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جرائم اإلبادة ذروة 
الفخر الشيطاني

الشيخة حصة احلمود
السالم احلمود الصباح

يوم اخلميس املاضي، أشــعل النائب األول لرئيس 
مجلس الــوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة 
الشــيخ طالل اخلالد حماس جميــع أبنائه وإخوانه من 
العسكريني بأكبر حركة ترقيات في تاريخ الوزارة، والتي 
شملت ٣١٩٣ ضابطا من مختلف الرتب، منهم ١٠٠ من رتبة 
عقيد إلى عميد، و٣٤٦ من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد و٥١٠
من رتبة رائد إلى مقدم و٤٤٤ من نقيب إلى رائد و٥٢٤
من مالزم أول إلى نقيب و١٢٦٩ من مالزم إلى مالزم أول.
هذه الترقيات األكبر في تاريخ وزارة الداخلية تأتي 
تتويجا للجهود الكبيرة التي يبذلها أبناؤنا في حفظ األمن 
والذي هو عماد االستقرار وأيضا في إحداث نقلة نوعية 
في مستوى اخلدمات اإللكترونية ويجب أن تكون أيضا 
دافعا وحافزا للجميع ببذل املزيد من اجلهد ألجل الكويت 

التي دوما ما تعطي أبناءها الكثير والكثير.
الترقيات األكبر في وزارة الداخلية ما هي إال دليل على 
اجلهد الكبير والدائب الذي بذله أبناؤنا ونتيجة إخالصهم 
في خدمة أمن الوطن واســتقراره وأمان مواطنيه، ولم 
تأت من فراغ وإمنا جاءت تأكيدا على الثقة التي أولتهم 

إياها القيادة السياسية العليا لعطائهم األمني املتميز.
الترقية تعني «مسؤوليات أكبر وأعباء أضخم ومقدمة 
ودافعا جديدا نحو بذل املزيــد من العطاء ألمن الوطن 
وترسيخ مبدأ القانون على اجلميع وبإذن اهللا فإن الضباط 
املرقني جديرون بالثقة ويجب أن تكون أيضا محفزا لهم 
نحــو التعامل احلضاري الراقي مع املواطنني واملقيمني 
بجميع فئاتهم وأطيافهــم وأن تقابل مبضاعفة اجلهد 
والعطاء واليقظة واالنتباه في مواجهة الظروف اإلقليمية 

واملستجدات األمنية.
رجال األمن هم أبناء الوطــن األوفياء وهم العيون 
الســاهرة على أمن هذه األرض الطيبة، والدرع القوية 
في مواجهة التحديات واملخاطر، والســيف القاطع لكل 
من تسول له نفسه جتاوز القانون أو تهديد أمن البالد 
وبالتالي ال يجب التأخر في منح حقوقهم كاملة في الترقية.
حتى وقت قريب، كانت أعداد الضباط املســتحقني 
للترقية قليلة رغم وجود شواغر ورتب عسكرية مخصصة 
لوزارة الداخلية وهو ما تســبب في تكدس الدفعات في 
الرتب الواحدة، وكنا جند ضباطا ينتظرون دورهم في 

الترقية لسنوات.
وزارة املالية تخصص ســنويا لوزارة الداخلية رتبا 
عسكرية للترقية وبالتالي فإن ترقية جميع املستحقني 
دوريا ستكون حافزا قويا لكل ضباط الشرطة، حفظ اهللا 
الكويت من كل مكروه حتت قيادة صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وســمو ولي عهده األمني الشيخ 

مشعل األحمد، حفظهما اهللا ورعاهما.
٭ آخر الكالم: اإلعالمي الكويتي املتميز محمد املال خصص 
حلقة من حلقات برنامجه الواسع االنتشار على املستوى 
اخلليجي والعربي عن الســجن املركزي، وكانت حلقة 
مميزة تناول فيها اإلجراءات التي بدأت وزارة الداخلية 
بتنفيذها للحد من تسرب وتهريب املمنوعات إلى السجن 
ولقاءات مع نزالء تطرقوا فيها إلى ملف املخدرات وكيف 
لشباب في مقبل العمر سلبت احلرية منهم بسبب اإلدمان 

املدمر، هذه البرامج الهادفة مفيدة للغاية.

كانت الورشة مهمة جدا بالنسبة لي وللحاضرين.. تلك 
التي عقدت في املكتبة الوطنية وشاركت فيها بحضوري 
الشخصي قبل أيام والتي انطلقت بالشراكة ما بني وزارة 
اإلعالم الكويتية واالحتاد األوروبي حتت عنوان «التواصل 

اإلستراتيجي في مكافحة اإلرهاب».
وهدفت الورشة بدعوة مجموعة من النخب والشخصيات 
اإلعالمية والرســمية، إلى احلديث حول الشــراكة في 
اإلستراتيجيات التي من شأنها محاربة ومكافحة اإلرهاب، 
تلك الظاهرة التي استشــرت في مفاصل أوطاننا، فكرا 
وواقعا مجسدا في الكثير من الدول خالل فترة ما يسمى 
الربيع العربي، وإجماال ال نستطيع أن ننكر أن هناك فكرا 
متطرفا إرهابيا ويشهد الواقع السياسي في الدول العربية 
منذ أكثر من عشــر سنوات بعدم االستقرار األمني إلى 
اآلن.. وبعض اإلعالم كان مســاهما بالتضليل وتزييف 
احلقائق وبعضها كان ينقل احلدث بواقعية وصدق وأمانة 

مهنية.. ولإلرهاب إعالم أيضا.
متيزت هذه الدورة بأن الوفد القادم من االحتاد األوروبي 
رأى بأم عينه اجلهود التــي تبذلها الكويت في محاربة 
اإلرهاب، وتبني للوفــد امتعاض احلاضرين من الرفض 
حلق الكويت مبنحه «الشنغن» ورفض االحتاد األوروبي 
جاء على خلفية إعدام محكومني، وكان احلديث عن متكني 
األمن السيبراني، السيما أن هناك هجمات إلكترونية على 
حسابات مهمة ومواقع ومنصات إعالمية مهمة، والحظت 
اتفاق الطرفني على أهمية تعزيز دور األمن الســيبراني 

من الهجمات اإلرهابية وحمايته.
كما ركزت الورشة على إستراتيجيات مكافحة اخلطاب 
القائم على التطرف في وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم 
التقليدي، بالتعاون بني وزارة اإلعالم واالحتاد األوربي من 
خالل ابتكار آليات جديدة للحد من اإلرهاب آنف الذكر، 
لترتكز الشراكة على ثالثة أسس أولها.. مكافحة متويل 
اإلرهاب وغسيل األموال بإستراتيجية دعم فني من قبل 
االحتــاد األوربي يعتمد على تصميم برنامج يتناســب 

واحتياجات الكويت كاملة.
أمــا الركيزة الثانية، فهي أن يكون هناك صك تعاون 
بــني الكويت واالحتاد األوربي في التعاون القضائي بني 
األخير ودول مجلــس التعاون ككل وألن الكويت العب 
اســتراتيجي مهم، أتت الشــراكة، لتؤكد وزارة اإلعالم 
الكويتية أن الورشة هدفها مكافحة التطرف، وألول مرة 

تقام مثل هذه الورشة في منطقة اخلليج العربي.
أما عن رأيي في كيفية حتقيق الشــراكة بني وزارة 
اإلعالم واالحتاد األوروبي، فيجب أن يقوم على التنسيق 
بينهما، واحلد من االبتزاز واإلرهاب اإللكتروني، وملنع 
حدوث اجلرائم الســيبرانية، وأن أهــم عناصر وطرق 
مكافحة اإلرهاب حتقيق التكامل بني املؤسسات التربوية 
والدينية ومؤسسات املجتمع املدني، فضال عن أن وسائل 
اإلعالم والوســائل األمنية يقع على عاتقها دور التكامل 
والتنســيق بني الطرفني حني الكشــف عن االختراقات 
والهجمات اإلرهابية وكيفيــة مكافحتها والوقاية منها.. 
وهكذا فإن وزارة اإلعالم شــريك رئيسي في احلد من 
اإلرهاب اإللكتروني بجميع أشــكاله كمسؤولية مهنية 

ووطنية ودولية.

فناء األجساد حقيقة من احلقائق 
التي اقتضتها سنن اهللا في خلقه بعد 
حياة مؤقتة لتلك األجســاد مبعوثة 
بنفخة روح إلهية، تلك الروح عندما 
حتل في اجلسد البشرى تبدأ معها 
املســؤولية واألمانة التي تنوء عن 
السموات واألرض واجلبال  حملها 
األمانة  ويشــفقن من حملها، تلك 
هي التي جتعلنا مسؤولني أمام اهللا 
عن أفعالنا وأقوالنــا وأال نقول إال 
احلق مبقتضيــات القيم األخالقية 

واإلنسانية.
واحلقيقة ان جرائم القتل والتصفية 
اجلسدية هي من أبشع اجلرائم التي 
املجتمعات اإلنسانية  ذاقت ويالتها 
وان دوافع هذا القتل والسفك املفرط 
للدماء عبر آالف السنني هي في أغلبها 
انتقامية تسلطية وقودها  عدوانية 
خطط إبليســية للقضاء على ذرية 

آدم ونشر اخلراب والكفر.
وبالتالي فإن التعاطف مع ضحايا 
جرائم اإلبادة والتطهير العرقي هو 
فرض على كل صاحب فطرة إنسانية 
العنصري  التمييز  ســوية ترفض 
واالنتقائية العاطفية، ونحن مقبلون 
على الذكرى السنوية لليوم العاملي 
إلحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست 
في معسكرات املوت والتي انتشرت 
في أنحاء أوروبا وخاصة شــرقها 
والتــي نفذها زعماء احلزب النازي 
بحق اليهود والسالف والغجر وذوي 
اإلعاقة الذهنية، هذه الكارثة التي راح 
العزل من  األبرياء  ضحيتها ماليني 
النساء واألطفال والشباب والشيوخ 
وقتلهم بطرق متعددة حرقا وخنقا 
بالغاز وبإطالق الرصاص وبالسخرة 
في األعمال الشاقة، هي جرمية في 
بشاعتها ال تقل عن جرمية هيروشيما 
وناجازاكي، وال تقل أيضا عن جرائم 
اإلبادة في رواندا وكمبوديا والهنود 
احلمر ودير ياسني وصبرا وشاتيال 
وعــن كل جرمية تزهق فيها أرواح 
األبرياء ظلما وغدرا مبنتهى اخلسة 

واجلنب!
 يجب علينا أال نشــرعن ونبرر 
املنتسبني لألديان  املتطرفني  إجرام 
واملذاهب واألعراق املختلفة، ففي كل 
زاوية من زوايا التقسيم والتصنيف 
والتفرق والتحزب جند متهورا مجنونا 
يريد أن يهدم سقف بنيان املجتمع 
اإلنساني على ساكنيه مبعول الشطط 

الفكري وبحجج التفوق والهيمنة.
إن احلفاظ على متاسك املجتمع 
اإلنساني واحلفاظ على أمنه وسالمته 
لن يأتي إال بنشــر الوعي الفكري 
السليم الذي يعزز من القيم األخالقية 
والروحانيــة والعــودة إلى الفطرة 
اإلنســانية الســوية احملبة للخير 

واحلرية واألمان.
ولذلك أرجو من كل املؤسســات 
واملنظمات والهيئات املعنية بحقوق 
اإلنسان وكذا وسائل اإلعالم املختلفة 
إلقاء مزيد الضوء على هذه اجلرائم 
وما يترتب عليها من نتائج كارثية، 
وتوعية األطفال والشــباب بأن كل 
األديان حترم قتل األبرياء، وأن اهللا 
خلقنا في هذه األرض لنحفظ األمانة 
ونكون خلفاء اهللا في أرضه للتعمير 
ال للخراب والدمار، نســأل اهللا جل 
وعال أن يرحــم كل األبرياء الذين 
قضوا في هذه اجلرائم وأن يرزقنا 
الهدى والرشاد والتوفيق والسداد 

وحسن اخلتام.

ندم وتضرع وإنابة واعتراف بالذنب، 
أما صاحب اخلطيئة إبليس املستكبر 
املتجبر فقد قال كما جاء في ســورة 
اإلســراء (وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا 
آلدم فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ملن 
خلقت طينا)، وهذه طريقة املتكبرين.

وعلى كل حال فاإلنسان مخلوق 
ضعيف معرض للخطأ واخلطيئة في 
أي حلظــة إن لم يرحمــه اهللا تعالى: 
«وإن قلوب بني آدم بني إصبعني من 
أصابــع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء»، نسأل اهللا حسن اخلامتة، 
فال جنعل اخلطأ طريقا يصل بنا إلى 
اخلطيئة ولنتدارك األمر قبل وقوعه، 
ولنســتغفر اهللا تعالى في كل وقت، 
ونحــاول جاهدين تــدارك أخطائنا 
صغيرة كانت أم كبيــرة، وما اجمل 

قول أبوالعتاهية:
إذا ما خلوت الدهر يوما فال تقل

خلوت ولكن قــل علي رقيب
ودمتم ساملني.

الئقة بحجة املزاح سواء على انفراد 
أو أمــام اآلخرين وعدم تقدمي الدعم 
الصديق  املعنوي وإحباط محاوالت 
للقيام بأي عمل مرتبط بالنجاح وعدم 
مشاركته بأي شــيء متعلق بحياته 
وأن يفضل مصلحته عليه ولو كان 
فيه مضرة له. وقد تفشل الصداقة 
بسبب تقدمي النصح بطريقة خاطئة 
مما تتسبب له باملتاعب وعدم الفرح 

لنجاحه وإجنازاته.
وقد قال اإلمام الشافعي:
سالم على الدنيا إذا لم يكن بها

صديق صدوق صادق الوعد منصفا
الثقافات  الصداقة فــي  وتعرف 
الرفقة أو الصحبة،  اإلسالمية باسم 
ومن املهم فيها أن يكون هناك توافق 
بوجهات النظر وأن تكون مبنية على 
الوفاء واإلخالص واحلب في اهللا. اللهم 
احفظ لنا أصدقاءنا الصدوقني وأبعد 
عنا من يدعون الصداقة التي سرعان 
ما ينكشف تزييفها في أي موقف من 

املواقف التي تواجهنا كل يوم.

األمر، أما اخلطيئة فهي مثل معصية 
إبليس اللعني هللا تعالى حيث استكبر 
أمام اهللا تعالى ورفض السجود آلدم ألن 
اهللا خلقه من نار وخلق آدم من طني، 
وكل ما ذكرته وارد في القرآن الكرمي 
ومبني، فصاحب اخلطأ أبونا آدم قال 
كما ورد في سورة األعراف (قاال ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من اخلاسرين)، وهذا كالم فيه 

وأن يشاركه في املقابل ويساعده وقت 
احلاجة وأن يخاف عليه من أي ضرر. 
الصداقة بســبب  وقد تفشــل 
إفشاء األسرار أو املعاملة السيئة أو 
الصديق بتملك اآلخر  عندما يرغب 
حيث إنه ال يعطيه الفرصة ليصادق 
غيره وكذلك تفشل الصداقة بسبب 
أو  عدم االكتراث لالستماع لهمومه 
مشاكله ومحاولته التحكم في حياته 
وقراراته وتقدمي عبارات هادمة وغير 

عليه اإلثم ومنهــا الصغائر والكبائر 
وكما ترون فالفرق بني اخلطأ واخلطيئة 

كبير جدا.
وكي تكون الصورة أكثر وضوحا 
لنا جميعا، فمــا فعله أبونا آدم گ 
في اجلنة من أكله لثمار الشجرة التي 
نهاه اهللا عنها كان خطأ بالفعل ولكنه ال 
يتجاوز ذلك وال يعدوه، ألن اهللا عز وجل 
علم آدم التوبة فتاب من فعله وانتهى 

من شخص آلخر ولكن اجلميع يتفق 
على قبول الصديق كما هو بصفاته 
جميعها وعيوبه وأنه يجب أن يكن له 
املشاعر الصادقة املليئة باحلب وحسن 
النية وتقدمي التشجيع والتحفيز والدعم 
للصديق وأن يحفظ أسراره ويتجنب 
فعل كل ما يزعجه باإلضافة إلى النصح 
الدائم ملا فيه اخليــر ويفرح لفرحه 
ويحزن حلزنــه وأن يعتذر له عند 
اخلطأ. وكذلك يجب أن يستمع لهمومه 

بني اخلطأ واخلطيئة ذنوب كثيرة 
وطريق غير سالك، ولكن قد يسلكه 
من أكثر اخلطأ دون وازع من ضمير، 
وهو الذي كتب اهللا عليه الشــقاء في 
الدنيا، أمــا في اآلخرة فأمره إلى اهللا 
تعالى إن يشأ يعذب وإن يشأ يغفر، 
وال نقول غير ذلك ومن قال بخالف 

هذا فكالمه مردود عليه.
أما اخلطأ فهو فعل مجانب للصواب 
وغالبا ما يحدث من غير قصد أو تعمد، 
وناجت عن ســوء تقدير وتدبير فيقع 
عفوا، وكثير ما يقع املرء باخلطأ، ولذلك 
ميكن له تداركه وإصالحه وتصويبه 
إذا أراد املخطئ ذلك، «ولكن» ولنضع 
خطا أحمر حتت هذه الكلمة، فمع تكرار 
اخلطأ وكثرته دون مباالة قد يصل بك 
اخلطأ في نهاية املطاف إلى ما هو أكبر 
من اخلطأ، فال ميكن لك تداركه أوتالفيه.

أما اخلطيئة فهي قبل كل شــيء 
مصيبة ألنها أكبر بكثير من اخلطأ ألنها 
ارتكاب ذنب بتعمد وبقصد ما يترتب 

الصداقة هي العالقة بني شخصني 
أو أكثــر وتكون مبنيــة على املودة 
والنصيحة النابعة من احلب الصادق 
وأصلها صدق «بتشــديد الدال» من 
الصدق، فالصديــق هو من يصدق 
القول مع صاحبه بقلبه ولسانه وال 
يكن له إال كل خير ومحبة وحسن نية.

وإن الرسول ژ كان رفيق دربه 
أبوبكــر الصديق ے إذ إن العالقة 
بينهما كانت من أسمى وأرقى صور 
الصداقة النقية، حيث إن الصداقة هي 
أجمل العالقات وأصدقها إن بنيت على 
أسس نقية وصحيحة وكلها إخالص 
ووفــاء. والصداقة لها أهمية خاصة 
للجميع ألنهــا تعزز الصحة العقلية 
والنفسية واجلسدية ومتد األصدقاء 
بالســعادة واالمتنان وجتعل من له 
صديق يواجه مصاعب احلياة بشكل 
أفضل وخاصة أنها توفر له الشخص 
املناسب للبوح بالهموم واملشاكل التي 
تواجهه وتقضي على الشعور بالوحدة.

وتختلف مفاهيم اختيار الصديق 

نافذة على األمن

الترقيات األكبر..
مسؤوليات أكبر

الفريق م. طارق حمادة

سلطنة حرف

خطة إعالمية 
ملكافحة اإلرهاب 

اإللكتروني
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

ألم وأمل

الصداقة
د.هند الشومر

االحتماالت واردة بعدم حضورها 
واســتقالتها وتقدمي كتاب عدم 
التشــكيل  أو تعديل في  تعاون 
الــوزاري، وغيرهــا، وأصعبها 
وهو من الصالحيات الدستورية 
لصاحب السمو األمير، حفظه اهللا 
ورعاه، حل مجلس األمة والدعوة 
إلقامة االنتخابات في مدة أقصاها 

شهران من تاريخ احلل.
في اخلتام، ستكون هذه اجللسة 
مفصلية وحاسمة الستمرار عمل 
وعمر هــذه احلكومة واملجلس 
السلطتني  معا، وجتاذب وتباعد 
سيحتاج إلى تدارس عواقب كل 
ذلك، فالسياسة فن املمكن، والواقع 
السياســي قد ال يتحمل املزيد 
من الصراعات التي من شــأنها 
تعطيل كثير من القوانني التي تهم 

املواطنني. ودمتم بخير.

الثالثاء، واملوجهني إلى وزير املالية 
عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة 
الوزراء براك  لشــؤون مجلس 

الشيتان.
وفي حال أن احلكومة لن تقبل 
املساومات، وشروطها واضحة 
املقبلة، فكل  حلضور اجللســة 

في يوم اجللســة بسحب تقرير 
شراء القروض.

والواقــع، ما جاء فــي بيان 
بإعادة  أنها متمســكة  احلكومة 
اللجان  إلى  املالية  اللجنة  تقارير 
من دون تعهدات، إضافة إلى سحب 
االستجوابني املدرجني على جلسة 

تتجه األنظار إلى جلسة مجلس 
األمة يوم الثالثاء ٢٤ يناير اجلاري، 
السيما أن هذه اجللسة مدرج على 
جدول أعمالها الكثير من املواضيع 
والتي شكلت حالة من التأزمي بني 

السلطتني.
وفي سياق آخر التطورات، أكد 
رئيس اللجنة املالية البرملانية في 
بيان أن اللجنة اجتمعت لوصول 
ردود غيــر إيجابية حول تقرير 
شراء القروض، ومت االتفاق بني 
أعضاء اللجنة على أنه إذا قامت 
احلكومــة في اجللســة املقبلة 
وقدمت التزامــا بزيادة الرواتب 
واملعاشات التقاعدية واملساعدات 
االجتماعيــة للمطلقات واألرامل 
وحتسني مستوى املعيشة وضبط 
الفاحشة  الفوائد  األسعار وإلغاء 
على قروض االستبدال، سنقوم 

هنا الكويت

جلسة مفصلية 
وحاسمة

جاسم احلمر

كلمات ال تنسى

بني اخلطأ 
واخلطيئة

مشعل السعيد

الرياضية وشرطة  اللجان  فيما بني 
الداخلية او اجليــش لتأمني الوفود 
واجلماهير التي حضرت هذا احلدث 
الرياضي. فمــا حصل هو تعٍد على 
الروح الرياضية والقفز من السور ذي 
االرتفاع القصير دون مراعاة القانون 
الرياضي وال األمني ضاربني بكل ذلك  
عرض احلائط والدخول عنوة، ناهيك 
عن وجود ١٥٠ ألف مشاهد في محيط 
ملعب جذع النخلــة، مما جعل وفد 
الكويت يعود للبالد. كان ســيحقق 
جميع اهدافه لوال تلك املنغصات التي 

قام بها الشباب.
لقد خان التعبير أهل العراق عن 
حبهم للرياضة، وما هكذا تورد اإلبل!
٭ ترتقي احلكومات بشعوبها حني 
تقضي على آفة الفقر واجلهل والبطالة 
الثقافة  واحلروب، وتزرع بهم ُحب 

واألدب والفن.

نلومهم على التدافع ونعرف السبب 
وهو تعطش الشعب العراقي للرياضة 
التي ُحرم منها لسنوات طويلة. كنا 
نتمنى بعد غياب طويل ومنذ عام ١٩٩٠
ان يكــون اول تعاون ولقاء رياضي 
بيننا وبني العراق يتم بصورة أفضل 
وأرقى من ناحية التنظيم والتنسيق 

ودخلوا عنوة للملعب بسبب قصر 
وعدم االرتفاع الكافي لسور امللعب 
بجانب ان هنــاك قصورا من حيث 
توفير احلراسات األمنية والشرطة 
او العساكر لتأمني املباراة وتنظيمها.

احلراسات األمنية والتنظيم أقل من 
املستوى الذي كنا نطمح له ونحن ال 

باركت دولة الكويت ودول اخلليج 
إقامة دورة كأس اخلليج في العراق من 
باب إعادة العالقات الدولية فيما بينها 
املادي واملعنوي  االمداد  وبالفعل مت 
للبصرة كي تقام بها دورة كأس اخلليج 
على أكمل وجه، لذا علينا أن نوقف 
استخدام كلمة غزو العراق بل نلتزم 
بكلمة الغزو الصدامي. ونظرا حلرمان 
الشــباب العراقي واألجيال احلديثة 
من مشــاهدة لعبة كرة القدم على 
أرضهم منذ سنوات طويلة كان  تدافع 
اجلماهير من نساء ورجال ومراهقني 
إلى أرض امللعب دون تنظيم، فحصل 
االنفالت اجلماهيري مما أدى لدهس 
وسقوط العشرات، ما أدى الى إصابات 
كثيرة. والالفت للنظر ان سور ملعب 
جذع النخلة ال يرتقي الى مســتوى 
ذلك احلدث الرياضي املهم، فما كان 
من اجلمهور، إال أن تسلقوا االسوار 

 رأي

كأس اخلليج
نفيعة الزويد


