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شــارك وزيــر الشــباب محمــد النابلســي اليــوم إنطــالق فعاليــات القمــة العالميــة للحكومــات 2023 التــي تســتضيفها دولــة االمــارات 
العربيــة المتحــدة تحــت شــعار "استشــراف حكومــات المســتقبل" بمشــاركة قــادة الــدول ورؤســاء الحكومــات وصنــاع القــرار والتــي 
ــز  ــاة وتعزي ــودة الحي ــاء بج ــعي لإلرتق ــات والس ــة التحدي ــات لمواجه ــم اآللي ــات، وتصمي ــتقبل الحكوم ــراف مس ــى استش ــدف إل ته

التقدم العلمي والتكنولوجي. 
وضمــن أعمــال القمــة شــارك النابلســي فــي منتــدى تبــادل الخبــرات الــذي يهــدف إلــى تعزيــز تطبيــق مفاهيــم الجــودة والتميــز  علــى 
المســتوى الدولــي، وتحفيــز التفكيــر االبتــكاري  فــي إيجــاد حلــول أفضــل للتحديــات الحكوميــة العالميــة، و تبــادل أفضل الممارســات 

والخبرات وبناء الشراكات العالمية وتعزيز أطر التعاون الدولي بين الحكومات. 
وضمــن فعاليــات القمــة شــارك النابلســي وزراء الشــباب والرياضــة العــرب وقــادة العمــل الشــبابي العربــي يــوم أمــس  اإلجتمــاع 
العربــي للقيــادات الشــابة فــي نســخته الثانيــة تحــت شــعار "تأمــالت فــي تاريــخ الشــباب العربــي" بحضــور الشــيخ حمــدان بــن محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي والشــيخ ذيــاب بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس مركــز الشــباب العربــي، الــذي أقيــم بهــدف 
تعزيــز العمــل الشــبابي الحكومــي العربــي المشــترك وتوحيــد الــرؤى والتطلعــات لخدمــة قضايــا الشــباب العربــي الراهنــة والتخطيــط 

للمستقبل ضمن منظومة إبداعية شبابية مشتركة.

وزير الشباب يشارك  إفتتاح القمة العالمية للحكومات وفعاليات االجتماع العربي
 للقيادات الشابة في دبي



أكــد وزيــر الشــباب محمــد النابلســي علــى عمــق العالقــات الراســخة التــي تجمــع بيــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية والمملكــة العربيــة 
الســعودية فــي مختلــف المجــاالت والتــي أرســاها القيادتيــن الحكيمتيــن فــي البلديــن، ومــن بينهــا العالقــات التــي تربــط الشــباب فــي 
البلديــن الشــقيقين. وأشــار النابلســي خــالل اســتقباله مؤخــرًا فــي مقــر وزارة الشــباب رئيــس وأعضــاء لجنــة الصداقــة البرلمانيــة 
الســعودية األردنيــة بحضــور  مســاعد رئيــس مجلــس النــواب النائــب ذيــاب المســاعيد وأميــن عــام الــوزارة د.حســين الجبــور وأميــن عــام 
اللجنــة االولمبيــة ناصــر المجالــي فــي إطــار الزيــارة التــي تقــوم بهــا للمملكــة إلــى توجيهــات جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي ابــن الحســين، 
فــي النهــوض بالعالقــات األردنيــة الســعودية فــي مختلــف المجــاالت والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا تعزيــز العالقــات بيــن شــباب البلديــن، 
والنهــوض بالبرامــج الشــبابية المشــتركة والتــي تنفــذ منــذ ســنوات، والتــي تعنــى فــي تمكيــن شــباب البلديــن فــي شــتى المجــاالت، 
وتعزيــز دورهــم فــي عمليــة صنــع القــرار، مؤكــدا علــى انفتــاح األردن فــي موضــوع االســتثمار الرياضــي فــي المنشــآت الرياضيــة والــذي 
يعــود بالفائــدة علــى مختلــف المجــاالت. بــدوره أشــار رئيــس لجنــة الصداقــة البرلمانيــة الســعودية األردنيــة الدكتــور إبراهيــم القنــاص الــى  
أن العالقــات التــي تربــط البلديــن عالقــات تاريخيــة أرســى جذورهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وشــقيقه الملك 
عبــدهللا الثانــي ابــن الحســين، مبينــا حــرص اللجنــة علــى تأصيــل أوجــه التقــارب فــي مختلــف المجــاالت، معربــًا عــن ســعادته والوفــد بالزيارة 
التــي يقومــون بهــا للمملكــة األردنيــة الهاشــمية، ومــا تضمنتــه مــن لقــاءات مــع القيــادات األردنيــة، فــي ظــل المكانــة المتميــزة التــي 
ــات  ــد العالق ــدؤوب لتوطي ــعي ال ــعودية، والس ــة الس ــة العربي ــقيقتها المملك ــدى ش ــمية ل ــةو الهاش ــة األردني ــا المملك ــى به تحظ
ــة  ــة االولمبي ــن اللجن ــى التنســيق المشــترك بي ــي عل ــة ناصــر المجال ــة األولمبي ــن عــام اللجن ــه اكــد أمي ــن. مــن جانب ــن البلدي الشــبابية بي
األردنيــة ونظيرتهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال تبــادل الزيــارات بيــن الرياضييــن فــي البلديــن الشــقيقين وكذلــك عمليــات 

التنسيق المشترك في مجال اإلعالم الرياضي.

النابلسي يستقبل لجنة الصداقة البرلمانية السعودية األردنية



نظمــت وزارة الشــباب مؤخــرًا لقــاءاٍت تعريفيــة بجائــزة الحســين بــن عبــدهللا الثانــي للعمــل التطوعــي، حيــُث عقــد اللقــاء األول فــي جميعة 
البنــوك األردنيــة لمــدراء ومســؤولي المســؤولية المجتمعيــة فــي البنــوك بمشــاركة أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور 
ــس  ــور رئي ــية بحض ــة الشركس ــة الخيري ــي الجمعي ــي ف ــاء الثان ــد اللق ــروق، وعق ــر المح ــور ماه ــي األردن الدكت ــة ف ــام الجمعي ــر ع ومدي
الجمعيــة محمــد حميــد دغجوقــة وعضــو مجلــس الجمعيــة عبيــر المفتــي وعــدد مــن أعضــاء الجمعيــة.  وأضــح الجبــور خــالل اللقائيــن رؤيــة 
ورســالة الجائــزة المتمثلــة بالتميــز فــي العمــل التطوعــي لخدمــة المجتمــع األردنــي، وبيــان دور البنــوك والجمعيــات الخيريــة فــي نشــر 
ثقافــة العمــل التطوعــي مــن خــالل المشــاركة فــي الجائــزة وتطبيــق معاييــر التميــز فــي مشــاريعهم ومبادراتهــم التطوعيــة، وتضمــن 

اللقاءان عرضا حول الجائزة وحوارا حول آلية االنتساب وآليات التقييم والتحكيم.

جلستان تعريفيتان بجائزة الحسين بن عبدهللا الثاني للعمل التطوعي



  
  

أطلقــت مديريــة شــباب محافظــة معــان فــي مركــز األميــر الحســين بــن عبــدهللا الثانــي الثقافــي الحملــة التعريفيــة لجائــزة الحســين بــن 
عبــدهللا الثانــي للعمــل التطوعــي بمشــاركة شــبابية واســعة، ومشــاركة أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور وحضــور محافــظ 
ــل فــي  ــزة تقــوم علــى عــدة محــاور تتمث ــي ، إن الجائ ــد المجال ــور مخل ــة شــباب معــان الدكت ــر مديري معــان فيصــل المســاعيد   وقــال مدي
التخطيــط للمبــادرات التطوعيــة وتنفيذهــا بطــرق عمليــة وضمــن عمليــة مؤسســية تضمــن اســتدامتها، إلــى جانــب متابعــة آثارهــا ونتائجهــا 
علــى المجتمــع، موضحــا أن المجتمعــات المحليــة بحاجــة إلــى اســتمرار العمــل التطوعــي ولكــن وفــق آليــات تنظيميــة وحوافــز تشــجيعية 

ومن هنا تأتي فكرة الجائزة.

إطالق الحملة التعريفية لجائزة الحسين بن عبدهللا الثاني للعمل التطوعي في معان 



نفــذ مركــز شــابات القويســمة مبــادرة بعنــوان "شــارك" لتعريــف المجتمع 
ــدارس  ــارة م ــالل زي ــن خ ــبابية م ــز  الش ــطة المراك ــج وأنش ــي ببرام المحل
اللــواء ومؤسســات المجتمــع المحلــي والجمعيــات الخيــر واألهليــة و تــم 
ــى  ــة بهــدف تســليط الضــوء عل ــع بروشــورات تعريفي ــادرة توزي خــالل المب

انشطة والبرامج وتحفيز لالنتساب للمراكز الشبابية .

ــباب  ــة ش ــع لمديري ــد التاب ــر محم ــي األمي ــابات ح ــباب وش ــز ش ــذ مرك نف
ــة  ــرطان جلس ــين للس ــة الحس ــع  مؤسس ــاون م ــاء بالتع ــة الزرق محافظ
توعويــة عــن الوقايــة مــن الســرطان، وبمشــاركة(40) شــابًا وشــابًة مــن 
أعضــاء المركــز والمجتمــع المحلــي.  تضمنــت الجلســة توعيــة المشــاركين 
بأهميــة الحــد مــن عوامــل الخطــورة والتــي تتضمــن "التدخيــن، والغــذاء غير 
الصحــي، والكحــول ،وقلــة االنشــطة البدنيــة"،  والتوعيــة بأهميةالفحــص 
الــدوري لســرطان الثــدي والقولــون، وتحفيــز األفــراد علــى أهميــة تأميــن 
ــة  ــذ هــذا النشــاط ضمــن االتفاقي ــي تنفي ــة لمرضــى الســرطان.   يأت الرعاي
الموقعــة مــا بيــن وزارة الشــباب ومؤسســة الحســين للســرطان بهــدف 
ــرض  ــي بم ــع المحل ــاء المجتم ــباب وأبن ــدى الش ــي ل ــتوى الوع ــع مس رف

السرطان وأهمية الفحص الدوري.

مبادرة بعنوان "شارك" لتعريف بالمراكز 
الشبابية في القويسمة 

مركز شباب وشابات حي األمير محمد ينفذ 
 جلسًة توعويًة حول الوقاية  من السرطان



  

فــي اطــار التعريــف بجائــزه الحســين بــن عبــدهللا الثانــي للعمــل 
و  المفــرق  محافظــة  شــباب  مديريــة  عقــدت  التطوعــي 
ــًا بجائــزة الحســين  مؤسســة ولــي العهــد  مؤخــرًا لقــاءًا تعريفي
ــة  ــي للعمــل التطوعــي  بالتنســيق مــع مديري ــدهللا الثان ــن عب ب
ــة  ــة المفــرق  فــي إحــدى المــدارس التابعــه لمديري ــة قصب تربي
ــدارس  ــرات الم ــدراء و مدي ــة ، لم ــواء القصب ــم ل ــة والتعلي التربي
فــي لــواء القصبــة حيــث تضمــن اللقــاء التعريــف برؤيــة ورســالة 

الجائزة وأهدافها وآلية االنتساب لها.

  

نظــم مركــز شــباب صخــرة التابــع لمديريــة شــباب عجلــون 
ــالج"،  ــة والع ــن الوقاي ــتاء بي ــراض الش ــول" أم ــل ح ــة عم ورش
بمشــاركة 20 شــابا تمــت االشــارة خــالل الورشــة إلــى مفهوم 
أمــراض الشــتاء و انــواع األمــراض المنتشــرة فــي فصــل الشــتاء 
ــا  ــعور به ــا أو الش ــرض له ــالل التع ــا خ ــة منه ــة الوقاي وكيفي
والمحافظــة علــى األطفــال .  والتركيــز علــى مــرض اإلنفلونــزا 
ــه  ــة اعراض ــتاء مبين ــي الش ــائع ف ــي ش ــرض فايروس ــه م كون
وطــرق انتقالــه وكيفيــة الوقايــة منــه وكيفيــة عالجــه داعيــة 
إلــى تجنــب تنــاول المضــادات الحيويــة التــي تؤثــر علــى مناعــة 

الشخص

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدهللا الثاني
 للعمل التطوعي في مديرية شباب المفرق 

ورشة عمل حول" أمراض الشتاء بين الوقاية
 والعالج



ــول  ــة ح ــي ورش ــعيد النموذج ــي س ــر أب ــابات دي ــز ش ــد مرك عق
الســرطان  بتحــدي  األردن  حملــة  وضمــن  الســرطان  مــرض 
بالتعــاون مــع مركــز الحســين للســرطان مــن قبــل المثقــف 
ــرض  ــوم م ــن مفه ــت ع ــث تحدث ــاعده حي ــائدة مس ــي س الصح
ــة بالســرطان حيــث تنقســم  الســرطان وعوامــل خطــورة اإلصاب
إلــى عوامــل قابلــه للتعديــل وعوامــل غيــر قابلــه للتعديــل 
وطــرق الوقايــه مــن المــرض ومــدي فاعليــة الوقايــة وضــرورة 
اإللتــزام بالغــذاء الصحــي والرياضــة  ودور التدخيــن بخطــوره 
ــة  ــة ودور الحال ــرة المراهق ــي فت ــا ف ــرض خصوص ــة بالم اإلصاب
النفســية مــع المــرض؛ تتضمــن الحملــه إطــالق تحــدي علــى 
ــلوكيات  ــى الس ــجيع عل ــات للتش ــراد والمؤسس ــتوى األف مس
الصحيــة  مــن خــالل فعاليــات مختلفــة  تتضمــن محاضــرات 

توعوية لمكافحة السرطان.

ضمــن برنامــج بنــاء المهــارات والمشــاركة المدنيــة، 
ــة  ــع منظم ــراكة م ــباب بالش ــذه وزارة الش ــذي تنف ال
ومؤسســة  اليونيســف  للطفولــة  المتحــدة  األمــم 
دوت، والــذي يقــام فــي المراكــز الشــبابية برنامــج 
محافظــات  فــي  الرقميــة   المهــارات   - مهاراتــي 
العاصمــة وعجلــون والعقبــة.   تخريــج الفــوج األول مــن 
برنامــج بنــاء المهــارات والمشــاركة المدنيــة فــي مركــز 
ــم الوســط،  ــة إقلي شــباب وشــابات العاصمــة -وحاضن
بمشــاركة مديــر المراكــز الشــبابية والكشــافة فــراس 
مهــارات  علــى؛  الــدورة  وشــملت  الشــوابكة، 
الحاســوب و التســويق االلكترونــي باإلضافــة إلــى 
الشــباب  لتزويدهــم  الصغيــرة  المشــاريع  مهــارات 
بالمهــارات الالزمــة لســوق العمــل وتأهيلهــم فــي 

شتى المجاالت.

ورشة حول مرض السرطان في مركز شابات
 دير أبي سعيد.

تخريج الفوج األول من برنامج بناء المهارات
 والمشاركة المدنية



قصة نجاح 
ــن  ــدرس األم ــنه ب ــري 19 س ــاقبه عم ــي المش ــيماء هان ــا ش ان
فــي  المنتســبات  مــن  البيــت  آل  جامعــة  فــي  الســيبراني 
فــي  شــباب  مديريــة  فــي  اإلرشــادي  الجليلــة  مجموعــه 
محافظــه الزرقــاء تدربــت وشــاركت بحمــالت المناصره وكســب 
ــي  ــر المناخ ــف التغي ــاعدت بتعري ــي وس ــر المناخ ــد للتغيي التأيي
ــن  ــات ع ــم لوح ــت برس ــم، قم ــالل الرس ــن خ ــي م ــي مجتمع ف
التغيــر المناخــي وعرضها،شــاركت بــاالركان الشــبابيه بحمــالت 
التغيــر المناخــي وكســب التأييــد و شــاركت بعمــل معــرض 
ــاء.   ــي الزرق ــي ف ــر المناخ ــن التغي ــه ع ــومات توعوي ــي برس فن
ــالت كان  ــبابية وبالحم ــز الش ــات المراك ــي تدريب ــاركتي ف مش
مهاراتــي  مــن  وطــّورت  شــخصيتي  علــى  كبيــر  اثــر  الهــا 
االجتماعيــه، كل التجــارب التــي  شــاركت بهــا كانــت مفيــده لي 
وأســعى دائمــًا بــأن اشــارك بتجــارب اكثــر واتعلــم أكثــر واطــور 
مــن نفســي اكثــر ومتأكــده جــدًا مــن أننــي  ســوف اجنــي ثمــار 

تعبي واجتهادي في المستقبل.  


