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ــة "تطــوع  ــر الشــباب محمــد النابلســي يلتقــي مجموعــة مــن الشــباب أعضــاء حمل وزي
ــاق  ــوع، ميث ــة التط ــز ثقاف ــا تعزي ــن أبرزه ــدة كان م ــاور عدي ــاء مح ــاول اللق ــان"، تن بأم

العمل التطوعي، حقوق المتطوعين و توثيق مشاركة الشباب التطوعية



نتائج الملتقى الوطني السادس للرياديين الشباب
  

ــي  ــزة بالملتقــى الوطن ــج المشــاريع الفائ ــرًا نتائ ــر اإلعــالم واالتصــال عمــر العــزام مؤخ ــوزاة الشــباب مدي ــن الناطــق اإلعالمــي ل أعل

الســادس للريادييــن الشــباب 2021، والــذي انطلــق مؤخرًا تحت شــعار "الريادة في اإلقتصــاد األخضر والتغير المناخي" الــذي جاء بالتعاون 

بين وزارة الشباب ومنظمة اليونيسف ومركز االبتكار والريادة / الجامعة األردنية، وبمشاركة 40 شابًا وشابة يمثلون 20 مشروعا.

وجــاءت النتائــج بعــد عــرض تقديمــي للمشــاريع التســعة المتأهلــة علــى لجــان التحكيــم النهائيــة عبــر وســائل االتصــال المرئــي، حيــُث 

ظفر بالمركز األول ”مشروع jo-Cycle" الذي ُيعنى بربط أطراف عملية اعادة التدوير من خالل تطبيق إلكتروني ويستخدم تقنيات الذكاء 

االصطناعــي وأنظمــة التحفيــز  والمكافئــة حتــى يســاعد األفــراد والمؤسســات والقطــاع التجــاري علــى المســاهمة فــي فــرز 

ــعار  ــي باس ــي المحل ــاع الصناع ــام للقط ــادة خ ــر م ــا لتوفي ــم معالجته ــر ليت ــادة التدوي ــل إع ــي سالس ــا ف ــة وإدخاله ــم الصلب نفاياته

ــزة  ــع أجه ــة م ــات مدمج ــتخدم خوارزمي ــاه، يس ــي إلدارة المي ــام ذك ــو نظ ــدادك "، وه ــروع "ع ــي مش ــز الثان ــاز بالمرك ــبة . وف مناس

ــح للمســتخدم متابعــة اســتهالك المــاء فــي  ــة بالقــرب مــن األنابيــب متصــل مــع تطبيــق هاتــف محمــول يتي استشــعار ذكيــة مثالي

الوقت الفعلي واكتشاف تسرب المياه والموقع، حيث يعمل على تقليل تكلفة فاتورة المياه، وتوفير الماء لتجنب الضرر.

امــا المركــز الثالــث فقــد ذهــب لمشــروع ”خيــط“ وهــو عبــارة عــن شــركة ناشــئة تعمــل علــى الهــدف رقــم 13 مــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة (التغيــر المناخــي) مــن خــالل إنتــاج أكيــاس الفواكــة الصديقــة للبيئــة المعــاد تدويرهــا، وأكيــاس قماشــية صديقــة للبيئــة 

الستخدامها كبديل لألكياس البالستيكية بتصاميم فريدة من التطريز والطباعة، لنشر الوعي حول القضايا البيئية .

ــى أرض الواقــع  ــزة لضمــان اســتمراريتها وترجمــة أفكارهــا عل ــى دعــم المشــاريع الفائ وأكــد العــزام أن وزارة الشــباب ســتعمل عل

إليجــاد مشــاريع شــبابية ناشــئة فــي قطاعــات الطاقــة والميــاه والبيئــة، عــن طريــق دعمهــا وتشــبيكها مــع الجهــات ذات العالقــة 

لتسهيل عملها



قصص نجاح 

يوم ترفيهي ودعم نفسي لألطفال في
 مركز شباب القويرة

  

 نفــذ مركــز شــابات القويــره نشــاطا ترفيهــي تطوعــي 
لألطفــال وذلــك  بالتعــاون مــع مدرســة أكاديميــة 
فرســان القويــرة، ويأتــي هــذا النشــاط ضمــن سلســلة 
الترفيهيــة  واألنشــطة  النفســي  الدعــم  فعاليــات 
ــى  ــعادة عل ــامة والس ــم االبتس ــل  لرس ــوق الطف وحق
وجــوه االطفــال، ويركــز هــذا النــوع مــن األنشــطة علــى 
عنــد  والحركيــة  الســمعية  المهــارات  تطويــر 
األطفال،وزيــادة قدرتهــم  علــى التركيــز وتخلــص الطفل 
مــن التشــتت.  حيــُث تضمــن النشــاط مجموعــة  مــن 
األلعــاب الحركيــة الجماعيــة، التــي يمكــن لألطفــال 
التعــاون  مهــارات  تنمــي  والتــي  بهــا  االســتمتاع 
والعمــل ضمــن فريــق واحــد لتزيــد مــن قــوة األطفــال 

البدنية والحركية

  

ــول  ــة ح ــه توعوي ــوف  حمل ــباب س ــز ش ــام مرك أق
الشــرطة  مــع  بالتعــاون  كورونــا  فيــروس 
المجتمعيــة/ مركــز أمــن ســوف وتأتــي الحملــة من 
منطلــق المســؤولية المجتمعيــة وذلــك فــي إطــار 
الجهــود الراميــة لتوعيــة الشــباب وطــرق الوقايــة 

الصحيحة من فيروس كورونا

 حملة توعية حول فيروس كورونا في
 مركز شباب سوف

 اختتام البطولة الكروية لشباب 
لواء الرويشد / المفرق 
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ــر هاشــم بــن عبــد هللا الثانــي  أنجــزت مدينــة األمي
للشــباب حزمــة مــن المشــاريع فــي البنيــة التحتيــة 
للمدينة والمتمثلة بالبركة الزراعية بسعة 4000 متر 
مكعــب والتــي جــاءت إلعــادة اســتخدام ميــاه 
المســبح  لألطاريــف النموذجيــة وممــرات المشــاة 
والطريــق الداخلــي الجديــد ضمــن خطــة تطويــر 
مرافــق المدينــة  اســتعدادا للموســم الصيفــي 

للعام  2022

  

وتزويدهــم  الشــباب،  قــدرات  تطويــر  بهــدف 
المشــكالت،  وحــل  الجماعــي،  العمــل  بمهــارات 
والتفكيــر الناقــد واتخــاذ القــرار مــن خــالل األدوات 
التكنولوجيــة واالبتــكار االجتماعــي، وبمــا يتناســب 
الحــادي والعشــرين؛ نظــم  القــرن  مــع مهــارات 
مركــز شــباب وشــابات الرصيفــة مؤخــرًا ورشــة 
عمل بعنوان" إنترنت األشياء(IOT)"، بمشاركة(20) شابًا 
ــذه  ــم ه ــي تنظي ــز. ويأت ــاء المرك ــن أعض ــابًة م وش
الورشــة ضمــن مشــروع (RYSE)- شــباب قــادر علــى 
اجتماعيــا  ومّمكــن  التغّيــرات  مــع  التكّيــف 
ــن وزارة  ــا بي ــاون م ــذ بالتع ــذي ينف ــا، وال واقتصادي
أجيــال  وهيئــة  األردن  نهــر  ومؤسســة  الشــباب 

السالم.

ورشة عمل تدريبية حول " إنترنت
 األشياء(IOT) في مركز شباب وشابات

 الرصيفة

مشاريع مائية في مدينة األمير 
هاشم بن عبد هللا الثاني للشباب 
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ــي  ــاء النموذج ــابات الزرق ــباب وش ــز ش ــم مرك  نظ
فعاليــات اليــوم األول والثانــي مــن األيــام الطبيــة 
المجانيــة والتــي تنفــذ بالتعــاون مــع  مركــز " بــرو 
ميديكال مينا" الطبي(PRO MEDICAL MENA)      في مدينة 
الزرقــاء. حيــث تضمــن اليــوم األول االختصاصــات 
الطبيــة فــي مجالــي الباطنيــة والجراحــة العامــة، 
إضافــة إلــى تقديــم االستشــارات الطبيــة، وإجــراء 
فيمــا  الــدم.  وســكر  الــدم  ضغــط  فحوصــات 
االستشــارات  الثانــي  اليــوم  فعاليــات  تضمنــت 
الطبيــة  فــي مجــال األنــف واألذن  والحنجــرة، 

وطب العيون

  

كشــف المديــر التنفيــذي لمدينــة االميــر هاشــم 
بــن عبــدهللا الثانــي للشــباب، الدكتــور ابراهيــم 
الشــخانبة أن المدينــة بــدأت العمــل بإنشــاء 
بركــة لتوفيــر نحــو اربعــة آالف متــر مكعــب مــن 
ــاه بالموســم الصيفــي، مــن خــالل إعــادة  المي
ــاه األمطــار  ــع مي ــاه المســابح وتجمي ــر مي تدوي

في محافظة مأدبا.

مأدبا: انشاء بركة لتجميع 4 آالف م3
 من المياه بمدينة االمير هاشم 

مركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي
 ينظم نشاطا بعنوان " األيام الطبية المجانية"

  

نفــذ مركــز شــابات الهاشــمية التابــع لمديرية شــباب 
عجلــون  بالتعــاون مــع جمعيــة رأس منيــف للتنميــة 
 " الســعيد  البيــت   " بعنــوان  نشــاطا  االجتماعيــة 
ــيدات  ــب الس ــى تدري ــاط إل ــدف النش ــيدات ويه للس
علــى كيفيــة العنايــة باليافعيــن وطــرق التعامــل 
لمعرفــة  والحــوار  النقــاش  خــالل  مــن  معهــم  
لتحقيــق  وتوجيههــم  وأهدافهــم  قدراتهــم 
المناســب  المــكان  أهدافهــم وغاياتهــم واختيــار 
والبيئــة المناســبة واالبتعــاد عــن بعــض الســلوكيات 
 , اآلخــر  مــع  المقارنــة  مثــل  االهالــي  قبــل  مــن 

الصوت المرتفع، التهديد والتناقض في القرارات

ورشة عمل تثقيفية في مجال الصحة
 لمركز شابات الهاشمية

 اختتام البطولة الكروية لشباب 
لواء الرويشد / المفرق    

بالتعــاون مــع جمعيــة ســهول المفــرق لرعايــة 
للعنايــة  الرويشــد  أهالــي  وجمعيــة  األيتــام 
بلديــة  مــن  وبدعــم  اإلعاقــة  ذوي  باألشــخاص 
ــدم  ــرة الق ــة ك ــت بطول ــدة، اختتم ــد الجدي الرويش
لشــباب الرويشــد مؤخــرًا والتــي ضمــت ثمانيــة 
ــور  ــام بحض ــرة أي ــدار عش ــى م ــتمرت عل ــرق واس ف
متصــرف لــواء الرويشــد مصطفــى خليفــات ورئيــس 
ــزي   ــد العن ــد ماج ــد الرائ ــة الرويش ــن بادي ــز أم مرك
وعــدد مــن الوجهــاء والجهــات األمنيــة،  حيــث فــاز 
فــي البطولــة مركــز شــباب الرويشــد فــي المبــاراة 

التي جمعته مع فريق الغيث



جلسة حوارية حول األوراق النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين في مركز
   شابات كفرسوم

نظــم مركــز شــابات كفــر ســوم التابــع لمديريــة شــباب إربــد جلســة حواريــة حــول األوراق النقاشــية لجاللــة 
ــاء مــن المجتمــع المحلــي، وتــم خــالل  الملــك عبــدهللا الثانــي بــن الحســين، بمشــاركة أعضــاء المركــز وأبن
الجلســة مناقشــة أهميــة مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة السياســية والعامــة، وتعزيــز دورهــم فــي األحــزاب 
السياســية المختلفــة، وتفعيــل دور الحكومــة فــي تنفيــذ الــرؤى الملكيــة التــي جــاءت فــي الورقــة 

النقاشية السابعة، إضافة إلى طرح وجهات نظر المشاركات المختلفة في الحياة السياسية


