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جانب من اجلولة في الصالة الرياضية بالدار

غامن الدويهيس مع الزميلة بشرى شعبان خالل اللقاء             (أحمد علي)

من مشغوالت نزالء دار التقومي االجتماعي

العيادة الطبية تقدم خدمة متميزة للنزالء ورشة تعليم استخدام الكمبيوتر

إلزام األهل بالزيارة األسبوعية احملددة.. ونهتم بإقامة ورش تأهيلية وأنشطة متنوعة لتأهيل احلدثالعالقة بني العاملني في الدار واألحداث أبوية.. ونحرص على التواصل مع األهل لتقريبهم من أبنائهم

أكد رئيس دار التقومي االجتماعي بإدارة األحداث في وزارة الشؤون غامن الدويهيس أن الدار تقدم خدماتها الى ١٤ حالة أكثرهم قضايا خطف وهتك عرض، تليها حاالت 
السرقة والباقي موزعون بني مشاجرات ومخدرات. وأشار الدويهيس خالل لقاء مع «األنباء» إلى أن الدار تعتبر سجنا لألحداث وجميع النزالء عليهم أحكام قضائية بالسجن، 

علما ان املدة تختلف من حالة الى أخرى. وأكد أن الدار تقدم لهم اخلدمات االجتماعية والنفسية، كما حترص على متابعة دراستهم في املدرسة داخل الدار والتي تتبع 
لوزارة التربية وتقدم لهم أنشطة مختلفة على مدار الساعة، منها االنشطة الدينية لتقوية الوازع الديني، باالضافة الى خدمات وأنشطة عامة رياضية وزراعية، واخلدمة 

الطبية عبر عيادة مختصة باخلدمة األولية داخل الدار. كما أكد الدويهيس احلرص على استمرار األبناء في الدراسة حتى لو كان النزيل قبل دخوله الدار منقطعا عنها 
يعاد تسجيله بالتنسيق مع وزارة التربية، مشددا على أهمية العمل على ان يخرج من الدار إنسانا صاحلا. وأوضح أن رسالته للجميع ضرورة تغيير النظرة العامة 

للحدث وأال تكون سلبية، بل يتعاملوا معه بإيجابية ألن اي شاب في هذا العمر عرضة لالنحراف، كما أنه في سن املراهقة يخطئ دون قصد أو بسبب أصدقاء السوء.
في السطور التالية تفاصيل اللقاء الذي تضمن أيضا جولة على أقسام وورش دار التقومي االجتماعي:

أجرت اللقاء: بشرى شعبان

في البداية هل من نبذة عن الدار؟
٭ أوال، ال بــد من توجيه الشــكر إلى 
«األنباء» الهتمامها الدائم بهذه الفئة، 
وتســليط الضوء على النشء بصفة 
عامــة مبا يعود عليهم بالنفع وكذلك 

على املجتمع بأكمله.
أما بالنسبة لدار التقومي االجتماعي 
فهي إحدى الدور التابعة إلدارة األحداث 
في وزارة الشؤون االجتماعية، وهي 
تستقبل احلدث الذي عليه حكم قضائي 
مــن الفئات العمريــة املختلفة من ١٥ 

الى ٢١ سنة.

ما عدد النزالء في الدار؟
٭ تقدم دار التقومي االجتماعي خدماتها 
إلى ١٤ حالة أكثرهم قضايا خطف وهتك 
عرض، تليها حاالت السرقة والباقي 
موزعون بني مشــاجرات ومخدرات. 
وجتدر اإلشــارة هنا إلــى أن النزالء 
تقريبا من جميع اجلنسيات، كما أنهم 
ينتمون إلى بيئات مختلفة، واحلاالت 
لديها أحــكام قوية بعضها يصل إلى 

١٥ سنة.
الزيارات

وماذا عن نظام الزيارات، هل محدد بوقت 
معني؟

٭ هناك زيارة أســبوعية تنقسم الى 
قسمني من الســاعة ٩ الى الساعة ١٠ 
صباحا، وقســم من الساعة ١١ الى ١٢ 
ظهرا، ومتاحة للدرجة األولى من األهل 
(األب، األم، األخت، األخ واجلد)، وأحيانا 

باستثناء من رئيس الدار للحالة تكون 
الزيارة متاحة للعم أو اخلال، وتكون 
الزيــارة محددة في يوم اخلميس من 
كل أسبوع، وكل أسرة تقضي الزيارة 
مع ولدهم في كابينة مخصصة لذلك.

وأود اإلشارة هنا إلى أنه ممنوع خالل 
الزيارة على األهل أن يحضروا للنزيل 
أي سجائر أو هواتف أو أموال نقدية، 
حيث إن النزيل ال يحتاج إلى أي نقود 
فالدار توفر كل ما يحتاج إليه، باإلضافة 
إلى إقامة بوفيــه متنوع من املأكوالت 

واملشروبات واحللويات كل شهر.
ملء الفراغ

كيف يتم ملء أوقات فراغ نزالء الدار؟
٭ هناك برامج متنوعة من األنشطة 
املتنوعة داخل الدار تبدأ من الصباح 
الى املساء الى جانب الدراسة املنتظمة 
في املدرسة املوجودة داخل الدار والتي 
تتبع لوزارة التربية، ونحرص على 
ان ينتظم فيها جميع النزالء، حتى في 
حال كان النزيل منقطعا عن الدراسة 
قبل دخوله الدار فإننا نعمل بالتنسيق 
مع وزارة التربية على إعادة تسجيله 
الستكمال دراسته خالل وجوده لدينا.

وهنــاك ايضــا حلقــات لتحفيــظ 
القــرآن وتقوية الــوازع الديني، ومت 
جتهيــز حمام ســباحة، وورش فنية 
للتأهيــل املهني، حيث يبدأ النشــاط 
الصباح الساعة ٩ إلى ١١٫٣٠ ظهرا وبعد 
الغداء اســتراحة لبعد صالة العصر. 
بعد ذلك يذهب قســم من النزالء إلى 

املدرسة املوجودة داخل الدار، فيما قسم 
يذهــب إلى الــورش التأهيلية الفنية 
املتعددة التي منها ورشة جنارة ورسم 
وغيرها، كما تتم متابعة النزيل نفسيا 
واجتماعيا وسلوكيا، كما تتم متابعة 

قضايا النزالء أوال بأول.
العالقة مع احلدث

الدار مع  العاملني في  كيف تقيم عالقة 
النزالء؟

٭ العالقــة بني العاملــني واألبناء في 
الدار هي عالقة أبوية، ونحرص على 
توفيــر العالقة األبويــة التي يحتاج 
اليها األبناء الى جانب املعاملة بالكلمة 
الطيبة، ومن وجهة نظري فإن الظروف 

احمليطة هي أكثر ما يؤدي إلى انحراف 
الشباب والنشء، وال يكون ذلك بسبب 
دوافــع وعوامل شــخصية أو فردية، 
وهكــذا يجب التعامل مع احلاالت من 
منطلق إنســاني وليس مــن الناحية 

القانونية فقط.

ما أبرز األسباب من وجهة نظرك كمختص 
التي تسبب االنحراف؟

٭ أوال ومن أهم األسباب التفكك األسري 
وابتعاد أفراد األسر عن بعضهم بعضا، 
هذا إلى جانب الوســائل اإللكترونية 
احلديثة املختلفة التي تساعد في حدوث 
السبب األول، حيث ينتج عنها انعزال 
النشء عن أسرهم وما ينتج عنها من 

تباعد اجتماعي وغياب للدور التقليدي 
لألسرة في رعاية أبنائها ومتابعتهم 

بشكل مباشر.

هل من دور لكم بعد خروج احلدث من 
الدار؟

٭ يجب اإلشارة هنا إلى أن دور الدار 
ينتهي عمليا وقانونيا بانتهاء محكومية 
احلــدث وخروجه من الــدار، ولكننا 
كمؤسســة إصالحية نقوم بدور مهم 
أثناء تواجد احلدث بالدار، حيث نعمل 
على متابعة وضع النزيل وعالقته مع 
أهله، السيما األب واألم، وذلك بهدف 
توطيــد العالقة مع ابنهــم. كما نركز 
على ضرورة االلتزام بالزيارة. وأقول 
هنا إنه مع األسف هناك بعض األسر 
التي تسهم في استمرار االنحراف لدى 
أبنائهم مــن خالل عدم جتاوبها معنا 
واحلــرص على تأهيــل أبنائهم حتى 
يخرجــوا إلى املجتمــع صاحلني مرة 

أخرى.
اجلهاز الفني

الدار  الفني املتخصص في  هل اجلهاز 
يكفي احلاجة أم أن هناك نقصا؟

٭ كما يعلم اجلميع فإن املؤسســات 
اإلصالحية من اجلهات الطاردة للعاملني 
لعوامل كثيرة، ودار التقومي االجتماعي 
مثلها مثل بقية الدور اإلصالحية لديها 
نقص حاد في اجلهاز الفني ونحتاج 
الى اختصاصيني نفسيني واجتماعيني 
وإلى ممرضني في العيادة، وغيرها من 

املهن الفنية. ولكن ال يفوتني هنا أن 
أؤكــد أن اجلهاز العامــل في الدار من 
أفضل العاملني ورغــم النقص فإنهم 
يقومون بأعمالهم على أكمل وجه دون 

اي خلل.

ما رسالتكم إلى العاملني بالدار واألسر؟
٭ ال بد من توجيه الشــكر والتقدير 
لكل العاملني على الدور الذي يقومون 
به في إعادة تأهيل النزيل ليخرج الى 
املجتمع إنسانا جديدا وصاحلا يساهم 

في خدمة مجتمعه.
ورسالتي للجميع بتغيير النظرة 
العامــة للحدث بحيث ال تكون نظرة 
ســلبية، بل يجــب أن يتعاملوا معه 
بإيجابية، ألن أي شاب في هذا العمر 
عرضة لالنحراف وأنه في سن املراهقة 
قد يخطئ دون قصد أو بسبب أصدقاء 
السوء أو وضع األسرة املفكك أو التي 

ال توفر األمان لألبناء.
كذلك فإني أمتنى على أولياء األمور 
وباألخص اآلباء في فترة املراهقة أن 
يلتفتوا إلــى أبنائهم في هذه املرحلة 
العمريــة احلرجــة وأن يشــاركوهم 
همومهم ويتابعوا شــؤونهم بشــكل 
مباشر وأال يتركوهم ألصدقاء السوء، 
كذلــك فإن البيئة احمليطة، والســيما 
األســرية تلعب الدور األساســي في 
تكوين شــخصية املراهق وســلوكه. 
وفي العموم فيما يتعلق بنزالء الدار 
نتمنى من أولياء األمور التعاون معنا 

لتحقيق مصلحة أبنائهم.

ورش فنية لتأهيل النزالء ونشاطات فنية
على هامش اللقاء مع رئيس دار التقومي االجتماعي غامن 
الدويهيس قمنا بجولة على منشــآت الدار املختلفة. وتضم 
املنشآت عددا من الورش الفنية التي يتم من خاللها تأهيل 
النزالء وتعليمهم بعض احلرف. كما ُجلنا على املدرسة التي 

يكمل فيها األحداث دراستهم. كذلك هناك مواضع للترفيه 
ومنها مالعب رياضية لكرة القدم وحمام سباحة، باإلضافة 
إلى احلديقة الزراعية والعيادة الطبية التي تقدم خدمة طبية 

مميزة للنزالء.

غامن الدويهيس لـ «األنباء»: ١٤ حالة تخدمها 
«التقومي االجتماعي».. ووسائل التواصل أضّرت بالنشء كثيرًا

رئيس الدار أكد أن استكمال النزيل الدراسة من أولويات عملها وتواصل دائم مع األهل ملصلحة أبنائهم

ملشاهدة الڤيديو

إعادة تشكيل جلنة املبادرات 
في «الرعاية األسرية»

بشرى شعبان

كشفت مديرة إدارة الرعاية األسرية في 
وزارة الشؤون سارة الدوسري في تصريح 
عن أن الوزارة بصدد إعادة تشــكيل جلنة 
املبادرات مبشاركة جهات خارجية في عضوية 
اللجنــة من األمانة العامــة لألوقاف املعهد 
العربــي للتخطيــط، والصنــدوق الوطني 

للمشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر.
وأضافــت أنه يجري حاليــا العمل على 
إصدار الالئحة التنظيمية حلاضنات األعمال 
املخصصة لألنشطة اإلنتاجية املدرة للدخل 
واملشروعات املتناهية الصغر والتي تهدف إلى 
تنظيم عمل املبادرات في بوتيك (٣٣) التابع 
لقسم املتابعة وتنمية املشاريع ولتخفيف 
الشروط على املبادرات الراغبات في استغالل 

محالت احلاضنة.

ر من حسابات  «الشؤون» حتذِّ
مزورة تنتحل صفة الوزارة

ناشد اجلمهور اإلبالغ عنها التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة

بشرى شعبان

الشــؤون جميــع  دعــت وزارة 
املواطنني واملقيمني لضرورة توخي 
احليطة احلذر من جراء ما تقوم به 
بعض احلسابات املزورة واملشبوهة 
التي تقوم بانتحال صفة الوزارة في 
موقع «فيســبوك» وبعــض املواقع 
اإللكترونية، من خالل وضع إعالنات 
غيــر حقيقية تعلن عن تقدمي منحة 
مالية وتطلب من خاللها إرسال رقم 
الهاتف وبعض املعلومات الشخصية 
بهدف االحتيال والقرصنة اإللكترونية.

وأكدت الوزارة أنها لم تقم بوضع 
مثل هــذه اإلعالنــات أو طلــب مثل 
هذه املعلومات في جميع حساباتها 
الرســمية، مشــيرة إلــى أن الوزارة 
اتخذت إجراءات قانونية سابقة جتاه 
بعض احلسابات. وستقوم الوزارة 
باتخاذ اإلجراءات نفسها عبر القنوات 
القانونية جتاه حسابات قامت بنشر 

مثل هذه اإلعالنات مؤخرا.
كما ناشــدت الــوزارة املواطنني 
واملقيمــني باإلبــالغ عــن مثــل هذه 
احلسابات التي تنتحل صفة الوزارة 
في املواقع اإللكترونية بهدف االحتيال.


