
أهم األمور التي يفتقدها البعض منا في الكويت 
هو التقييم الصحيح واحلكيم لألوضاع العامة أو ما 
يسمى باإلجنليزي »SITUATION AWARENESS« لذا 
جتد الكثيرين يغضبون من أمور ال تغضب غيرنا 
من الش���عوب كحال تفاعلنا احلاد مع غلطة فرد أو 
احلنق الشديد بسبب التباينات السياسية املعتادة 

بني النواب أو بينهم وبني احلكومة.
> > >

نقول هذا ونحن نحاول اإلجابة عن تساؤل هام يطرح كثيرا هو هل 
وضعنا اآلن أفضل من حالنا قبل أربع سنوات؟! واعتقد مبوضوعية تامة 
أن اإلجابة هي »نعم« قاطعة، فعلى مستوى األسرة والفرد الكويتي ازدادت 
دخولهم بالزيادات التي أقرت وباالنخفاض العام لألسعار والتوسع في 
مواد البطاقة التموينية احلكومية إضافة الى إنشاء صندوق املعسرين 
ف���ي وقت يعاني فيه العالم أجمع من تداعي���ات األزمة االقتصادية غير 
املسبوقة في التاريخ والتي أودت بدول وحرمت مئات املاليني من مصادر 

رزقهم.
> > >

وفي الفترة ذاتها حازت أربع نس���اء كويتيات ثقة الناخبني في قفزة 
حضارية بارزة، كما ارتقى سمو رئيس مجلس الوزراء منصة االستجواب 
فأوقف »كرت« ابتزاز كان له أن يوقف، وشهدت البالد في األسابيع املاضية 
حالة هدوء سياسي فريدة ارتاح لها املواطنون، كما تقدمت احلكومة للمرة 
األولى بعد ربع قرن ببرنامج تنمية وخطة عمل تقدم بها الش���يخ أحمد 
الفهد كلفتها 37 مليارا استبشرت بها البالد والعباد، كما أصبح للقانون 
مخالب وأني���اب متثلت في إزالة التجاوزات على األراضي العامة للدولة 

دون تهاون أو مجاملة.
> > >

وعلى املس���توى السياسي واالقتصادي ش���هدت البالد أنشطة القمة 
االقتصادي���ة األولى في تاريخ العرب، ولو بدأ عمل اجلامعة العربية عام 
1943 مبثل ه���ذا املنحى لكانت األمة قد قاربت � لرمبا � االحتاد األوروبي 
في اإلجناز، كما ش���هدت الساحة اإلقليمية وساطة صاحب السمو األمير 
بني األطراف املتخندقة على املستوى العربي وقد أصبحت تلك الوساطة 
مرجعية تاريخية لألمة العربية وقد ع���ادت من خاللها الكويت لدورها 

التاريخي املشهود في إصالح ما يفسده اخلالف بني األشقاء.
> > >

نذكر ما سبق ونحن نحتفل مبرور 4 أعوام على تسلم صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، داعني اجلميع للتفاؤل، فأوضاعنا 
العامة وبكل صدق وموضوعية تدعو للس����عادة ال التعاس����ة، وللفرح ال 
للغض����ب، والقادم أفضل وأفضل وم����ا نحتاجه هو فقط أال نخرب زرعنا 
األخضر بأيدينا عبر التناحر غير املبرر وضرب أسس وحدتنا الوطنية، 
الكويت جميلة وهناك الكثير مما يزار فيها، فلنترك الغضب والزعل ملواطني 
بلدان املجاعات والزالزل والديكتاتوريات، ولنس����تمتع باحلياة فكل يوم 

مير بتعاسة ال تبررها األوضاع العامة لن يرجع أبدا.
> > >

آخر محطة: يصّح أن يس���مى صاحب السمو باملواطن أو املوظف األول 
حيث يباشر سموه عمله منذ الصباح إلى بعد خروج املوظفني املعتاد ظهرا 
ويبقى يعمل رغم ما قد يلم بس���موه من مرض أو وعكات صحية، فأطال 
اهلل في عمره ومنحه الصحة والعافية خلدمة ش���عبه ووطنه ومبروك 

على الكويت العيد الرابع.

قد يكون من املفهوم ان يستجوب 
وزير اإلعالم ف����ي الفترة القادمة، 
فهناك مادة قد تكون جديرة بالبحث 
والنظر وهناك وزير عليه ان يبتعد 
عن وزارة اإلعالم على االقل ان اراد 
االستمرار، رغم قناعتي بأنه ال يصلح 

إطالقا!
وامله����م هنا أني قد اقتن����ع اذا رأيت خالد الطاحوس 
او علي الدقباس����ي او وليد الطبطبائي او فالح الصواغ 
على منصة االستجواب وفي اجلهة االخرى وزير اإلعالم 
ولكني ورب الكعبة وراس أمي وأبوي لن اقتنع اذا رأيت 
د.س����لوى اجلسار تستجوب وزيرة التربية أو أي وزير 

في احلكومة احلالية!
فاألخت الفاضلة سلوى اجلسار ورغم كامل احترامنا 
وتقديرنا لها اال انها كانت أكثر من عارض مبدأ االستجوابات 

ال توقيتها او مادتها!
واليوم وبسبب الغيرة من وجود د.موضي احلمود 
في الوزارة، على ما يبدو، تفكر في تقدمي استجواب لها 

»سبحان اهلل«!
هناك اكثر من نائب عيونه على الصف األول، ويتمنى 

ويعلم بتشكيل وزاري قادم يدخل اليه وفيه.
هناك اكثر من وزير س����ابق بني النواب ال يدري هل 
يتعاطى مع الناس بصفته نائبا عن االمة ام يتعاطى مع 
احلكومة بصفته عضوا س����ابقا فيها ويأمل في العودة 

اليها قريبا.
نسمع حتليالت ومواقف لبعض النواب حتى احلكومة 

تستحيي ان يكون هناك من يدافع عنها بهذه الصورة.
واليوم يراد بنا ولنا وعلينا ان نقتنع بأن استجواب 
د.سلوى اجلسار هو االنقاذ والتنمية واالصالح وصراخ 
نصف املجلس مجرد صدى لسوق الصفافير كما يبدو!

وللحق أقول إننا بحاجة لفترة اكثر للحكم على اداء 
بعض الوزراء كالدكت����ورة موضي التي ال تهاجم اال من 

طامح الى الوزارة حتى اآلن على األقل.
وفي العموم فأنا ال أرفض تقدمي استجواب ضد موضي 
احلمود او غيرها ولكن ان يقدم االس����تجواب من سلوى 
اجلسار او النائب الزلزلة مثال فهذا ما ال افهمه وال استوعبه 

ولو فقدت نصف عقلي.
كل الناس تعلم بأن د.سلوى اجلسار ما تركت استجوابا 
اال ورفضت����ه بدعوى ان الفت����رة احلالية ال يفترض بنا 
وعلينا تقدمي اي استجواب »وهو قول حق في مجمله ال 
تفصيله« وفجأة اكتشفت أنه البد من استجواب األخت 

وزيرة التربية.
احلمد هلل على الس����المة نقولها لسمو الشيخ سالم 

العلي الصباح على سالمة العودة.
واحلمد هلل على السالمة نقولها لسمو رئيس مجلس 

الوزراء.
واحلمد هلل على العقل نقولها إلدارة العالج باخلارج 

في وزارة الصحة.

الوقاي���ة من املرض خير من 
ألف عالج، وما ينطبق على اجلسد 
البش���ري ينطبق على املجتمع 
البش���ري، فليس م���ن احلكمة 
التراخي امام االعراض املستجدة 
التي ب���دأت تطفح على املجتمع 
املتآخي، واالت���كاء على مقولة 
»ماك���و اال اخلير« كما ليس من 
الفطنة االكتفاء بوسائل الوقاية 
البدائية، ذلك ان مكافحة امراض 
العصر تستدعي عالجات ذكية 

وحديثة.
اولى خطوات الوقاية الوطنية 
الى  اص���دار تش���ريعات ترمي 
حتصني املجتمع م���ن خطورة 
متزيق النسيج االجتماعي الواحد، 
وأعني القوانني التي جترم الدعوة 
للكراهية او التحيز العنصري، 
ذلك »ان اهلل يزع بالسلطان ما 
ال يزع بالقرآن« )حديث شريف( 
فالقوانني الصارمة متكن األذرع 
احلكومية من اس���تعادة هيبة 
التي م���ن »واجباتها«  الدول���ة 

ممارسة العنف القانوني.
ثانية خطوات الوقاية تتجلى 
في بناء استراتيجية تسعى الى 
حتديث مفهوم املواطنة، واعادة 
املواطن الصالح، وحث  تعريف 
الوجدان اجلمعي على التخلص 
مما تبقى فيه من موروثات وأوهام 
عصبوية، باعتبار ان »املواطنة« 
هي الشكل احلصري للوالء للدولة، 
فال قبلها وال بعدها والء، بصرف 
النظر عن االنتماءات االجتماعية 

او املذهبية او نحوها.
الى اس���تراتيجية  أخل���ص 
وطنية تستدعي تفعيل األذرع 
احلكومية التعليمية واإلعالمية 
والدينية وسواها، والكف عن اي 
ممارسات ساذجة تعوق اجناز 

مهمة الوقاية الوطنية.

منذ نصف قرن انتشرت في االعالم العربي مقولة 
»الذهاب الى إسرائيل خيانة للقضية الفلسطينية« 
ومت ختم جوازات س���فرنا »صال���ح لزيارة جميع 
الدول ما عدا إسرائيل«، وكانت هذه هي أكبر خدمة 
قدمناها ألمن إسرائيل جتاه محيط بشري كاد أن 
يغرقها، وهي املسألة التي تعاني منها أوروبا اليوم 
رغم أن كثافة دولها بعشرات املاليني، ماذا كان ميكن 

أن يحدث ألقل من مليون يهودي في فلسطني قبل نصف قرن لو انتقل 
إليهم عرب اخلليج بأموالهم فبنوا مساجد جديدة وحافظوا على القدمية 

في حيفا وعكا والقدس؟
ماذا كان سيحدث لالقتصاد اإلسرائيلي اذا كانت الفنادق واملجمعات 
السكنية مملوكة للعرب، ومتتلئ مدنها بشركات عربية مثلما يحدث في 
لندن وباريس؟ وكنتيجة لهذه الكثافة البشرية واللوجستية، هل كان عرب 
فلسطني سيكونون بهذا الضعف، عمالة رخيصة وربات بيوت يدافعن 

سيارات »كارجو« مدججة بالسالح تقتحم أراضيهن الزراعية؟
لقد كان الرعيل األول من بناة إس����رائيل في غاية اخلوف من هذه 
املسألة فخدمتهم سهولة اختراق العقل العربي عبر كتاب يهود املولد 
واللس����ان، تصدروا صحفنا كرموز للعمل الوطني العربي في بالدنا، 
يسافر الواحد منهم إلى إسرائيل – مثل ايلي كوهني، واسمه املزيف هو 
كمال ثابت ولد في اإلسكندرية عام 1924 من أسرة يهودية مهاجرة – فإذا 
وص����ل أمثال كوهني، وما أكثرهم، الى تل أبيب عبر قبرص أو باريس 
التقى باملوساد وشرح لهم ما يجري في مصر أو العراق ثم يرجع إلينا 
بشخصيته الثانية، الكاتب املشهور � مثال � يسري مصطفى أو قاسم 
س����ليم، بينما كان اسمه احلقيقي في إس����رائيل »ايساف عامير« وهو 
شيء ال يتصوره من يقرأ مقاالته في »األهرام« أو أي صحيفة عراقية 
أو لبنانية، واذا حتدثوا »مني ده يسري مصطفى؟« جاء اجلواب »من 
البحيرة، أو املنصورة، أو البصرة... الخ« ليس أس����هل من اختراقنا 
ثقافيا وإعالميا، ويستمر هذا وأمثاله يهدد ويندد بالسفر الى إسرائيل 
»هذه خيانة للكفاح العربي وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية«...

الخ. اليوم انكشف ذلك الدجل وانتشرت مقولة جديدة وناضجة تقول: 
»زيارة فلسطني هي مبثابة زيارة السجني، هل يقول عاقل بأن الزيارة 

هي للسجان؟«.
هذه املفاهيم الدسيس���ة خدمت أمن إس���رائيل، ومثلها تلك النظرة 
السلبية لعرب 48 على مدى عقود منذ عام 1948، كان االعالم »الدسيسة« 
يصفهم بأنهم نصف خونة لقبولهم حمل اجلنسية اإلسرائيلية رغم أنهم 
مضطرون لذلك بحكم بقائهم في فلسطني، واألهم من ذلك أن وجودهم 
قد ثبت الهوية العربية واإلس���المية في فلسطني، ولو استجاب هؤالء 
لتلك احلملة »الدسيس���ة« وغادروا فلسطني حلققت اسرائيل أقصى ما 
تتمناه، عن طريق هؤالء املندس���ني في عقول الش���عب العربي والذين 
كش���فنا بعضهم  � ايلي كوهني � واليزال العشرات منهم غير معروفني 

إال بأملع األسماء البراقة!
> > >

كلمة أخيرة: نحمد اهلل على عودة سمو الشيخ سالم العلي ساملا معافى، 
ونسأله سبحانه أن يدمي عليه منة العافية، وأن ينفع برأيه السديد هذا 
البل���د على نحو ما صرح به جزاه اهلل خيرا، حول نبذ أس���باب الفرقة 
واحلرص على وحدة الصف في ظروف حرجة متر بها املنطقة على نحو 
غير معهود، ال جناة منه إال برحمة اهلل ثم بتكاتف الشعب ووعيه التام 

مبا يدور من حوله.
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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
سمو الشيخ سالم العلي يعود إلى البالد اليوم.

ـ قرت عيون الديرة وعيون محبينك يا شيخ برجعتك سالم.
نورت أرض الكويت برْجعتك يا شيخ سالم

وتهاني أفراح  يبّاب  الوطن  صدر  وامتال 
أبواللطفواحد

شعار »هال فبراير« وليد الصقعبي

اللواء خليل الشمالي

أحمد الهارون مخلد العازمي

العازمي: »هال فبراير 2010« يرسم البسمة على الوجوه
الهارون: المهرجان يدعم االقتصاد الوطني بشكل الفت

الريادة األمر الذي يعطي للمهرجان 
زخما وجماليات تساهم في جذب 
املزيد من الرواد في دورته احلادية 

عشرة.
الس����ياق، أعلن  وفي نف����س 
إدارة جمعية  رئي����س مجل����س 
مشرف التعاونية احمد املرشود 
عن مش����اركة اجلمعية ألنشطة 
مهرج����ان هال فبراير 2010 معربا 
عن سعادته بهذه املناسبة وحرص 
اجلمعية على املش����اركة فيها ملا 
فيها من أنشطة وبرامج وأنشطة 
متنوعة تبعث الفرحة والسرور 
في نفوس املواطنني واملقيمني على 
حد س����واء، وحتقيق كامل ملعنى 
الوحدة الوطنية والتالحم بني أبناء 

الشعب الكويتي.
وقال املرش���ود في تصريح 
للجنة اإلعالمي���ة ملهرجان هال 
فبراير 2010 ان اجلمعية ستشارك 
في مهرجان تسويقي خصصت 
له سيارة سيتم السحب عليها 
وقد وفرت للجنة املنظمة أكثر من 
مائة ألف كوبون على املشتريات 
للدخول في عملية السحب على 
اجلائزة، ودعا املرش���ود جميع 
أهالي املنطقة وجميع املواطنني 
واملقيم���ني الى االس���تفادة من 
مزاي���ا اخلصومات خ���الل هذا 
الش���هر )فبراير( الذي نترقبه 
جميعا، حيث يتزامن مع أعيادنا 
الوطنية املتمثلة في يوم التحرير 
وعيد االستقالل، وأشار املرشود 
الى ان املناسبة تضفي البهجة 
والس���رور وتدخل الفرحة في 
قلوب اجلميع، وشدد املرشود 
على ضرورة مشاركة الشركات 
ووزارات الدولة ألنشطة مهرجان 
هال فبراي���ر انطالقا من احلس 
الوطني وحتقيق فرص النجاح 

لألنشطة.

عليها، باإلضافة إلى معرض صناع 
املستقبل اإلبداعي والذي سيشهد 
طرح مجموعة من إبداعات الشباب 
صناع املستقبل في تقدمي أفكار على 
الواقع. وزاد الصقعبي ان  أرض 
املهرجان سيتضمن اقامة معرض 
112 الذي سيقام بالواجهة البحرية 
لسوق شرق وهو معرض جلميع 
اآلليات اخلفيفة والدراجات النارية 
لتفعيل الرق����م 112 باإلضافة الى 
معرض اجنازاتي لذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وشدد الصقعبي على ان اللجنة 
العليا ارتأت ان يتم إعادة تنظيم 
مجموعة من األنشطة التي سبق ان 
حققت النجاح في الدورات السابقة 
وفي مقدمته����ا معرض إصدارات 
ومطبوعات وزارة األوقاف الثاني 
املوانع  التصوير وقفز  ومعرض 
للخيول وملتقى خليجيات نحو 

اللجنة خالل ه����ذه الدورة حيث 
عملت اللجن����ة ألجل اإلعداد لهال 
فبراي����ر 2010 ليواكب طموحات 
وآمال املواطنني الذين ينتظرونه 
من العام الى العام لالس����تمتاع 
بأنشطته املتنوعة حيث »نراعي 
فيه����ا ان تتواءم م����ع كافة فئات 

املجتمع«.
وق����ال الصقعبي ان املهرجان 
سيش����هد هذا الع����ام العديد من 
األنش����طة اجلديدة والنوعية في 
مقدمتها ملتق����ى خليجيات نحو 
الريادة وس����يطلق الضوء على 
الناجحة على مستوى  التجارب 
دول التعاون اخلليجي وسيفتح 
طاقات النور إلى كل من يسعى إلى 
الريادة بالعمل وسيقام هذا امللتقى 
في سوق شرق، الفتا إلى انها من 
األنشطة اجلديدة التي نتوقع لها 
إقبال  النجاح وان يك����ون هناك 

مليار دينار خالل اخلطة اإلمنائية 
املقبلة وهذه املبالغ ستصب في 
مصلحة االقتصاد وستساهم في 

إنعاشه.
وأكد الهارون انه رغم ان وزارة 
التجارة هي اجلهة التي ترخص 
إلقامة هذا املهرجان وال يعتبر هذا 
دعما ولذا فيدنا بيد منظمي مهرجان 
هال فبراير في جناحه وتقدمه الى 
األمام الفتا ال����ى ان مهرجان هال 
فبراير له دور كبير في االقتصاد 
وخاصة في مجال تنشيط السياحة 
وتنشيط األسواق عبر التخفيضات 

التي تشهدها األسعار.
وقد أكد رئيس اللجنة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراي����ر 2010 وليد 
الصقعبي ان املهرجان في دورته 
احلادية عشرة سيشهد العديد من 
االنشطة املتميزة التي تتوافق مع 
الرؤية اإلستراتيجية التي وضعتها 

أثنى عضو مجلس األمة مخلد 
العازمي على جهود القائمني على 
مهرجان هال فبراي����ر في دورته 
احلادية عشرة، متمنيا لهم التوفيق 
في رسم البسمة على الوجوه بعد 
ان غابت كثيرا في ظل الصراعات 
السياسية وكان لها مردود سلبي 

على الشأن الداخلي.
وق����ال العازمي ف����ي تصريح 
خاص للجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراي����ر2010 ان مهرجان هال 
فبراي����ر يعد جتس����يدا للوحدة 
الوطنية باالنشطة املتنوعة التي 
يقدمها وتساهم في تقوية حلمة 
الوحدة الوطنية التي ندعمها قلبا 

وقالبا.
وأش����ار العازمي إلى ان إلغاء 
احلفالت الغنائية في الدورة املاضية 
تضامنا مع أهل غ����زة كان قرارا 
صائبا في الوقت الصحيح خاصة 
انه ال ميكن ان نف����رح وإخواننا 
في فلسطني يتعرضون العتداءات 

غاشمة من العدو الصهيوني.
ودعا العازم����ي إلى ان يكون 
ش����عار هال فبراير هذا العام هو 
الوطنية لتكريسها عبر  الوحدة 

أنشطته املتنوعة.
التجارة  أكد وزير  من جهته، 
والصناعة احمد الهارون ان ذكرى 
تولي صاحب السمو سدة احلكم في 
البالد هي ذكرى طيبة على أنفسنا 
جميعا ونح����ن نؤمن ان صاحب 
السمو إن صح التعبير فهو »أبو 
االقتصاد« وهو الداعم لالقتصاد 
وهو من أطلق الهدف السامي الكبير 
بجعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا 
عامليا وعلى مستوى املنطقة. وقال 
الهارون في تصريح خاص للجنة 
اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 2010 
اننا سنسعى الى حتقيق هذا الهدف 
الكبير بكل ما نستطيع الفتا الى 
أننا نعيش في مرحلة اقتصادية 
مهمة، خصوصا ما حدث بعد األزمة 
العاملية. وأضاف ان  االقتصادية 
الكويت أخذت خطوات جيدة في 
معاجلة املشاكل التي نتجت من هذه 
األزمة والتي سنجتازها ونخطو الى 
األمام الفتا الى ان صاحب السمو 
هو الداع����م والدافع الى مزيد من 
االستثمارات التنموية األساسية 
وهو م����ا أعلنت����ه احلكومة على 
لسان نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لإلسكان ووزير الدولة للتنمية في 
ان الكويت ستنفق ما يعادل 37 

ترأس وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام القائد األمني 
امليداني العام ملهرجان هال فبراير 2010 اللواء خليل الشمالي اجتماعا 
تنسيقيا استعدادا النطالقة املهرجان ضم مدير عام مديرية أمن محافظة 
العاصمة املشرف األمني العام اللواء طارق حمادة وأعضاء اللجنة مع 
رئيس اللجنة اإلعالمية وليد الصقعبي ورئيس جلنة األنشطة مدينة 
اس��ماعيل. وأكد الشمالي جاهزية القطاعات األمنية املختلفة ملواكبة 
انشطة املهرجان، مشيرا بذلك الى ان التعليمات الواضحة والصريحة 
لوزير الداخلية الفريق الركن م. الشيخ جابر اخلالد بضرورة تفعيل 
الدور األمني حيث ان مهرج��ان هال فبراير يعتبر مهرجان الكويت 
األول، كذلك متابعة وكيل الوزارة الفريق احمد الرجيب ألعمال اللجنة 
وحرصه الش��ديد على تذليل جميع الصعاب للعمل على راحة رواد 
املهرجان في جميع املواقع. وقد مت في االجتماع بحث بعض األمور 
املتعلقة بأنشطة املهرجان من بدء انطالقة الكرنڤال يومي اجلمعة 29 

والسبت 30 فبراير وحتى ختام املهرجان.

الشمالي: اجتماع تنسيقي للجنة األمنية والمنظمين

الخرطوم: راشق الرئيس السوداني بالحذاء مختل عقليًا 
القاهرة � د.ب.أ: أفادت تقارير إخبارية بأن الرجل 
الذي رشق الرئيس الس����وداني عمر حسن البشير 
بحذائه، خالل مؤمتر عام بالعاصمة اخلرطوم )االثنني( 
مختل عقليا. ونقلت صحيفة »الشرق األوسط« اللندنية 
امس عن ش����هود عيان أن نحو 10 من أفراد احلرس 

الرئاسي سارعوا بإلقاء القبض على الرجل.
ويروي شهود عيان القصة قائلني إن رجال يشارك 
في مؤمت����ر للتخطيط االس����تراتيجي عقد في قاعة 
»الصداقة« باخلرط����وم، كبرى قاعات املؤمترات في 
البالد قام بقذف البشير بحذائه أثناء مخاطبة الرئيس 

للمؤمتر.
وذكروا أن احلذاء لم يصب البشير وإمنا اصطدم 
بحافة املنصة، وعلى الف����ور قامت األجهزة األمنية 
وحرس الرئيس الذين كانوا متواجدين بكثافة جوار 

املنصة بالقبض على الشخص مرتكب احلادثة، واقتادوه 
عاجال إلى خارج القاعة.

ولم يعلق املسؤولون في احلكومة على الواقعة 
رس����ميا حتى املساء، ووعد مسؤولون بإصدار بيان 
رس����مي حول الواقعة غير انه لم يصدر حتى ساعة 
متأخرة من مس����اء االثنني، لكن نس����ب إلى رئاسة 

اجلمهورية نفيها للواقعة.
إال أن املركز السوداني للخدمات الصحافية املقرب 
م����ن الدوائر األمنية اعترف ضمنا باحلادثة وقال إن 
مواطنا اسمه عادل محمد فتح الرحمن محجوب حاول 
اختراق الترتيبات األمنية أثناء انعقاد الدورة األولى 
لعام 2010 للمجلس القومي للتخطيط االستراتيجي، 
وقال إن »املواطن يتلقى العالج النفسي حاليا وانه 

سيتم تسليمه إلى ذويه بعد اكتمال عالجه«.


