ً
"صانع األلعاب" يف االردن
ـ
ل
التدريب
نامج
الب
ف
كون
يشار
ابا
 88ش
ر
ر
ي
ي
ي
"صانع األلعاب" لتعليم الشباب تنظيم تدريبات اسبوعية لرياضات الشوارع (كرة
يب االول لـ
ي
أقيم المعسكر التدر ي
ى
.
الشبان" و بالتعاون مع
األردن لإلبداع
القدم و كرة السلة) يف مناطقهم المحلية اقيم التدريب يف عمان من قبل "الملتق
ي
ي
غي حكومية يف العالم.
منظمة (جيم) المصنفة من افضل  200منظمة ر
ً
استعدادا النطالق ر
مشوع ""األنشطة الرياضية للجميع المقامة
"صانع األلعاب"
التدريب لعداد
يعتي هذا المعسكر
ي
ي
ر
يف الشوارع والمنظمة من قبل الشباب" " الذي يستمر لمدة أربــع سنوات والذي يموله منحة الشباب من برنامج الشاكة
العربية الدنماركية .حيث يهدف ر
إجتماع وزيادة فرص الشباب
تغيي
المشوع إىل استخدام رياضة الشوارع كأداة لحداث ر
ي
األردن.
ي
ى
لتمكي الشباب
الشبان" :تعتي رياضات الشوارع أداة قوية
األردن لإلبداع
للملتق
عل حداد  ،المدير التنفيذي
ر
ي
ي
وقال ي
التدريب الذي أقيم يف
"صانع االلعاب" حضوا المعسكر
االجتماع يف مناطقهم" 88 .متطوع من
التغيي
ليكونوا قادة
ر
ي
ي
ي
صانع األلعاب"..
تدريب يف األردن  ،شكلت مشاركة الناث ما نسبته  ٪40من "
عمان .يف أول معسكر
ي
ي
منظمي
صانع األلعاب بأن يصبحوا
يب مدته يومان يهدف إىل تزويد
تألف معسكر "
ر
ي
صناع األلعاب" من برنامج تدر ي
ي
للتدريبات األسبوعية عل مناطقهم و تم تحديد  5مناطق لعب يف كل من الرمثا والمفرق وعمان يف المرحلة الحالية عل
ان يتم اضافة  5مناطق لعب ف ى
األردن لتنظيم ورشة عمل حول
النسان
الفية القادمة .و تم دعوة ميشين من االتحاد
ي
ي
يً
ميسيين من الوكالة األلمانية للتنمية لعمل ورشة عمل حول "حل الياعات".
الجنسي" و ايضا تم دعوة
"المساواة ربي
ر
ر
هذا و ينتظر يف فصل الخريف ،إنتشارا أوسع للينامج يف المملكة حيث سيدار عي الينامج ورش و مخيمات تدريبية
ى
والب من خاللها سيعقد عدة تدريبات أسبوعيه عل رياضات كرة السلة,
يف مناطق مختلفه ضمن عمان و الرمثا و المفرق ي
و كرة القدم.

88 young people join the Playmaker Program in Jordan
The first camp, to educate Jordan’s youth to run street sport trainings in their local area,
has been held this weekend on the 30th and 31st of March.
The top 200 NGO GAME has succeeded in launching the Playmaker Program in Jordan in
collaboration with Jordan Youth Innovation Forum.
The Playmaker Camp is part of the four-year project “Youth-led Street Sport for All”
funded by Danish-Arab Partnership Program’s Youth Innovation Grant. The project aims to
use street sport as social change and increase the opportunities of the Jordanian youth.
“The Street sports is a powerful tool, we are empowering the youngsters to be leaders of
social change in their communities”, says Ali Haddad, Executive Director of Jordan Youth
Innovation Forum.
88 motivated Playmakers attended the Playmaker Camp that was held in Amman. One of
the goals of the program is gender equality and at this first ever Playmaker Camp in Jordan,
40 % of the Playmakers were female.
The Playmaker Camp consisted of a two days training program aimed to equip the
Playmakers to become organizers of the weekly street sport trainings in the local GAME Zones
respectively in Ramtha, Mafraq and Amman.
During the camp two guest facilitators were invited. KVINFO’s local partner organization
Jordanian Women’s Union held a session about gender equality while the German
development agency GIZ’s Sport for Development focused on conflict resolution in the sports
activities.
In the autumn another Playmaker Camp will be waiting for the young playmakers in
Jordan, which will run weekly street basketball and street soccer trainings in Amman, Ramtha
and Mafraq.

