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برلسكوني يصف زوجة الرئيس الفرنسي 
بـ"األم الجميلة"

تيريزا ماي تحقن نفسها باإلنسولين 5 مرات يوميًا

 

البحرين: السجن والغرامة عقوبة الدعاية االنتخابية 
بدور العبادة والمرافق العامة

و�فق جمل�س �لنو�ب �لبحريني، �م�س �لثالثاء، على م�رشوع قانون يهدف �إىل ت�شديد 
�لعقوبة على ممار�شة �لدعاية �النتخابية يف �ملر�فق �حلكومية.

ونقل��ت �شحيف��ة �الأي��ام �لبحريني��ة، �أن �لقانون �ملق��رح ين�س "عل��ى �أن ُيعاقب 
باحلب���س م��دة ال تق��ل عن �شت��ة �أ�شه��ر، وال تزيد عل��ى �شنتني، وبغر�م��ة ال تقل عن 
500 دينار، وال تزيد على 3 �آالف دينار، �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني لكل موظف 

حكومي يقوم بالدعاية �النتخابية ل�شالح �أي من �ملر�شحني يف مكان عمله".
ويف �لقان��ون �حل��ايل ال تتج��اوز �لعقوب��ة �ملعم��ول به��ا "�ل�شج��ن 6 �أ�شه��ر فقط، 

و�لغر�مة �لتي ال تتجاوز 500 دينار".
وُي�ش��دد �مل���رشوع �جلدي��د �لعقوب��ات، عل��ى خمالفي ���رشوط �لدعاي��ة �النتخابية 
�الأخ��رى، حيث يرفع �مل���رشوع "�لعقوبة باحلب�س �إىل مدة ال تق��ل عن ثالثة �أ�شهر، 
وال تزيد على �شنة وبغر�مة ال تقل عن 300 دينار وال جتاوز �ألف دينار �أو باإحدى 
�لعقوبت��ني لكل من نظم، وعقد �الجتماع��ات �النتخابية، و�ألقى �خلطب �النتخابية 
يف دور �لعب��ادة، و�جلامع��ات، و�ملعاهد �لعلمية و�ملد�ر���س �حلكومية، و�خلا�شة، 
و�مليادي��ن، و�ل�ش��و�رع، و�لط��رق �لعام��ة، ويف �الأبني��ة �لت��ي ت�شغله��ا �ل��وز�ر�ت، 

و�الإد�ر�ت �لتابعة لها، و�الأجهزة �مللحقة بها، و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لعامة".

عل��ق رئي�س �ل��وزر�ء �الإيطايل �الأ�شبق، �شيلفيو برل�شك��وين، مازحًا على فارق �لعمر 
ب��ني �لرئي���س �لفرن�ش��ي �إميانويل ماكرون وزوجت��ه �لذي يق��ارب 25 عامًا، حيث 

و�شف زوجة ماكرون ب�"�الأم �جلميلة".
وق��ال برل�شك��وين خ��الل فعالي��ات �نتخابية يف مدين��ة مونز� بالق��رب من ميالنو 
"لدين��ا �شاب يبلغ من �لعمر 39 عام��ًا توىل رئا�شة فرن�شا، يحظى بخربة مهنية 

جيدة، ولكنه فوق كل ذلك لديه �أم جميلة �أخدت بيده منذ �أن كان �شبيًا".
ويبل��غ ماك��رون م��ن �لعم��ر 39 عام��ًا، يف ح��ني تبلغ زوجت��ه بريجي��ت ماكرون 
64 عام��ًا، �أم��ا برل�شكوين نف�شه لي�س بغريب عن ف��ارق �لعمر بني �ملحبني �إذ �أن 

فر�ن�شي�شكا با�شكال �شديقته �أ�شغر منه ب� 49 عامًا.
ويذك��ر �أنه ج��رى حماكمة برل�شك��وين التهامه مبمار�شة �جلن�س م��ع قا�رش، ولكن 
متت تربئته لنق�س �الأدلة، ومع ذلك رمبا ميثل برل�شكوين للمحاكمة جمدد�ً التهامه 

بتقدمي ر�شى ل�شهود �لنفي يف �لق�شية.

حتدث��ت رئي�شة �ل��وزر�ء �لربيطانية ترييز� ماي جمدد� ع��ن مر�شها بد�ء �ل�شكري، 
م�شرية �إىل �أنها حتقن نف�شها باالإن�شولني 5 مر�ت يوميا.

وتع��اين م��اي �لدرجة �الأوىل م��ن �ل�شكري، وخ��الل مقابلة ع��رب �الإنرنت طالبت 
�ملر�شى باأال يثنيهم هذ� �لد�ء عن فعل ما يحلو لهم يف �حلياة.

ولدى تلقيها �شوؤ�ال من �أحد �مل�شاهدين ب�شاأن خربتها مع �ل�شكري قالت ماي "�أنا 
مري�ش��ة بالدرجة �الأوىل منه. هذ� يعن��ي �أنني عندما �أتناول طعاما علي �أن �أحقن 

نف�شي باالإن�شولني. �أفعل ذلك من 4 �إىل 5 مر�ت يوميا".
و�أ�شاف��ت رئي�ش��ة �ل��وزر�ء "�أنت تعتمد عل��ى �الإن�شولني وتعتاد عل��ى هذ� �لروتني 
خ��الل حيات��ك �ليومية، لكن �الأم��ر �ملهم بالن�شبة يل �أال مينعن��ي مر�شي من فعل 
�أي �شيء". وكانت ماي ك�شفت يف وقت �شابق عن �إ�شابتها بال�شكري، وقالت �إنها 

علمت بذلك عام 2012.

�لكوري��ة  �لدف��اع  وز�رة  �علن��ت 
�جلنوبية،�إنه��ا تعتق��د ب��اأن �ل�شاروخ 
�لبالي�شت��ي �جلديد �ل��ذي �أطلقته كوريا 
)�أي��ار(  14 ماي��و  �ل�شمالي��ة يف ي��وم 
�إىل  قدرت��ه  يف  ي�ش��ل  ال  �جل��اري، 

�شاروخ بالي�شتي عابر للقار�ت.
وذك��رت �ل��وز�رة يف تقري��ر قدمته �إىل 
جلن��ة �لدفاع �لربملاني��ة �أن �ل�شاروخ 
�لبال�شت��ي �ل��ذي �أطلقت��ه بيون��غ يانغ، 

جن��ح يف �لط��ري�ن، وميك��ن ت�شنيف��ه 
باأنه �ش��اروخ بالي�شتي متو�شط �ملدى 
ون�شخ��ة مط��ورة ل�ش��اروخ مو�شود�ن 
�لبالي�شت��ي �لذي ف�شلت ع��دة مر�ت يف 
�إطالقه، وفقًا مل��ا ذكرته �لوكالة �أنباء 

"يونهاب" �لكورية �جلنوبية لالأنباء.
و�أكدت كوريا �ل�شمالية �أنها جنحت يف 
�إطالق �شاروخ جدي��د متو�شط وطويل 
�مل��دى من نوع �أر�س �أر�س يحمل ��شم 
�أن �ل�شاروخ  12"، م�شيف��ة  "�ملري��خ 
قط��ع م�شاف��ة 780 كل��م وحل��ق عل��ى 

ح��د،  كاأق�ش��ى  كل��م   2،110 �رتف��اع 
و�شق��ط د�خ��ل منطق��ة �لدف��اع �جلوي 

�لياباين �ملحددة.
و�أو�شحت �ل��وز�رة �أن كوريا �ل�شمالية 
�أطلقت �ل�شاروخ باأعلى ز�وية، وقدرت 
ب��ني  ي��ر�وح  �ل�ش��اروخ  م��دى  ب��اأن 
4،500 كل��م و5 �آالف كل��م يف ح��ال 
�إطالق��ه عل��ى ز�وي��ة معت��ادة، وميكن 
ت�شني��ف �ل�ش��اروخ �لذي يف��وق مد�ه 
5،500 كل��م، باأنه �ش��اروخ بالي�شتي 

عابر للقار�ت.

يو��شل �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب م�شاعيه لتعيني 
مدي��ر جدي��د ملكتب �لتحقيق��ات �لف��در�يل "�إف بي �آي"، 
بع��د �إقال��ة جيم�س كوم��ي �ملفاجئة �الأ�شب��وع �ملا�شي، 
لك��ن �ملعار�شة �لدميقر�طية ته��دد بعرقلة �لقر�ر بهدف 
�ل�شغ��ط لتعيني مدع خا�س يف �لتحقي��ق ب�شاأن �لتدخل 
�لرو�ش��ي. وتد�ول��ت �ل�شح��ف ع��دد�ً م��ن �الأ�شم��اء �لتي 
ميك��ن �أن تت��وىل قي��ادة �ل�رشط��ة �لفدر�لي��ة فيم��ا ذك��ر 
موق��ع "بوليتيكو" �الإخب��اري �أن 14 �شخ�شًا على �الأقل 
يتناف�شون للح�شول عل��ى �ملن�شب. وخالل عطلة نهاية 
�الأ�شبوع، �رشح تر�مب لل�شحافيني �أنه يريد �تخاذ قر�ر 

�رشي��ع قائ��ال: “جميعه��م تقريبًا معروف��ون ب�شكل كبري 
وحمرمون لدرج��ة كبرية، وموهوبون حق��ًا”. و�أ�شاف 
�أن��ه م��ن “�ملمك��ن” �أن تتم ت�شمي��ة خليف��ة لكومي قبل 
مغ��ادرة �لرئي�س �الأمريكي جلولة دولية نهاية �الأ�شبوع. 
و�ملر�شح��ون �ملحتمل��ون هم رجال ون�ش��اء لديهم خربة 
يف �ل�رشط��ة �أو �الأم��ن �لقوم��ي، �إ�شاف��ة �إىل �شخ�شيات 
�أق��رب �إىل �ل�شيا�شة. وم��ن بني �الأ�شم��اء �ملتد�ولة، مدير 
مكت��ب �لتحقيق��ات �لف��در�يل بالوكالة، �أن��درو ماكابي، 
و�شنات��ور تك�شا�س �جلمه��وري جون كورن��ني، وقا�شي 
حمكمة �ال�شتئناف يف نيويورك مايكل غار�شيا، �إ�شافة 
�إىل �مل�شوؤول��ة �ل�شابق��ة يف وز�رة �لع��دل �ألي���س في���رش. 
ومت �حلدي��ث عن ��ش��م �أحد م�شت�ش��اري �لرئي���س �ل�شابق 

ج��ورج بو�س �البن، فر�ن تاون�شن��د، وتري غاودي �لذي 
كان رئي���س جلن��ة �لتحقي��ق ب�ش��اأن �لهجوم �ل��ذي طال 
�لقن�شلي��ة �الأمريكية يف بنغازي. وف��ور تعيينه، �شيمثل 
�ملدي��ر �جلدي��د ل�”�إف ب��ي �آي” يف جل�ش��ة ��شتماع �أمام 
جلن��ة ملجل�س �ل�شي��وخ. ومن ث��م، �شيتع��ني على جمل�س 
�ل�شي��وخ، �ل��ذي ي�ش��كل �جلمهوري��ون غالبي��ة �أع�شائه، 
�لت�شوي��ت للم�شادقة على تعيين��ه. ولكن �لدميقر�طيني 
ي�رشون على �أن تعيني مدع خا�س من قبل وز�رة �لعدل 
يت��وىل �لتحقيق �لذي يجريه “�إف بي �آي” ب�شاأن �لتدخل 
�لرو�ش��ي يف حملة �النتخاب��ات �لرئا�شي��ة و�إمكانية �أن 
يكون ج��رى تن�شيق بني فريق حملة تر�مب ورو�شيا، هو 

�رشط الإجر�ء جل�شة �لت�شويت على �ملدير �جلديد.

�أعل��ن وزير �لدفاع �الأمريكي، جيم ماتي�س، عن �إبر�م �تفاق تعاون دفاعي 
ثنائ��ي جدي��د مع دولة �الإمار�ت، وذلك لدى �جتماع��ه بويل عهد �أبوظبي، 
نائ��ب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلح��ة، �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، يف 

و��شنطن، ملناق�شة �ل�رش�كة �الأمنية بني �لواليات �ملتحدة و�الإمار�ت.
و�أ�ش��اد �لوزير ماتي�س، باإبر�م �التفاقية موؤك��د�ً �أنها �شتحقق تعاونًا �أوثق 

و�أقوى �شد جمموعة من �لتهديد�ت يف خالل 15 عامًا �لقادمة.
وق��ال �لوزي��ر ماتي���س، وفق��ًا للح�ش��اب �لر�شم��ي لل�شف��ارة �الأمريكية يف 
�الإمار�ت على في�س بوك "ميثل �التفاق ف�شاًل جديد�ً يف �رش�كتنا ويعك�س 
�ت�ش��اع وعم��ق تعاونن��ا �مل�شتم��ر �ل��ذي يرتك��ز عل��ى �الح��ر�م �ملتبادل 
الحر�في��ة قو�تنا �مل�شلحة وفعاليته��ا، و�أنا �أتطلع قدمًا �إىل �ال�شتمر�ر يف 
�لعمل مع دولة �الإمار�ت لدعم �الأمن و�ال�شتقر�ر يف �ل�رشق �الأو�شط وحول 

�لعامل".

يرى �لكات��ب جو�س �شيج��ال �أن �ن�شحاب �لواليات 
�ملتحدة �أو خف�س دعمها للقو�ت �الأفغانية �شيحدث 
���رشر�ً كب��ري�ً عل��ى �الأر���س، و�شيك��ون �الن�شحاب 
مبثاب��ة ن���رش كب��ري للمجموع��ات �ملتطرف��ة حول 

�لعامل.
نيوزوي��ك  مبجل��ة  مق��ال  يف  �لكات��ب  و�أ�ش��اف 
�الأمريكي��ة، �أن �لرئي�س ترم��ب يو�جه �ختبار�ً كبري�ً 
متعلق��ًا باأفغان�شتان، وم��ا �إذ� كان �شيق��رر �إر�شال 
مزي��د م��ن �لق��و�ت �الأمريكي��ة لدع��م �أط��ول ح��رب 

تخو�شه��ا �أم��ريكا يف تاريخه��ا. و�أ�ش��ار �شيج��ال 
�الأمريكي��ني،  �لع�شكري��ني  �مل�شت�شاري��ن  �أن  �إىل 
وم�شت�ش��اري �ل�شيا�شي��ة �خلارجي��ة لرم��ب، رفعو� 
�إلي��ه تو�شي��ات باإر�ش��ال م��ا ب��ني 3 �آالف �إىل 5 
�آالف جندي لدعم �لق��وة �الأمريكية يف �أفغان�شتان، 
و�لبال��غ قو�مه��ا 8400 جندي، من �أج��ل م�شاعدة 

حكومة كابل يف حرب حركة طالبان �ملتطرفة.
ويق��ول خرب�ء يدر�شون ح��رب �أفغان�شتان، �إن خطة 
زي��ادة �لق��و�ت م�شمم��ة لك���رش حال��ة �جلم��ود يف 
�لقت��ال ب��ني �حلكوم��ة �الأفغانية وحرك��ة طالبان، 
و�شمم��ت �أي�ش��ًا لل�شغط عل��ى طالب��ان و�إجبارها 

على �جللو�س �إىل مائدة �لتفاو�س حلل �ل�رش�ع.
و�أ�شاف ه��وؤالء �خلرب�ء �أن �خلطة �ملقرحة لزيادة 
�لق��و�ت �الأمريكي��ة ال متثل ت�شعي��د�ً �أمريكيًا كبري�ً 
يف �حل��رب، �لت��ي و�ش��ل ع��دد �جلن��ود �الأمريكيني 

فيها �إبان �لذروة �إىل 100 �ألف.
لك��ن �إذ� قرر ترمب �ملو�فقة عل��ى �خلطة -�ملتوقع 
من��ه �أن يتخ��ذ ق��ر�ر�ً ب�شاأنه��ا قبل قم��ة �لناتو يف 
�ل���25 من ماي��و يف بروك�ش��ل- فاإن ذل��ك �شيمثل 
حتدي��ًا لعقي��دة �ل�شيا�شة �خلارجي��ة للرئي�س، وهي 
�لعقي��دة �ملبني��ة عل��ى ع��دم �مل�شارك��ة يف حروب 

خارجية.

�أق��ّر �لرئي�س �الأمريكي، دونالد تر�مب، �شمنيًا يف تغريدة على 
توير، بت�رشيبه معلومات ُو�شفت ب�شديدة �ل�رشية �إىل �لرو�س، 
وذل��ك بعد ي��وم من نفيه، ونف��ي �أركان �إد�رته �خل��رب، و�تهام 

و�شائل �الإعالم باختالقه لالفر�ء على �لرئي�س �الأمريكي.
ويف تغريدة ن�رشها عل��ى ح�شابه �لر�شمي، قال دونالد تر�مب 
"ب�شفتي �لرئي�س، �أردت تقا�شم �ملعلومات مع رو�شيا، يف لقاء 
مفتوح جمدول يف �لبيت �الأبي�س، �الأمر �لذي �أملك مطلق �حلق 
يف �لقي��ام به، بعد تبادل �حلديث عن وقائع وحقائق �إرهابية 

موؤكدة".
و�أ�ش��اف تر�م��ب "ب��ادرت بذل��ك الأ�شب��اب �إن�شاني��ة خال�شة، 
�إ�شافة �إىل رغبتي يف دفع رو�شيا �إىل تاأمني �شالمة رحالتهم 
�جلوي��ة ب�شكل �أكرب و�أجن��ع، وحثها على قطع خط��وة �إ�شافية 

على طريق مكافحة د�ع�س و�الإرهاب".

بتهم��ة  مر�هق��ة  �إد�ن��ة  دمناركي��ة،  حمكم��ة  ثبت��ت 
�الإره��اب، بع��د تخطيطه��ا للهج��وم عل��ى مدر�شت��ني، 

�إحد�هما يهودية يف �لعا�شمة كوبنهاغن.
وُي�ش��ار �إىل �أن �لفت��اة �لتي تبلغ من �لعم��ر 17 عامًا، 

وحمتجزة منذ يناير )كانون �لثاين( 2016.
و�أف��ادت و�شائل �إعالمي��ة حملية باأن �لفت��اة �عتنقت 
�ال�ش��الم قب��ل ب�شع �شن��و�ت، وُيعتق��د �أنه��ا �أول �أنثى 
ُتته��م باالره��اب يف �لدول��ة �ال�شكندنافي��ة. و�أجم��ع 
�لق�ش��اة �لثالثة و�ملحلفون �ل�شتة يف حمكمة هولباك 
�جلزئي��ة، على �أن �لفتاة �لت��ي ُحجبت هويتها مبوجب 
"كارولين�شكول��ن"،  ال�شته��د�ف  خطط��ت  �لقان��ون، 
�ملدر�شة �ليهودية �خلا�شة يف كوبنهاغن، ومدر�شتها 
�ل�شابقة �لو�قعة قرب منزلها يف هولباك، �شمال غرب 
�لعا�شم��ة. كما �أدين��ت �لفتاة باالعت��د�ء على موظف 
يف موؤ�ش�ش��ة كان��ت حُتتج��ز فيه��ا، وم��ن �ملق��رر �أن 
ي�ش��در �حلك��م �شدها �خلمي�س. ورح��ب ممثل �الدعاء، 
كري�شتي��ان ك��ريك، بق��ر�ر �ملحكم��ة، وزعم��ت �لفت��اة 
وحماميه��ا، ميت جري��ث �شتيغ يف �ملحاكم��ة، باأنها 
كان��ت "ت�شع��ر باملل��ل"، و�أنه��ا مل تك��ن تعت��زم تنفيذ 
ُخططه��ا �أبد�ً. وك�شفت �ملحكم��ة �أنه ُعرث على مكونات 
�أه��د�ف  ح��ول  ومالحظ��ات  �ملتفج��ر�ت،  لت�شني��ع 

حمتملة، عند تفتي�س منزل �لفتاة.

كوريا الجنوبية: صاروخ بيونغ يانغ األخير ليس عابرًا للقارات

14 شخصًا يتنافسون على منصب مدير "إف بي آي"

نيوزويك: زيادة واشنطن قواتها في أفغانستان لن تهزم طالبانواشنطن تعلن توقيع اتفاقية دفاعية مع اإلمارات وتعدها فصال جديدًا في شراكتها

ترامب: سربت المعلومات السرية للروس لـ "أسباب إنسانية"

الدنمارك: إدانة مراهقة 
باإلرهاب بعد تخطيطها 
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سول - وكاالت

17 رئيسًا في الرياض إلعالن "ناتو عربي إسالمي سني"
زع��م موق��ع "ديب��كا" �ال�شتخب��اري �الإ�رش�ئيل��ي، �أن �لرئي�س 
�الأمريك��ي، دونال��د تر�م��ب �شيعلن م��ن �لعا�شم��ة �ل�شعودية 

�لريا�س عن ت�شكيل ما �أ�شماه "ناتو عربي �إ�شالمي �ُشني".
ووفق��ا للموق��ع ذ�ت��ه ف��اإن �ل�شعودية تب��دي �هتمام��ا كبري� 
بالزي��ارة �لت��ي �شيجريه��ا �لرئي���س تر�م��ب، م�ش��ري� �إىل �أن 
�لعاهل �ل�شع��ودي، �شلمان بن عبد �لعزيز �شوف يوجه �لدعوة 
�إىل 17 م��ن روؤ�ش��اء �ل��دول �لعربي��ة و�الإ�شالمي��ة للم�شاركة 
يف لقاء �لقم��ة �لذي �شيجمعه بالرئي���س تر�مب يف �لعا�شمة 
�ل�شعودي��ة �لريا�س و�ملزمع عق��ده يف 22 �يار �جلاري. وقد 
ن��وه �ملوق��ع �إىل �أن من ب��ني �ملدعوي��ن، قادة وزعم��اء دول 
جمل���س �لتع��اون �خلليج��ي، و�لعاهل �الأردين، �ملل��ك عبد �هلل 
�لث��اين، ومل��ك �ملغرب حمم��د �ل�شاد���س، و�لرئي���س �جلز�ئري 
قائ��د  �لباج��ي  �لتون�ش��ي  و�لرئي���س  بوتفليق��ة،  عبد�لعزي��ز 
�ل�شب�ش��ي، ورئي�س �حلكومة �لعر�قية حيدر �لعبادي. كما �أ�شار 
�ملوق��ع �إىل �أن ح�ش��ور �لرئي�س �لركي، رجب طيب �أردوغان، 
�شيتاأك��د يف �أعق��اب لقائ��ه بالرئي���س تر�م��ب �م���س  �لثالثاء 
يف �لبي��ت �الأبي���س خالل زيارت��ه �إىل و��شنطن. �أم��ا �لرئي�س 
�مل���رشي، عبد �لفتاح �ل�شي�شي فلم يوؤكد م�شاركته بعد ت�شلمه 
دع��وة من قبل �مللك �شلم��ان بن عبد�لعزيز، غ��ري �أن �لرئا�شة 
�مل�رشي��ة قالت �إن �لرئي�س �ل�شي�شي �أع��رب عن تقديره لدعوة 
�لعاه��ل �ل�شعودي للم�شارك��ة يف �لقمة، خا�شة يف �شوء دقة 
�ملرحل��ة �لت��ي مير بها �لع��امل �لعربي، و�لتحدي��ات �ملختلفة 
�لت��ي تو�ج��ه �ملنطق��ة، وعل��ى ر�أ�شه��ا مكافح��ة �الإره��اب”. 
وفيم��ا يخ�س �ملوقف �الإي��ر�ين من هذ� �حل��دث �ملرتقب فقد 
�أفاد موقع “ديب��كا” �أن �إير�ن �لتي تن�شغل حاليا بانتخابات 
�لرئا�ش��ة، تنظر ب�شك��وك �إىل �ال�شتعد�د�ت للقم��ة �الأمريكية–
�الإ�شالمي��ة يف �لريا�س، م��ن ز�وية �أنه يف ح��ال �شكل جي�س 
عربي–�إ�شالمي، فاإن��ه �شيكون جي�س �شني هدفه �لرئي�شي لن 
يكون حمارب��ة تنظيم د�ع�س، ولكن حماربة �ل�شيعة يف �إير�ن 
و�لع��ر�ق و�شوريا وحزب �هلل يف لبنان بح�شب تكهنات خرب�ء 
�ملوقع �ال�شتخباري �الإ�رش�ئيل��ي. وعن دور �إ�رش�ئيل من هذه 
�ملز�ع��م  �أف��اد موقع “ديبكا” �الإ�رش�ئيلي ب��اأن و�شائل �إعالم 
�إير�ني��ة بد�أت �لتاأكيد على �أن خطة �لرئي�س تر�مب تن�س على 
�أن تكون �إ�رش�ئيل هي م��ن �شتزود �جلي�س �لعربي–�الإ�شالمي 

بتدفق �ملعلومات �ال�شتخبارية �لتي يحتاجها �لتحالف.

الرياض -  وكاالت
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