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بوتين وأردوغان يتفقان على تفعيل 
الجهود من أجل االستقرار في إدلب

كوريا الشمالية تسعى لمنع بحث ملف 
حقوق اإلنسان في مجلس األمن

أردوغان يتحدث عن حرب كبيرة إلعادة رسم المنطقة

مو�سكو - اجلورنال: اأعلن املكتب ال�سحفي للكرملني، يف بيان له، اأن الرئي�س الرو�سي، 
فالدمي��ر بوت��ني، بحث مع نظ��ره الرتكي، رجب طي��ب اأردوغان، يف ات�س��ال هاتفي، 
الأو�س��اع يف �سوري��ا واأن الرئي�س��ني اتفق��ا عل��ى حتفيز اجله��ود من اأج��ل التو�سل اإىل 
ال�ستق��رار يف اإدل��ب ال�سوري��ة.  وجاء يف بي��ان الكرملني: "ا�ستم��رت مناق�سة الأو�ساع 
يف اجلمهوري��ة العربي��ة ال�سوري��ة. ومت التف��اق على حتفي��ز اجلهود امل�سرتك��ة لتنفيذ 
مذكرة ا�ستقرار الأو�ساع يف اإدلب، ومت التاأكيد على اأهمية عمل الدول ال�سامنة لعملية 
اأ�ستان��ا للدفع باحل��وار ال�سوري — ال�سوري". كما اأعلن الكرمل��ني اأن الرئي�س الرو�سي، 
ونظ��ره الرتك��ي، بحثا ح��ادث م�سي��ق كرت�س وج��اء يف البيان: "يف �سي��اق احلادث 
اخلط��ر ال��ذي اأثارته �سلطات كيي��ف يف منطقة م�سيق يف كرت�س، ج��رى تبادل الآراء 
حول م�سائل ال�ستقرار والأمن يف منطقة كرت�س". اجلدير بالذكر، اأن ال�سفن الأوكرانية 
"بريديان�س��ك" و"نيكوب��ول" و"ي��اين كاب��و" كانت قد خالفت املادت��ني 19 و21 من 
اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار وانتهكت احلدود الرو�سية فجر الأحد املا�سي 25 
نوفمرب/ت�رشي��ن الثاين، ودخلت املياه الرو�سية املغلقة وقامت مبناورات خطرة ب�سع 

�ساعات ومل ت�ستجب ملطالب الزوارق وال�سفن الرو�سية.

نيوي��ورك - اجلورن��ال: ح�ست كوري��ا ال�سمالية اأع�ساء جمل�س الأم��ن الدويل على منع 
م�سع��ى اأمريكي لعقد اجتم��اع ملناق�سة �سجل بيونغ يانغ يف حقوق الإن�سان، موؤكدة اأن 

هذه اخلطوة �ستلحق �رشرا بالتطورات ال�سلمية الأخرة.
وعرب �سفر كوريا ال�سمالية، كيم �سونغ، عن "بالغ الده�سة والأ�سف"، لأن املجل�س ميكن 
اأن "ي�سب��ح عك���س التيار" بعقد الجتم��اع املقرر مبدئيا يف 10 دي�سم��رب القادم، وفقا 

لر�سالة قدمت اإىل املجل�س.
وكت��ب �سفر كوريا ال�سمالية اأن الجتم��اع من �ساأنه اأن "يثر مواجهة بدل من ت�سجيع 

وتعزيز التطورات الإيجابية احلالية".
واتهم الوليات املتحدة ب� "التواطوؤ لدعوة" مفو�سة حقوق الإن�سان لدى الأمم املتحدة، 
مي�سيل با�سليه، ملخاطبة املجل�س ب�ساأن انتهاكات حقوق الإن�سان يف كوريا ال�سمالية.
ويف ح��ال عقد اجتماع جمل�س الأمن �ستك��ون خام�س مرة يعقد فيها املجل�س اجتماعه 
ال�سن��وي ملناق�سة انتهاكات حق��وق الن�سان يف كوريا ال�سمالية بو�سفها تهديدا لالأمن 

وال�سالم الدوليني.

انق��رة - اجلورنال: حتدث الرئي�س الرتك��ي، رجب طيب اأردوغان، عن "ماليني 
اجلائعني وامل�رشدين" يف اليمن.

وق��ال الرئي���س اأردوغ��ان: "ل داع��ي للبح��ث عمن يتحم��ل م�سوؤولي��ة ماليني 
اجلائع��ني وامل�رشدين يف اليمن، لأننا نحن امل�سلمني اأو ما يعرف بامل�سلمني، 

امل�سوؤولون"، ح�سب وكالة اأنباء الأنا�سول.
واأ�س��اف اأردوغ��ان اأن��ه "يجري حاليا اإع��ادة ر�سم املنطقة ع��رب حرب كبرة، 
�سبب��ت الأزم��ات والتوت��رات يف املنطق��ة، بدءا م��ن �سوريا اإىل اليم��ن والعراق 

وفل�سطني، واأ�سالت الدموع والدماء".
وتاب��ع الرئي���س الرتك��ي اأمام الجتماع الراب��ع والثالثني لل��دول الأع�ساء يف 
الكوم�سي��ك" وهي جلنة تابع��ة ملنظمة التعاون الإ�سالمي اأن��ه "علينا األ نقيم 
ح��دودا وجدران جدي��دة فيما بيننا داخ��ل هذه املنطقة الت��ي ر�سمت حدودها 

بالدماء"
ل�"ق�س��د"  التاب��ع  ال�سنادي��د"  ف�سيل"جي���س  اأعل��ن 
يف احل�سك��ة �سم��ال �رشق �سوري��ا عن تاأيي��ده للحوار 
بني"جمل�س �سوري��ا الدميقراطي" واحلكومة ال�سورية، 
يف وق��ت ت�سهد فيه بع�س الأحزاب الكردية ان�سقاقات 
يف �سفوفه��ا ونقل��ت �سحيفة "الوط��ن" ال�سورية عن 
م�س��ادر معار�سة ت�رشيح رئي���س "جي�س ال�سناديد" 
املدع��و بن��در حميد ده��ام اله��ادي ب�"اأنه��م يوؤيدون 
م�ساعي، جمل���س �سوريا الدميقراطي)م�سد( للحوار مع 
النظام ال�سوري يف دم�س��ق". ويعترب "ال�سناديد" اأحد 
الف�سائ��ل املكونة لق��وات �سوري��ا الدميقراطية )ق�سد( 
التي تعترب اجلناح امل�سلح ل�"م�سد". واأ�ساف الهادي: 
اأن "قواته��م تدع��م احلوار مع اأي ط��رف �سوري بهدف 
حتقي��ق الأم��ان يف املنطق��ة، وهم مع احل��ل ال�سوري 
الداخل��ي مب�سارك��ة جمي��ع الأط��راف املوج��ودة على 
الأر���س". وعل��ى الرغ��م م��ن اإع��الن الف�سي��ل تاأييده 
للح��وار، اإل اأن اله��ادي لف��ت اإىل اأن الف�سي��ل ب�س��دد 
ت�سكي��ل جمموعت��ني م�سلحت��ني بتع��داد 250 م�سلحا 
ل��كل جمموع��ة، بدعم م��ن "ق�س��د" والتحال��ف الدويل 
بقيادة الوليات املتحدة، �ستوكل اإليها مهام دفاعية 

يف حال تعر�ست املنطقة لأي هجوم من اأي طرف.

وقال��ت "بلومبرغ"، يف تقرير له��ا: اإن "امل�ستثمرين 
ال�سعودي��ني فقدوا- على ما يب��دو- ثقتهم ببقاء بن 
�سلم��ان م��دة طويلة قبل مقت��ل خا�سقج��ي، وحتديداً 
خ��الل فرتة حمل��ة العتق��الت �سد العائل��ة املالكة 
والأثرياء يف اإطار ما عرف��ت بحملة مكافحة الف�ساد 

يف نوفمرب من العام املا�سي".
وتو�سل��ت ال�سبك��ة الأمريكية، بع��د مقابالت مع 10 
نقل��وا  ال�سعودي��ني  امل�ستثمري��ن  اأن  اإىل  خمت�س��ني، 
اأموالهم للخارج، ومن مل ينجح بذلك اأوقف تعامالته 
النقدي��ة ب��دًل م��ن �سخ املزيد م��ن الأم��وال، وهو ما 

يعني تدهور اقت�ساد اململكة.
وراأت "بلومب��رغ" اأن ب��ن �سلمان ق��د جنا من عملية 
مقت��ل خا�سقج��ي، ولكن النخب��ة املحلي��ة ال�سعودية 
فقدت الثقة به ب�سكل قد يوؤدي اإىل تدمر اإ�سالحاته، 
الت��ي كانت تق��وم بالأ�سا�س على بن��اء قطاع خا�س 
ق��ادر على امل�ساهمة يف تعزي��ز اإيرادات الدولة بعيداً 

عن النفط.
وبين��ت اأن التدهور الأ�سواأ يف القت�ساد ال�سعودي هو 
رف���س امل�ستثمري��ن الأجانب الدخ��ول يف امل�ساريع 
ب��ني  التوت��ر  �سلم��ان، وو�س��ول  ب��ن  اأطلقه��ا  الت��ي 
الراأ�سمالي��ني املحليني والأجان��ب اإىل م�ستويات غر 

م�سبوقة.
هاين �س��ربا، موؤ�س�س �رشك��ة "الف" ال�ست�سارية يف 
نيويورك، ك�سف اأن "اعتقالت الريتز كارلتون كانت 
تطوراً مف�سليًا، على ال�سعيد القت�سادي وال�سيا�سي، 
وه��ي بل��ورة عملي��ة  بين��ت التوجه��ات يف املرحلة 

املقبلة".
وخاطبت �سبكة "بلومبرغ" البنك املركزي ال�سعودي 

للح�س��ول على رد حول م��ا تو�سلت اإليه حول خروج 
امل�ستثمري��ن ونقل اأموالهم، وكان ال��رد اأن ال�سعودية 

ت�سع قيوداً على نقل الأموال اإىل اخلارج.
واأو�سح��ت ال�سبك��ة اأن احلري��ة الت��ي ح�س��ل عليه��ا 
الأثري��اء ال�سعودي��ون بعد اأن اأفرج عنه��م بن �سلمان 
منقو�س��ة، اإذ ل ي�سم��ح له��م مبغ��ادرة اململك��ة، كما 
ح�س��ل مع امللياردي��ر الوليد بن ط��الل، الذي تنازل 

عن جزء كبر من ثروته مقابل خروجه من ال�سجن.
وبين��ت اأن عملي��ة "الريت��ز كارلت��ون" دفع��ت بع�س 
ال�سعوديني اإىل اإح�ساء اأموالهم والتعامل مع �رشكات 
خفية لي�س له��ا عالقة بال�سلط��ات، اإ�سافة اإىل �سعي 
اآخري��ن اإىل تهري��ب اأمواله��م اإىل �سوي���رشا واأماك��ن 
اآمن��ة، وال�ستثم��ار يف ال�سنادي��ق العقارية والأ�سهم 

اخلا�سة.
وقال رجل اأعم��ال �سعودي ل�"بلومب��رغ": "�سيكون 

من الغباء عدم و�سع خطط طوارئ".
الأ�سخا���س  اأح��د  ع��ن  الأمريكي��ة  ال�سبك��ة  ونقل��ت 
امل�سارك��ني يف تنظي��م �سفق��ات دولي��ة لل�سعودي��ة، 
اأن العم��الء بات��وا يتهرب��ون من عق��د �سفقات كربى 

ولفتة للنظر.
وق��ال �ستيف��ن هرت��وغ، املتخ�س���س يف ال�س��وؤون 
اخلليجي��ة بكلي��ة لن��دن لالقت�س��اد: "اإن امل��ال كان 
يغادر ال�سعودية حتى قب��ل اعتقالت الريتز، ويرجع 
�سبب ذلك اإىل تباطوؤ القت�ساد حيث فر�ست ال�سلطات 

قوانني تق�سف رداً على انخفا�س اأ�سعار النفط".
وبح�س��ب تقدي��رات بن��ك "ج��ي ب��ي مورغ��ان" ف��اإن 
اإجم��ايل التدفقات املالية خ��ارج ال�سعودية �سرتفع 
بن�سب��ة %13 هذا العام، لي�سل اإىل 90 مليار دولر، 
اأي نح��و %10 من الن��اجت املحلي، مقارن��ة بالعام 

.2017

طالب��ت الولي��ات املتح��دة بتعلي��ق الت�سوي��ت عل��ى 
م���رشوع الق��رار الربيطاين الداع��ي اإىل اإزال��ة العراقيل 
الت��ي تعي��ق وق��ف اإط��الق الن��ار وو�س��ول امل�ساعدات 
الإن�ساني��ة اإىل مدينة احلديدة اليمني��ة، اإىل حني اإجراء 

حمادثات ال�سالم يف ال�سويد.
وح�س��ب معلومات ح�سل��ت عليها وكال��ة "الأنا�سول" 
من م�سادر دبلوما�سية ب��الأمم املتحدة، فاإّن وا�سنطن 
طلب��ت من جمل�س الأمن تاأجيل الت�سويت على م�رشوع 
الق��رار الربيط��اين اإىل ح��ني اإج��راء حمادث��ات ال�سالم 

بني الأط��راف اليمنية يف ال�سوي��د. واأو�سحت امل�سادر 
الدبلوما�سي��ة اأّن اجلان��ب الأمريك��ي �س��دد عل��ى اأهمية 
الط��الع على نتائج حمادثات ال�س��الم، قبل الت�سويت 
عل��ى م���رشوع القرار الربيط��اين. من جان��ب اآخر قالت 
م�س��ادر دبلوما�سي��ة، للوكال��ة، اإن ال�سعودي��ة حت�س��د 
طاقته��ا داخ��ل اأروقة جمل���س الأمن لعرقل��ة امل�رشوع 
الربيط��اين. وال�سب��ت املا�س��ي، غادر املبع��وث الأممي 
مارت��ن غريفي��ث �سنعاء بعد زي��ارة ا�ستم��رت 4 اأيام، 
التق��ى فيه��ا زعي��م ملي�سي��ات احلوثي��ني، عب��د املل��ك 
احلوث��ي، وزار مدينة احلديدة وميناءه��ا ال�سرتاتيجي 
غرب��ي البالد. وق��ال غريفي��ث، يف بيان عق��ب زيارته 

مين��اء احلدي��دة، اإن��ه مت التف��اق عل��ى انخ��راط الأمم 
املتح��دة ب�س��كل عاج��ل يف مفاو�س��ات تف�سيلي��ة مع 
الأط��راف اليمني��ة، للقي��ام ب��دور رئي�س��ي يف مين��اء 
احلدي��دة. وقب��ل اأكرث م��ن اأ�سب��وع، اأكد غريفي��ث، اأمام 
جمل���س الأمن، اأنه يعمل بجد لو�س��ع اللم�سات الأخرة 
عل��ى الرتتيب��ات اللوج�ستي��ة ل�ستئن��اف امل�س��اورات 
ال�سيا�سي��ة كما هو خمطط له��ا. وتعهد غريفيث بالتزام 
الأمم املتح��دة بعقد جولة م�ساورات بني اأطراف النزاع 
الرئي�سية يف ال�سويد، اأواخر العام اجلاري، داعيًا جميع 
الأط��راف اإىل ال�ستم��رار يف ممار�س��ة �سب��ط النف���س 

لإيجاد مناخ موات لعقدها.

واشنطن تطلب تأجيل التصويت على مشروع قرار بريطاني حول اليمن

الرئيس األوكراني: نحن على أعتاب "حرب شاملة" مع روسيا

تقرير اميركي: المال يغادر السعودية وبن سلمان لن يبقى بمنصبه استمع 

انشقاقات كردية في 
ظل تأييد مكونات من 
"قسد" لمحاورة دمشق

واشنطن - الجورنال

واشنطن - الجورنال

دمشق - الجورنال

اأعل��ن الرئي�س الأوكراين، بيرتو بورو�سينكو، اأن اأوكرانيا 
تق��ع حتت خطر “حرب �ساملة” م��ع رو�سيا، بعد حادث 

م�سيق كرت�س.
ونق��ل املكتب ال�سحفي للرئا�سة ع��ن الرئي�س الأوكراين 
قول��ه خالل مقابلة مع التلفزيون الأوكراين: “ل اأريد اأن 
يعتق��د اأحد اأن ه��ذه األعاب. البلد عر�س��ة لتهديد “حرب 

�ساملة” مع رو�سيا الحتادية”.
يذك��ر اأن الزعي��م الأوك��راين اأظه��ر بيان��ات ال�ستطالع 
و�س��ور الأقم��ار ال�سناعي��ة اإىل القن��وات التلفزيوني��ة. 
القاع��دة  تك�س��ف  ال�س��ور  ف��اإن  لبورو�سينك��و،  ووفق��ا 
الع�سكري��ة الرو�سية التي تقع على بعد 18 كيلومرتا من 
احل��دود الأوكراني��ة، واأن ال�س��ور مت التقاطه��ا يوم 17 

و14 اأيلول/�سبتمرب.
واأ�س��اف بورو�سينكو: “وكما ت��رون، فقد ت�ساعف عدد 
الدبابات يف القواعد املوجودة على طول حدودنا ثالث 
مرات. ملاذا مت نقله��م اإىل هناك؟ وقد زاد عدد الوحدات 

التي اأعيد ن�رشها على طول حدودنا ب�سكل كبر”.
واأ�سار الزعيم الأوكراين اأي�سا اإىل اأنه بعد حادثة م�سيق 
كرت�س، “هذه الدبابات مل يتم �سحبها بعد، وكان علينا 
تزوي��د القوات امل�سلح��ة الأوكرانية باملقاومة يف حالة 

حدوث غزو بري وا�سع النطاق”.
واأي��د جمل���س الأمن القوم��ي والدفاع الأوك��راين اقرتاح 
الرئي���س بي��رتو بورو�سينك��و، فر���س نظ��ام الأح��كام 

العرفية يف البالد بعد حادث م�سيق كرت�س.
ياأت��ي هذا عق��ب احتجاز ق��وات خفر ال�سواح��ل التابعة 
جله��از الأم��ن الرو�سي، ث��الث �سفن ع�سكري��ة اأوكرانية، 
وهي قارب��ا “برديان�سك” و”نيكوبول” و�سفينة القطر 
“ي��اين كاب��و”، يف منطقة م�سيق كرت���س، يوم الأحد 

املا�سي.
واأكد الأمن الرو�س��ي اأن ال�سفن الأوكرانية الثالث دخلت 
املي��اه الإقليمي��ة الرو�سية قبال��ة �سواحل �سب��ه جزيرة 
الق��رم، حيث ب��داأت مناورة خطرة بدًل م��ن ال�ستجابة 
ملطالب اجلانب الرو�س��ي بالتوقف عن احلركة. وبعدما 
“ا�ستنفدت القوات الرو�سية جميع التدابر الالزمة ملنع 
انته��اك الت�رشيعات والقوانني الرو�سي��ة من قبل ال�سفن 
الأوكراني��ة يف املنطقة القت�سادي��ة الرو�سية اخلال�سة 

واجلرف القاري الرو�سي، مت احتجاز تلك ال�سفن.

الجورنال - متابعة

أكدت شبكة "بلومبيرغ" 

األمريكية أن مقتل 

الصحفي السعودي جمال 

خاشقجي داخل قنصلية 

بالده في إسطنبول 

التركية، وما تبعه من حالة 

سخط سياسي دولي، دفع 

بالمستثمرين السعوديين 

إلى نقل أموالهم خارج 

المملكة، وإيقاف 

االستثمار داخليًا.

 مع اقتراب موعد مفاوضات الجولة الرابعة.. مساعي دولية النهاء ازمة اليمن

الرابعة،  املفاو�سات  جولة  ف��اإن  �سابقاتها  ف�سل  من  الرغم  على 
دي�سمرب  يف  وامل��ق��ررة  اليمن،  يف  املتحدة  الأمم  ترعاها  ال��ت��ي 
الفقر. البلد  هذا  يف  الأزمة  طريف  بني  وا�سعًا  ترّقبًا  حازت   املقبل، 
دول���ي���ًا،  ودع���م���ًا  ك��ب��رة  اأه��م��ي��ة  تكت�سب  ال��ت��ي  اجل���ول���ة  ه���ذه 
وت�سعى  غريفيث،  م��ارت��ن  اليمن  اإىل  الأمم���ي  املبعوث  يقودها 
�سنوات  اأرب����ع  ن��ح��و  ب��ع��د  ال��ي��م��ن،  يف  �سلمي  ح��ل  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
بالعامل. الأ����س���واأ  ه��ي  اإن�سانية  اأزم���ة  خّلفت  ال��ت��ي  احل���رب   م��ن 
يف  الإم���ارات���ي  ال�����س��ع��ودي  التحالف  ف�سل  احل���رب  ه��ذه  وخ���الل 

بالبداية،  لتدّخله  اليمنيني  غالبية  م�ساندة  رغم  اأه��داف��ه،  حتقيق 
ل��ك��ن ان��ح��راف��ه ومم��ار���س��ات��ه، وخ�����س��و���س��ًا م��ن دول���ة الإم����ارات 
���س��ده. م��ت�����س��اع��داً  �سعبيًا  �سخطًا  اأوج����دت  ال��ي��م��ن،  ج��ن��وب   يف 
وق��وات  ال�رشعية  احلكومة  قبل  م��ن  اجل��ول��ة  ه��ذه  على  امل��واف��ق��ة 
انعقادها  تعرث  اإذ  ع�سر؛  خما�س  بعد  جاءت  احلوثيني  اهلل  ان�سار 
�سوي�رشا،  اإىل  ال�سفر  احلوثيني  رف�س  ب�سبب  املا�سي،  �سبتمرب  يف 
برف�س  ذل��ك  معّللني  ال��ن��زاع،  اأط���راف  �ست�ست�سيف  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
تقّلهم. ت��وف��ر ط��ائ��رة خ��ا���س��ة  ال�����س��ع��ودي��ة والإم������ارات   حت��ال��ف 
احل��دي��دة  مدينة  �سهدتها  عنيفة  م��ع��ارك  بعد  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  كما 
الأي��ام  خالل  كيلومرتاً(،   226 نحو  �سنعاء  العا�سمة  عن  )تبعد 

الدولية. ال�سغوط  بعد  ن�سبيًا  ه���دوءاً  �سّجلت  وال��ت��ي   املا�سية، 
ال�سيخ،  ول���د  اإ���س��م��اع��ي��ل  ال�����س��اب��ق،  الأمم����ي  امل��ب��ع��وث  واأ������رشف 
 ،)2015 )ي��ون��ي��و  جنيف  يف  الأوىل  ���س��اب��ق��ة؛  ج���ولت   3 ع��ل��ى 
والثالثة   ،)2015 )دي�����س��م��رب  ال�سوي�رشية  ب���ال  يف  وال��ث��ان��ي��ة 
جميعها. ف�سلت  اأنها  اإل   ،)2016 اأغ�سط�س   - )اأب��ري��ل   بالكويت 

وت�سعى احلكومة املعرتف بها دوليًا واملدعومة من حتالف ال�سعودية 
اإىل حل �سيا�سي على اأ�سا�س مرجعيات ثالث؛ هي املبادرة اخلليجية 
واآليتها التنفيذية )2012(، وخمرجات احلوار الوطني )2013(، وقرار 
 جمل�س الأمن الدويل رقم 2216 )2015(، وهو ما يرف�سه احلوثيون.

اإىل  اجلولة  هذه  خالل  يهدف  غريفيث  فاإن  اإعالمية  مل�سادر  وفقًا   

ميناء  وت�سليم  والأ���رشى،  املعتقلني  جلميع  �سامل  �رشاح  "اإطالق 
�سوارع  من  احلوثيني  م�سلحي  و�سحب  املتحدة،  ل��الأمم  احل��دي��دة 
."2014 يف  قائمًا  كان  الذي  املحلي،  للمجل�س  وت�سليمها   املدينة، 
اإطالق ال�سواريخ البالي�سيتة  "وقف  اإىل  اإىل ذلك فاإنه ي�سعى  اإ�سافة 
عدن  يف  املركزي  البنك  وتوحيد  ال�سعودية،  واملدن  الأرا�سي  على 
والأ�سلحة  امل��دن  ا�ستالم  تتوىل  ع�سكرية  جلنة  وت�سكيل  و�سنعاء، 
وطنية". وح���دة  حكومة  ُت�سّكل  ذل��ك  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن   الثقيلة، 
اليمن  يف  لل�سالم  الراعية  الع�رش  وال���دول  املتحدة  الأمم  وتتوىل 
التي  النتقالية  والفرتة  التفاقات  تنفيذ  على  الإ���رشاف  م�سوؤولية 
امل��رة. ه��ذه  حل  اإىل  ل  التو�سّ ح��ال  يف  احلكومة،  ت�سكيل   �ستعقب 
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