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 ترامب يهدد يإغالق الحدود مع المكسيك

  بروكسل تشهد توقيع اتفاق تاريخي حول “بريكست«  

 مجلس الشيوخ االميركي يدرس فرض عقوبات على السعودية 

 اجلورنلل�ل - مت�بعللة : هدد الرئي�للس الأمريكي دون�لد ترامب ب�إغللالق حدود بالده مع 
املك�صيللك، اإذا ملل� تدهور الو�صع عنللد املع�بر مع و�صول اآلف ط�لبللي اللجوء والهجرة 
مللن اأمريك� الو�صطى.  وكتللب ترامب على “تويرت”: “اإذا م� تطلب الأمر، �صنغلق حدودن� 
اجلنوبيللة. ول توجد طريقللة اأخرى، لأن الولي�ت املتحدة لن يكللون بو�صعه� بعد عقود 
مللن انته�ك�ت قوانللن الهجرة حتمل هذا الو�صللع املكلف واخلطر”. واأ�صلل�ر ترامب اإىل 
اأن الأ�صللخ��س املوؤهلن للح�صللول على و�صللع لجئ “هم فقط امل�صللموح لهم بدخول 
البالد”.  وك�نت �صللحيفة “وا�صنطن بو�صت” قد ذكرت ال�صبت امل��صي، اأن اإدارة ترامب 
تو�صلللت اإىل اتفلل�ق مع حكومللة املك�صلليك ينتظر مبوجبلله ط�لبو اللجوء يف املك�صلليك 
اأثنلل�ء تقييم املح�كم الأمريكية لطلب�تهم. واأ�صلل�رت ال�صللحيفة اإىل اأنلله مل يتم التوقيع 
على التف�ق ر�صللمي�، لكن امل�صللوؤولن الأمريكين ينظرون اإىل التف�ق على اأنه اخرتاق 
حمتمل جلهود ردع الهجرة. ونقلت عن وزيرة الداخلية املك�صلليكية قوله�: “اتفقن� على 
�صي��صللة تق�صللي ببق�ء امله�جرين يف املك�صلليك”. جديللر ب�لذكر اأن ق�فلللة امله�جرين 
الق�دمن من عدة دول ب�أمريك� الو�صللطى قد و�صلللت اإىل اجل�نب املك�صلليكي من احلدود 

مع الولي�ت املتحدة، على اأمل دخوله� طلب� حلي�ة اأف�صل.

بروك�صللل - اجلورنلل�ل يعقللد قلل�دة الللدول الأوروبيللة يف بروك�صللل، قمللة خم�ص�صللة 
للت�صللديق علللى اتفلل�ق ت�ريخللي بخ�صللو�س ان�صللح�ب اململكللة املتحدة مللن الحت�د 
الأوروبي. واأكدت رئي�صللة الللوزراء الربيط�نية ترييزا م�ي، اأن خروج بريط�ني� �صلليقدم 
“م�صللتقباًل اأف�صللل” لبالده�. لكن “اتف�ق الن�صح�ب” هذا غري امل�صبوق، الذي ا�صتمرت 
املف�و�صلل�ت امل�صللنية ب�صلل�أنه بن لندن واملفو�صية الأوروبية 17 �صللهراً، يفرت�س اأن 
يخ�صللع لختب�ر الت�صديق عليه يف الربمل�نن الأوروبي والربيط�ين قبل اأن يدخل حيز 
التنفيللذ يف 29 م�ر�للس 2019. ويف ت�رشيللح ُن�رش الأحد، ق�لت م�ي، التي و�صلللت اإىل 
بروك�صللل منذ م�صلل�ء اأم�س ال�صبت: اإنه “اتف�ق من اأجل م�صتقبل اأف�صل ي�صمح لن� ب�نته�ز 
الفر�للس التللي تنتظرن�«. وهللذه القمة ت�صللمل اجتم�عً� لق�دة الدول الل27 الأع�صلل�ء يف 
الحتلل�د الأوروبللي، لإقرار اتف�ق النف�صلل�ل الذي يقع يف 60 �صللفحة، وفق م� ن�رشته 
وك�لة “فران�س بر�س«. و�صلليوافقون اأي�صللً� على “اإعالن �صي��صي” ملحق ب�لتف�ق حول 
العالقة امل�صتقبلية “الطموحة”، التي ي�أملونه� بن الطرفن، قبل اأن تن�صم اإليهم م�ي، 
لإظه�ر موافقة اجلميع على الن�س. ويحدد “اتف�ق الن�صللح�ب” و”الإعالن ال�صي��صللي” 
اأطللر العالقلل�ت يف مرحلة م� بعد بريك�صللت، خ�صو�صللً� على ال�صللعيد التجلل�ري. ويحل 
اتف�ق الن�صللح�ب خ�صو�صً� ق�صللية الف�تورة التي يفرت�س اأن تدفعه� لندن اإىل الحت�د 
الأوروبي بدون اأرق�م، وين�س على حل مثري للجدل لتجنب العودة اإىل حدود م�دية بن 
لإيرلندا ومق�طعة لإيرلندا ال�صللم�لية الربيط�نية.  وهذه النقطة ك�نت مو�صللع انتق�دات 
جديدة من قبل وزير اخل�رجية ال�ص�بق بوري�س جون�صون الذي �رشح يف بلف��صت ال�صبت 
اأن ذلك �صيحول اإيرلندا ال�صم�لية “م�صتعمر اقت�ص�دية لالإحت�د الأوروبي”، ك��صفً� بذلك 

عن الأوق�ت ال�صعبة التي تنتظر م�ي للدف�ع عن التف�ق يف اململكة املتحدة.

وا�صنطن - اجلورن�ل :ك�صفت �صحيفة “ذي هيل” الأمريكية اأن اإدارة الرئي�س الأمريكي 
دون�لللد ترامللب تعتزم اإجراء اإح�طة لأع�صلل�ء جمل�س ال�صلليوخ الأ�صللبوع الق�دم ب�صلل�أن 
فر�س عقوب�ت على ال�صعودية على خلفية مقتل ال�صحفي جم�ل خ��صقجي. واأكد م�صدر 
يف جمل�س ال�صلليوخ لل�صحيفة، وفقً� لل”رو�صي� اليوم”، اأهمية الجتم�ع املرتقب، ق�ئال: 
“�صيكون مهم� حق�، ل�صت مت�أكدا من فر�س العقوب�ت لكن الق�صية )مقتل خ��صقجي( مل 
تنته بعد«. ونقلت “ذي هيل” عن م�صللدر اآخللر يف الكونغر�س قوله اإن عنوان الجتم�ع 
هللو احلللرب يف اليمللن، لكنه �صلليطرح اأي�صلل� م�صلل�ألة دور ال�صلللط�ت ال�صللعودية يف قتل 
خ��صللقجي الذي ك�ن مقيم� يف الولي�ت املتحدة واإمك�نية مترير ق�نون العقوب�ت �صد 
الري��للس ومنللع بيع الأ�صلللحة له� خالل اآخللر دورات الكونغر�س للع�م اجل�ري، ف�صللال 
عن احتم�ل من�ق�صللة العالق�ت الأمريكية - الرو�صللية. واأ�صلل�فت ال�صللحيفة اأن وزيري 
اخل�رجية م�يك بومبيو والدف�ع جيم�س م�تي�س �صيعقدان جل�صة اإح�طة، لكنه� مل حتدد 

ت�ريخ� له�.

 اأكللد وزيللر الداخليللة الفرن�صللي كري�صللتوف ك��صللتنري، 
م�ص�ركة اأكرث من 100 األف مواطن �صمن الحتج�ج�ت 
اأ�صللع�ر  رفللع  �صللوء  علللى  ب�لبللالد  تع�صللف  التللي 
املحروقلل�ت، والتللي ب�تللت تعللرف بحركة “ال�صللرتات 
ال�صفراء«.  وق�ل الوزير الفرن�صي لل�صحفين، اإن “عدد 
امل�صلل�ركن يف املظ�هللرات بلللغ 106 اآلف مواطللن، 
وهللو اأقل بكثللري من عدد املحتجن ال�صللبت امل��صللي، 
الب�لغ 244 األف �صللخ�س«. وذكللر اأن املحتجن نظموا 
األفلل� و619 مظ�هللرة يف عمللوم فرن�صلل�، كملل� اعتقلت 
قللوات الأمن اأكللرث من 130 �صخ�صلل�«.  وت�بللع: “نريد 
اأن نو�صللح اأن املظ�هللرات اليوم، اأخذت �صللكال اآخر، اإذ 
اأغلللق امل�صلل�ركون فيهلل� املراكز التج�ريللة، وك�ن عدد 
امل�ص�بن اأقل«. واأ�صلل�ر ك��صتنري اإىل ت�صديد الإجراءات 
الأمنيللة يف بع�للس املن�طق، على وجه اخل�صللو�س يف 
مدينللة فيلفران�للس جنللوب �رشقللي البالد، بعدم� ر�صللق 
املحتجون رجلل�ل ال�رشطة والدف�ع املللدين ب�حلج�رة. 
وق�ل الوزير الفرن�صللي اإن قللوات الأمن اتخذت اإجراءات 
�صلل�رمة يف الع��صللمة ب�ري�س، و�صلل�يرت املتظ�هرين 
الذيللن �صلل�ركهم يف الحتج�ج�ت اأع�صلل�ء مللن اليمن 
املتطرف، وو�صف ت�رشف القوات الأمنية بل “احلكيم” 

واأ�صلل�ف “بن �صلم�ن اأمر ب�تخ�ذ احتي�ط�ت 
اأمنيللة ا�صللتثن�ئية، وتوجيلله قللوات احلر�للس 
امللكللي يف ال�رشقيللة والغربيللة اإىل الري��س 
ملنع حدوث انقللالب«. وت�بع ق�ئاًل: “لو قرر 
الأمللري اأحمد الإعالن عن عزل امللك �صلللم�ن 
وهللو يف بيتلله لب�يعلله %95 مللن الع�ئلللة 
فللوراً«. وع�د الأمري املع�ر�للس اأحمد بن عبد 
العزيز اآل �صللعود اإىل الع��صللمة الري��س بعد 
ع�م من الغي�ب، و�صللط حف�وة يف ال�صتقب�ل 
مللن ويل العهد حممللد بن �صلللم�ن، وتعهدات 
دوليللة بعللدم التعر�س للله. وق�لت �صللحيفة 
“نيويللورك ت�ميز” حينهلل� اإن اأحمد بن عبد 
العزيز ع�د اإىل ال�صللعودية فجللر الثالث�ء 30 
اأكتوبر امل��صي، وا�صتقبله ويل العهد بحرارة 
يف املط�ر، وفق م� �رشح به ثالثة �صعودين 
مقربللن من الع�ئلللة احل�كمللة. ويريد الأمري 
اأداء دور يف التغيللريات الق�دمللة، التي تعني 
اإملل� اأنه �صلليوؤدي بنف�صلله دوراً حموريللً� ب�أي 
ترتيب�ت جديدة )داخللل البيت امللكي(، واإم� 
اأنه �صي�صلل�عد ب�ختي�ر بديل عن ابن �صلللم�ن، 
اإي�صللت اآي”  وفللق ملل� ق�للله موقللع “ميللدل 

الربيط�ين. 
ومنللذ اخلمي�للس امل��صللي، يجللري ويل العهد 
ال�صللعودي زيلل�رة اإىل الإملل�رات، وهللي اأول 
حمطللة له �صللمن جولة خ�رجية ت�صللمل دوًل 
عربيللة، بح�صللب ملل� ذكللرت وك�لللة الأنبلل�ء 
ال�صللعودية )وا�للس(. وتعللّد جولة بن �صلللم�ن 
ال�صللحفي  اغتيلل�ل  منللذ جرميللة  للله  الأوىل 

بللالده  قن�صلللية  داخللل  جملل�ل خ��صللقجي، 
ب�إ�صللطنبول يوم 2 اأكتوبر امل��صللي، وُتوّجه 
اأ�صلل�بع الته�م فيه� مب��رشة اإىل بن �صلم�ن 

ومقربن منه. 
وك�ن الديللوان امللكللي ال�صللعودي قد اأ�صللدر 
بي�نً� ع�رش اخلمي�س، اأ�صلل�ر فيه اإىل اأن جولة 
ويل العهللد “تقللّررت بن�ًء علللى توجيه” من 
امللللك �صلللم�ن بللن عبللد العزيز، مللن دون اأن 
ي�صللمي الدول التي �صيزوره� بن �صلم�ن، قبل 
اأوىل حمط�تلله.  الإملل�رات يف  اإىل  اأن ي�صللل 
واأو�صللح البيلل�ن اأن اجلولة اخل�رجيللة ت�أتي 
“انطالقللً� من حر�للس مق�مه الكرمي )امللك( 
على تعزيز عالقلل�ت اململكة اإقليميً� ودوليً�، 
وا�صللتمراراً للتعلل�ون والتوا�صللل مللع الللدول 
ال�صقيقة يف املج�لت ك�فة«. واأث�رت جرمية 
قتل خ��صقجي الراأي الع�م الع�ملي، وو�صعت 
ال�صللعودية حتت �صللغوط كبرية و�صط ت�صكيك 
يف روايته� للجرمية. ونقلت تق�رير �صح�فية 
عن وك�لة ال�صللتخب�رات الأمريكية )�صي اآي 
اإيلله(، اأنه� خل�صللت يف تقييم لهلل� اإىل اأن بن 
�صلم�ن هو من اأمر بعملية القتل يف القن�صلية.  
لكللن الرئي�للس الأمريكللي دون�لد ترامللب اأكد 
الثالث�ء امل��صللي التزام بالده بعالق�ته� مع 
ال�صللعودية، حتى مع اعرتافه ب�أن بن �صلم�ن 
رمب� ك�ن وراء اجلرمية. وك�نت وك�لت اأنب�ء 
�صعودية اأكدت، يوم الثنن امل��صي، اأن ويّل 
العهد ال�صعودي �صيح�رش اأي�صً� قمة الع�رشين 
التللي ت�صت�صلليفه� الأرجنتللن اأواخر ال�صللهر 
احل�يل، وقللد يلتقي مع الرئي�س الرتكي رجب 

طيب اأردوغ�ن

 اتهمت ب�ك�صت�ن الهند ب�لوقوف وراء الهجوم 
الللذي ا�صللتهدف، اجلمعة امل��صللية القن�صلللية 
ال�صللينية الع�مة مبدينة كرات�صي )جنوب(؛ م� 
اأ�صللفر عن مقتل 4 اأ�صللخ��س بينهللم �رشطي�ن. 
وقلل�ل عمر خط�ب، م�صللوؤول ب�رشطللة مك�فحة 
الهجللوم  منفللذ  اإّن  الب�ك�صللت�نية،  الإرهلل�ب 
“مت تدريبلله يف الهنللد”، ح�صللبم� نقلت وك�لة 
واأ�صلل�ف  الأمريكيللة.  بر�للس”  “اأ�صو�صللييتيد 

خطلل�ب: اإن “ال�صلللط�ت )الب�ك�صللت�نية( حتقق 
م� اإذا ك�ن اأ�صللالم اأت�صللو، ق�ئللد جم�عة جي�س 
اأم  الهنللد  يف  متواجللداً  بلو�ص�صللت�ن،  حتريللر 
ل«. وك�صللف اأّن ال�رشطللة الب�ك�صللت�نية تعتقللد 
اأّن “اأت�صللو” هللو “العقللل املدبللر للهجوم على 
القن�صلللية ال�صللينية«. كملل� اأ�صلل�ر اإىل اأّن تلللك 
املجموعللة تدعمه� “دولة عدوة” )يف اإ�صلل�رة 

اإىل الهند(، 
وفق امل�صللدر ذاته. ومل ت�صدر وزارة اخل�رجية 
الهندية اأي تعليق على الته�م�ت الب�ك�صت�نية 

ب�ص�أن الهجوم على القن�صلية ال�صينية. وك�نت 
جم�عة “جي�س حترير بلو�ص�صللت�ن” امل�صلللحة 
عللن  م�صللوؤوليته�  امل��صللي  اجلمعللة  اأعلنللت، 
هجوم القن�صلية ال�صينية، ح�صب و�ص�ئل اإعالم 
حمليللة. ونقلت قن�ة “جيو” الب�ك�صللت�نية عن 
�صللهود عيلل�ن اأن “جمموعة مكونللة من ثالثة 
اأو اأربعللة اأ�صللخ��س ه�جموا مبنى القن�صلللية 
القن�بللل  ب��صللتخدام  كرات�صللي  يف  ال�صللينية 
والأ�صلللحة يف حم�ولة لقتح�م املبنى، اإل اأن 

ال�رشطة ت�صدت لهم«.

باكستان تتهم الهند بالوقوف خلف هجوم القنصلية الصينية

ماي تناشد البريطانيين دعمها للخروج من االتحاد األوروبي

 مجتهد: بن سلمان حرك قطعات عسكرية لمنع انقالب محتمل في السعودية 

 فرنسا: أكثر من 100 ألف 
مواطن شاركوا باحتجاجات 

السترات الصفراء 

الرياض - الجورنال 

 اسالم اباد – الجورنال

باريس – الجورنال

 ن��صللدت رئي�صة الوزراء الربيط�نية، ترييزا م�ي، 
الربيط�نيللن لدعم اتف�قهلل� للخروج من الحت�د 
الأوروبللي، لكونلله ي�صللب يف م�صلللحة اململكللة 
املتحدة و�صللعبه�. واأكللدت م�ي يف ر�صلل�لة له�، 
“التلغللراف”  �صللحيفة  نقلتهلل�  الأحللد،  اليللوم 
الربيط�نيللة، اأن خللروج اململكللة املتحللدة مللن 
الوطنيللة،  امل�صلل�لح  يلبللي  الأوروبللي  الحتلل�د 
وي�صللب يف م�صلحة البلد وال�صللعب، بغ�س النظر 
اأو البقلل�ء.  عمللن �صللوتوا مل�صلللحة الن�صللح�ب 
وق�لت م�ي: “اأعتزم، يف بروك�صللل، بنّية را�صخة، 
التف�و�للس على اتف�ق بريك�صللت مع قلل�دة الدول 
الأع�ص�ء الل27 يف الحت�د الأوروبي«. واأ�ص�فت: 
“�صلل�أبذل كل م� يف و�صللعي لإقرار اتف�ق اخلروج 
مللن الحت�د الأوروبللي يف الربمللل�ن الربيط�ين، 
واأريللد اأن تكون حلظللة جتديد وم�صلل�حلة لبلدن� 
ب�أكمله، ويجب اأن تكون اللحظة التي ننّحي فيه� 
لفتلل�ت اخلللروج والبقلل�ء لالأبللد، واأن نلتئم مرة 
اأخللرى ك�صللعب واحللد ». وتواجه م�ي مع�ر�صللة 
�صللديدة خلللروج بالده� مللن الحتلل�د الأوروبي، 
مللن بع�س نواب حللزب املح�فظن الذي تتزعمه 
وحلف�ئهلل� ب�حلللزب الدميقراطللي الوحللدوي يف 
اإيرلنللدا ال�صللم�لية. وبّينللت ال�صللحف الربيط�نية 
اأن ف�صلل�ئل خمتلفة يف حزبهلل� تعد خططً� بديلة 
لتجعل بريط�نيلل� اأقرب اإىل الحت�د الأوروبي اإذا 

ف�صل اتف�قه� كم� يتوقع كثريون. 
اأن  دون  ت�ميللز”،  “�صللنداي  وذكللرت �صللحيفة 
ت�صللتند اإىل م�ص�در، اأن ذلك ت�صّمن خطًة و�صعه� 
حلف�ء مقربون، مثل وزير امل�لية فيليب ه�موند 
ووزيللرة العمللل واملع��صلل�ت اأمللرب راد. وواجهت 
ملل�ي اأخطللر اأزمللة خللالل رئ��صللته� احلكومللة، 
اإذ ا�صللتق�ل 4 وزراء بريط�نيللن، عقللب موافقللة 
احلكومة على الن�صللح�ب من الحت�د الأوروبي. 
وق�ل نواب اآخرون يف حزبه�، اإن م�صودة التف�ق 
لن حت�صللل على موافقة الربمل�ن. كذلك، و�صللف 
مف�و�للس الحت�د الأوروبي ب�صلل�أن اتف�ق خروج 
بريط�نيلل� مللن التكّتل، م�صللودة التفلل�ق التي مت 
التو�صل اإليه� بن الحت�د ولندن ب�أنه� “من�صفة 
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قال المغرد السعودي الشهير 

“مجتهد”إن ولي العهد محمد بن 

سلمان أجرى تحركات عسكرية 

داخل البالد بعد أنباء عن 

ترتيبات داخل العائلة المالكة 

لالنقالب عليه وذكر المغرد 

“مجتهد”، الذي يتخذ من “تويتر” 

منصة لنشر تسريبات حول 

ما يدور داخل أروقة الديوان 

الملكي السعودي، أن “محمد 

بن سلمان بلغه بعد مغادرته 

السعودية معلومات عن 

ترتيبات داخل العائلة لالنقالب 

عليه«. 

قادة االتحاد األوروبي يوافقون على خطة خروج بريطانيا

وافق ق�دة الحت�د الأوروبي، على اتف�ق “بريك�صت” لن�صح�ب بريط�ني� 
مللن الحتلل�د. ونقلللت وك�لللة “رويللرتز”  عللن رئي�للس جمل�س الحتلل�د 
الأوروبللي، دون�لللد تو�صللك قوللله، “�صللّدق القلل�دة الأوروبيللون علللى 

اتف�قية ان�صح�ب بريط�ني� من الحت�د الأوروبي”.
واأ�صلل�ف تو�صللك بعد اأقل من �صلل�عة على بدء انعق�د القمة ال�صللتثن�ئية 
للقلل�دة الأوروبيللن “قلل�دة الدول الأع�صلل�ء الللل27 وافقوا علللى اتف�ق 
خللروج بريط�نيلل�، واإقللرار اإعللالن �صي��صللي للعالقلل�ت امل�صللتقبلية بن 
الحت�د الأوروبي ولندن«. وق�ل رئي�س املفو�صية الأوروبية، ج�ن كلود 
يونكر، يف ت�رشيح�ت لل�صللحفين قبيل انعق�د القمة ال�صتثن�ئية، “هذا 

يللوم تعي�س جدا لن� لأنن� نرى بلللدا كربيط�ني� يغ�در الحت�د الأوروبي، 
هذه حلظة حزينة”، مت�بع� “�ص�أ�صوت بنعم لأنه اف�صل اتف�ق حققن�ه”. 
واأ�صلل�ف يونكر “الحت�د الأوروبي لن يغري راأيه ب�صلل�أن الق�صلل�ي� التي 
اتفقن� عليه�”، مو�صللح� “اأعتقللد اأن الربمل�ن الربيطلل�ين برمل�ن حكيم 
ويعرف مم� عليه فعله، لذلك اأتوقع اأن ي�صللوت بنعم اأي�ص�”. واأكد رئي�س 
املفو�صية الأوروبية “نريد اأن نبقى يف حوار م�صتمر مع بريط�ني� فيم� 
يخ�س الق�صلل�ي� واملوا�صيع امل�صللرتكة بينن�”. من ج�نبه، ق�ل الرئي�س 
الفرن�صللي اإمي�نويللل م�كللرون “مل تكللن اخليلل�رات �صللهلة منللذ ع�من، 
�صنوا�صللل عملنلل� من اأجللل النتخ�بلل�ت الأوروبية املقبلللة علين� البق�ء 

كقوة م�صرتكة وموحدة”.
الأوروبللي  الحتلل�د  مف�و�صللي  ]كبللري  “اأ�صللكر  م�كللرون  واأ�صلل�ف 

يكللون  اأن  يجللب  جهللد،  مللن  بلله  قلل�م  ملل�  علللى  ب�رنييلله  مي�صلليل[ 
اأن  ويحللب  وال�صلليد،  ب�ملن�ف�صللة  خ��صللة  قوانللن  هنلل�ك 
لنللدن”. وبللن  بيننلل�  م�صللرتكة  لقوانللن  الأن�صللطة  هللذه   تخ�صللع 
واأكللد الرئي�للس الفرن�صللي “هذا لي�للس يوم� حزينلل�، ول �صللعيدا، علين� اأن 
نحرتم قرار ال�صعب الربيط�ين، لقد اتخذوا قرارا �صي�دي�”. فيم� ق�ل كبري 
مف�و�صللي الحت�د الأوروبي مي�صلليل ب�رنييه “هللذا التف�ق هي خطوة 
�رشوريللة لبنلل�ء الثقة بن لنللدن واأوروبلل�”، موؤكدا “�صللتبقى بريط�ني� 
حليفللة لالحت�د الأوروبي و�رشيكة قوية له”. واأ�صلل�ف ب�رنييه “عملت 
بجللد اأن� وفريقي وفريق مف�و�صللي بريط�ني� من خللالل تع�ونن� كدول 
اأع�صلل�ء، لقللد عملنلل� مللع بريط�ني� ولي�للس �صللده�”. بينم� قلل�ل رئي�س 
الربمللل�ن الأوروبللي اأنطونيللو ت�جلل�ين “�صي�صللوت الربمللل�ن الأوروبي 

علللى التفلل�ق يف دي�صللمرب/ ك�نللون الأول اأو ين�ير/ ك�نللون الث�ين، ل 
اأعرف ب�ل�صللبط”، مت�بع�” غ�لبية الأع�صلل�ء �صي�صوتون ل�ص�لح خروج 
بريط�نيلل� من الحتلل�د”. واأ�صلل�ف ت�ج�ين “ت�صللويتن� ل�صلل�لح خروج 
بريط�ني� �صلليكون ر�صلل�لة لأع�صلل�ء الربمل�ن الربيط�ين ب�أن هذه اأف�صل 
اتف�قيللة بيننلل�”، موؤكللدا “اأنلل� متف�ئللل ب�أن الربمللل�ن الربيط�ين اأي�صلل� 
�صي�صوت ل�ص�لح التف�ق”. ولفت ت�ج�ين “من املهم العمل بعد بريك�صت 
للعالقلل�ت بينن�، فيجب اأن نعمل مع� على ق�صلل�ي� اأخرى يف امل�صللتقبل 
والقت�صلل�د وملك�فحة الإره�ب وغريه�”. ك�نت رئي�صة وزراء بريط�ني� 
ترييللزا ملل�ي اأكللدت يف ت�رشيحلل�ت نقلتهلل� “تلغللراف” اليللوم الأحللد 
“�صللتكون �صفقة بريك�صت ملبية للم�ص�لح الوطنية وت�صب يف م�صلحة 

البلد وال�صعب، بغ�س النظر ملن �صوتوا ل�ص�لح الن�صح�ب اأو البق�ء”.
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