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وزارة الشباب تطلق مشرع التوعية 
المجتمعية حول "الجلوة العشائرية"

"الشباب " و "الشؤون السياسية والبرلمانية" يشهران 
مشروع صوتك بكرا يفرق

ُ

 ً
ً

بهدف تعزيز وتمكين الشباب األردني عن طريق 
رفدهم بالدورات التدريبية الحديثة وإقامة الفعاليات 

المختلفة للشباب التي تسهم بتنمية المدن واألرياف 
عن طريق المؤتمرات، والمعارض، والبرامج التدريبية 

المتخصصة بمفاهيم الغذاء الذكي، الغذاء الوظيفي 
للشباب، باإلضافة إلى التصدي لترويج األطعمة غير 
الصحية المسببة ألمراض األطفال بما يتوافق مع 
تعليمات منظمة الصحة العالمية، من خالل أدوات 

ومنصة منظومة الغذاء الذكي اإللكترونية 
الموجهة لألطفال والشباب.

عقدت اللجنة الفنية للمدربين في مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة 
الشباب، اجتماعها األول بعد إعادة تشكيلها برئاسة الدكتور حازم النهار 

العبادي وحضور األعضاء، وأكد ساعد أمين عام وزارة الشباب للتدريب، مدير 
مركز إعداد القيادات الشبابية د. ماجد عسيلة أن اللجنة ينتظرها العديد 

من المهام بعد إقرار النظام الجديد للمركز لعام 2019 ومن أبرزها ترخيص 
مدربي اللياقة البدنية والصحية العاملين في مراكز اللياقة البدنية 

واألندية الصحية في المملكة.

 انطالق الملتقى الوطني 
الثالث للرياديين الشباب 

2020
مطلع األسبوع المقبل

وزارة الشباب وشركة البوابة إلدارة 
الفنادق والمؤتمرات توقعان مشروع 

الغذاء الذكي

إستجابة للمبادرات الشبابية التي نادت بإيجاد حلول 
تسهم في تقليص األضرار التي تسببها على 
المجتمع واالثار السلبية التي تولدها بعدها، 

اطلقت وزارة الشباب مشروع التوعية المجتمعية 
حول "الجلوة العشائرية"، بهدف الحد من االضرار 

التي تسببها الجلوات العشائرية من وجهة نظر 
الشباب ونقل وجهات نظرهم إلى صناع القرار.

ت االتفاقية على تعزيز ورفع كفاءة موظفي  ونص�
ومنتسبي الوزارة وتعزيز فرص الحصول على كفاءات من 

أجل تشغيلها وتدريبها وتأهيلها بالمهارات العلمية 
والعملية الالزمة، باإلضافة إلى دعم الشباب وتأهيلهم 

من خالل جملة من البرامج التدريبية، عن طريق بناء 
حاضنات االعمال لدعمهم وتعزيز فرصهم في سوق 

العمل.

 اللجنة الفنية للمدربين تعقد اجتماعها 
األول بعد إعادة تشكيلها 

بهدف تشجيع الشباب على المشاركة بالعملية اإلنتخابية وإبراز حضورهم في االنتخابات 
البرلمانية المقبلة، الُمقرة في تشرين الثاني المقبل، وتفعيل دورهم في المشاركة السياسية، 
المتمثلة بالمشاركة باالنتخابات البرلمانية المقبلة وخصوصًا في المناطق التي تشهد مشاركة 

إنتخابية محدودة بين الشباب، و زيادة نسبة المشاركة الشبابية بالعملية اإلنتخابية 
المقبلة،وإشراكهم في عملية صنع وإتخاذ القرار، واختيار من يمثلهم تحت القبة.

 وزارة الشباب وأكاديمية الرواد 
للتدريب واالستشارات توقعان 

اتفاقية تعاون مشترك 

  إنطالق فعاليات تدريب المدربين 
في برنامج المهارات والمشاركة 

المدنية في المراكز الشبابية 

 إنطالق الورشة التدريبية األولى لحملة " 
فرسان أصيل" 

وزارة الشباب الجهة الرسمية لترخيص العاملين 
في مجال رياضة المغامرة واالستكشاف

اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب و جمعية جودة 
البرمجيات وتقنيات المعلومات

ويهدف البرنامج الذي يقام بتنظيم من وزارة الشباب، 
بالتعاون مع منظمة اليونسيف وهيئة أجيال السالم، إلى 

بناء ورفع قدرة العاملين مع الشباب، عن طريق رفدهم 
بعدد من البرامج التدريبية وتزويدهم بالمهارات 

والمعارف الحياتية المتنوعة، وتوفير فرص للشباب 
واليافعين للمشاركة في أنشطة تفاعلية ممنهجة تعمل 

على اكسابهم المهارات الحياتية والمهارات المالية 
والرقمية باإلضافة لمهارات االبتكار والرياضة من أجل 

السالم .

انطلقت الورشة التدريبية األولى، تحت عنوان "طرق 
التحقق من األخبار عبر مواقع التواصل االجتماعي"، ضمن 

حملة "فرسان أصيل"، والتي تنظمها وزارة الشباب 
بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومؤسسة نبض للتربية 
اإلعالمية والمعلوماتية، بمشاركة 20 شابًا وشابة، عبر 

وسائل االتصال المرئي.

بهدف مساعدة وتمكين الباحثين 
عن العمل من الشباب في العثور 

على الوظائف المناسبة 
لمؤهالتهم ورغباتهم، وذلك عن 

طريق تقديم دورات تدريبية 
إلكترونية متخصصة.

شكل وزير الشباب الدكتور فارس البريزات، لجنة "المغامرة 
واالستكشاف" التابعة لمركز إعداد القيادات الشبابية 
برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور، ويأتي 

تشكيل اللجنة استنادا للمادة رقم (5) فقرة (ه) من نظام 
مركز إعداد القيادات الشبابية رقم (165) لسنة 2019 والذي 

ينص على اعتماد نتائج الدورات ومنح الشهادات ورخص 
المزاولة لمدربي رياضة المغامرة واالستكشاف.


