
يتعرض طرفا احل��رب في اليمن إلى 
ضغوط لالتفاق على إج���راءات صعبة 
لبناء الثقة مب��ا ف��ي ذل��ك وض��ع ميناء 
استراتيجي يطل على البحر األحمر وذلك 
في مشاورات جترى امس  األربعاء قبيل 
انتهاء أول محادثات سالم مينية تقودها 

األمم املتحدة منذ عامني.
ومن املقرر أن يحضر األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو جوتيريش احملادثات 
اخلتامية في السويد دعما جلهود مبعوثه 
للسالم في اليمن وللقاء وف��دي جماعة 
احل��وث��ي املتحالفة م��ع إي���ران وحكومة 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 

املدعومة من السعودية.
وقالت مصادر إن سفراء الدول دائمة 
العضوية في مجلس األمن الدولي، وهي 
ال��ص��ني وف��رن��س��ا وروس��ي��ا وبريطانيا 
والواليات املتحدة، انضموا حملادثات مع 

زعماء الوفدين يوم الثالثاء.
وترغب دول غربية، بينها دول متد 
التحالف بقيادة السعودية باملعلومات، 
في نهاية للحرب املستمرة منذ قرابة أربع 
س��ن��وات وأودت بحياة ع��ش��رات اآلالف 

ودفعت باملاليني إلى شفا املجاعة.
وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء، 
أن سبب استقالة القيادي احلوثي اللواء 
عبدالرزاق املروني من قيادة قوات األمن 
اخل��اص��ة، ال��ص��راع بينه وب��ني القائد 
ال��ع��س��ك��ري للميليشيات محمد علي 
احل��وث��ي، على صالحيات إدارة ف��روع 
الوحدات األمنية، وتدخالته في تسيير 

القيادة وال��ف��روع، دون الرجوع إليه أو 
استشارته.

وأض��اف��ت امل��ص��ادر، بحسب صحيفة 
»ال��ي��وم« السعودية ام��س  األرب��ع��اء، أن 
محمد علي احلوثي سحب 20 ف��رداً من 
كل فرع لقوات األمن اخلاصة، وأدخلهم 
معسكراً داخلياً استعداداً إلرسالهم إلى 
جبهة الساحل الغربي، دون موافقة اللواء 
املروني أو إعالمه، ما دف��ع املروني إلى 
االستقالة. وسيطرت القوات احلكومية 
اليمنية، في 5 نوفمبر املاضي، على قرى 
ومواقع عسكرية كانت خاضعة جلماعة 
أنصار الله )احلوثيني( جنوبي مديرية 

دمت في محافظة الضالع )جنوب(.
وبذلك انتقلت املواجهات إلى األطراف 
اجلنوبية ملدينة دم��ت، مركز املديرية؛ 
ما دفع ب��اآلالف من السكان إلى النزوح 
من مساكنهم إلى مناطق شبه آمنة بعيًدا 
عن امل��واج��ه��ات، التي تعد األش��رس في 
اليمن حاليا. وتوقف التصعيد في أغلب 
جبهات القتال األخرى في البلد العربي، 
بالتزامن مع جولة مشاروات جديدة بدأت 
في السويد، اخلميس املاضي، بني طرفي 

النزاع، برعاية األمم املتحدة.
وي��ق��ات��ل احل��وث��ي��ون ب���ض���راوة في 
محاولة لالحتفاظ مبحافظات يسيطرون 
عليها بالقوة، منها العاصمة صنعاء منذ 

سبتمبر 2014.
أكثر القرى تعرضا للقصف هي قرية 

احلقب، وهي من أكبر قرى مديرية دمت.
نزح سكان القرية بشكل كلي منذ األيام 

األولى للمواجهات، بداية الشهر املاضي، 
بعدما قتل القصف 11 مدنيا، بينهم 3 

نساء.
وللجمعة اخلامسة على التوالي، لم 
تقام صالة اجلمعة في مسجد القرية يوم 

7 ديسمبر اجلاري.
وحدث هذا للمرة األولى في عمر القرية 
البالغ أكثر من 600 سنة، حسب ما قال 

نازحون ملراسل األناضول.
ووث��ق��ت منظمة »س����ام« للحقوق 
واحلريات، ومقرها جنيف، ن��زوح أكثر 
من ألف نسمة من احلقب، وتدمير 3 منازل 
من جانب مسلحني حوثيني، حسب تقرير 

أصدرته الشهر املاضي.
املنظمة أضافت أن احلوثيني حاصروا 
القرية، ومنعوا اجلرحى من الوصول إلى 

مراكز العالج خارج القرية.
وتابعت أن احلوثيني استهدفوا السكان 
العزل بالقنص؛ ما دفعهم إل��ى النزوح 
بشكل جماعي، تاركني بيوتهم وثرواتهم 

احليوانية، التي يعتمدون عليها.
ونقل التقرير عن شهود عيان من القرية 
قولهم إن ق���وات احل��وث��ي مت��رك��زت في 
اجلبال اخللفية للقرية وبدأت محاصرتها، 
وقطع الطريق عنها لعزلها عن مدينة دمت 
امل��ج��اورة، والتي تعد السوق التجارية 

للمديرية وفيها املستشفى.
وما يزال عدد من أبناء القرية، معتقلني 
ل���دى ج��م��اع��ة احل���وث���ي، ع��ق��ب اقتحام 

منازلهم، منذ 10 نوفمبر املاضي.
وقالت مصادر محلية، طلبت عدم نشر 

أسمائها لدواٍع أمنية، ملراسل األناضول، 
إن أهلي املعتقلني ال يعرفون شيًئا عن 
مصيرهم. وأفاد تقرير سري لألمم املتحدة  
ب��أن وح��دت��ي إط���الق ص��واري��خ موجهة 
مضادة للدبابات، عثر عليهما التحالف 

العسكري ال��ذي ت��ق��وده السعودية في 
اليمن صنعتا في إي��ران على ما يبدو في 

2016 و2017.
وق��ال غوتيريش ف��ي تقريره نصف 
السنوي إل��ى مجلس األم��ن بشأن تنفيذ 

العقوبات على إي��ران “وجدت األمانة 
)العامة لألمم املتحدة( أن )الوحدتني( 
لهما خصائص الصناعة اإليرانية وأن 
العالمات عليهما تشير إل��ى إنتاجهما 
في 2016 و2017”. وأضاف “اختبرت 

األمانة كذلك ص��اروخ أرض-ج��و مفكًكا 
ج��زئ��ًي��ا ضبطه التحالف ال���ذي تقوده 
ال��س��ع��ودي��ة والح��ظ��ت أن خصائصه 
م��ت��واف��ق��ة ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو م��ع خصائص 

صاروخ إيراني”.

جانب من املشاورات في السويد

alwasat.com.kw

انتخاب محافظ جديد لبغداد يفجر اخلالف بني ائتالفي الصدر واملالكي
    نشب خالف جديد بني حتالف “سائرون”، املدعوم من قبل 
رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، وبني ائتالف 
“دولة القانون”، بزعامة رئيس وزراء العراق األسبق نوري 

املالكي، على منصب محافظ.
وك��ان مجلس محافظة بغداد، انتخب أم��س  األرب��ع��اء، فاضل 

الشويلي عن “سائرون” محافًظا لبغداد خلًفا لعطوان العطواني 
“دولة القانون”، الذي فاز بعضوية مجلس النواب، في االنتخابات 

العراقية التي جرت في ال�12 من مايو املاضي.
وهاجم ائتالف دول��ة القانون جلسة انتخاب محافظ بغداد، 
فيما أكد انتشار مسلحني حول مبنى مجلس احملافظة ملنع دخول 

املوظفني.
وقال القيادي في االئتالف سعد املطلبي، إن “احملافظ احلالي 
عطوان العطواني لديه مرسوم جمهوري كمحافظ بغداد، وهو 
مستمر بعمله ولم يقدم استقالته من منصبه، وال ميكن اختيار 

محافظني اثنني حملافظة واحدة”.

استقالة قائد قوات األمن اخلاصة في صنعاء و املعارك تتسع بـ »دمت«

الضغوط تزيد على الفرقاء اليمنيني مع تركيز محادثات السالم على احلديدة
صـــــــــــــــواريـــــــــــــــخ  قــــــــــــــاذفــــــــــــــتــــــــــــــا  املــــــــــــــــتــــــــــــــــحــــــــــــــــدة:  األمم 
الـــــيـــــمـــــن فــــــــــي  عـــــلـــــيـــــهـــــمـــــا  ُعـــــــــثـــــــــر  بـــــــــــإيـــــــــــران  صــــــنــــــعــــــتــــــا 
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2018«.. خسائر فادحة في صفوف اإلرهابيني »سيناء 

24 عنصرًا  تكفيريًا اجليش املصري يعلن  القضاء على 
أعلن اجليش امل��ص��ري، أم��س األرب��ع��اء، 
حصيلة اخلسائر التي أوقعها في صفوف 
اإلره��اب��ي��ني وع��ت��اده��م ف��ي س��ي��ن��اء، خ��الل 
األسابيع األخيرة، في إط��ار عملية »سيناء 

2018«، التي انطلقت في فبراير.
وأوض���ح اجليش ف��ي البيان »رق��م 30« 
من العملية التي ينفذها بالتعاون مع قوات 
الشرطة، أنه »جرى القضاء على 24 عناصرا 
تكفيريا مسلحا يعتبرون شديدي اخلطورة، 
وذلك خالل تبادل إطالق النار مع القوات«، 
الف��ت��ا إل���ى أن���ه ج���رى »ال��ع��ث��ور بحوزتهم 
على ع��دد م��ن األسلحة وال��ذخ��ائ��ر وأجهزة 
االتصاالت في نطاق اجليشني الثاني والثالث 

امليدانيني«.
وأش��ار البيان إلى مقتل 3 أف��راد شديدي 

اخلطورة بالظهير الصحراوي.
وأض��اف أن��ه ج��رى القبض على 403 من 

العناصر اإلجرامية واملطلوبني جنائيا.
ول��ف��ت اجل��ي��ش امل��ص��ري إل���ى أن���ه ج��رى 
اكتشاف وتدمير عدد 342 مخبأ وملجأ ووكر 
كانت تستخدم إلي��واء العناصر اإلرهابية، 
حيث عثر بداخلها على كميات م��ن امل��واد 
املتفجرة وقطع غيار السيارات والدراجات 
النارية ومواد اإلعاشة بشمال ووسط سيناء 

.
وقال إنه جرى ضبط وتدمير 27 سيارة 
كانت تستخدمها العناصر اإلرهابية، فضال 
ع��ن ضبط 83 دراج���ة ن��اري��ة، ب��ال لوحات 
م��ع��دن��ي��ة، وذل����ك خ���الل أع��م��ال التمشيط 

واملداهمة.
وأض��اف أنه جرى تدمير 61 سيارة دفع 
رباعي على احلدود اجلنوبية والغربية، إلى 
جانب سيارة دفع رباعي كانت مخبئة داخل 

إحدى املزارع.
وأكد اجليش مقتل مجند أثناء االشتباكات.

ويغطي البيان 30، الفترة املمتدة بعد 
األول من نوفمبر املاضي حتى مطلع ديسمبر 
احل��ال��ي، علما أن البيان رق��م 29 ص��در في 
األول من نوفمبر. وكان اجليش املصري أطلق 
في التاسع من فبراير املاضي بالتعاون مع 
الشرطة، عملية عسكرية شاملة حتت اسم 

»سيناء 2018« في شمال ووسط سيناء، ضد 
إرهابيني يقفون وراء سلسلة اعتداءات ضد 

أهداف عسكرية ومدنية في سيناء.
ويصدر اجليش بصورة دوري��ة بيانات 
تكشف حصيلة هذه العملية التي تستهدف 

اإلرهابيني.

مركز حقوقي إسرائيلي: اجليش قتل فلسطينيا دون أي مبرر

االحتالل اإلسرائيلي يهدم منزاًل 
فلسطينيًا في القدس

هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي صباح امس  
األربعاء، منزالً فلسطينياً في بلدة بيت حنينا شمال 

مدينة القدس احملتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
وقالت مصادر محلية في البلدة، إن قوات كبيرة 
من جيش االحتالل حاصرت حي »دولة« في البلدة، 
وفرضت طوقاً أمنياً على محيط منزل املواطن أحمد 

دولة، قبل أن تشرع جرافات البلدية في هدمه.
وق���ال م��رك��ز ح��ق��وق��ي إس��رائ��ي��ل��ي، إن اجليش 
اإلسرائيلي قتل فلسطينيا بإطالق النار عليه، في 
الرابع من الشهر اجلاري، في مخيم طولكرم لالجئني 

شمالي الضفة الغربية، دون أي مبرر. 
واستعان »مركز املعلومات االسرائيلي حلقوق 
االنسان في األراض��ي احملتلة )بتسيلم(«، بشريط 
فيديو يوثق عملية قتل الشهيد، محمد حبالي، البالغ 
من العمر 22 عاًما، وهو من سّكان مخّيم طولكرم 

لاّلجئني ويعاني إعاقة عقلّية. 
وقال بتسيلم في تقرير توثيقي أرسل نسخة منه 
لوكالة األناضول:« إضافة إلى شريط فيديو تداولته 
وسائل اإلع��الم، حصل باحثو بتسيلم امليدانّيون 
على شريط فيديو جديد يوّثق احلادثة بواسطة 
كاميرتني مراقبة، منصوبتني في موقعني في الشارع 
ال��ذي وقعت فيه احل��ادث��ة، يتيح حتليل تسلُسل 
احلادثة بكامل تفاصيلها وُيثبت بوضوح أّن املوقع 
ال��ذي أطلقت فيها النيران على حبالي ك��ان هادًئا 
متاًما«.  وأض��اف:« خالًفا ملزاعم نشرها اجليش لم 
ا على )أعمال شغب عنيفة(،  يطلق اجلنود النيران رّدً
ولم يتهّددهم أّي خطر: جرى إطالق الّنار على الشاّب 

دون أّي مبّرر وخالًفا لتعليمات إطالق النار«. 
وك��ان اجليش االسرائيلي قد ق��ال في بيان عن 
احل��ادث:« اندلعت في املكان أح��داث شغب عنيفة، 
ورشق عشرات الفلسطينيني احلجارة ورد اجلنود 

باستخدام وسائل تفريق املظاهرات وبعد ذلك 
بإطالق الّرصاص احلّي«. 

إال ان »بتسيلم« ق��ال:« ه��ذه التوصيفات كّلها 
محض افتراء - ال السّكان رشقوا حجارة وال اجلنود 
استخدموا وسائل تفريق مظاهرات، العكس هو 

الصحيح«. 
وأض��اف موضحا:« يظهر اجلنود في الشريط 
وه��م يتقّدمون على مهل ويظهر الفلسطينّيون 
وهم يتبادلون احلديث فيما بينهم وعندها يطلق 
اجلنود الرصاص عن ُبعد فيصيبون محمد حبالي 
في رأسه ويردونه قتياًل«. وتابع املركز احلقوقي 
اإلسرائيلي:« جرى إطالق النيران الفّتاكة دون أّي 
إن��ذار مسبق دون أّي مبّرر وفي مخالفة لتعليمات 
إط���الق ال��ن��ار«.  وك���ان النائب العسكرّي ال��ع��اّم 
االسرائيلي ش��ارون أفيك قد أصدر تعليمات بفتح 

حتقيق في احلادثة . 
غير أن »بتسيلم« شكك في ج��دوى التحقيق، 
مضيفا:« في ضوء وض��وح مالبسات احلادثة لن 
يكون هذا التحقيق سوى املرحلة األولى من مسيرة 
طمس عملّية القتل هذه - كما حدث في آالف أحداث 

املّس بالفلسطينّيني التي سبقتها«. 
وق��دم تقرير املركز احلقوقي، شرحا ملا حدث، 
حيث قال إن نحو مئة جندّي إسرائيلي اجتاحوا 
مدينة طولكرم منتصف ليل ال��راب��ع من ديسمبر 
اجل��اري، حيث دخلوا إلى أربعة منازل في أحياء 

مختلفة وأجروا فيها عملّيات تفتيش قصيرة. 
وذكر أّن »3 جنود أطلقوا النار نحو شّبان ومنهم 
)الشهيد( حبالي )..( وبعد أن حتّرك حبالي عّدة 
خطوات أطلقت الّنار وأصابته رصاصة في مؤّخرة 
رأس��ه عن ُبعد نحو ثمانني متًرا، وأصيب شخص 

آخر«. 

باسيل: الشراكة بني عون واحلريري 
ستقود إلى تشكيل احلكومة

ق��ال وزي��ر اخلارجية اللبناني جبران باسيل 
امس  األربعاء إن الشراكة بني الرئيس ميشال عون 
ورئيس ال��وزراء املكلف سعد احلريري إلى جانب 
التوافق الوطني ستقود حتما إلى تشكيل حكومة 

جديدة رغم كل العقبات.
وك��ان باسيل، عضو التيار الوطني احلر الذي 
يتزعمه عون، يتحدث في مؤمتر عن االستثمار في 
لندن حيث من املقرر أن يلقي احلريري كلمة في وقت 

الحق امس  األربعاء.
وفشلت األحزاب السياسية اللبنانية في تشكيل 
حكومة جديدة منذ االنتخابات العامة التي أجريت 

في مايو.
ورف��ض��ت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة طلب 
إس��رائ��ي��ل، ف��رض عقوبات على لبنان، واجليش 
اللبناني، حتى يتحملوا مسؤولية »أنفاق«، يقول 
اجليش االسرائيلي إن منظمة حزب الله حفرتها 

أسفل احلدود اللبنانية –االسرائيلية. 

وقالت صحيفة »هآرتس« االسرائيلية في عددها 
الصادر اليوم األربعاء إن رئيس ال��وزراء بنيامني 
نتنياهو، ق���ّدم ه��ذا الطلب إل��ى وزي���ر اخلارجية 
األمريكي مايك بومبيو في العاصمة البلجيكية 

بروكسل األسبوع املاضي. 
وأض��اف��ت:« في حني رفضت ال��والي��ات املتحدة 
األمريكية مساواة ح��زب الله بالدولة اللبنانية، 
فقد وافقت على وض��ع عقوبات قاسية من شأنها 
أن تضغط على اجلماعة )حزب الله(، التي تكافح 

مالياً«. 
وكان اجليش االسرائيلي قد أعلن يوم الثالثاء 
من األسبوع املاضي انطالق عملية »درع الشمال« 
للكشف عن أنفاق يقول إن منظمة حزب الله اللبنانية 

حفرتها أسفل احلدود.
ومنذ ذلك احلني أعلن اجليش االسرائيلي اكتشاف 
3 أنفاق قال إنها متتد من األراض��ي اللبنانية الى 

داخل األراضي االسرائيلية. 

اجليش املصري يقبض على بعض العناصر التكفيرية

أكثرهم  في تركيا ثم في لبنان واألردن ومصر والعراق

2011 وخطة أممية للدعم مليون طفل سوري ولدوا بدول اجلوار منذ 
قالت األمم املتحدة إن حوالي مليون طفل 
سوري ول��دوا في بلدان اجل��وار التي جلأوا 
إليها منذ بداية األزمة اإلنسانية في سوريا، 
مشيرة إلى أنه مت اعتماد خطة لدعم اجلهود 
الوطنية للدول املضيفة لهؤالء األطفال، 

الذين تستضيف تركيا النسبة األكبر منهم.
وأوض���ح م��دي��ر إدارة ال��ش��رق األوس��ط 
وشمال إفريقيا للم�فوضية السامية لشؤون 
الالجئني واملنسق اإلقليمي لشؤون الالجئني 
لسوريا وال��ع��راق، أم��ني ع��وض، أن هناك 
اآلن تقريبا مليون طفل س��وري ول��دوا في 

السنوات السابقة في دول اجلوار. 
وأض��اف، في تصريحات لبوابة »أخبار 
األمم املتحدة« التابعة للمنظمة الدولية، في 
وقت متأخر من مساء الثالثاء: »أكبر نسبة 
منهم في تركيا، ثم في لبنان واألردن ومصر 

والعراق«، دون تفاصيل أكثر.
ودع��ا إل��ى عناية أممية بأطفال سوريا 
بدول اجلوار، قائال: »ال بد للمجتمع الدولي 
أن يوجه نظره إل��ى ه��ذا الرقم وم��ا يعنيه 
من االحتياجات )..( لتغطية احتياجات 
الالجئني بشكل ع��ام، واحتياجات املليون 

ط��ف��ل ال���ذي ول����دوا ف��ي ال��س��ن��وات السبع 
السابقة«.

وأضاف املنسق اإلقليمي أن »جهود األمم 
املتحدة تتوجه اآلن لدعم الدول املجاورة«.

وأك��د أنه »من األهمية مبكان أن يستمر 
املجتمع ال��دول��ي ف��ي إدراك إدراك محنة 
الالجئني السوريني، ويوفر دعما حيويا 
للحكومات املضيفة وللشركاء في اخلطة 
اإلقليمية؛ للمساعدة في حتمل هذا العبء 
الهائل إلى حني حتقق العودة الطوعية في 

أمان وكرامة لالجئني السوريني«.
ووف��ق املصدر اإلخ��ب��اري األمم��ي، ثمنت 
املفوضية ال��دور السخي للبلدان املجاورة 
في استضافة أعداد كبيرة من الالجئني منذ 
بداية األزم��ة، من توفير اللجوء واحلماية، 
وجعل خدماتها العامة متاحة للالجئني، 
ومتكني أع��داد كبيرة منهم من املشاركة في 
اقتصاداتها احمللية، رغ��م التأثيرات على 

مسار التنمية اخلاصة بها. 
وشددت األمم املتحدة على أن التعامل مع 
هذا العدد الهائل من الالجئني ال يزال ميثل 
حتديا ماثال، خصوصا أن هناك ما يفوق 

ال�5.6 ماليني الجئ سوري مسجلون حاليا 
في جميع أنحاء املنطقة.

وتخطط األمم املتحدة وش��رك��اؤه��ا في 
اخلطة لتنفيذ استجابة واس��ع��ة النطاق 
تستهدف أكثر من 9 ماليني شخص في جميع 

أنحاء البلدان اخلمسة خالل 2019.
وتبلغ امليزانية املتوقعة لهذه اخلطة 
اإلقليمية 5.5 مليارات دوالر، وتهدف إلى 
دعم اجلهود الوطنية لدول مثل تركيا ولبنان 
واألردن ومصر والعراق للتعامل مع اآلثار 

املستمرة لألزمة السورية.
قالت طوبا أردوغان، املسؤولة عن جلنة 
األي��ت��ام ب��ف��رع )İHH( ف��ي إالزي���غ، خالل 
تصريح صحفي، إن��ه يجب على العالم 
أن ينصت ل��ص��رخ��ات ال��الج��ني ف��ي أع��زاز 

واملخيمات املوجودة مبناطق أخرى
وزع��ت هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية 
)İHH( أوشحة وقبعات شتوية إلى األيتام 
واألطفال السوريني في مدينة »أعزاز« بريف 
محافظة حلب ال��س��وري��ة، ف��ي إط��ار حملة 
أطلقها فرع الهيئة في والية »إالزيغ« شرقي 

تركيا.

وق��ال��ت طوبا أردوغ����ان، امل��س��ؤول��ة عن 
جلنة األي��ت��ام ب��ف��رع )İHH( ف��ي إالزي���غ، 
خالل تصريح صحفي، إنه يجب على العالم 
أن ينصت ل��ص��رخ��ات ال��الج��ني ف��ي أع��زاز 

واملخيمات املوجودة مبناطق أخرى.
وأّك���دت املسؤولة أن أع��ض��اء اجلمعية 
عبروا احلدود من أجل لقاء أشقائهم املسلمني 
ف��ي مخيم أع���زاز، وق��دم��وا ه��داي��ا متنوعة 

لألطفال واأليتام هناك.
وش����ّددت على أن س��ع��ادة األط��ف��ال هي 
أجمل من كل شيء، وأن املساهمة في تضميد 
جراحهم ول��و بشكل بسيط، »لهو شرف 

كبير«.
وأش����ادت ب��ال��دع��م ال���ذي تقدمه ال��دول��ة 
التركية من أجل األشقاء السوريني الذين 

يعانون ظروًفا صعبة للغاية.
وأكد املبعوث األمريكي للتحالف الدولي 
ض��د تنظيم »داع����ش« اإلره���اب���ي، بريت 
ماكغورك، أنهم سيواصلون البقاء بسوريا 
حلني تشكيل »ق��وات أمن داخلية«؛ لضمان 
اس��ت��م��رار احل��ف��اظ على امل��ك��اس��ب ال��ت��ي مت 

حتقيقها من التنظيم.


