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رشيد الفعم

عدم تكويت 
الوظائف اإلدارية 

درس للوزارات 
بفضيحة الشهادات

شر البلية ما يضحك، وال أكثر 
من بلية شهادات مزورة، يعترف 

موظف وافد في وزارة التعليم 
العالي أنه عمل على إدخال الكثير 

منها طوال سبع سنوات، إلى 
النظام اآللي للوزارة، لتصبح 

معترفا بها... ونتيجتها أن 
أصحابها عينوا في جهات عديدة، 

وأخذوا مراكز مهمة، وبعضهم 
محامون وقانونيون مطلوب 

منهم الدفاع عن القانون ومحاربة 
ما يحيد عن مسطرة عدالته!!

هذا بالفعل ما أزاحت اللثام عنه، 
معلومات ضبط وزارة التعليم 
العالي شهادات وهمية مزورة، 

وصل عددها األولي إلى أكثر من 
500 شهادة، وهناك أضعاف هذا 
الرقم متوقع كشفه، ال سيما مع 
اعترافات وفضح خطايا، تتوالى 
في حتقيقات مكثفة، دخلت على 

خطها وزارة الداخلية والنيابة 
العامة.

ووفق ما توصلت إليه متابعة 
القضية، فإن مسارات هذه 

اجلرمية متعددة، بعضها 
مزورون خارج الكويت، مينحون 

الباحثني عن الشهادة ورقة 
تكاد تكون متطابقة مع شهادات 

رسمية ينالها اخلريجون 
احلقيقيون التي تثبت نيلهم 

الدرجة العلمية من هذه اجلامعة 
أو تلك.. وعلى دربهم، مكاتب 
تسمي نفسها تربوية علمية، 
وهي في واقع حالها، متوغلة 

في التجاوزات واملخالفات، من 
خالل إصدار شهادات وهمية ملن 

يبتغيها، مقابل رشاوى.
غير أنه مهما تعّدد املتواطئون 

في هذا اجلرم اخلطير، فإن 
املُدان الفعلي هو وزارة التعليم 
العالي، التي تساهلت كثيرا في 
اعتماد هذه الشهادات، والتأكد 

من صحتها، وما إذا كانت 
صادرة من جامعات موثوق 

بها.. واألنكى من ذلك، تراخيها 
الشديد في سهولة إدخال 

البيانات إلى نظامها اآللي كخطوة 
نهائية، عبر موظف سواء كان 

وافدا أو مواطنا.. واألصل 
أن تكون هذه العملية، دقيقة 

وحيوية، وحتظى مبراجعة من 
أشخاص عدة، وعبر آلية تضمن 
عدم وصول يد العبث إلى ما يتم 
إقراره، ويسر كشف من تسول 

له نفسه باملخالفة.
ومبا أنه حصل ما حصل، فإن 

اخلطيئة األكبر أن تبقى وزاراتنا 
على »طمام املرحوم«.. فأعمال 

كإدخال بيانات شهادات، هل 
تتطلب تسليم أمرها إلى وافدين، 

وهي ال حتتاج إلى خبرات 
أو مهارات خاصة؟ بل ميكن 
أن يقوم بها من لديه دورة 

سكرتارية وليس شهادة جامعية 
متخصصة؟.. ملاذا ال يتولى هذه 

الوظائف كويتيون، وهم كثر 
ينتظرون التعيني لدى ديوان 

اخلدمة املدنية؟.. وهنا، ليس في 
األمر عنصرية أو بغض لغير 

املواطن، لكن الشهادات املضروبة 
متثل أمن بلد، وال ميكن أن 

يتولى زمامها الغريب..ليس طعنا 
بذمته، لكن هذه »ألف باء« العمل 

احلكومي، السيما أن العنصر 
الوطني متوافر بكثرة.

ويبقى السؤال األهم.. هذه 
الشهادات الوهمية بطلها وافد في 

وزارة التعليم العالي، ونتيجتها 
كارثة مبعنى الكلمة، فلماذا ال 

نتوقع كوارث أخرى - على 
سبيل املثل - في إدارة اجلنسية 

واجلوازات، وهيئة املعلومات 
املدنية، وإدارة املرور؟... فهي 

تعج مبوظفني إداريني وافدين، 
ال يصنعون ذرة، ومهماتهم ال 

حتتاج عبقرية فذة.. فهي إدخال 
بيانات فقط؟!

حتما، سنكون واهمني إذا 
استبعدنا تالعبا خطيرا في 

اجلنسية، وتزويرا في بطاقات 
مدنية ملواطنني ومقيمني.. 

فباألمس القريب كشفت وزارة 
الداخلية عشرات ومئات من 

إجازات قيادة طالتها أياد قفزت 
على القانون، ولوثت إصدارها 
رشاوى وعطايا خلف الستار، 

وحتت الطاولة.. فهل تنتظر 
وزاراتنا الفأس تقع في الرأس، 

حتى تتنبه؟.. إذن، تكويت 
الوظائف اإلدارية أولوية عاجلة.. 
وسهل تنفيذها، إن توافر القرار 
احلازم... اللهم هل بلغت؟.. اللهم 

فاشهد. 

رأي

ducky872000@yahoo.com
نجاة ناصر الحجي 

د.هند الشومر

يوجه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد منذ 
تولي سموه مقاليد احلكم في البالد الى األخذ بيد 

شريحة مكنونة في قلب هذا البلد وهي فئة الشباب 
الذي انطلق لألخذ بحظ وافر من العلم في بلدان ذات 
سمعة عاملية مثل الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا 

والصني وغيرها من الدول، ثم انتقل هؤالء األبناء 
للمضي قدما في العمل والعطاء للنهوض بهذا البلد في 

كل املجاالت بإجنازات وأفعال تستحق اإلشادة.
وهنا تتجلى حكمة صاحب السمو، ونظرة سموه 

الثاقبة في صنع مستقبل مزدهر للكويت، وذلك من 
خالل تشجيع الشباب واألخذ بيدهم إدراكا من  سموه 

بأنهم الثروة احلقيقية للكويت.
فاألمل معقود على الشباب الذي ما إن أحسنا إعداده 

وتأهيله وتدريبه تكفل بعد فترة ليست بالطويلة 
بتحمل مسؤولية النهوض بهذا الوطن الطيب، وذلك 
بدافع من نفسه وتشجيع من ذاته وليس حتى من 

أقرب الناس إليه.
ولعل مجتمعنا الكويتي الصغير يذخر بأناس كبار 
من الرجال والسيدات فيما يدعو الى الثناء عليهم 
ومساندتهم والسعي الى االستفادة من خبراتهم 

الطويلة، ونقلها الى الشباب الطموح ليتشارك 
اجلميع في خدمة هذه األرض التي ندين لها بالكثير 

من الفضل ونكن لها الكثير من احلب واالنتماء 
واإلخالص.

فإذا تغفل فئة رجاالت األعمال البيئة التنبيه الى بالغ 
اجلد في العمل الى جانب الصغار أو الشباب نفسه في 

أن يفعل ما هو كامن في ذاته ليس في مدى التخرج 
اجلامعي فحسب، بل بإدراك أهمية الذات واملساندة 

والتفعيل ال بفكر متقدم ومتطور وحماس كبير 
للعمل، واستجابة مرنة وفاعلة مع متغيرات العصر، 
سيتمكن هؤالء الشباب من قيادة دفة املسؤولية في 
مختلف إدارات ومؤسسات الدولة، وسيتمكنون من 

مساندة أصحاب القرار برؤى بناءة وأفكار خالقة 
لتسريع وتيرة اإلجناز وحتقيق ما يطمح إليه الشعب.

لكن لألسف بعض املسؤولني في مختلف اجلهات 
يجهضون ما لدى الشباب من همة وكينونة وقدرات 

فاعلة ال ميكن أن ينكرها أحد وإن مضت األيام 
والشهور ورمبا السنوات.

أرى من خالل نظرة دائرة جتاه ما يفعله الشباب 
في جدية من العمل واالعتكاف إليه والسعي احلثيث 

لإلبداع مبا لديهم من طاقات وقدرات يشار اليها 
بالبنان، لكن ال يدركها بعض املسؤولني، فتكون 

النتيجة خذالن الشباب وعدم االستفادة بهم ملا فيه 
مصلحة الوطن.

ما يجب أن يدركه اجلميع جتاه الشباب، هذه الشريحة 
الفاعلة أنها حتب وطنها بشجاعة وإخالص، ولديها من 

اإلمكانيات التي يجب أن نحسن االستفادة منها.
نعم أكرر التأكيد على أهمية الشباب ال في عمل 

ميضي هو في النهوض به بل ألن تستدرك لآلخرين 
من ملحوظ وتنبه الى ما ال نعلم نحن.

أقولها وأكررها البد أن ننطلق بقول نعم للشباب 
ونشجعهم ونأخذ بأيديهم ونساندهم ونوجههم حتى 

نستفيد من طاقاتهم.

طالعتنا وسائل اإلعالم بفضيحة الشهادات املزورة 
وتصريح وزير التعليم العالي بشأنها واكتشاف 
عصابة متغلغلة في مفاصل وزارة التعليم العالي 

إلنتاج وإدخال الشهادات املضروبة بالكمبيوتر 
ومعادلتها نظير مبلغ معني.

وهذا يعني أن كل من حصل على مثل تلك الشهادات 
يعتبر شريكا في الغش والرشوة والفساد، وإن كانت 
وزارة التعليم العالي قد جنحت في ضبط أحد أطراف 

الكارثة وهو املوظف الوافد لديها، فأعتقد أن الكارثة 
لها أبعاد أكبر من الوافد بكثير، فلن يجرؤ الوافد 

مبفرده ولن ميتلك الشجاعة لترويج بضاعته الفاسدة 
دون أن يحصل على احلماية من آخرين في نفس 

الوزارة أو خارجها أيضا.
وأعتقد أن أجهزة األمن والتعليم العالي يجب عليها أن 
تواصل البحث وال تتوقف عند الوافد فقط حتى تصل 
إلى جميع املتورطني وأصحاب املصالح ومن تربح من 

هذه البضاعة الفاسدة.
كذلك، فإن اإلجراءات التصحيحية واجبة اآلن لسد 

الثغرات التي نفذ منها املتورطون خالل نظام معادلة 
الشهادات والدورة املستندية واللجان املعنية بذلك، 
وأمتنى أال يكون نشاط هؤالء الفاسدين قد وصل 

إلى معادلة شهادات األطباء، وكيف نأمن على أنفسنا 
وعلى حياتنا وصحتنا إن كانت بني أيدي أصحاب 

الشهادات املزورة، وبذلك تتضاعف األخطاء الطبية 
بدءا من ملفات الفساد في معادلة الشهادات وفي 
التعيينات، ولكن عمر الفساد قصير وال يستمر 

بفضل اهلل تعالى ثم أصحاب الضمائر اليقظة الذين 
يسهرون حلماية سمعة الوطن ويطاردون الفساد 

أينما كان.
إنني أدعو اجلهات املسؤولة إلى ضرورة محاسبة 

اجلميع ممن لهم يد في التزوير وممن حصلوا على 
الشهادات املزورة ومميزاتها دون استثناء، فقد قال 

رسولنا الكرمي عليه الصالة والسالم: »من غشنا 
فليس منا«.

وقال أيضا: »ما من عبد يسترعيه اهلل رعية فيموت 
يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهلل عليه اجلنة«. 

إن شريعتنا اإلسالمية ال تسمح بالغش ومن غش 
وحصل على الشهادة املزورة فال بد أنه حصل على 
امتيازات كثيرة منها املنصب والبدالت، وبذلك فهو 

فاق أقرانه بالغش، فال بد من محاسبته وإعادة كل ما 
حصل عليه دون وجه حق ومعاقبته أيضا بالعقاب 

الذي يستحقه.
وأمتنى أن أسمع ما يطمئننا أن ملف تزوير الشهادات 

لم ميتد إلى أطباء الصحة، ألنه إن كان قد امتد إليهم 
فهذه كارثة وإثم ال يغتفر وعبث غير مسبوق في حياة 

وسالمة املواطنني واملقيمني.

دعم 
الشباب

هل امتد
تزوير الشهادات

إلى »الصحة«؟

خاطرة

ألم وأمل

تعتبر حرية التعبير أو حرية الرأي في 
املجتمعات الدميوقراطية حقا أساسيا من 

حقوق اإلنسان تنص عليه املادة رقم 19 من 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )لكل شخص 

حق التمتع بحرية الرأي والتعبير( وتسعى 
الدول الدميوقراطية إلى تعزيز وحماية حرية 
الرأي وصيانة هذا احلق اآلدمي من االنتهاك. 

وكان ذلك، في طبيعة احلال، قبل دخول 
البشرية مرحلة اإلعالم االجتماعي وثورة 

االتصاالت املتوافرة في الشبكة العنكبوتية، 
وقبل أن تصبح حرية التعبير في هذا )العصر 
الدميوقراطي( مشاعا للناس أجمعني ومتوافرة 

للجميع مثل املاء والهواء.. واملرض!
> > >

عرف العالم حرية الرأي التي تضيق أو تتسع 
حسب قرارات احلاكم أو احلكومات التي 

تصدر القوانني واللوائح املنظمة للتعبير وإبداء 
الرأي في وسائط التعبير املختلفة واملتمثلة 

في املؤسسات اإلعالمية الكبيرة التي يحرسها 
النواطير واجليوش والدبابات سواء في 

الصحف أو مباني اإلذاعة والتلفزيون حيث 
الوصول إلى منصات التعبير عن الرأي أصعب 

من صعود قمة إفرست. حتى خرج األمر 
من قبضة أيادي احلكومات، وأمسى التعبير 
عن الرأي من األمور )الدميوقراطية( املمكنة 

والسهلة واملتاحة للعامة والسابلة فانتشر وباء 
)حرية التعبير( بني الناس!

> > >

كنا نبكي بسبب غياب حرية الرأي حتى أدركنا 
عصر موبوء ملوث تعرفنا فيه على أنواع 

خطرة من أشكال التعبير، وآراء أكثر سمية 
من سموم العقارب، فكرهنا احلريات ومزقنا 

شعاراتها وصرنا نبكي من شدة احلنني إلى أيام 
الرقابة التي كنا نتحايل عليها بواسطة فنون 

التعبير. 
ففي املاضي، كان إبداء الرأي )مشقة( تتطلب من 
صاحب الرأي مؤهالت علمية أو عملية وارتداء 

الزي الرسمي وركوب احلافلة أو السيارة 
والذهاب إلى مبنى اإلذاعة أو التلفزيون أو 

الصحيفة ليتمكن من إبداء رأيه الثقيل والدسم. 
كان هذا قبل أن يتفشى وباء اآلراء الرخيصة 

وامللوثة وسائر رذائل الدميوقراطية.

 منذ تسلم وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.حامد العازمي منصبه قام باتخاذ الكثير من 

القرارات لرفع مستوى التعليم، ومنها قرار 
منع الغش حتى تكون للشهادات العلمية مكانة 

باإلضافة إلى رفع كفاءة التعليم، ومن أهم 
قراراته أيضا قرار كشف الشهادات املزورة 
في وزارات الدولة من كل الشهادات العلمية 

والتخصصات اجلامعية املزورة والتي تسللت 

وأخذت مكانا غير مكانها على حساب الكثير 
من الشهادات التي بذل أصحابها جهودا كبيرة 
للحصول عليها، وقد قام الوزير بخطوة غير 

مسبوقة ومالحقة كل الشهادات املزورة، حيث 
مت الكشف عن نسبة كبيرة منها والتي تعد 

من أسباب تقليل كفاءة األداء والعمل ويأخذ 
أصحابها مكانا ال يستحقونه.

لذلك، كلنا نشد على يد الوزير، ووكيل وزارة 

التعليم العالي د.صبيح املخيزمي، ونطمح أن يتم 
الكشف عن كل الشهادات املزورة وإخراجها من 

جسد الدولة حتى ال ترهقه وحتد من تقدمه، 
ومحاربة جتار الشهادات، هذه التجارة التي 

تقدم للدولة كفاءات مزورة ومخرجات تعليم 
ترجع البلد للوراء بدل أن تسعى إلى تقدمه.

ونحن نطلب منه ونشد على يده االستمرار 
برفع كفاءة العلم واملعلم والطلبة.

في الثامن من الشهر اجلاري تطرقت عبر 
زاويتي »وجهة نظر« حتت عنوان »القادم 

أصعب« إلى سياسية الرئيس األميركي ترامب 
االبتزازية، وكيف يتعامل هذا الرجل مع كل 

دول العالم سواء أكانت آسيوية أو عربية، ومن 
املؤكد خليجيا وكذلك انتهاج نفس السياسة 
االبتزازية مع الدول األوروبية، واقترحت أن 

تبادر الكويت إلى خطوات متكنها من اخلروج 
من هذا االبتزاز الوقح بأساليب محددة ومن 

بني اقتراحاتي اتخاذ خطوات الشراكة أو 
التعاون أو توقيع اتفاقيات أمنية أو جتارية مع 

دول بخالف الواليات املتحدة للتخفيف من 
حدة هذا االبتزاز.

لم متر أيام محدودة على ما كتبت حتى فاجأنا 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل، وفاجأ العالم بخطوة كبيرة وذات 

داللة، ال تصدر إال عن خبير في الشأن 
الدولي، وكانت اخلطوة الصحيحة، وذلك 

بالتوجه إلى جمهورية الصني وتوقيع مذكرة 
تفاهم بشأن إقامة آلية للتعاون بني البلدين، 

وأخرى للتعاون الثنائي بني البلدين، ومذكرة 
تفاهم في مجال التجارة »اإللكترونية«، 

وتوقيع »بروتوكول« تعاون في مجال الصناعة 
الدفاعية بني وزارة الدفاع الكويتية وهيئة 

الدولة للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع 
الوطني بالصني، واتفاقية تعاون بني مؤسسة 
البترول الكويتية، واملؤسسة الصينية للتأمني 

على الصادرات واالئتمان واتفاقية أخرى 
للتعاون في مجال تشجيع االستثمار املباشر 
بني هيئة تشجيع االستثمار املباشر للكويت، 

واملجلس الصيني لترويج التجارة الدولية 
للصني.

ال شك أن هذه اخلطوة كانت مبنزلة ضربة 
موجعة لسياسة ترامب االبتزازية باإلضافة 

الى أنها ستدفع الرئيس االبتزازي إلى الدراسة 
قبل التفكير بضغط على الكويت وابتزازها 
ألنها تشكل إجراء دفاعيا غير معلن وتؤكد 

للعالم أن من يدير أمورنا رجل سياسي 
قدير للغاية يستحق بكل جدارة لقب عميد 

الديبلوماسيني.
االتفاقيات وإلى جانب أنها ذات بعد اقتصادي 

يرسخ ويؤكد الرغبة السامية في حتويل 
الكويت إلى مركز جتاري ومالي بحلول 2035 
وتسهم في إحياء اجلزر الكويتية، وأعتقد أنه 

لن يبقى سوى خطوات بسيطة تتمثل في 
تغيير جذري على مستوى اإلدارات احلكومية 

لكي تكون متكافئة مع تنفيذ هذه املرحلة 
احلاسمة في تاريخ الكويت.

رسالة، من أحدهم سأل فيها: يا دكتور، طفلي 
يكذب باستمرار، حتى انه، أصبح يختلق لنا، 
مواقف ليجد أعذارا، وكل مرة يكذب، اضطر 

لضربه، وعقابه، ولكنه ال يرتدع. من املهم في 
تربيتنا للطفل، أن نبحث، عن الدافع، وليس 
الرادع، األطفال يلجأون للخيال، كنوع من 

احلماية، من العقاب، مما يجعلهم يختلقون، 
أشخاصا، ومواقف لم حتصل، والبد أن نراعي، 

أهمية، هذا اخليال، عند الطفل فهو نوع، من 
أنواع، التعبير عن القبول، أو الرفض، الذي 

يتمكن من خالله، من التنفيس، عن انفعاالته.
يتعمد الطفل الكذب، حني تنعدم لغة احلوار، مع 
والديه، وكلما برع الطفل، في الكذب، كان ذلك 

مؤشرا خطير على اضطراباته النفسية التي 
سببها الرئيسي هو طريقة تعامل الوالدين معه، 

فحني يكون العقاب قاسيا بالضرب، أو الصراخ، 
ومناداته بألقاب جتعله يشعر برفضه للذات، 

يكون الكذب منقذا وال مفر منه، لذلك بدال من 
ان تعاقبي طفلك، افحصي طريقة تعاملك معه، 

حاوطيه باحلب، والتقبل غير املشروط.
وهذا ما يفسر بعض حاالت العزلة والصمت، 

وعدم اختالط الطفل مع أقرانه، وحتى في 
عصبيته املبالغ فيها.

انعدام الشعور باألهمية يولد لديه شعورا بانه 
مرفوض، مما يجعله يشعر بالذنب، فيكون 

أكثر عرضة للسلوكيات العدوانية، وعي الطفل 
في حالة أخذ مستمر، لذلك الصد فان من قبل 
الوالدين، أو العقاب بعدم التحدث إليه، يجعل 

وعيه يرتد برسائل خطيرة، جتعله فيما بعد 
عرضة ألي سلوك غير سوي.

دعونا نعترف بان أساليب التربية املتبعة اآلن، 
مبا فيها من سرعة واختصار، أدت إلى احتضار 
الكثير من القيم في اإلنسان، لم تعد تبنى على 
أساس االهتمام والتواجد الدائم، في نشاطات 

الطفل، فتجد األبوين منشغلني دوما عن الطفل، 
مما يفقده اإلشباع النفسي والشعور الصحي.
حني تذهب ألخذ ابنك من املدرسة أو أي مكان 

البد ان تبني معه حوارا وتعوده ان يحكي لك كل 
ما حصل خالل اليوم، فبذلك يتحدث إليك عن 
أي مشكلة تواجهه وتخلق عالقة وطيدة معه، 
تبنى على الصداقة والصراحة وليس اخلوف.
احلوار مهم لألطفال فهو يجعلهم يستوعبون 

أكثر من غيرهم ويعزز ثقتهم بانفسهم، 
ومينحهم مشاعر األمان التي تقيهم أي 

استغالل.
عزيزتي كل أم، عزيزي كل أب، طفلك في مرحلة 

منو، فال تقس عليه في أي توجيه، وال تستغل 
الدين للتخويف، كأن تقول ربي يحطك بالنار 

ألنك كذاب، فذلك يعزز اخلوف الذي بدوره 
ينتزع أي بذرة تأسيس سوية، لذلك البد أن 
حتببه مبا تقول، جتعله يشعر بالفخر حيال 

ذاته، إذا فعل ما تريد، فكل ذلك مقومات لصناعة 
نفسية صحية.

في أحد األيام، كان رجل يوبخ طفله في مكان 
عام، ألنه طلب منه أن يشتري لعبة، واستمر 

الطفل في اإلحلاح، فما كان من األب إال الصراخ 

ما تفهم يا غبي.
في مثل هذا املوقف، البد أن يتصرف كل 

أب وأم بنوع من الذكاء، بأن يحاول بصوت 
هادئ أن يخبر طفله بسبب الرفض ويوضح 
له ويشجعه انه إذا أحسن التصرف سيكافئه، 

ويحاول ان يلفت تركيزه لشيء مبهر، مثل: 
انظر لذلك اللون ،الشكل، احلجم، والبد أن 

نعرف ان استجابتنا للطفل، وإعطاءه ما يريد 
يجعل هذا التصرف يتكرر بالتأكيد.

البد أن نعي أننا قادرون على أن منتص غضب 
الطفل، ألن وعيه كاإلسفنجة يشرب كل شيء 

إذا استطعنا صرف تركيزه نحو شيء آخر.
من السهل عليك ان تنمي خياله بالهوايات، التي 

تطور سلوكه، وتفرغ نشاطه فيها بشكل صحي 
يعود عليه باحليوية.

جتنب العقاب، والتهديد، ألن ذلك يجعله طفال 
عصبيا، ويضعف من شخصيته، البد أن يكون 
البيت مصدر أمان، واهتمام، وان نتساعد )أب، 

وأم( في منحه احلب واحلنان، أوصل اليه ما 
تريد ان يفعله بشكل غير مباشر، قراءة قصة 

قبل النوم تتضمن السلوكيات، واجعل بطل 
القصة شخصا يفعل ذلك، وقم بتوضيح كيف 
أن سلوكه له تأثير إيجابي على اآلخرين، فذلك 
يسهم في خلق خيال واسع ورحب، واستجابة 

سريعة من الطفل.
في اخلتام، البد أن نتذكر أن تربية الطفل 

مسؤولية وليست عبئا، كلما كان لنا دور يسهم 
أصبح طفلنا يفهم ويعرف بشكل أسرع.
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