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شباب

يف مبادرة �شبابية ..

فتيات منتدى �شباب امل�ستقبل بعدن يزرن دار الأ�سرة للأيتام

الهدف من الزيارة هو التوعية البيئية والصحية لألطفال
قام عدد من فتيات منتدى شباب المستقبل بعدن
بزيارة لمؤسسة إنسان ( دار األسرة لإليتام ) وذلك
لتدشين أولى نشاطاتهم الخاصة بتثقيف األقران
حول النظافة البيئية والشخصية.
مشاعل رافقت هؤالء الفتيات ونقلت انطباعاتهن
عن الزيارة ونجاحها فماذا قلن لنا :
لزرع روح املبادرة

مروة جمال مسؤولة منتدى شباب املستقبل بعدن قالت هذا اليوم
هو عبارة عن مبادرة شبابية من جلنة البيئة في منتدى املستقبل حيث
مت اختيار فئة من األطفال لتوعيتهم في جانب النظافة الصحية ونظافة
البيئة وذلك حتى نزرع فيهم روح املبادرة وحب النظافة منذ الصغر
وإضافة إلى نشاطنا اليوم سوف نقوم بعدة نشاطات تشمل مدارس
محافظة عدن ودور الرعاية إضافة إلى املخيمات الصيفية التي سوف
تقام خالل إجازة الصيف وعن اختيارها لدار األسرة اخلاص مبؤسسة
انسان قالت حتى نشارك األطفال األيتام أولى نشاطاتنا ولنشعرهم
بأننا إلى جانبهم وحقيقة لم أتوقع وجود مثل هذا الدار في محافظة
عدن وقد تفاجأت بالنظافة واإلمكانيات املتوفرة فيه واالهتمام الذي
يالقيه هؤالء األطفال في هذه املؤسسة وتشعر كأنك جئت تزورهم في
منزلهم سعدنا مبشاركتنا لهم هذا اليوم وقد وجدنا هذا الشعور لديهم
ايضا ً ختاما ً  ..اشكر إدارة املؤسسة التي تعاونت معنا وسهلوا مهمتنا
تفهموا طبيعة عملنا.

تعريفهم ب�أهمية النظافة

رنا خالد طالب بثانوية متنع قالت :هدفنا من خالل الزيارة تعريفهم
بأهمية النظافة الشخصية ونظافة البيئة الذي نقصد بها نظافة املكان وكل
ذلك لزرع روح التعاون بينهم وسعدنا بزيارتنا لهم كما ملسنا الفرحة في
قلوبهم وانعكست هذه السعادة على رسوماتهم.

^ مروة جمال

^ رنا خالد

^ دينا

^ وفاء

^ زينة

ر�صد وت�صوير � /أثمار الوايل

وأحب في املستقبل أن ادعم هذا املكان بعدد من األفكار التي قد أ طرحها
على األخت مديرة الدار .

دنيا ياسني  /طالبة بثانوية متنع قالت :اجلو اسري واألمهات البديالت
رائعات وقد تكللت زيارتنا بالنجاح وملسنا تفاعل اجلميع معنا وعن الدار
أقول بأنها رائعة ويحظى األطفال فيها بكل الرعاية واالهتمام ونتمنى
مشاركتهم نشاطات أخرى في املستقبل

الإمكانات ممتازة

مل�سنا تفاعلهم

العمل رائع

اماني عبدالله طالبة بكلية اآلداب عن نشاط الذي قاموا به قالت :هذا
أول عمل لنا كاجلنة للبيئة في منتدى شباب املستقبل وأضافت كان العمل
رائع وهو من اختيارنا وارتأينا أن هؤالء األطفال هم األحق بأن يكون لهم
األولوية في برنامج نشاطنا ولم تقتصر املعلومات التي أعطيت لهم في
جانب النظافة الشخصية والنظافة العامة على اجلانب النظري فقط ولكن
كان للجانب العملي جزء من نشاطنا حيث سمحنا لألطفال بأن يرسموا
رسومات خاصة بالنظافة وباحمليط التي يعيشوا فيه وقد ملسنا حماسهم
أثناء الرسم وقدمنا جائزة بسيطة ألفضل رسمه قاموا برسمها كنوع من
بث روح احلماس والنشاط فيهم واشكر األخت رويدا حزام على تعاونها
معنا من اجل إجناح هذا اليوم.

�أحببنا �إ�شراكهم

زينة محمد ( خريجة ثانوية عامة) قالت :احببنا أن نفتتح هذا النشاط
اخلاص مبنتدى شباب املستقبل بزيارة ملؤسسته إنسان ( بيت األسرة
لأليتام) وذلك لكي نشركهم معنا بالنشاط البيئي وقد ملسنا بأن لديهم
الكثير من املعلومات اخلاصة بالنظافة والتي يقومن األمهات اخلاصات
بالدار بإعطائها وتعليمها لهم وغرسها فيهم ومن خالل هذا النشاط قمت
بتوثيقة ا حيث أني أقوم بتوثيق نشاطات عمل اللجنة كوني املوثقة لها

فيما قالت األخت وفاء محمد قائد طالبة بنفس الثانوية  :تفاجأت بهذا
االهتمام والرعاية التي يحظى به األطفال بهذا الدار واإلمكانيات املمتازة
التي يتمتع بها وكل ذلك بفضل اإلدارة الناجحة التي توجد فيه والى الدور
الرائع التي تقوم فيه األمهات البديالت من اجل إسعاد هؤالء األطفال
أنهن بالفعل رائعات .

�شكرا لنزولهن

وفي اخلتام التقينا األخت رويدا عبده حزام مديرة مؤسسة إنسان (
داراألسرة) التي قالت  :نشكر الفتيات الالتن قامن بالنزول لهذا الدار
وأعطوه اهتمامهم وجعلوه من ضمن أولويات نشاطهن حيث قامن
بإعطاء األطفال توعية حول النظافة وهذا ما نقوم به بشكل يومي
ولكن عندما يرى األطفال بأن هناك أشخاص يدعموا ما يتلقوه هنا
فهذا يعزر ما نقوله لهم ويهتموا بهذا اجلانب بشكل اكبر .

^ لمسنا تجاوب األطفال معنا
^ مديرة المركز :أعطوا األطفال توعية حول
النظافة وهذا ما نقوم به بشكل يومي

