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ــات  ــد، لإلطــالع والوقــوف علــى مجري ــر الشــباب محمــد النابلســي أمــس الخميــس محافظــة إرب زار وزي

تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة في المحافظة. 
ــم الشــمال المشــاركين فــي  ــم متطوعــي اقلي ــد، بتكري ــت شــباب إرب ــى بي ــه ال النابلســي اســتهل زيارت
ــة  ــود الوطني ــاندة الجه ــدف مس ــباب به ــا وزارة الش ــت أطلقته ــي كان ــد، الت ــك وفي ــباب إل ــة ش حمل
للوقايــة والتوعيــة والحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، بالشــراكة مــع وزارات الصحــة والســياحة واآلثــار 
والصناعــة والتجــارة والتمويــن، والجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة ومنّصــة "نحــن" التابعــة لـــ "نــوى" 

إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، ومنظمة اليونيسيف .
حيــث أشــار النابلســي الــى إن الظــروف الوبائيــة التــي مــرت بهــا المملكــة كانــت صعبــة، وإن الجهــود 
الشــبابية كانــت جــزءًا مــن الجهــود الوطنيــة التــي ُبذلــت فــي ســبيل تحســينها، وســاهمت فــي الوصــول 

إلى مراحل آمنة. 
واســتكمل النابلســي الجولــة الميدانيــة التــي تضمنــت زيــارة مجمــع كفريوبــا الرياضــي، ومدينــة الحســن 
ــابات  ــز ش ــا، ومرك ــباب الرمث ــز ش ــرح، ومرك ــد والمس ــباب ارب ــز ش ــد، ومرك ــابات ارب ــز ش ــباب، ومرك للش
ــا، وســتاد األميــر هاشــم، فــي جولــة شــارك فيهــا النائــب خالــد شــلول، والنائــب زهيــر ســعيديين،  الرمث
ــة،  ــي المحافظ ــبابية ف ــز الش ــي المراك ــل ف ــير العم ــة س ــى آلي ــالع عل ــوحه، لالط ــد الش ــب راش والنائ
واالطــالع علــى مجريــات تنفيــذ مجموعــة واســعة مــن أعمــال الصيانــة والبنــاء والتجديــد فــي المراكــز 
الشــبابية، ومتابعــة حيثيــات عمليــات النقــل التــي تتــم للمراكــز الشــبابية، لتتناســب مــع الظــروف 

المكانية والعامة لدى الشباب

النابلسي في زيارة ميدانية لمحافظة إربد



  

نفــذ مركــز شــابات المفــرق وبالتعــاون مــع 
منظمة ميرسي كور وبمشاركة 20 شابة، تدريبا 
ــاء قــدرات الشــباب  ــام حــول بن لمــدة خمســة أي
والحــوار  السياســي  العمــل  أدوات  فــي 
االدارة  حــول  مفاهيــم  وتعزيــز  االجتماعــي 
والتشــريعات  االنتخــاب  وقوانيــن  المحليــة 

القانونية

  

ــة  نفــذ مركــز شــابات كفرســوم  ورشــة تفاعلي
مدرســة فــي  الشــعبية،  باأللعــاب   خاصــة 
تطــرق ســحم.حيث  فــي  االساســية   الصديــق 
 الورشــة إلــى الجانــب الحيــوي والنشــاط الفاعــل
 للشــابات مــن حيــث األلعــاب الحركيــة والذهنيــة
بيــن للدمــج  عــدة  أســس  علــى   والتفاعليــة، 
المتعــة مــع  والفكــر  والعلــم   التنميــة 

والحيوية

ورشة تفاعلية خاصة باأللعاب الشعبية 
في مديرية شباب إربد 

تدريب حول بناء قدرات الشباب في
 أدوات العمل السياسي والحوار االجتماعي



  

 أقــام مركــز شــباب الطيبــة ورشــة تدريبيــة
 بعنوان سيادة القانون ضمانتنا، بمشاركة 20 شابا
 مــن أعضــاء المركز، ضمــن الفئة العمريــة 12_15
 ســنة. حاضــر بهــا أنــس الخليفــات، حيــث وضــح
 مفهــوم وأهميــة ســيادة القانــون، وتأثيــره
 علــى المجتمــع وبــه مبــدأ يحقــق  العدالــة

والمساواة والشفافية للمواطنين
  

نفــذ مركــز شــباب العاصمــة ورشــة توعويــة  
بمناسبة يوم البيئة العالمي بمشاركة 20 شابا، حيث 
تثقيفيــة  محاضــرة  علــى  الورشــة  اشــتملت 
علــى  وأثرهــا  البيئــة  حــول  فيديــو  وعــرض 
التــي  البيئيــة  القضايــا  واهــم  المجتمعــات 
وكيفيــة  المختلفــة  المجتمعــات  تواجهــا 
مواجهــة تحــدي الحفــاظ علــى البيئــة البشــرية . 
وأشــار الدكتــور محمــد الحويطــات  إلــى أهميــة 
الملــف البيئــي وكيفيــة التعامــل معــه ، وأن 
يكــون البعــد البيئــي محــوًرا أساســيا فــي كافــة 
بشــكل  واالقتصاديــة  التنمويــة  القطاعــات 
المــوارد الطبيعيــة  يحقــق المحافظــة علــى  
واالســتثمار  لهــا  األمثــل  االســتغالل  ويدعــم 

فيها ، بما يضمن حقوق األجيال القادمة

ورشة توعوية بمناسبة يوم البيئة
العالمي 

 ورشة تعريفية بعنوان سيادة القانون
 ضمانتنا



ُ

  

 نفــذت مديريــة شــباب الزرقــاء فــي مركــز شــباب
مــع بالتعــاون  محمــد  األميــر  حــي   وشــابات 
 Techworks مؤسسة ولي العهد _ مصنع األفكار
الرقمــي التصنيــع   " بعنــوان  تعريفيــة   جلســة 
 للشــباب " بمشاركة 20 شابا وشابة ضمن الفئة
 العمريــة 16 _ 30. وتهــدف الجلســة إلــى تعريــف
الرقمــي التصنيــع  بتكنولوجيــا   الشــباب 
الشــباب وتشــجيع  األبعــاد  ثالثيــة   والطباعــة 
ــى مراحــل ــكار وتدريبهــم عل ــادة واالبت ــى الري  عل
وبنــاء محليــا  وتصنيعهــا  المنتجــات   تصميــم 
وحــل الناقــد  التفكيــر  فــي  الشــباب   قــدرات 
بالمهــارات الشــباب  وتوعيــة   المشــكالت 
 التقنيــة الالزمــة لتصميــم وتصنيــع المنتجــات
لمشــكالت ملموســة  حلــوال  تقــدم   التــي 

مجتمعية
  

نظــم مركــز شــابات راكيــن التابــع لمديريــة شــباب 
(مواجهــة  بعنــوان  توعويــة  محاضــرة  الكــرك 
ظاهرة العنف) بمشاركة 23 شابة.   حيث تحدثت وعد 
ــاره  ــف و أســبابه وآث الحباشــنة عــن مفهــوم العن
مــن  التــي  والحلــول  المجتمــع  علــى  الســلبية 

الممكن تسهم في مواجهته

" التصنيع الرقمي للشباب" جلسة
 تعريفية في مركز شباب وشابات حي 

األمير محمد  

محاضرة توعوية عن العنف بمركز 
شابات راكين 
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 شــاركت وزارة الشــباب عبــر وســائل االتصــال المرئــي ببرنامــج شــباب "ُملهــم"، الــذي نظمتــه
 وزارة الشــباب والرياضــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، بمشــاركة عــدد مــن الــدول الخليجيــة،
 حيــُث يهــدف البرنامــج إلــى إبــراز مــا يمتلكــه الشــباب مــن إبــداع وتميــز فــي شــتى المجــاالت،
 وتبــادل الخبــرات والتجــارب الشــبابية بيــن شــباب دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة،
 مــن خــالل عــرض قصــص النجــاح الُملهمــة والناجحــة لشــباب الــدول المشــاركة لالســتفادة مــن
ــاركة ــتملت مش ــي، واش ــباب العرب ــاح الش ــص نج ــال قص ــي مج ــارب ف ــرات والتج ــادل الخب  تب
ــي ــس المومن ــابة بلقي ــد والش ــي خال ــاذ بن ــاب مع ــن الش ــاركة كل م ــج بمش ــوزارة بالبرنام  ال
  لقصصهــم الشــخصية الناجحــة والُملهمــة والتــي تــم ســردها علــى الشــباب العربــي المشــارك .
 وفــي نهايــة البرنامــج أشــار الشــباب إلــى أهميــة هــذه البرامــج العربيــة التــي تتيــح لهــم فرصــة
 اإلطــالع علــى تجــارب وقصــص نجــاح الشــباب العربــي مــن مختلــف بلــدان العالــم وتوفــر لهــم
 فرصــة للتعــرف وااللتقــاء بالشــباب العربــي لتعزيــز أواصــر الصداقــة واألخــوة بينهــم كشــباب

عربي

وزارة الشباب تشارك ببرنامج ُملهم 


