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نشرة إخبارية إلكترونية أسبوعية
تصدر عن مديرية اإلعالم واالتصال

فريق العمل:

مدير اإلعالم واالتصال
الناطق اإلعالمي\مدير التحرير

عمر العزام 

مسؤول التحرير 
قيس بني خلف

كاتبة محتوى 
هبه قلعاوي 

كاتب محتوى 
عبدالرحمن عليمات

مصممة جرافيك
روان عبده 

صانع أفالم 
حمزة الخطيب

وزير الشباب يلتقى الشاب 
الريادي مؤيد الخراربة. 

شكلت لجنة إدارة مركز اعداد القيادات الشبابية، خالل 
الشباب  وزير  برئاسة  عقد  الذي  األول  اجتماعها 
للجنة  التنفيذي  المكتب  البريزات،  فارس  الدكتور 
برئاسة أمين عام الوزارة د. حسين الجبور وعضوية كل 
المجالي،  ناصر  األولمبية  اللجنة  عام  أمين  من 
العبدالالت، مساعد  انجود  الشبابية  والخبيرة  الناشطة 
اعداد  مركز  ومدير  النسور  وليد  الوزارة  عام  أمين 

القيادات الشبابية د. ماجد عسيلة.

يطلع  البريزات  فارس  الدكتور  الشباب  وزير 
بكرا  صوتك  لمشروع"  التدريبية  الورش  على 

يفرق".

الشاب األردني محمود صبح يترشح 
للتصفيات النهائية 

إنطالق فعاليات مشروع "صوتك بكرا 
يفرق"

اطلع وزير الشباب الدكتور فارس البريزات، على الورشة 
في  يفرق"،  بكرا  "صوتك  لمشروع  األولى  التدريبية 
نسبة  زيادة  إلى  تهدف  والتي  ماركا،  شابات  مركز 
االنتخابات  في  أشكالها  بكافة  الشبابية  المشاركة 

البرلمانية المقبلة.

عالمية  مرتبة  يضمن  الصبح 
للمبدعين  العالم  كأس  ضمن 
العرب بريطانيا – لندن، المقامة 
العربية  المجموعة  قبل  من 

للجوائز اإلبداعية العالمية.

في  يفرق"  بكرا  "صوتك  مشروع  فعاليات  انطلقت 
محافظات عمان، إربد والكرك، من خالل جملة من البرامج 
والورش التدريبية لتشجيع وحث الشباب على المشاركة 
باالنتخابات النيابية، نفذتها وزارة الشباب من خالل مركز 
الشبايية  القيادات  وشبكة  الشبابية  القيادات  إعداد 
ومشروع الحكومة الشبابية ومشروع البرلمان الشبابي 
السياسية  الشؤون  وزارة  مع  بالتعاون  التدريبيان 

والبرلمانية والهيئة المستقلة لالنتخابات.

العام  األمن  مديرية  أطلقتها  التي  للحملة  استكماال 
األردني  المروري  المعهد  إشراف  وتحت  اآلمن  الطريق 
عمان  شباب  وركن  المجتمعية  الشرطة  وبمشاركة 
جابر  ومركز  "حقق"  مبادرة  العهد  ولي  ومؤسسة 
مرورية  توعية  رسائل  تحمل  مرورية  جدارية  العثرات، 
للسائقين والشباب ومستخدمي الطريق خاصة األطفال.

التقى وزير الشباب الدكتور فارس البريزات، أعضاء قطاع الشباب 
التدريبية،  الشبابية  الحكومة  مشروع  في  واإلعالم  والثقافة 
الشبابي  البرلمان  مشروع  في  والثقافة  الشباب  لجنة  وأعضاء 
التدريبي للمعهد السياسي، التابع لمركز إعداد القيادات الشبابية 
األفكار  من  مجموعة  تقديم  اللقاء  خالل  وجرى  الشباب،  لوزارة 
في  الشباب  وقطاع  اللجنة  أعضاء  من  والمبادرات  والمقترحات 
الخروج  بهدف  الشبابية،  والحكومة  الشبابي  البرلمان  مشروع 
بخطة عمل شاملة ومنظمة لالحتفال بمئوية الدولة من منطلق 

فكر الشباب.

 إطالق المتلقى الوطني الثالث للرياديين الشباب 
2020، تحت عنوان "الصحة في ظل األوبئة".

مع  وبالشراكة  الشباب  وزارة 
للتوعية  الملكية  الجمعية 
الصحية، الملتقى الوطني الثالث 
عنوان  تحت  الشباب  للرياديين 
األوبئة"  ظل  في  "الصحة 
األمم  صندوق  مع  بالتعاون 
ومنظمة  للسكان  المتحدة 
لتطوير   ،WD العالمية   السكري 
ريادية   شبابية  مشاريع  ودعم 
بالمستوى  النهوض  على  قادرة 
والمساهمة  الوطني،  الصحي 
في الحد من اآلثار السلبية لوباء 
عملية  أفكار  وتوفير  كورونا، 
جديدة ومستدامة، وخصوصا في 
القطاعات األكثر تضررًا خالل أزمة 

كورونا.

التقى وزير الشباب الدكتور فارس البريزات، 
مؤسس  الخراربة  مؤيد  الريادي  الشاب 
االلعاب  مجال  في  الرائدة   TARKEEB JO
شراكات  إيجاد  سبل  معه  وبحث  التفاعلية، 
جودة  وتطوير  تحسين  في  تسهم  جديدة 
التنافسية،  ميزته  من  وتزيد  التطبيق 
ريادية  فكرة  على  العمل  إلى  باإلضافة 
تحمل طابعًا تراثًيا وترسخ وتعمق مفاهيم 
الوطنية والوالء واالنتماء بطرق جديدة عبر 

أساليب عصرية.

 تشكيل المكتب التنفيذي في مركز 
إعداد القيادات الشبابية.

جدارية مرورية ينفذها المعهد المروري 
بالتعاون مع مشروع الركن الشبابي.

وزير الشباب الدكتور فارس البريزات 
يرعى حفل

 إعالن نتائج المسابقة العلمية
 الصيدالنية الثانية.

وزير الشباب يلتقى أعضاء 
المعهد السياسي.

وزير الشباب في زيارة لمدينة األمير 
محمد للشباب في الزرقاء.

عمر  الدكتور  الوزراء  رئيس  لتوجيهات  تنفيذًا 
الرزاز،  وزير الشباب الدكتور فارس البريزات، في 
زيارة ميدانية لمدينة األمير محمد للشباب في 
إلتزام  مدى  على  خاللها  لع  إط� الزرقاء،  مدينة 
باإلجراءات  المدينة  الموظفين ومرتادي  وتقيد 

الوقائية واالحترازية.

 البريزات يفتتح المسبح الخارجي 
لمجمع األمير علي بن الحسين في 

محافظة المفرق.

بحضور  البريزات،  فارس  الدكتور  الشباب  وزير  افتتح 
محافظ المفرق ياسر العدوان، وعدد من أبناء المجتمع 
لمجمع  الرياضية  والصالة  الخارجي  المسبح  المحلي، 
األمير علي بن الحسين، التابع لمديرية شباب المفرق. 
واستمع البريزات من مدير مديرية شباب المفرق، إلى 
إنجازه من أعمال الصيانة والتطوير  شرح كامل لما تم 
انشاء  شملت   والتي  الحسين،  بن  علي  األمير  لمجمع 
متعددة  الرياضية  الصالة  وصيانة  الخارجي  المسبح 

األغراض.




