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وفد سعودي يغادر إلى روسيا إلجراء مباحثات مع بوتين

زلزال يضرب جزيرة إندونيسية ويوقع عددًا من المصابين 

 

االتحاد األوروبي يوافق على تمويل نظام واي فاي 
مجاني لبلدات دول االتحاد

بغ��داد – وكالت : وافقت موؤ�ص�صات الحتاد الأوروبي على تخ�صي�ص 120 مليون 
ي��ورو لتقدمي نظ��ام ل�صلكي لالنرتن��ت )واي فاي( جمانا بحلول ع��ام 2020 اإىل 

ما ي�صل اإىل 8000 بلدة يف دول الحتاد يف مناطق ل ت�صملها تغطية النرتنت.
و�صيب��داأ متويل املب��ادرة من امليزانية احلالية لالحت��اد الأوروبي البالغة تريليون 

يورو والتي ت�صمل الفرتة من 2014 اإىل 2020.
و�صيتعني على البلدات اأن تقدم طلبات للح�صول على الأموال.

وق��ررت املوؤ�ص�ص��ات الث��الث، جمل���ص حكوم��ات الحت��اد الأوروب��ي والربمل��ان 
واملفو�صي��ة الأوروبي��ة، اأن الم��وال ملب��ادرة نظام واي فاي املج��اين �صتاأتي من 

مراجعة حمدودة مليزانية الحتاد لل�صنوات ال�صبع.
و�صيحت��اج احلل الو�ص��ط ال�صيا�صي الذي مت التو�صل اإليه الي��وم اإىل اأن يعقبة اتفاق 

تقني يف �صاأن كيفية ا�صتخدام موارد الحتاد الأوروبي لتمويل امل�رشوع اجلديد.
ول ميكن زيادة ميزانية الحتاد لكن ميكن اإجراء اإعادة تخ�صي�ص جزئية لالأموال.
وق��د تاأت��ي موارد جديدة اأي�صا م��ن غرامات على ال�رشكات اأو اإي��رادات اأخرى ملرة 

واحدة.

الريا���ص - متابعة: غادر ويل ويل العهد وزير الدفاع ال�صعودي، حممد بن �صلمان، 
ب��الده الي��وم الثالثاء متوجًه��ا اإىل رو�صيا يف زيارة يجري خالله��ا مباحثات مع 

الرئي�ص الرو�صي فالدميري بوتني.
وق��ال بيان �ص��ادر عن الدي��وان امللكي ال�صع��ودي ن�رشته وكالة الأنب��اء الر�صمية 
"وا�ص" اإن "الزيارة تاأتي ا�صتجابة للدعوة املقدمة من الرئي�ص الرو�صي، وبناًء على 

توجيه خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز".
واأ�ص��ار البي��ان اإىل اأن ويل ويل العهد "�صيلتقي خالل الزيارة بوتني وعدد من كبار 
امل�صوؤولني لبحث العالقات الثنائية وتعزيز اأوجه التعاون بني البلدين ال�صديقني، 

ومناق�صة الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك".
ويتوقع اأن تت�صدر الأزمة ال�صورية وامللف الإيراين والعالقات الثنائية وامل�صتجدات 

يف املنطقة اأجندة مباحثات اجلانبني، ح�صب مراقبني.
وتعد هذه الزيارة هي الثالثة لويل ويل العهد ال�صعودى اإىل رو�صيا خالل عامني، اإذ 
�صب��ق اأن زارها مرتني عام 2015 واأج��رى مباحثات مع بوتني، وذلك يف يونيو/

حزيران ب�صان بطر�صربغ، ويف اأكتوبر/ت�رشين الأول يف ب�صوت�صي.
كم��ا تع��د اأول زي��ارة مل�ص��وؤول �صع��ودي اإىل رو�صي��ا بع��د زي��ارة الرئي���ص الرئي�ص 

الأمريكي دونالد ترمب للريا�ص يف وقت �صابق من مايو/اأيار اجلاري.

جاكارت��ا - متابع��ة: �صقط 3 م�صابني اإثر زلزال بق��وة 6.8 درجات على مقيا�ص 
ريخرت، �رشب جزيرة �صولوي�صي الإندوني�صية.

وقال��ت وكال��ة اإدارة الك��وارث الإندوني�صية، عرب بي��ان، اإن "3 اأ�صخا���ص اأ�صيبوا 
بجروح )مل حتدد مدى خطورتها( يف مدينة بو�صو جراء الزلزال، ف�صاًل عن اأ�رشار 

حلقت ببع�ص منازل املنطقة".
وعل��ى اإثر الزلزال اأر�صل��ت ال�صلطات الإندوي�صية فرق بح��ث وانقاذ وم�صاعدات اإىل 

املنطقة املت�رشرة.
واأعق��ب الزل��زال 14 ه��زة ارتدادية بح�ص��ب هيئة الأر�ص��اد اجلوية وعل��م املناخ 
واجليوفيزي��اء الإندوني�صي��ة، الت��ي ا�صتبع��دت ح��دوث ت�صونام��ي )اأم��واج مد( يف 
املنطق��ة. بدورها قالت هيئة امل�صح اجليولوجي الأمريكي��ة اإن الزلزال وقع الليلة 
املا�صي��ة، ويق��ع مركزه على بعد 79 كل��م جنوب �رشقي باول��و عا�صمة مقاطعة 

�صولوي�صي، على عمق 9.1 كم حتت م�صتوى �صطح البحر.

اتهم��ت ال�صحاف��ة ال�صعودية ال�ص��ادرة �صباح الثالث��اء، اأمري قطر 
ال�صي��خ متيم ب��ن حمد بال�صع��ي لت�صكي��ل جبهة خليجي��ة تعار�ص 

�صيا�صات الريا�ص يف املنطقة.
ون���رشت �صحيفة عكاظ ال�صعودية مقال تطرقت فيه لزيارة المري 
القط��ري للكويت و زيارته املرتقبة لعمان مبينة ان هذه الزيارات 
تاأت��ي �صمن م�صاعي قطرية للوقوف بوجه الريا�ص خ�صو�صا بعد 

موؤمترها الأخري.
ووجه��ت ال�صحيف��ة كالمه��ا لقطر قائل��ة: اأن اأمري قط��ر يرغب من 
خ��الل الو�صاطة الكويتي��ة اأن يخرج من العزلة الت��ي فر�صها على 

نف�ص��ه، والتي اأي�ص��ا �صتفر�ص عليه يف املحي��ط اخلليجي والعربي 
والإ�صالمي.

واأك��دت ال�صحيف��ة اأن اأمري قطر �صيتوج��ه اإىل م�صقط قريبا، لإجراء 
حمادث��ات م��ع ال�صلط��ان قابو���ص يف اإط��ار دع��م م�رشوع��ه �ص��د 
ال�صعودي��ة  وتغطي��ة ف�صائح��ه الت��ي فاحت رائحته��ا يف املنطقة 
اخلليجي��ة والعربي��ة والإ�صالمية، واأ�صبحت تتخ��وف من مقاطعة 

خليجية عربية اإ�صالمية بح�صب ال�صحيفة.
ومل ت�صتبع��د ال�صحيف��ة انبثاق جبهة معار�ص��ة لل�صعودية برعاية 

ايرانية معتربة ان هذا المر �صيكون �صابقة خطرية.
وانتق��دت �صحف قطرية الدول التي تهاجم اأمري قطر، واأكد كتابها 
عل��ى اأن ال�صي��خ متيم مل ُي��دل بالت�رشيح��ات التي ُن�صب��ت اإليه يف 

اإ�ص��ارة اإىل اأن ال�صعودي��ة والإم��ارات تنتهج��ان اأ�صلوب��ا يعربع��ن 
ع�صبي��ة قبلي��ة.  وق��ال عب��د العزي��ز اخلاط��ر يف �صحيف��ة الوطن 
القطري��ة: "احلمل��ة الإعالمية التي ت�صنها �صح��ف اململكة العربية 
ال�صعودية والإمارات العربية املتحدة �صد قطر، يف اعتقادي، ت�صع 
املنطق��ة يف مرحلة ما قبل الدولة رغم انتماء هذه الدول للمجتمع 

ال�صيا�صي منذ اأكرث من 50 عاما اأو ما يقارب من القرن".
واأب��دى الكاتب اأ�صفه اإزاء "انحدار م�صت��وى التعامل، من ال�صيا�صي، 
اإىل م��ا ي�صبه الرت�ص��د والتج�ص�ص، وهو اأ�صلوب اأق��رب ما يكون اإىل 
اأ�صل��وب الع�صاب��ات، واإىل اأ�صل��وب قبلي ُيعرب ع��ن ع�صبية قبلية ل 

متت اإىل الدولة ب�صلة".
كما انتقدت ناهد القحطاين يف "الراية" القطرية بدورها، الو�صائل 

الإعالمي��ة الت��ي ت�رش على "اإ�صن��اد تلك الت�رشيح��ات اإىل الأمري" 
بح�صب تعبريها، م�صرية اإىل اأن "هناك من يدير هذه احلملة ل�رشب 

اللحمة اخلليجية".
و�صددت الكاتبة على اأنه لو كان الأمري "قد قالها، فاإنه لن ينكرها، 
لأن��ه لن يقول اإل ما هو موؤمن ب��ه، فال نذكر عرب التاريخ باأن قطر 
وحكامه��ا قد نق�صوا حديثا بدر منه��م، ول باأنهم قد نق�صوا عهدا، 

ول باأنهم قد غدروا باأحد غريبا كان اأم قريبا".
بدورها حذرت جريدة "ال�رشق" القطرية يف مقال ن�رشته اأم�ص من 
اإ�صع��ال نار الفتنة، قائلة: اإن "اأطراف يف املنطقة تعمل على اإذكاء 
نار الفنت واإ�صعال اخلالفات، مبا ل يخدم البيت اخلليجي املعروف 

بهدوئه ومتا�صكه ووحدة �صفه".

طالب رئي���ص الوزراء الكن��دي جا�صنت ترودو 
البابا فران�صي�ص بالعتذار ب�صبب دور الكني�صة 
الكاثوليكي��ة يف نظ��ام للمدار���ص �صه��د �صوء 
معاملة طالب من ال�صكان الأ�صليني يف كندا.
والتق��ى ت��رودو الباب��ا ي��وم الإثن��ني خ��الل 
قم��ة  يف  للم�صارك��ة  اإيطالي��ا  اإىل  زيارت��ه 

جمموعة ال�صبع.
وان�صئت املدار�ص الداخلية يف الثمانينات من 
الق��رن التا�صع ع�رش لتعليم اأطفال من ال�صكان 
الأ�صليني، ماأخوذين من عائالتهم، الندماج 

يف املجتمع الكندي احلديث.

وقد اأغلقت اآخر مدر�صة من هذا النوع يف عام 
.1996

وعق��ب اللق��اء، ق��ال ت��رودو "اأخربت��ه مبدى 
الأم��ر  الكندي��ون  يتج��اوز  اأن  يف  الأهمي��ة 
عل��ى اأ�صا���ص م�صاحل��ة حقيقية م��ع ال�صكان 
الأ�صليني، و�صلطت ال�ص��وء على الكيفية التي 
ميكن اأن ي�صاعد بها من خالل اإ�صدار اعتذار".
واأو�ص��ح رئي�ص الوزراء اأنه دعا البابا لإعالن 

العتذار من كندا.
وكان ح��وايل 150 األ��ف طف��ل م��ن ال�ص��كان 
الأ�صليني ق��د انتزعوا من عائالته��م واأر�صلوا 
لالإقام��ة يف مدار�ص داخلية تديرها الكني�صة، 
حي��ث منعوا م��ن ا�صتخدام لغته��م الأ�صلية اأو 

ممار�صة منط حياتهم وعاداتهم.
"احلقيق��ة وامل�صاحل��ة" يف  وطالب��ت جلن��ة 
كن��دا باعتذار البابا كجزء م��ن عملية ملداواة 

الناجني.
وبالرغم م��ن اأن الفاتيكان مل ي��رد على طلب 

ترودو اإل اأنه اأكد اأن املحادثات كانت ودية.
وكانت جلنة احلقيق��ة وامل�صاحلة قد و�صفت 

نظام املدار�ص هذا باأنه "اإبادة ثقافية".
وكان رئي���ص الوزراء الكن��دي ال�صابق �صتيفن 
هاربر ق��د وجه اعتذارا با�ص��م ال�صعب الكندي 
يف ع��ام 2008، بينم��ا ع��رب الباب��ا بنديكت 
يف ال�صن��ة التي تلت عن اأ�صف الكني�صة "ب�صبب 

�صلوك بع�ص اأع�صائها".

خا�ص��ت وح��دات من اجلي���ص العرب��ي ال�صوري 
مدعوم��ة بالط��ريان احلربي ا�صتب��اكات عنيفة 
مع تنظيم “داع�ص” الإرهابي يف حميط مدينة 
دي��ر الزور اأوقعت خاللها العدي��د من اإرهابييه 

بني قتيل وم�صاب.
واأف��اد مرا�صل �صانا يف دير ال��زور باأن وحدات 
م��ن اجلي�ص ق�صت عل��ى 11 اإرهابيا من تنظيم 
“داع�ص” يف �رشبات مكثفة على حماور حترك 
جمموع��ة اإرهابي��ة هاجمت النق��اط الع�صكرية 
يف حمي��ط معم��ل الغاز غرب الف��وج 137 عند 

املحور اجلنوبي ملدينة دير الزور.
اأن وح��دات م��ن اجلي���ص  اإىل  ولف��ت املرا�ص��ل 
الليل��ة  مدعوم��ة بالط��ريان احلرب��ي خا�ص��ت 
املا�صي��ة ا�صتب��اكات عنيف��ة م��ع جمموع��ات 
اإرهابي��ة م��ن التنظي��م التكف��ريي يف منطق��ة 
املقاب��ر وحميط البانوراما وحميط اللواء 137 
تخللته��ا رمايات مدفعية على نق��اط اإمدادهم 
وال�صي��خ  واحلميدي��ة  الر�صدي��ة  يف  ومقراته��م 

يا�صني.
وب��ني املرا�ص��ل اأن ال�صتباكات انته��ت باإيقاع 
ع��دد من الرهابي��ني قتل��ى وم�صابني وتدمري 
مق��رات واأ�صلح��ة وذخائ��ر وعت��اد حربي كان 

بحوزتهم.

التعامل السياسي واإلعالمي انحدر إلى العصبية.. الرياض تتهم الدوحة بالسعي لتشكيل جبهة خليجية معارضة لها

في برنامج تلفزيوني.. جيرمي كوربن وتيريزا ماي يواجهان أسئلة صعبة 

الجيش السوري يقضي رئيس وزراء كندا يطالب البابا باالعتذار عن اإلساءة لطالب من السكان األصليين
على 11 إرهابيًا من  

“داعش” جنوب دير الزور
اوتاوا - متابعة

دمشق - متابعة

الرياض - متابعة

برلين: الواليات المتحدة خسرت زعامة العالم
اعترب وزي��ر اخلارجية الأمل��اين زيغمار غابري��ل اأن الوليات 
املتح��دة ق��د خ���رشت زعام��ة الع��امل، م�ص��ددا عل��ى ���رشورة 

مواجهة �صيا�صة البيت الأبي�ص. 
ويف حدي��ث نقلت��ه Der Spiegel ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة 
الأملاين": الوليات املتحدة ف�صلت يف �صغل موقع الدولة الأهم 
يف جمتم��ع القيم الغربية، ول ب��د يف ظل ذلك من الوقوف يف 

وجه وا�صنطن.
واعت��رب اأن نهج النعزال الذي �صلكت��ه الوليات املتحدة �صار 
يوؤثر �صلبا يف الو�صع الدويل ككل، واأن ميزان القوى يف العامل 

قد اختل مع و�صول دونالد ترامب اإىل ال�صلطة.
و�صب��ق للم�صت�ص��ارة الأملاني��ة اأن اأك��دت يوم اأم���ص اأنه مل يعد 
بو�ص��ع اأوروبا العتماد على الآخرين، واأنه على بلدان الحتاد 

الأوروبي اأن تقرر م�صريها بنف�صها.
ويف تعلي��ق عل��ى الت�رشيح��ات غ��ري امل�صبوقة ال�ص��ادرة عن 
اأوفيت�ص��ريوف  م��ريكل ووزي��ر خارجيته��ا، اعت��رب دمي��رتي 
بيل�صكي اخلبري يف ال�صوؤون ال�صيا�صية اأن "موقف برلني اجلديد 
ج��اء نتيجة لل�صبابية التي حتي��ط بال�صيا�صية الأمريكية التي 

مل يعد ميكن التكهن بها".
واأ�ص��اف: "لقد ق�ص��ى ترامب منذ تن�صيبه حيزا ل باأ�ص به من 
الوق��ت فيما مل تتخذ الإدارة الأمريكي��ة اجلديدة حتى الآن اأي 
قرار ي�صع النقاط على ح��روف ال�صيا�صة اخلارجية لوا�صنطن، 
حي��ث ت�صتم��ر املواجه��ات مع��ه يف حماول��ة م��ن الأقط��اب 
املناه�ص��ة له يف وا�صنطن لإرغامه على انتهاج م�صار الإدارة 

الأمريكية ال�صابقة".
وتابع: "ترامب م�صتمر يف املواجهة ول يريد ال�صت�صالم، الأمر 
الذي يعني اأن ت�رشيح��ات مريكل ووزير خارجيتها لي�صت اإل 
حماول��ة حلف��ز وا�صنط��ن عل��ى تبني موق��ف وا�صح ب�ص��كل اأو 
باآخ��ر جتاه �رشكائها". وذّكر  اأوفيت�ص��ريوف بيل�صكي بتوقيت 
ت�رشيح مريكل ع�صية النتخابات املنتظرة يف اأملانيا، وختم 
بالق��ول: "من م�صلحته��ا اإظهار زعامتها لأوروب��ا، والإ�صارة 
�صمن��ا بذل��ك اإىل اأن الوليات املتحدة مل تع��د ال�صديق الويف 
واملخل���ص لالأوروبي��ني، الأمر الذي يعن��ي اأن اأملانيا وحدها 

القادرة يف ظل الو�صع اجلديد على الزعامة".

برلين -  وكاالت

واجه كل من ترييزا ماي، 
رئي�سة وزراء بريطانيا وزعيمة 

حزب املحافظني، وجريمي 
كوربن زعيم حزب العمال 

املعار�ض، اأ�سئلة عن خروج 
بريطانيا من الحتاد الأوروبي، 

وال�سيا�سة اخلارجية من 
م�ساهدين يف ا�ستوديو يف 

برنامج خا�ض عن النتخابات 
العامة.

و�صئل كوربن عن وجه��ة نظره يف الق�صف بطائرات 
بال طي��ار، وخطط زي��ادة ال�رشائ��ب، وم�صاركته يف 

املا�صي يف حفل يف اأيرلندا ال�صمالية.
ودافع��ت ماي ع��ن اإ�صالحاته��ا اخلا�ص��ة بالرعاية 
الجتماعي��ة، و�صئل��ت غري م��رة اإن كان��ت قد غريت 

راأيها بالن�صبة للخروج من الحتاد الأوروبي.
ومل يظه��ر زعيم��ا ح��زب املحافظني والعم��ال معا، 
ب�صبب رف�ص م��اي امل�صاركة يف مناظرة تكون فيها 

وجها لوجه مع كوربن.
اإن��ه و�ص��ف م��وت اأ�صام��ة ب��ن لدن  ق��ال كورب��ن 
علي��ه  القب���ص  يري��د  كان  لأن��ه  "ماأ�ص��اة"  باأن��ه 

وحماكمتهجريمي كوربن، زعيم حزب العمال
واختار كوربن اأن يبداأ به الربنامج الذي بثته حمطتا 

�صكاي نيوز وت�صانل فور، بعد اإجراء قرعة.
وهاج��م اأح��د اأ�صحاب الأعم��ال ال�صغرية م��ا �صماه 
ب�"�صيا�ص��ات كوربن الق�صرية النظ��ر" التي تدعو اإىل 
زي��ادة ال�رشائ��ب عل��ى ال���رشكات، وفر���ص �رشيبة 

القيمة امل�صافة على ر�صوم املدار�ص اخلا�صة.
ورد زعي��م ح��زب العم��ال ب��اأن "ه��ذا البل��د منق�ص��م 
اإن  الرج��ل  و�ص��األ  والفق��راء"،  الأغني��اء  ب��ني  ج��دا 
كان "يف�ص��ل" ب��دل م��ن ذل��ك اأن يذه��ب اأطفاله اإىل 
املدار�ص وهم جوعى، واأن يتلقوا تعليمهم يف ف�صول 

"مزدحمة".
و�صئل كورب��ن عن م�صاركته يف املا�صي يف احتفال 
لإحياء ذكرى اأع�ص��اء يف منظمة اجلي�ص اجلمهوري 

الأيرلندي
وق��ال كوربن اإن��ه كان ي�صعى اإىل اإج��راء "حوار" يف 

ال�صبعينيات والثمانيني��ات. ومل ي�صتطع امل�صاهدون 
جرجرة كوربن اإىل الإف�صاح عن راأيه ب�صاأن ا�صتخدام 
الطائ��رات بال طي��ار يف ق�صف اإرهاب��ي يف اخلارج 

يعتزم تدبري هجوم على بريطانيا. 
وق��ال "ل ب��د م��ن معرف��ة الظ��روف اأول. ل ميك��ن 

الإجابة عن �صوؤال افرتا�صي بدون دليل".
و�صئل كورب��ن �صوؤال وراء الآخر عن خروج بريطانيا 

من الحتاد الأوروبي، وفر�ص احلد على الهجرة.
لي���ص هناك اإج��راء واح��د" لتغيري ع��دد املهاجرين، 

اإذ اإن الأم��ر "عم��ل مطرد"ترييزا م��اي، زعيمة حزب 
املحافظ��ني ورف�ص زعيم ح��زب العمال فكرة و�صع 
عدد حم��دد للمهاجري��ن، واأ�صاف اأن حزب��ه �صيعمل 

على منع الأجور املتدنية.
ث��م قال لأن�صار البقاء يف الحتاد الأوروبي اإن على 

حزب العمال "قبول الواقع الذي فر�صه ال�صتفتاء".
ووجه جريم��ي باك�صمان، مذيع الربنامج، �صوؤال اإىل 
كورب��ن - املع��روف باجتاه��ه اجلمه��وري - ب�صاأن 
ع��دم وجود اأي ذكر يف برنام��ج العمال لالنتخابات 

)مانيفي�صتو( عن اإلغاء امللكية.
فق��ال ل��ه "اإلغ��اء امللكي��ة غ��ري موج��ود لأنن��ا ل��ن 
نفعل��ه"، م�صيف��ا اأن��ه اأتيح��ت ل��ه فر�ص��ة "درد�ص��ة 
لطيف��ة م��ع امللكة". داف��ع كوربن ع��ن و�صف حركة 
حما���ص ب�"اأ�صدق��اء" قائ��ال اإن ذل��ك ورد يف لق��اء 
كان يروج فيه للحاج��ة اإىل حل الدولتني يف ال�رشق 

الأو�صطجريمي كوربن، زعيم حزب العمال
وقال كورب��ن اإنه و�صف موت اأ�صام��ة بن لدن باأنه 

"ماأ�صاة" لأنه كان يريد القب�ص عليه وحماكمته.

ودافع عن ا�صتخدامه لو�صف "اأ�صدقاء" عند احلديث 
ع��ن حرك��ة حما�ص، قائال اإن ذل��ك ورد يف لقاء كان 
ي��روج في��ه للحاج��ة اإىل ح��ل الدولت��ني يف ال���رشق 

الأو�صط
لبد من الإ�سالح 

وعندم��ا �صئل��ت تريي��زا ماي ع��ن اإ�صالح��ات حزب 
املحافظ��ني للطريق��ة التي ميول بها نظ��ام الرعاية 
الجتماعية، قالت اإنه��ا �صوف ت�صتمع اإىل املنظمات 
اخلريية والناخب��ني يف هذا ال�صاأن، م�صيفة اأن نظام 

الرعاية الجتماعية بال اإ�صالح �صينهار.
وقال��ت م��اي اإن الإنف��اق على الرعاي��ة ال�صحية يف 
بريطاني��ا زاد، لأنه��ا تريد خدم��ات �صحية "بدرجة 
ممت��ازة". لكن "ل ب��د من وجود اقت�ص��اد قوي لدفع 

تلك النفقات".
و�صاأله��ا باك�صمان غري مرة اإن كانت قد غريت راأيها 
ب�صاأن خروج بريطانيا م��ن الحتاد الأوروبي، لأنها 

�صاركت يف حملة البقاء يف الحتاد قبل ال�صتفتاء.
اإنن��ي اأتبنى وجهة النظ��ر التي ترى اأنه ميكننا اإجراء 
اخلروج من الحتاد بنجاحترييزا ماي، زعيمة حزب 
املحافظ��ني وردت م��اي "اإنن��ي اأتبنى وجه��ة النظر 
الت��ي ت��رى اأن��ه ميكنن��ا اإج��راء اخلروج م��ن الحتاد 
بنج��اح". وقال��ت اإن ال�صتفت��اء و�ص��ع ح��دا فا�صال 
للجدل، واإنها اأقبلت على قرار اإجراء النتخابات لأن 

الأحزاب املناف�صة "ت�صعى اإىل اإحباط العملية".
ودافعت زعيمة حزب املحافظني، التي تولت من قبل 
وزارة الداخلي��ة، عن عدم حتقي��ق هدف احلكومة يف 

احلد من املهاجرين اإىل اأقل من 100.000.
وقال��ت "لي���ص هن��اك اإج��راء واح��د" لتغي��ري ع��دد 

املهاجرين، اإذ اإن الأمر "عمل مطرد".

لندن - متابعة


