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 مونروفياـ  أ.ش.أ: طلبت الرئيسة الليبيرية إيلني جونسون 
سيرليف من وزراء حكومتها التنحي فورا من مناصبهم وأبقت 
على وزير شؤون الرئاسة في منصبه بشكل مؤقت. وقالت 
سيرليف في تصريح أورده راديو هيئة اإلذاعة البريطانية 
«بي بي سي» أمس للوزراء انها تريد إعادة هيكلة احلكومة 
وتبدأ بســـجل جديد. وأضافت انهـــا تريد من احلكومة أن 
تستقيل ألن «االدارة احلالية تدخل في مرحلة حرجة، وهذا 

من شأنه أن مينحها فرصة للبدء من جديد للمضي قدما»، 
مشيرة إلى أن هدفها األساسي هو التصدي للفساد». وكانت 
الرئيسة الليبيرية أعلنت الشهر املاضي أنها حتقق في دور 
املسؤولني احلكوميني السابقني واحلاليني في فضيحة فساد 
ترتبط بصفقة كربون. يذكر أن سيرليف تسلمت السلطة 
منذ عام ٢٠٠٦، ومن املتوقع أن ترشـــح نفسها مرة أخرى 

في االنتخابات املقررة العام املقبل. 

 رئيسة ليبيريا تقيل وزراءها إال واحدًا

 ذعر «الطرود» ينتقل إلى آسيا ومخاوف على قمة العشرين.. وأثينا تفجر المزيد منها
  عواصــــم ـ وكاالت: مــــازال أســــبوع الطرود 
املشبوهة املكتشفة في أكثر من عاصمة أوروبية 
مســــتمرا في بث الرعب وحتفيز إجراءات أمنية 
غير مســــبوقة في املطارات واملنافذ ولعل حادثة 
إخالء مطار غالســــكو لن تكــــون األخيرة، حيث 
أعلنت الشرطة البريطانية أمس ان اإلنذار الذي 
أطلق بعد اكتشاف طرد مشبوه وأدى إلى إخالء 
مطار غالســــكو االســــكتلندي جزئيا مساء أمس 

األول كان خاطئا.
  وقال املفوض رواريدث نيكولسون «مع انه تبني 
انه إنذار خاطئ، ال شك ان االجراءات األولية التي 

اتخذها طاقم املطار كانت مناسبة متاما».
  وكان املفوض يشــــير بذلك إلى اكتشاف طرد 
مشبوه في منطقة لتفتيش الركاب قبل صعودهم 

الى الطائرة ما أدى الى إغالق جزئي للمطار.
  وبقي املطار مفتوحــــا خالل اإلنذار وواصلت 
الطائرات الهبوط فيه لكن عمليات صعود الركاب 

الى الطائرات علقت مؤقتا.
  في اليونان التي سجلت رقما قياسيا في عدد 
الطرود املكتشــــفة أو املفجرة، أعلنت الشــــرطة 
اليونانيــــة أمس أيضا أنها فجــــرت طردا بريديا 
ملغوما كان موجها إلى السفارة الفرنسية في أثينا 

وعثرت على ٥ طرود مفخخة أخرى.
  وذكرت وكالة أنباء أثينا أن الشــــرطة فجرت 
رزمة «مشــــبوهة» في مقاطعة كاليتيا في أثينا 
كانت موجهة إلى السفارة الفرنسية، كما وصلتها 
معلومات عن وجود خمس طرود أخرى موجهة 

إلى سفارات أجنبية أخرى.
  وقد مت التبليغ عن الطرد امللغوم إلى فرنسا 
في خدمة «آي سي إس» البريدية وظهر أن العبوة 
مخبأة داخل كتاب والطرود اخلمسة األخرى في 

خدمة «يو بي إس» البريدية.
  وحتمل الشرطة اليونانية ناشطني يساريني 
مســــؤولية الطرود امللغومــــة بعدما كانت قنابل 
صغيرة انفجرت في سفارتي سويسرا وروسيا 
في اثينا الثالثاء املاضي وعثر على طرد يحوي 
متفجرات في مكتب املستشــــارة األملانية أجنيال 
ميركل وطرد موجه إلى رئيس احلكومة اإليطالية 
ســــيلڤيو بيرلسكوني باإلضافة إلى طرود كانت 
موجهة إلى عدد من السفارات في أثينا وطردا كان 
موجها إلى الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي.

  حمى الطرود املشبوهة انتقلت الى الطرف اآلخر 
من الكرة األرضية، حيث  أعلن مسؤولون أمس 
أن الشرطة الكورية اجلنوبية بدأت تفتيش جميع 
البريد املرسل إلى املوقع الرئيسي لقمة مجموعة 
العشرين في سول، بعدما أثار اكتشاف طرود ملغمة 

موجهة لقادة الدول األوروبية مخاوف أمنية.
  وتعقــــد اجتماعات قمة العشــــرين في مركز 
املؤمترات واملعــــارض «مجمع كويكس» بجنوب 
العاصمة سول خالل يومي ١١ و١٢ نوفمبر اجلاري، 
مبشاركة نحو ١٠ آالف شخص، من بينهم ٣٢ قائدا 

ورئيسا من الدول واملنظمات الدولية.
  ونقلت وكالة «يونهــــاب» الكورية اجلنوبية 
لألنباء عن هيئة الشرطة الوطنية القول إن جميع 

الرســــائل والطرود املعنونة إلى مجمع كويكس 
الذي تتواجد في مبناه الرئيسي املئات من شركات 
األعمال والتجارة، ستخضع إلى مسح بأشعة إكس 

والتفتيش باالستعانة بكالب بوليسية.
  وقالت الهيئة إن خدمات توصيل الطرود غير 
مســــموح بها خالل فترة القمــــة، وعلى أصحاب 
الطرود تسلم طرودهم شخصيا في مواقع التخزين 
املنفصلــــة ومتريرها مبنقطــــة التفتيش األمني 

إلحضارها داخل املبنى.
  باإلضافة إلى ذلك، أعلنت الهيئة عن خطتها لبدء 
التفتيش بأشعة إكس في املطارات والفنادق التي 
يقيم فيها قادة مجموعة العشرين خالل القمة ملنع 

توصيل أي طرود مشتبه فيها تستهدفهم.
  وذكرت يونهاب أنه مبوجب قانون أمن خاص 
بقمة العشرين، والذي دخل حيز التنفيذ الشهر 
املاضي، جرى حظر جميع التظاهرات والتجمعات 
داخــــل دائرة يبلغ قطرها ٢كــــم حول موقع قمة 
العشــــرين خالل فترة انعقادها. وسيتم تركيب 
حواجــــز متنقلــــة بارتفاع ٢٫٢ متــــر وبطول ١٫٦ 
كيلومتر بالقرب من كويكس خالل يومي مؤمتر 

قمة العشرين.
  كما تلقت الشــــرطة ليلة أمــــس األول تقارير 
تشير إلى العثور على طرد مشتبه به في محطة 
قطار الترام في منطقة جامشــــيل جنوب سول، 
التي تبعد فقط بـ ٣ محطات عن موقع كويكس، 
إال أنه أتضح الحقا أنه صندوق كمبيوتر محمول 

مت تركه دون صاحبه. 

 إنذار خاطئ أغلق مطار غالسكو 

 الشرطة اليونانية جتمع االدلة بعد تفجير احد الطرود املشبوهة املوجهة للسفارة الفرنسية امس  (رويترز) 

 أوباما يبحث عن إستراتيجية «ما بعد االنتخابات» فهل يقلب الطاولة على خصومه؟
 واشنطنـ  وكاالت:: تعهد اجلمهوريون 
املنتشـــون بفوزهم مبمارسة سلطتهم 
اجلديدة فـــي الكونغرس إللغاء بعض 
من إجنازات الرئيس الدميوقراطي باراك 
أوباما الرئيســـية لكن أوباما الذي بدا 
واجما قال إن الناخبني يريدون أن يبذل 
كال احلزبني مجهودا أكبر للتوصل إلى 

أرضية مشتركة.
  وقال اجلمهوري جون بينر املرجح أن 
يصبح الرئيس القادم ملجلس النواب، بعد 
فوز اجلمهوريني باألغلبية، للصحافيني 
«من الواضح للغاية أن الشعب األميركي 
يريد حكومة أصغر ذات تكلفة أقل وأكثر 
قابلية للمحاسبة.. تعهدنا هو اإلصغاء 

إلى الشعب األميركي».
  وعاقب الناخبون الذين ينتابهم القلق 
إزاء االقتصـــاد غير الراضني عن قيادة 
أوباما الدميوقراطيني بهزمية ثقيلة في 
االنتخابات التـــي أجريت يوم الثالثاء 
الســـيطرة على مجلس  والتي منحت 
النواب للجمهوريني وأضعفت أغلبية 

الدميوقراطيني في مجلس الشيوخ.
  ووصف أوباما النتيجة بأنها «هزمية 
منكـــرة» وصرح فـــي مؤمتر صحافي 

بالبيـــت األبيـــض بأن احللـــول التي 
طلبها األميركيون احملبطون سيصعب 

حتقيقها.
  وقال بينـــر وزعيم اجلمهوريني في 
مجلس الشـــيوخ ميتـــش مكونيل إن 
الناخبـــني يريدون منهـــم العدول عن 
املبادرات التي مررهـــا مجلس النواب 
أثناء سيطرة الدميوقراطيني على املجلس 
خالل العامـــني املنصرمني مثل الرعاية 

الصحية وإصالحات مالية تنظيمية.
  لكن مـــن املرجح بدرجـــة أكبر ان 
تسبب االدارة املنقسمة حالة من اجلمود 
التشريعي عندما يبدأ الكونغرس اجلديد 

دورته القادمة في يناير.
  وميكـــن للدميوقراطيني في مجلس 
الشـــيوخ أن مينعوا متريـــر مبادرات 
مجلس النواب ومازال أوباما قادرا على 
القوانني رغم  االعتراض على مشاريع 
تراجع قوة الدميوقراطيني. ولم يظهر 
اجلمهوريون البارزون ميال يذكر نحو 
احللول الوسط. حيث قال مكونيل «نحن 
مصرون على منع األجندة التي رفضها 
السفينة..  األميركيون وحتويل اجتاه 
ســـنتعاون مع اإلدارة عندما تتفق مع 

الشعب وسنواجهها عندما ال تفعل».
إنهم    من جهتهم، قال مســـتثمرون 
يتوقعون أن يكون اجلمهوريون أكثر 

تعاطفا مع مخاوف رجال األعمال.
  وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز عند 
أعلى مستوى منذ ســـتة اشهر محققا 
ارتفاعا بلـــغ ٠٫٣٧٪ أمـــس األول بعد 
أن أعلن مجلـــس االحتياطي االحتادي 
(البنك املركزي األميركي) خططا ملساعدة 

االقتصاد.
  وعلى الرغم من جناح الدميوقراطيني 
فـــي االحتفاظ بأغلبيتهـــم في مجلس 
الشـــيوخ إال أن أســـوأ مخاوفهـــم قد 

حتققت.
  ولـــم يعـــد أوباما بعد تلـــك الليلة 
االنتخابيـــة هـــو نفســـه أوبامـــا قبل 
االنتخابات، وانتهى مشـــروع اإلصالح 
وكذلك مشـــروع «التحـــول» وأصبح 
املاليني من أنصار الدميوقراطيني حائرين 
ويتســـاءلون؟ كيف ميكـــن أن يحدث 
ذلك؟». قلما شـــهدت الواليات املتحدة 
تغيـــرا حادا ومفاجئا بهذا الشـــكل في 

توجهات الناخبني.
  وكانت حالة من الترنح قد سادت في 

نفس اليوم تقريبا (الرابع من نوفمبر) 
قبل عامني عندما أصبح ألميركا رئيس 
أســـود في أول مرة فـــي تاريخها وبدا 
وكأنه «كندي جديد»، وبدا كل شـــيء 

ممكنا «نعم، نستطيع».
  ولكن األمر لم ميض عليه ١٢ شهرا 
قبل أن يتحول اجتاه الريح بشكل كامل 
بعد أن تباطـــأ منو االقتصاد وتزايدت 
البطالة ثـــم جاءت هذه احلركة «حزب 
الشاي» التي راهنت على تأجيج مشاعر 
اجلماهير مما وضع الرئيس أوباما في 

مأزق كبير وجعله يبدو عاجزا.
  و أصبح نقاد أوباما يتهمونه اليوم 
بأنه انتظر وقتا طويال قبل أن يركز على 
تنفيذ مشروعه احملبب، إصالح النظام 
الصحي وذلك على الرغم من التداعيات 
املؤملـــة لألزمـــة املاليـــة واالقتصادية 

العاملية.
  فهل أخطأ أوباما في تقدير املناخ في 
أميركا؟ وهو الذي جنح في كسب قلوب 
املاليني لصاحله في املعركة االنتخابية 
الســـابقة النتخابات الرئاسة املاضية؟ 
ومتثـــل تقصير أوباما في أنه لم يكبح 
هذه اآلمال رغم أن أقرب مستشـــاريه 

أحلوا عليه بذلك.
  ويرى أحـــد مستشـــاري أوباما أن 
«كلمة الغرور ليســـت الكلمة املناسبة 
لوصف ذلـــك.. ولكننا كنا مفرطني في 

ثقتنا بأنفسنا».
  وماذا بعد؟ ينشـــغل البيت األبيض 
اآلن بالبحث عن استراتيجية «ما بعد 
االنتخابات» وبدأ مهرة املعلقني يروجون 
نظرية مفادها أن هذه الدفعة التي تلقاها 
اجلمهوريـــون واألغلبية التي حصلوا 
عليها في مجلس النواب في صالح أوباما 
وليســـت ضده وبرروا ذلك بأن أوباما 
سيستطيع وألول مرة وضع أشد منتقديه 

في مكان املسؤولية.
  أصبح على اجلمهوريني اآلن أن يقدموا 
حلوال عملية بدال من مجرد النقد اإلجمالي 
املسبق ألوباما وبدال من اإللقاء باللوم 
دائما على «احلكومـــة الكبيرة» وعلى 
«االشتراكية» املزعومة ألوباما أصبح 
عليهم تقدمي اقتراحات ملموسة، وهو 
ما ســـيصعب كثيرا على نواب حركة 
حفل الشاي اليمينية التي تراهن على 
مجرد تأجيج املشاعر دون تقدمي حلول 

عملية. 

 الجمهوريون يتعهدون بنبذ أجندة أوباما اإلصالحية

 (رويترز)  باراك أوباما  

 منافسو إيهود باراك ينعتونه بـ «األهبل»  

 دبي ترفض استقبال نائبة وزير إسرائيلية بسبب المبحوح

 إيران ترحب بإدراج «جند اهللا»
  على القائمة األميركية لإلرهاب

 عواصــــمـ  رويتــــرز: يصفها 
البعض بأنها حلظــــة فارقة في 
السياسة اإلسرائيلية وطلقة مؤملة 
تعلن عن بدء حملة لإلطاحة بوزير 
الدفاع إيهود باراك من زعامة حزب 
العمل. فقد وصف أحد اخلصوم 
السياسيني من داخل حزبه على 
شاشات التلفزيون وزير الدفاع 

بأنه «أهبل».
  وتعليقا قال باراك على راديو 
اسرائيل أمس انه شغل الكثير من 
املواقع ليس من بينها من يتلقى 
اللكمات دون دفاع واستطرد «ال 
أعتقد أن هذا أسلوب الئق بالنقاش 

العام».
  لكن اإلهانــــة التي جاءت من 
عوفير ايني من حزب العمل الذي 
يشغل أيضا منصب رئيس النقابة 
الرئيسية في اسرائيل  العمالية 
طغت على األنباء ووصفها معلقون 
سياسيون بأنها ضربة أولى مت 
اإلعداد لها بعناية في معركة على 

زعامة حزب العمل.
  من جهته قال الكاتب الصحافي 
فــــي صحيفة  يوســــي فيرتــــر 

 إيهود باراك  

«هآرتس» «من اآلن فصاعدا يعمل  ايرانيات يشاركن في مظاهرات الذكرى الـ ٣١ للهجوم على السفارة االميركية في طهران  (رويترز) 
وزير الدفاع في وقت مستقطع، 
الرملية تتحرك، سنة  ســــاعته 
أخرى، زادت أو نقصت بعد ذلك 
سيتعني عليه أن يتنحى جانبا 
أو أن تتــــم تنحيتــــه». وتظهر 
استطالعات الرأي أن حزب العمل 
املنتمي إلى يسار الوسط ليس في 
حالة جيدة وانه يعاني من تراجع 

مستمر في الشعبية.
  وهو الذي كان يوما قوة دافعة 

في السياسة االسرائيلية لكنه اآلن 
يشغل ١٣ مقعدا فقط في الكنيست 
املؤلف من ١٢٠ مقعدا وهو شريك 
صغير فــــي احلكومة االئتالفية 
التي متيل لليمني ويتزعمها رئيس 

الوزراء بنيامني نتنياهو.
الوزراء من  اثنان من    وأعلن 
حزب العمل ترشــــحهما ملنافسة 
باراك في انتخابــــات داخلية لم 
يحدد موعدها بعد، ويتهمه أعضاء 
احلــــزب باإلخفاق فــــي الضغط 
على نتنياهو لتقــــدمي تنازالت 

للفلسطينيني لتحقيق سالم.
  واستغل ايني اعتراف زوجة 
باراك مؤخرا بأنها وظفت فلبينية 
بشكل غير مشروع للخدمة في 

املنزل ليشن عليه الهجوم.
  وتساءل ايني في القناة الثانية 
بالتلفزيون االسرائيلي قائال «انت 
وزير في احلكومة.. ملاذا جتلب 
فلبينية؟ «البد أنك أهبل لتفعل 
العربية  الكلمة  ذلك» مستخدما 
التي توقع البعض أن تكون الكلمة 
التي سيستغلها خصوم باراك في 

أي انتخابات مقبلة. 

 رفضت الســـلطات في دولة اإلمارات العربية 
السماح لنائبة وزير إسرائيلية بحضور مؤمتر 
دولي في دبي، وذلك بسبب اغتيال محمود املبحوح 

أحد قادة حركة حماس في يناير املاضي.
  وأضافت جريدة الشـــرق األوسط التي نقلت 
اخلبر: «وكانت جيال جملئيل، وهي نائبة عن حزب 
الليكود احلاكم في إسرائيل، قد اختيرت لتمثيل 
القادة الشباب من اســـرائيل في مؤمتر دافوس 
االقتصادي العاملي، الذي بدأ اجتماعاته في دبي». 

وقالت الصحيفة: «حاولت النائبة اإلســـرائيلية 
جملئيل احلصول على تأشيرة دخول الى دبي، لكنها 
اصطدمت برفض مطلق، وقد أوضحت السلطات 
في دبي، حســـب قول جملئيل انهـــا منذ اغتيال 
املبحوح لم تصدر أي تأشيرة دخول إلسرائيليني 
الى أراضيها، وذلك ألنها تـــرى ان مجموعة من 
اإلرهابيني من جهاز املخابرات اخلارجية اإلسرائيلية 
(املوساد) هي التي خططت ونفذت تلك اجلرمية 

على أراضي دبي مطلع العام». 

  طهـــران ـ أ.ف.پ: رحبت ايران امس بقرار 
الواليات املتحدة ادراج جماعة جند اهللا السنية 
االيرانية على قائمة املنظمات االرهابية، معتبرة 

انها خطوة في «االجتاه الصحيح».
  وقال رامني مهمانبرســـت املتحدث باســـم 
اخلارجية االيرانيـــة ان «مكافحة االرهاب هي 
مسؤولية جميع الدول وجمهورية ايران االسالمية 
تعتبر ان قيام الواليات املتحدة بإدراج مجموعة 
عبد امللك ريغي االرهابية على قائمة املنظمات 

االرهابية خطوة في االجتاه الصحيح».
  اال انه قال ان واشـــنطن التـــزال تدعم مثل 

هذه اجلماعات.
  وأوضح ان «جمهورية ايران االسالمية ستقوم 
بتقييم عملي للتغير في السياسة األميركية جتاه 
دعم جماعـــات ارهابية مثل جند اهللا وتوندار 

ومنظمة بيجاك الكردية االنفصالية».
  وكانت الواليات املتحـــدة قد صنفت امس 
االول رسميا منظمة جند اهللا على انها منظمة 

ارهابية أجنبية وألقت عليها باللوم في سلسلة 
من الهجمات التي شهدتها ايران.

  وأدرجت واشنطن في السابق حركة بيجاك 
على قائمة املنظمات االرهابية.

  من جهة أخرى، اعلن رئيس جهاز القضاء 
احمللي مالك شـــريفي امس االول ان اإليرانية 
سكينة اشـــتياني احملكوم عليها بالرجم حتى 
املوت الدانتها بتهمة «الزنى»، هي «في صحة 
جيدة» وان ملفها «اليزال محل نظر» القضاء، 

على ما أفادت وكالة «ارنا» الرسمية.
  وقال شريفي «انها في صحة جيدة وهي في 

سجن تبريز (شمال غرب)».
  وأضاف «في اآلن ذاته اليزال ملفها محل نظر 

في مستوى محاكم احملافظة».
  واتهم شريفي «وسائل االعالم الغربية املعادية 
بالسعي الى ايجاد مناخ محموم ضد جمهورية 
ايران االسالمية» من خالل نشرها معلومات مثل 
تلك التي زعمت ان إعدام سكينة بات وشيكا.

 برهم صالح يقترح استضافة القمة العربية إيذانًا ببدء العد العكسي لتنحيته عن قيادة «العمل»
  في كردستان إذا تعذر عقدها ببغداد

 البابا شنودة: تهديد القاعدة انعكس خيرًا

 القاهرة ـ كونا: اقترح رئيس وزراء اقليم كردســــتان العراق  برهم 
صالح امس أن يســــتضيف االقليم القمة العربية املقبلة في حال تعذر 

عقدها في بغداد في ظل الوضع السياسي واالمني الراهن.
  واعتبــــر صالح في حوار مع صحيفة «االهــــرام» املصرية أن القمة 
العربية املقبلة ستكون تدشينا ملرحلة جديدة من التعاطي العربي مع 
العراق مؤكدا أن قرار عقدها في بغداد «يجب أن يظل قائما ويجب توفير 

الظروف املالئمة القامة قمة عربية ناجحة هناك».
  وأعرب عن األمل في استتباب الظروف األمنية ببغداد قبيل استضافة 
القمة، مؤكدا اســــتعداد كردســــتان لبذل كل اجلهود من اجل دعم بغداد 
الستضافة القمة. وذكر أن استضافة بغداد القمة املقبلة ستكون مبنزلة 
رسالة أن العراق يستعيد عافيته ويسترد وضعه االقليمي ويندمج في 
محيطيه العربي واالقليمي. واشاد صالح بدعوة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز القادة السياسيني العراقيني لالجتماع بالرياض 

عقب موسم احلج قائال انها «رسالة محبة وحرص على العراق».

 القاهرة ـ أ.ف.پ: اعلن بطريرك االقباط االرثوذكس البابا شــــنودة 
الثالــــث اول من امس ان التهديد الذي وجهه تنظيم القاعدة في العراق 
الى االقباط هو «شر» حوله اهللا «خيرا» اذ انعكس على طائفته تعاطفا 

من جهات دينية وسياسية وامنية.
  وقال البابا شــــنودة ان «كل االمور تعمل معا للخير للذين يحبون 
اهللا، وربنا إما مينع الشــــر او يحول الشر الى خير»، وذلك اثر التهديد 
الذي وجهته لالقباط جماعة «دولة العراق االسالمية» التابعة لتنظيم 
القاعدة والتي تبنت الهجوم الذي استهدف كنيسة للسريان الكاثوليك 
في بغداد االحد املاضي واسفر عن مجزرة قتل فيها ٤٦ مصليا مسيحيا 

بينهم كاهنان اضافة الى سبعة من عناصر االمن.
  وفي تسجيل تبنى فيه الهجوم على كنيسة سيدة النجاة في بغداد، 
امهل تنظيم القاعدة في العراق الكنيســــة القبطية املصرية ٤٨ ساعة لـ 
«اطالق ســــراح» امرأتني قبطيتني مصريتني زعم انهما اعتنقتا االسالم 

واعيدتا بالقوة الى الكنيسة.
  وقالت القاعدة مخاطبة االقباط انه في حال لم يفرج عن القبطيتني 
فإن «القتل ســــيعمكم جميعا وسيجلب شنودة الدمار جلميع نصارى 

املنطقة».
  وتابع البابا شنودة قائال في عظته االسبوعية في كاتدرائية القديس 
مرقس في القاهرة «تأكيدا ملبدأ كله للخير، ان االنذار الذي وصلنا جلب 
لنا تعاطفا من االزهر الشريف ومن كثير من الكتاب والصحافيني ومن 

وزارة الداخلية ورجال االمن». 


