــباب مادب ــى فري ــق شــباب جــرش بعــد فــوزه عل ــث فري الثال
والرابــع، ألبطــال المحافظــات، التــي تأهــل لهــا 12 فريقــًا مثلــوا كافــة محافظــات المملكــة . وحضــر حفــل الختــام وزيــر 
االقتصــاد الرقمــي والريــادة احمــد الهنانــدة، ومحافــظ العاصمــة ياســر العــدوان، ومحافــظ إربــد رضــوان العتــوم، ومديــر 
شــرطة العاصمــة العميــد ثامــر المعايطــة.  يشــار إلــى ان البطولــة اُقيمــت خــالل الفتــرة مــن 7 إلــى 29 نيســان الحالــي، 
ــاراة،  ــوا 944 مب ــًا، خاض ــف العب ــاوز 11 ال ــن تج ــداد العبي ــة، بتع ــات المملك ــف محافظ ــن مختل ــا م ــاركة 921 فريق بمش
لتحديــد هويــة البطــل، فــي هــذه التظاهــرة الرياضيــة الشــبابية المخصصــة لفئــة الشــباب مــن عمــر 18 إلــى 35 عامــا. 
ــاركة  ــرق المش ــة للف ــباب اإلقام ــت وزارة الش ــث أم�ن ــان، بحي ــة عم ــي العاصم ــي ف ــدور النهائ ــات ال ــت مباري واقيم
بالبطولــة األضخــم فــي لعبــة خماســيات كــرة القــدم فــي األردن.  وهدفــت البطولــة إلــى تنشــيط الحركــة الرياضيــة 
والشــبابية خــالل شــهر رمضــان المبــارك، واعــادة الفعاليــات واألنشــطة الشــبابية بعــد فتــرة توقــف طويلــة اســتمرت 
لعاميــن بســبب القيــود التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، قبــل أن تعيــد وزارة الشــباب األلــق للحركــة الشــبابية الرياضيــة 

من خالل بطولتها الرمضانية .

لقاء توعوي "للنزاهة" مع مشرفي المراكز الشبابية



حفل استقبال أبطال المحافظات في بطولة الشباب الرمضانية
  

أقامــت وزارة الشــباب مؤخــرًا فــي مدينــة الحســين للشــباب، حفــل إســتقبال ألبطــال المحافظــات فــي 
بطولــة الشــباب الرمضانيــة، لُخماســيات كــرة القــدم، وذلــك بعــد تأهــل 12 فريقــًا يمثلــون كافــة 
محافظــات المملكــة للنهائيــات والتــي تقــام فــي العاصمــة عمــان، وكان فــي اســتقبالهم وزيــر 
ــي  ــب النابلس ــبابية .  ورح ــدن الش ــباب والم ــات الش ــوزارة ومديري ــدراء ال ــي وم ــد النابلس ــباب محم الش
بأبطــال المحافظــات، وتمنــى لهــم التوفيــق بمســيرتهم الكرويــة فــي النهائيــات، مشــيدًا بــاألداء 
الرياضــي الــذي قدمــوه خــالل األدوار األولــى بالبطولــة .  وأشــار النابلســي إلــى أن البطولــة تهــدف إلــى 
تنشــيط الحركــة الرياضيــة والشــبابية خــالل شــهر رمضــان المبــارك، واســتثمار أوقــات الشــباب بصــورة 
ايجابيــة ونشــر ثقافــة الفــرح والــروح الرياضيــة بينهــم.  وكــرم النابلســي خــالل اللقــاء أبطــال المحافظــات 

بدرع تذكاري يحمل اسم البطولة



انطالق فعاليات برنامج القائد الشبابي
 المستوى المتقدم 

وســط أجــواء حماســية ومنافســة شــديدة بيــن الفــرق الشــبابية، وزراء 
الداخليــة والتنميــة االجتماعيــة والشــباب يتابعــون مباريــات بطولــة الشــباب 

الرمضانية، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب
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قصص نجاح 
تابــع وزيــر الســياحة ووزيــر الشــباب مرحلــة المباريــات النهائيــة لبطولــة 
الشــباب الرمضانيــة لخماســيات كــرة القــدم، والتــي تقــام علــى أرض ملعــب 
ــن  ــة م ــة عالي ــواء منافس ــط أج ــباب، وس ــين للش ــة الحس ــي مدين ــو ف البول
قبــل األفرقــة المشــاركة للحصــول علــى لقــب البطولــة . وأشــاد الوزيــران 
ــة  ــن البطول ــة، ضم ــات البطول ــة لنهائي ــرق المتأهل ــي للف ــتوى العال بالمس

األكبر واألضخم على مستوى المملكة .



والعرفــان  بالشــكر  األردنــي،  الشــباب  وباســم  الشــباب،  وزارة  تتوجــه 
لنشــامى مرتبــات األمــن العــام مــن الدفــاع المدنــي والــدرك علــى جهودهــم 
المســتمرة والمتواصلــة حيــث كانــوا جــزءًا ال يتجــزأ مــن إنجــاح هــذه البطولــة 

الشبابية .  ُترفع القبعات 



أصــداء المالعــب لبطولــة الشــباب الرمضانيــة لخماســيات كــرة القــدم فــي 
المرحلة ما قبل النهائية



  

عقــدت هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، بالتعــاون مــع وزارة الشــباب، لقــاًء توعويــًا حواريــًا عبــر تقنيــة 
ــدف  ــوزارة، به ــة لل ــبابية التابع ــكرات الش ــز والمعس ــاء المراك ــرفي وأعض ــع مش ــي، م ــال المرئ االتص
ــذ برنامــج النزاهــة  ــة، والتنســيق لتنفي ــر النزاهــة الوطني ــز الوعــي بمعايي ــة وتعزي ــف بعمــل الهيئ التعري
ــة المراكــز الشــبابية والكشــافة.  وقــال أميــن عــام وزارة الشــباب  والشــفافية الــذي ســتقيمه مديري
الدكتــور حســين الجبــور إن الــوزارة تعمــل ضمــن المنظومــة الوطنيــة الشــاملة بالتشــارك مــع كافــة 
الجهــات والقطاعــات، مشــيرًا إلــى أهميــة برنامــج النزاهــة والشــفافية وتشــكيل األنديــة والفــرق فــي 
ــة  ــة الفســاد، ترجمــة للرســائل الملكي ــم النزاهــة ومحارب ــادة الوعــي بمفاهي المراكــز الشــبابية فــي زي
الســامية. وأوضــح مديــر المراكــز الشــبابية والكشــافة فــراس الشــوابكة أن برنامــج النزاهة والشــفافية 
ــاد  ــة الفس ــة ومكافح ــم النزاه ــباب بقي ــي الش ــتوى وع ــع مس ــى رف ــدف إل ــذه يه ــيتم تنفي ــذي س ال
واســتثمار  طاقاتهــم ليكونــوا ســفراء مــن خــالل المحاضــرات وورش العمــل التــي ســتعقد داخــل 

المراكز.
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ــز  ــي مرك ــون ف ــة عجل ــباب محافظ ــة ش ــذت مديري نف
شــابات عجلــون النموذجــي ضمــن خطــة شــهر رمضــان 
الكريــم  القــرآن  لحفــظ  دينيــة  مســابقة  المبــارك" 
والتجويــد"  بمشــاركة 40 شــابا    وتهــدف  المســابقة 
إلــى تحفيــز األجيــال الناشــئة علــى االلتــزام بدينهــا 
وإدراك واجباتهــا تجــاه عقيدتها ورســالتها اإلســالمية، 
وإيجــاد روح التنافــس فــي مجــال حفــظ القــرآن الكريــم 
والتشــجيع علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد والوقــت 
للحفــظ والتــالوة، وتكريــم المتميزيــن مــن حفظــة 

القرآن الكريم.

  

المراكــز  أعضــاء  مــن  وشــابة  شــابًا   50 بمشــاركة 
ــادرات الشــبابية والعمــل  ــة المب الشــبابية، نفــذت مديري
ــالف  ــع اإلئت ــاون م ــباب بالتع ــي وزارة الش ــي ف التطوع
الوطنــي لمحافظــة البلقــاء عبــر وســائل االتصــال المرئي 
ــرف  ــة التط ــي مكافح ــباب ف ــوان "دور الش ــة بعن ورش
واإلرهــاب والقــرار األممــي للشــباب والســلم رقــم 2250 
".  وأشــار مديــر المبــادرات الشــبابية والعمــل التطوعــي 
المديريــة  إســتحدثت  الــوزارة  أن  إلــى  الديــات  عصــام 
ــي  ــوزارة الت ــطة ال ــي أنش ــباب ف ــاركة الش ــادة مش لزي
ــاور  ــم مح ــة تدع ــطة متخصص ــالل أنش ــن خ ــبهم، م تناس
اإلســتراتيجية الوطنيــة للشــباب، مؤكــدًا علــى أن الــوزارة 
ــادرات  ــم المب ــي ودع ــل التطوع ــا للعم ــي أهتمامه تول

الشبابية .

ورشة حول دور الشباب في مكافحة
 التطرف واإلرهاب 

مسابقة دينية في مديرية شباب عجلون



  

اســتضاف مركــز شــباب العاصمــة أطفــال مــن ســكان 
ــية  ــي أمس ــا ف ــة به ــق المحيط ــان والمناط ــل عم جب
رمضانيــة تخللهــا فقــرات منوعــة والتــي اشــرف عليهــا  
وتضمنــت  بالمركــز  التطوعــي  العمــل  نشــامى 
مســابقات ثقافيــة ورياضيــة و رســومات علــى وجــوه 

األطفال وتوزيع الهدايا عليهم

  

نظــم مركــز شــباب الوســطية، محاضــرة صحيــة بعنوان 
"الصحــة العامــة والصيــام"، شــارك فيهــا عبــر االتصــال 
المرئــي مجموعــة مــن الشــباب أعضــاء المركــز.  حيــث 
بالصحــة  وعالقتــه  الصيــام  حــول  للحديــث  تهــدف 
العامــة،  و المفهــوم العــام للغــذاء الصحــي الــذي 
ــًا  ــه يومي ــي تلزم ــة الت ــده بالطاق ــان ويم ــد اإلنس يفي
إلــى  ويــؤدي  وحيويــة،  بنشــاط  بأعمالــه  للقيــام 
والمشــكالت  األمــراض  مــن  الكثيــر  مــن  الوقايــة 
الصحيــة،  باإلضافــة ألهميــة التنــوع فــي األطعمــة 
خــالل رمضــان ، وضــرورة االهتمــام بالصحــة النفســية 
التأثــر  عــن  تنتــج  التــي  االنفعــاالت  تجــاوز  لغايــة 
القلــق او  الــى الغضــب او  التــي تدفــع  بالعوامــل 

غيرها.

مسيرة عطاء الخير  في مركز شباب
 العاصمة في أمسية رمضانية

محاضرة في مركز شباب الوسطية حول
 الصحة العامة والصيام 



  

 ختــام البطولــة الرمضانيــة للســباحة بالزعانــف التــي 
ــى  ــباب عل ــزة للش ــر حم ــة األمي ــادي مدين ــا ن نظمه
المســبح األولمبــي للنــادي وتتويــج المراكــز الثالثــه 
ــه  ــد الرفايع ــة محم ــظ العقب ــة محاف ــى برعاي االول
ورئيــس االتحــاد الملكــي األردنــي للرياضــات البحريــة 
محمــد المغربــي ومفــوض الشــباب والريــاده رمــزي 

الكباريتي والمدير التنفيذي للنادي احمد الحسن

  

نظــم مركــز شــابات  العدنانيــة التابــع لمديريــة شــباب 
ــية  ــه األساس ــة العدناني ــع  مدرس ــاون م ــرك بالتع الك
ــد   ــة العي ــم زين ــوان تصمي ــل بعن ــة عم ــة ورش المختلط
بمشــاركة 20 طالبــة.     أشــارت فيهــا  ريــف الضمــور و 
المهــارات  تعزيــز  أهميــة   إلــى   الشــواورة  هديــل 
ــض  ــم بع ــالل تصمي ــن خ ــات م ــدى الطالب ــة  ل اإلبداعي
المجســمات لتزييــن الغــرف الصفيــة  بطــرق جديــدة 
ومبتكــرة، تضفــي علــى الطالبــات شــعوًرا بالبهجــة 

والسعادة واإلحساس بأجواء العيد 

ختام البطولة الرمضانية لسباحة الزعانف
 بنادي مدينة االمير حمزه للشباب

ورشة لتصميم زينة العيد في مركز
 شابات  العدنانيه


