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التركيز في العمل على دور األسرة وتعديل أساليب التعاطي الصحيحة مع النشءالتفكك األسري والطالق من أبرز املسببات لالنحراف السلوكي عند األبناء
بداية ما خطة عمل املراقبة 

للحفاظ على النشء وحماية 
املجتمع؟

املراقبــة  إدارة  لــدى  ٭ 
مجموعــــة مــــن اخلطــــط 
االســتراتيجية التــي تعمــل 
عليهــا، بناء علــى مقترحات 
الفنــي، وتركز  مــن اجلهــاز 
على التوعية من جانبني األول 
توعية احلدث نفســه بكيفية 
التعامل مع القضايا املختلفة 
وتقوية املانع النفسي واجلانب 
السلوكي اإليجابي لديه، وكذلك 
اســاليب التعامل مع املجتمع 
مختلفــا  شــخصا  ليخــرج 
وناجحــا، وذلك عبــر ورش 
تدريبية ومقابالت إرشــادية 
وأيضا من خالل تعديل السلوك 
النفسي واالجتماعي عبر جهاز 

فني متخصص.
والشــق اآلخر يكون عبر 
توعية املجتمع من خالل تقدمي 
احملاضرات والندوات املتنوعة 
التي تقدم للمجتمع بشكل عام 
وعبر وسائل االعالم، وأيضا 
تنظيم ورش عمل ومحاضرات 
خــارج الدور والقيــام بإعداد 
البروشــورات  وتوزيــع 
التوعوية، وكل هذا من صميم 
عمل االدارة لضمان مستقبل 

وأمان األبناء واملجتمع.

ما ابرز القضايا التي تهم 
املجتمع ويتم تركيز العمل 

عليها؟
٭ لعل مــن اكثر القضايا 
التي تهــم املجتمــع الكويتي 
موضوع املخدرات وانتشارها 
خصوصــا لدى فئة الشــباب 
آفــة خطيرة  والتــي تشــكل 
على الشــخص وعلى األسرة 
واملجتمــع ككل، ويجــب أن 
تتضافــر اجلهــود ملواجهتها 
وتقــدمي املســاعدة للجهــات 
املعنيــة مــن خــالل مراقبــة 
األبناء والتغيرات التي تطرأ 
على تصرفاتهم وهنا يبرز دور 
األســرة واملدرســة واملجتمع 
احمليط، وهناك مشكلة التفكك 
االســري والعنــف ومشــاكل 
الطــالق وأثرها علــى االبناء 
فجميــع تلك القضايــا تعمل 
االدارة عليها وتســعى دائما 
إليجاد احللول لها باألساليب 

الصحيحة.
برامج توجيهية

 وما أنواع القضايا التي 

وفق املتغيرات واملجتمع عبارة 
عن نسيج مترابط بعضه مع 
بعض، وهنا البد من أن تكون 
التوعيــة متكاملــة وشــاملة 
جلميع اجلوانب التي قد تؤثر 

بسلوكيات األبناء.

وما عدد احلاالت في اإليداع؟
٭ بالنسبة حلاالت اإليداع 
في الدور لدينا حوالي ٥٨ حالة 
وتختلف حسب الدار، ولدينا 
٦ دور لكل دار خصوصيتها 
ولها وضــع قانوني يختلف 
عن الدار االخــرى، واألعداد 
تتفــاوت بني فتــرة وأخرى 
حســب أعداد الذين يدخلون 

تــؤدي الــى انحــراف احلدث، 
إضافــة إلى ظاهــرة االنفصال 
والطالق التي تعد من األسباب 
الرئيسية املسببة ملشاكل كبيرة 
تواجــه األبناء والبنات وتؤثر 
في تربيتهم وطبيعة تعاملهم 

مع اآلخرين.
الوقاية والعالج

ما األساليب املتبعة للوقاية 
من االنحراف التي تعملون 

عليها؟
٭ نعمل على تقوية املانع 
النفســي وتنمية الــذات عند 
احلــدث، الى جانب العمل مع 
اآلبــاء والتواصــل معهم عبر 

دائمــا ان هــؤالء النــزالء هم 
أبناؤنــا ويجــب أن نرعاهــم 
بشــكل صحيح ونقدم كل ما 
نســتطيع من نصح وارشاد 
وتوعية وهذا سينعكس على 

األمن املجتمعي ككل.

هل تعتمدون اخلطة االستباقية 
والوقائية حلماية النشء مع 

جهات حكومية اخرى؟
العمــل مــع اجلهــات  ٭ 
ذات العالقــة، ســواء جهــات 
حكومية او جمعيات نفع عام 
ومؤسسات املجتمع املدني ككل، 
هو من صميــم عملنا كإدارة 
لتوعية املجتمع بالتعاون بني 

والذين يخرجون من الدور.
التواصل مع األسر

كيفية التواصل مع أسر 
النزالء؟

٭ يركز اجلهاز الفني على 
العمل مع األســر على اســاس 
قاعدة وجود احلدث في الدور، 
وانحرافه ناجت عــن بيئة غير 
سوية دفعته بشكل مباشر او 
غير مباشر لالنحراف، الى جانب 
إهمال االسرة بعدم املتابعة بشكل 
صحيح مــن اآلبــاء واالمهات، 
وكذلك استخدام بعض األساليب 
التربوية غير الصحيحة التي 
تعطي عكس املراد منها والتي 

تزويدهــم ببعــض املهــارات 
املتعلقة بكيفيــة التعامل مع 
األبناء وفق أســس صحيحة 
ومــع املجتمــع ككل، وأيضــا 
كيفية التعامل مع اي ظاهرة 
اجتماعية بشكل عام ووضع 
مســبباتها وطــرق عالجهــا 
واحللــول لها بالتنســيق مع 
املتخصصــني فــي العديد من 
املجــاالت، فــأي عمل ال ميكن 
أن يكتمــل إال بتواصل جميع 
األطراف املعنيــة به، وعلينا 
جميعــا أن ندرك أننا بحماية 
أي حدث مــن االنحراف فإننا 
نحميــه أوال ونحمي أنفســنا 
واملجتمــع ككل، لذلــك نقول 

املهتمة  املؤسســات املختلفة 
في جانب التوعية واالرشــاد 
وتقويــة الــوازع الدينــي مع 
ووزارتــي  األوقــاف  وزارة 
االعالم والتربية، ومع الشباب 
والرياضــة، إذ نتعــاون مــع 
اجلميع حلماية النشء، وكل 
من هذه اجلهات له دوره الذي ال 
ميكن االستغناء عنه، سواء من 
حيث التوعية أو شغل األوقات 

مبا هو مفيد.
اجلرائم اإللكترونية

ماذا عن التعامل مع اجلرائم 
االلكترونية، وهل هناك برامج 

وخطط توعوية بشأنها؟
٭ تعتبر الوسائل اإللكترونية 
ووسائل التواصل االجتماعي 
حديثة في املجتمع، والشباب 
في عمر األحداث ليس لديهم 
الكافــي ملخاطر هذه  الوعــي 
الوســائل، ونحن نعمل على 
«التواصــل  بــأن  التوعيــة 
االجتماعي» هي وسائل إعالمية 
يحاســب القانون على إساءة 
استخدامها، واحلمد اهللا أننا 
بلغنــا مرحلــة بدأ الشــباب 
يعــي فيها خطــورة اجلرائم 
االلكترونيــة، ففــي الســابق 
كانت اعــداد مرتكبي اجلرائم 
االلكترونيــة مرتفعة، ولكن 
في الفترة االخيــرة ونتيجة 
الوعــي تدنت كثيرا، ونتمنى 
أن تتالشى خصوصا بعد الذي 
نشــاهده من جهــود توعوية 
متكاملــة بكيفيــة اســتخدام 
البرامج والتطبيقات واألجهزة.
وبالتأكيــد هناك رســائل 
تتنــاول  كثيــرة  توعويــة 
العديد من اجلوانب السلوكية 
لألبناء، ومنها كيفية التعامل 
مع األجهزة احلديثة ووسائل 
التواصــل االجتماعــي وبيان 
مخاطرهــا ومــا حتملــه مــن 
سلبيات، وأيضا دعم البرامج 
اإليجابيــة، خصوصا أن تلك 
األجهزة أصبحت في متناول 
اجلميــع، واالدارة تركز على 
اجلانــب التوعــوي ومهتمــة 
القضايــا والظواهر  بجميــع 
لتوعية النشء منها، وال يقتصر 
على ظاهرة محددة، ونشــدد 
على تقوية اجلوانب اإليجابية 
للحدث مــن االلتــزام الديني 
واحترام اآلخريــن والقوانني 
وأن نزرع في نفوسهم االبتعاد 
عن السلوكيات اخلاطئة التي 

يعاقب عليها القانون.

تعليم أعمال النجارة

أجهزة رياضية وألعاب

د.علي الظفيري متحدثا إلى الزميلة بشرى شعبان                  (محمد هاشم)

من أعمال األبناء

ارتفعت مع جائحة «كورونا»؟
٭ رصدنا زيادة في ظاهرة 
العنــف بأشــكاله املختلفــة 
منهــا: العنف اللفظي، العنف 
السلوكي، وكذلك قضايا املرور 
ارتفعــت بشــكل كبيــر رمبا 
اســبابها تعود ألثر اجلائحة 
خــالل العامــني املاضيــني او 
قد تكون موســمية، مثال في 
الصيــف تزيــد قضايا املرور 
واملشــاجرات نتيجة اإلجازة 
والفراغ وهنا نتوجه في رسالة 
الى مؤسسات الدعم االجتماعي 
لتضع برامج توجيهية إلرشاد 
األحداث الى الطريق الصحيح، 
وتلك القضايا تزيد وتنخفض 

ملشاهدة الڤيديو

طيور اخلرشنة في جزيرة كبر

صغار طيور اخلرشنة

رصد ٧ آالف من طيور اخلرشنة في جزيرة كبر
أكدت اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة أن الشــراكة التي جتمعها 
بوزارة الداخليــة ممثلة بالعديد 
من قطاعاتهــا وإداراتهــا، تثري 
اخلطــط البرامجيــة واألنشــطة 
امليدانية املعــززة للعمل البيئي 
في البالد، مشيدة بتوجيه قيادات 
الوزارة بتقــدمي كل صور الدعم 
اللوجســتي للجمعيــة، مثنيــة 
على اســتجابة العميد مدير عام 
االدارة العامــة خلفر الســواحل 
طالل املونس ملصاحبة نخبة من 
أفراد اخلفر لفريق رصد وحماية 
الطيور باجلمعية خالل زيارتهم 
إلى جزيرة كبــر لتوثيق احلياة 
الفطرية ورصد ومراقبة الطيور 
املهاجرة. وفي هذا الســياق، قال 
رئيس فريق رصد وحماية الطيور 
باجلمعية محمد شاه، إن الرحلة 
العلمية التــي نظمها الفريق إلى 
جزيرة كبر شملت جولة ميدانية 
وورش عمل لعد ورصد الطيور 
املعششة هذا املوسم وهي طيور 
اخلرشــنة، وتأتــي ضمــن خطة 
األنشطة امليدانية والتي تتضمن 
زيارات ملواقع الطيور املستوطنة 
واملهاجرة وموائلها للوقوف على 
حالتهــا، فضال عن تنظيم ورش 
عمــل حقليــة ودورات تدريبية 

فضــال عــن ٣٠٠٠ من اخلرشــنة 
امللجمــة، مؤكدا أن تلــك األنواع 
معششة حاليا بجزيرة كبر وعلى 
موعد سنوي كل صيف للتفريخ 
حيث حتط رحالها مع شهر مايو 
لتبدأ التزاوج ووضع البيض قبل 
ان تغادر مع أفراخها في أغسطس 
مهاجــرة باجتاه اجلنــوب نحو 
احمليــط الهندي، مقــدرا أعدادها 
وقت مغــادرة اجلزيرة بنحو ١٥ 

ألفا بعد فقس البيض.

وذكــر أن اجلولة التي رافقهم 
خاللها منتســبو خفر السواحل 
ضمت ٥ من أعضاء الفريق وهم 
محمد شاه وعلي املسري ود.محمد 
املتــروك ومهــدي باقــر وأحمــد 
الشــواف، الفتــا الــى أن الكوادر 
الوطنية بخفر السواحل ميتلكون 
حسا بيئيا وخبرات متراكمة جتاه 
الطبيعيــة باجلزيرة  املكونــات 
عكستها قاعدة معلوماتهم حول 
موائل الطيور باجلزيرة وأعدادها.

شاه: تبدأ التزاوج ووضع البيض في مايو وتغادر مع أفراخها خالل أغسطس

محمد شاهأعضاء فريق «حماية الطيور» يرصدون طيور اخلرشنة

ومعارض. وأوضح شاه أن الرحلة 
تضمنــت عــد طيور اخلرشــنة 
بشكل عملي اضافة إلى جولة في 
أرجاء اجلزيرة لتوثيق مكوناتها 
الطبيعيــة كعوامــل مســاعدة 
لتعشيش الطيور، مشيرا الى ان 
عمليات الرصد أسفرت عن توثيق 
نحو ٢٥٠٠ من طيور اخلرشــنة 
بيضــاء اخلــد و١٠٠ مــن طيــور 
اخلرشنة املتوجة الكبيرة و٢٠٠٠ 
من اخلرشــنة املتوجة الصغيرة 

د.علي الظفيري لـ «األنباء»: العنف واملشاجرات 
أكثر القضايا شيوعًا في املجتمع

مراقب الرعاية االجتماعية في إدارة األحداث أكد أن خطة العمل ترتكز على التوعية وتقوية اجلانب النفسي لألحداث

بشرى شعبان

اكد مراقب ادارة رعاية األحداث في قطاع الرعاية االجتماعية بوزارة الشؤون د.علي الظفيري أهمية إيجاد سبل الرعاية السليمة لألبناء ملنعهم من االنحراف واتباع 
الســلوكيات اخلاطئة، موضحا ان مراقبة االدارة تعمل وفق مجموعة من اخلطط االســتراتيجية التي يقترحها اجلهاز الفني العامل باالدارة والتي تركز على اجلانب 
التوعوي وتقوية اجلانب النفسي لدى األبناء واألسرة، وكذلك االهتمام بأسس التعامل مع املجتمع، الى جانب تقدمي محاضرات وندوات توعوية حول الظواهر املختلفة 
التي قد تؤدي النحراف النشء، ويركز اجلهاز الفني كذلك في عمله على توعية النشء بتجنب اي ظاهرة قد تعرضهم للمساءلة القانونية، خصوصا أن الكثيرين منهم 
ال يعرفون أبعاد بعض التصرفات التي رمبا تنتج عنهم وتداعياتها القانونية واألسرية واالجتماعية عليهم وعلى محيطهم، وكذلك متابعة دور األسرة في تربية أبنائها 
خصوصا الوالدين مبالحظة تصرفات األبناء وما ينتج عنها من تغيرات. وأشــار د.الظفيري، في لقاء مع «األنباء» خالل زيارة لدار الرعاية االجتماعية، إلى احلرص 
على التواصل املستمر مع مؤسسات الدعم االجتماعي ليكون العمل جماعيا ومبا يسهم في حماية هؤالء البراعم من األبناء من اي انحرافات أو امور اخرى تطرق لها 

في اللقاء، إضافة إلى ما تقدمه الدار من رعاية متكاملة، وفيما يلي التفاصيل:


