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 أنقرةـ  أ.ف.پ: أقالت احلكومة التركية ثالثة جنراالت لالشتباه 
بتورطهم في مؤامرة مفترضة في ٢٠٠٣ تهدف إلى ارتكاب اعتداءات 
في املســــاجد وإثارة التوتر مع اليونان لزرع الفوضى وتبرير 
االنقالب ضد احلكومة. القرار الذي اعتبرته الصحف أمس مرحلة 
جديدة من التجاذب بني الســــلطتني املدنية والعسكرية، يعتبر 
األول من نوعه، حيث وردت أسماء الضباط الثالثة وهما جنراالن 
في الدرك ـ التابع للجيــــش ـ واميرال في مذكرة اتهام مبحاولة 

انقالب اســــتهدفت حكومة حزب العدالة والتنمية وجهت لنحو 
٢٠٠ متهم. وســــتبدأ محاكمتهم في ١٦ ديســــمبر املقبل. وأفادت 
الصحــــف بان اقالتهم من مناصبهم متت بناء على امر من وزير 
الدفاع ووزير الداخلية الذي يشــــرف على الدرك. واعتبر بعض 
املعلقني الصحافيني قرار احلكومة االخير نابعا من ارادة االنتقام 
واحلد من نفوذ اجليش الذي يعتبر نفسه ضامن النظام العلماني 

ويعارض بانتظام حزب العدالة والتنمية. 

 الحكومة التركية تقيل ثالثة جنراالت بتهمة التآمر لالنقالب

 ملكة بريطانيا تعود إلى اإلمارات بعد ٣١ عامًا .. وترعى توقيع  معاهدة نووية
 أبوظبي ـ وكاالت: عادت امللكة 
إليزابيــــث الثانية ملكة بريطانيا 
مــــع زوجها األميــــر فيليب دوق 
ادنبره إلى االمــــارات أمس األول 
الثانية  الرسمية  لتقوم بزيارتها 
بعد زيارتها االخيرة قبل ٣١ عاما 

في ١٩٧٩.
  وتضمن اجلدول الرسمي زيارة 
مسجد الشيخ زايد الكبير وضريحه 
حيث أشادت بذكرى الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان مؤسس االمارات 
العربية املتحــــدة الذي توفي في 

.٢٠٠٤
العام    حيث كانت ضيفته في 
١٩٧٩ في حني كانت هذه املرة ضيفة 
جنله الشــــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان.
  ورافق امللكة ايضا خالل زيارتها 
الى االمارات ابنها دوق يورك االمير 
اندرو ووزير اخلارجية البريطاني 

وليام هيغ.
  وفي اليوم الثاني للزيارة أمس 
استقبل الشــــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيــــس اإلمارات امللكة 
إليزابيث حيث جرت للملكة مراسم 
استقبال رسمية مت خاللها عزف 
الســــالم امللكي للمملكة املتحدة، 
وأطلقــــت املدفعية ٢١ طلقة حتية 

للضيفة امللكية.
الشــــيخ خليفــــة خالل    وقام 
اللقاء مبنح امللكة «وســــام زايد» 
كما منح «وســــام االحتاد» لألمير 

أندرو واألمير فيليب.

«١٩١٨ ٢٠٠٤» ويعرض اجلهود التي 
بذلها لتوحيد اإلمارات.

  وفي خطوة أخرى على طريق 
تعزيــــز التعــــاون ذكــــرت«وام» 
أن الشــــيخ عبداهللا بــــن زايد آل 
نهيان وزير اخلارجية االماراتى 
البريطاني ويليام هيغ  ونظيره 
قامــــا بتوقيع اتفاقيــــة التعاون 
النووي، ومت توقيع مذكرتي تفاهم 
األولى بشأن التعاون في املسائل 
القنصلية والثانية بشأن اإلعفاء 
التأشيرات حلملة اجلوازات  من 

الديبلوماسية واخلاصة.
  كمــــا مت التوقيــــع على إعالن 
تأكيد معاهدة الصداقة اإلماراتية 
ـ البريطانية املوقعة عام ١٩٧١ والتي 
أكدت أن اململكــــة املتحدة ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة تتشاوران 
معا حــــول القضايا ذات االهتمام 
املشترك في وقت احلاجة وتشجيع 
التعــــاون التعليمــــي والعلمــــي 
والثقافي واالعتــــراف بالعالقات 
الوثيقة املتميزة في مجال التجارة. 
وكانت امللكــــة إليزابيث وزوجها 
األمير فيليــــب دوق أدنبره زارا 
مساء أمس األول جامع الشيخ زايد 
بالعاصمة االماراتية أبوظبي والذي 
يوصف بأنه ثالث أكبر مسجد في 

العالم، بعد احلرمني.
  وشهدت امللكة واألمير فيليب 
في بهو املســــجد جانبا من حلقة 
القرآن  قــــراءة وحتفيظ  مدارس 

للطالب والطالبات. 

املتبادل».
امللكة  أزاحت    من جانب آخر، 
الثانية والشيخ محمد  إليزابيث 
الســــتار عن التصميم  بن راشد 
الوطني  اخلاص بـ «متحف زايد 
«املتوقع افتتاحه عام ٢٠١٤ بجزيرة 

السعديات بأبوظبي.

  اتفاق نووي

  ويعرض املتحف سيرة مؤسس 
دولــــة اإلمارات الشــــيخ زايد بن 
ســــلطان آل نهيان في الفترة من 

راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
االمــــارات العربية املتحدة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي مع امللكة 
إليزابيث الثانية، العالقات الثنائية 
بني البلدين وســــبل تعزيزها في 
املجاالت االقتصادية والعسكرية 
والتعليمية والثقافية والسياحية 

والرياضية.
  وأشاد الشيخ محمد بن راشد 
التي  الوثيقة  التعــــاون  بعالقات 
جتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة 

واململكة املتحدة.

  وذكر الشــــيخ محمد بن راشد 
أن «االمــــارات تولي أهمية كبيرة 
للعالقات التاريخية املتينة بينها 

واململكة املتحدة».
  وأضاف ان «دولة اإلمارات قيادة 
وحكومة وشعبا ترحب بالزيارة 
التاريخية جلاللة امللكة والتي تعد 
عالمة فارقة في مســــيرة عالقات 
التعاون بني البلدين الصديقني».

  وأشــــار الــــى ان العالقة بني 
البلدين «تســــتند إلى إرث ممتد 
من التفاهم والصداقة واالحترام 

  من جانبها، منحت امللكة الشيخ 
خليفة بــــن زايد وســــام «القائد 
األعظم» وهو من أعلى األوســــمة 
في بريطانيا، إضافة إلى وسامني 
آخرين، نائب رئيس دولة االمارات 
العربية املتحــــدة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي الشــــيخ محمد 
بن راشد، والشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

  العالقات الثنائية

  قبل ذلك، بحث الشيخ محمد بن 

 زارت مسجد الشيخ زايد وأزاحت الستار عن التصميم الخاص بـ «متحف زايد الوطني»

 ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية ونائب رئيس االمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد يزيحان الستار عن النصب التذكاري اخلاص مبتحف الشيخ زايد        (أ.پ)

 «نيويورك تايمز»: حرب أفغانستان
  أسوأ ألميركا من حرب ڤيتنام

 نيويوركـ  أ.ش.أ: اعتبرت صحيفة «نيويورك تاميز» في 
تقرير بثتـــه اول من امس على موقعها على «االنترنت» ان 
احلرب األفغانية احلالية أسوأ بالنسبة للواليات املتحدة من 
حربها في ڤيتنام ابان سنوات الستينيات والسبعينيات من 
القرن املنصرم. وذكرت الصحيفة األميركية ان احلرب التي 
تخوضها الواليات املتحدة في افغانستان واملستمرة منذ اكثر 
من ٩ اعوام هي اطول حرب اميركية من حيث االطار الزمني 
فيما شـــككت بقوة في امكانية ان حتسم القوات األميركية 
والغربية احلليفة هذه احلـــرب ضد عناصر حركة طالبان 
بحلول نهاية عام ٢٠١٤ وهو التوقيت احملدد النهاء العمليات 
القتالية األميركية في افغانســـتان. واضافت الصحيفة في 
تقريرها املتشائم حيال العمليات العسكرية في افغانستان 
انه «على الرغم من ان البعض يحلو له القول ان افغانستان 
هي ڤيتنام الثانية بالنسبة للواليات املتحدة فإن الواقع يؤكد 
ان ما يحدث في افغانســـتان هو أسوأ باملقارنة مع ما حدث 

في احلرب الڤيتنامية».
 

 هفوات سارة بالين تتواصل:
   لندعم الحلفاء الكوريين الشماليين!

  واشـــنطنـ  يو.بي.آي: ارتكبت املرشحة السابقة ملنصب نائب 
الرئيس األميركي سارة بالني هفوة جديدة فيما يتعلق بالسياسة 
اخلارجية حني قالت إن كوريا الشمالية هي حليفة للواليات املتحدة 
منتقدة من جهة أخرى رفض الرئيس السابق جورج بوش وزوجته 

لورا ترشحها للرئاسة في العام ٢٠١٢.
  وقالـــت بالني في مقابلة إذاعية تعليقا على االشـــتباك األخير 
بـــني الكوريتني الذي أدى إلى مقتـــل ٤ كوريني جنوبيني وإصابة 
١٣ بجروح «مـــن الواضح أن علينا الوقوف إلـــى جانب حلفائنا 

الكوريني الشماليني».
  وســـارع مقدم البرنامج احملافظ غلني بيك إلى تصحيح خطأ 
بالني التي عادت وصححت كالمهـــا داعية لدعم كوريا اجلنوبية 

وفرض املزيد من الضغوط على الصني لكبح الشمال. 

 في أعنف انتقاد للحزب الحاكم بقيادة بوتين

 مدڤيديڤ: النظام السياسي يعاني من ركود «مدمر» 
 موسكوـ  رويترز: قال الرئيس 
الروسي دميتري مدڤيديڤ إن 
النظام السياسي في روسيا تبدو 
عليه عالمات ركود «مدمر» في 
أعنــــف انتقــــاد يوجهه للحزب 
احلاكــــم الــــذي يتزعمه رئيس 
الوزراء فالدمييــــر بوتني. كان 
مدڤيديڤ الذي دفعه بوتني إلى 
السلطة في عام ٢٠٠٨ قد تعهد 
بانفتاح النظام السياســــي في 
البالد وحتديث اقتصادها املعتمد 
على قطاع النفــــط والغاز لكن 
منتقديه يقولون إنه فشــــل في 

إحداث أي إصالح مهم.
  ووجه مدڤيديڤ هذا االنتقاد 
احلاد غير املألوف في تسجيل 
مصور عرضه التلفزيون الروسي 
امس األول يقول فيه إن السياسة 
احمللية التي يسيطر عليها حزب 
روســــيا املتحدة تبــــدو عليها 

عالمات الركود.
  وقــــال «إنها حقيقة معروفة 
أن عالمــــات الركود بدأت تظهر 

الذي  احلاكم أن يهز االستقرار 
ميثل دعامة جلاذبية روســــيا 

للمستثمرين.
  وقالت ماريا ليبمان من مركز 
كارنيجي مبوســــكو إن رسالة 
مدڤيديڤ عالمة على أن الكرملني 
يريد حتسني صورة النظام، لكنها 
أضافــــت انه ال توجد أدلة تذكر 
على استعداد احلكومة إلجراء 
تغيير كبير سواء قبل انتخابات 
٢٠١١ البرملانية أو بعدها. وأضافت 
أن الكرملني قد يسمح من الناحية 
النظرية بدخول حزب أو حزبني 
البرملان لكن  إلى  من املعارضة 
مع احتفاظ حزب روسيا املتحدة 
باألغلبية املطلوبــــة للموافقة 
على القوانني. وقالت «اعتقد أن 
مدڤيديڤ يعد بإجراء تغييرات 
جتميليــــة إلظهار أن هناك قدرا 
أكبر من التعددية في السياسة 
الروسية.. أشك في حتسن الوضع 
إلى مســــتوى نكــــون معه إزاء 

منافسة سياسية حقيقية». 

الروسية املوالية للغرب بدرجة 
كبيرة في عهد بوتني. وفشلت 
في احلصول على أي مقعد في 

البرملان في انتخابات ٢٠٠٧.
  وأملح كل من مدڤيديڤ وبوتني 
ـ الذي يشغل اآلن منصب رئيس 
الــــوزراء ـ إلــــى أن أحدهما قد 
الرئاسة في  انتخابات  يخوض 

.٢٠١٢
  ومن شــــأن وجــــود عالمات 
على توترات العالقة بني الفريق 

احتمال اخلسارة أمام منافسيه، 
فإنه سيضعف أيضا مثل أي جسد 

حي يظل دون حركة».
  ويعرف حزب روسيا املتحدة 
الذي يســــيطر على املستويني 
االحتادي واإلقليمي على نطاق 
واسع بأنه «حزب املسؤولني» 
نظــــرا لعدد أعضائــــه من كبار 
موظفي الدولــــة والتأييد الذي 
يحصــــل عليه من الســــلطات. 
وجــــرى إضعــــاف املعارضــــة 

في حياتنا السياسية»، وأضاف: 
«هذا الركود مدمر كذلك للحزب 

احلاكم وقوى املعارضة».
  وقــــال مدڤيديــــڤ إن غياب 
املنافســــة السياســــية أدى إلى 
تهميش املعارضة لكنه أثر كذلك 
على حزب روسيا املتحدة احلاكم 
الذي يسيطر على مجلس النواب 
في البرملان الروسي (الدوما) الذي 
يتألف من ٤٥٠ مقعدا. وأضاف 
«إذا لم يواجــــه احلزب احلاكم 

 الرئيس الروسي يعد باستخدام مقترحات مستخدمي «تويتر» 
 موسكوـ  يو.بي.آي: شكر الرئيس الروسي 
دميتري مدڤيديڤ امس مســــتخدمي موقع 
«تويتر» االلكتروني االجتماعي على االقتراحات 
التي يوجهونها إليه حلل العديد من املشاكل 
واعدا باســــتخدام بعضها. وذكــرت وكالــة 
األنباء الروسيــة «نوفوستــي» ان مدڤيديڤ 
رد عبر موقــع «تويتــر» على ســــؤال طرح 

عليه عما إذا كان يقرأ الرسائل التي يتلقاها 
فأجاب «أظن انني سأســــتخدم عددا من هذه 
األفكار في اخلطاب أمام اجلمعية الفيدرالية». 
يشار إلى ان مدڤيديڤ بدأ استخدام «تويتر» 
في يونيو املاضي خالل زيارته إلى الواليات 
املتحدة وان أكثر من ١٢٧ ألف شخص يتابعون 

أخباره اآلن. 

 واشنطن تحّذر حكومات أجنبية من احتمال 
نشر «ويكيليكس» اتصاالت حساسة جرت معها

 واشنطن ـ أحمد عبداهللا 
  قال الناطق باسم وزارة الدفاع األميركية ديڤيد 
البان ان مجموعة الوثائق اإلضافية التي تنوي منظمة 
«ويكيليكس» تسريبها ميكن ان تؤدي إلى اضرار 
ملموسة مبصالح الواليات املتحدة وان تسيء الى 

عالقاتها مع أصدقاء وحلفاء في أنحاء العالم.
  وقال الناطق «منى الى علمنا ان ويكيليكس تعتزم 
نشر املزيد من الوثائق السرية األميركية. وحتى اآلن 
ليســـت لدينا معلومات حول بؤرة تلك الوثائق وما 
ورد بها ولكن مـــن احملتمل ان تلحق ضررا مبصادر 
املعلومات االســـتخبارية التي تصلنا وبعالقاتنا مع 

بعض الدول الصديقة في أنحاء العالم».
  ورفض البان اإلجابة عن سؤال من «األنباء» حول 
الســـبب الذي يدعوه الى توقع حـــدوث اضرار دون 
معرفة محتوى الوثائق إال انه قال «ما نعرفه هو ان 
تلك الوثائق تخص اتصاالت أجرتها وزارة اخلارجية 
مع حكومات دول صديقة. وعادة ما تكون لعالقاتنا مع 
األصدقاء جوانب تتصل بالتنسيق في عمليات عسكرية 
او اســـتخبارية باإلضافة الى جانبها الديبلوماســـي 
بطبيعـــة احلال. وليس مـــن الصعب توقع ان متس 
تلك الوثائق جوانب حساسة وإال ملا كانت قد صنفت 
سرية من األساس». إال ان التوقعات السائدة في وزارة 
الدفاع تشير إلى ان بعض تلك الوثائق متس االتصاالت 

التي جرت بني وزارة اخلارجية األميركية وحكومات 
بعض البلدان للمســـاعدة في السماح بسفر طائرات 
حتمـــل معتقلني كانوا فـــي غونتانامو الى معتقالت 
أخرى او باستجواب أولئك املعتقلني في سجون سرية 
بتلك الدول». وأشارت بعض التوقعات إلى ان هناك 
وثائق تشير الى عمليات حماية املنشآت الديبلوماسية 
األميركية في عدد من البلدان والى برامج سرية تقوم 
بها أجهزة األمن األميركية بالتعاون مع أجهزة األمن 
في تلك البلدان لضمان مراقبة عناصر معينة يحتمل 
انتماؤها الى منظمات إرهابية. وكان الناطق بلسان 
وزارة اخلارجية فيليب كراولي قد حذر أول من امس 
من ان نشر الوثائق التي تتوقع واشنطن نشرها «ميكن 
ان يسبب توترا في عالقات الواليات املتحدة ببعض 
دول العالـــم». وقال كراولـــي ان احلكومة األميركية 
بدأت في االتصال بحكومـــات مختلفة لتحذيرها من 
احتمال نشر وثائق تكشـــف امورا سرية ذات صلة 
بعالقات واشنطن بتلك البلدان. وقامت الوزارة أيضا 
بإبالغ الكونغرس بان هناك أسرارا ستنشر عن «أمور 
حساسة تتصل بعالقات الواليات املتحدة بعدد من 
احللفاء واألصدقاء». وحذر عدد من أعضاء املجلس 
التشريعي األميركي من ردة فعل نشر الوثائق وطالب 
بالتزام احلذر عند تناول ما سيرد فيما ستكشف عنه 

«ويكيليكس» خالل الساعات القليلة املقبلة. 
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 بيونغ يانغ تهدد سيئول بموجة هجمات ثانية وثالثة
 عواصـــم ـ وكاالت: هددت 
القـــوات العســـكرية الكورية 
الشمالية أمس بتوجيه العديد 
مـــن الهجمات اجلديـــدة على 
كوريا اجلنوبية، موجهة لومها 
إلى الواليات املتحدة وســـول 
لتسببهما في املصادمات التي 

وقعت.
  وأصدر وفد عسكري كوري 
شمالي بيانا، نقلته وكالة أنباء 
الكورية اجلنوبية،  «يونهاب» 
أكـــد فيه أن اجليـــش الكوري 
الشمالي سيوجه من دون تردد 
ضربات انتقامية ثانية وثالثة إذا 
ما تعرض الستفزازات من قبل 

قوات كوريا اجلنوبية.
الثالثاء    بعـــد أن أطلقـــت 
املاضي ٨٠ قذيفة على جزيرة 
(يونبيونغ) الكورية اجلنوبية، 
ما أدى إلى مقتل اثنني من قوات 
الكوريـــة اجلنوبية  البحرية 
واثنـــني من املدنيـــني وإصابة 
١٨ شـــخصا، فيما ردت القوات 
الكوريـــة اجلنوبيـــة بقصف 

مدفعي.
  وأضافـــت (يونهـــاب) «ان 
بيونغ يانغ زعمت أن ســـول 
بادرت بإطـــالق مدفعيتها في 
املصادمـــات التـــي وقعت أول 
من أمس، حيث وجهت قذائفها 
أوال أثناء التدريبات التي كانت 

جتريها».

اجلنوبي لي ميونغ باك امس 
استقالة وزير الدفاع كيم تاي 
يونغ الذي وجهت له االنتقادات 
بسوء التعامل مع الهجوم املدفعي 
الكوري الشمالي أخيرا جلزيرة 
يونبيونغ الكورية اجلنوبية في 

البحر الغربي.
  ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» 
الكورية اجلنوبية عن رئيس 
هيئة موظفي الرئاسة مي تيه هي 
قوله في موجز صحافي سريع 
إن «الرئيس لي قبل اســـتقالة 

وزير الدفاع كيم تيه يونغ».
  وذكـــرت الوكالـــة ان هذه 
اخلطوة جاءت في ظل االنتقاد 
العـــام النامـــي بـــأن اجليش 
اجلنوبي لم يـــرد بإتقان على 
الشـــمال  املفاجئ من  القصف 
جلزيرة يونبيونـــغ وقد دعا 
نواب مـــن املعارضة واملواالة 

علنا الستقالة الوزير.
  وقال مي إن احلكومة تخطط 
لإلعـــالن عـــن اســـتبدال كيم 

اليوم.
  وفي الشـــأن نفسه، يدرس 
اجليش الكوري اجلنوبي نشر 
صواريـــخ موجهـــة «لقصف 
املخابئ» علـــى اجلزر الواقعة 
بالقرب من حدود البحر األصفر 
حســـبما ذكرت وكالة يونهاب 
الكورية اجلنوبية لألنباء نقال 

عن مصدر عسكري. 

كوريا اجلنوبية كيم سونغ هوان 
ووزيـــرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون ووزير خارجية 

اليابان سيجي مايهارا.
  إلى ذلك، قبل الرئيس الكوري 

املقبل إلجراء  الشهر  واشنطن 
محادثات حول كوريا الشمالية 
وسط تصاعد التوترات بشأن 
الهجوم الدامي باملدفعية الثقيلة 

من قبل بيونغ يانغ.

  ونقلت وكالة يونهاب الكورية 
اجلنوبية لألنباء عن مسؤول 
لم يكشف عن هويته قوله ان 
الدول الـ ٣ حتاول حتديد موعد 
لالجتماع بـــني وزير خارجية 

  على صعيد متصـــل، ذكر 
مســـؤول أن كوريا اجلنوبية 
والواليات املتحـــدة واليابان 
ســـتعقد اجتماعا ثالثيا على 
مســـتوى وزراء اخلارجية في 

 كوريا الجنوبية تدرس نشر صواريخ موجهة على الجزر الحدودية واستقالة وزير دفاعها

 ماذا يعني الخليج العربي لبريطانيا؟
  دبي - وكاالت: علقت صحيفة «ديلي تلغراف» على زيارة ملكة بريطانيا 
إليزابيث الثانية إلى منطقة اخلليج وحتديدا اإلمارات العربية املتحدة، قائلة إن 
الزيارة تكتسب نكهة سياسية غير عادية في ظل تنصيب حكومة بريطانية 
ــران التي تقع على مرمى حجر على الضفة األخرى  جديدة والتوتر مع إي
ــن اخلليج. واعتبرت الصحيفة أن الزيارة تهدف إلى تقوية العالقات مع  م

احللفاء االقتصاديني والعسكريني الرئيسيني لبريطانيا.
ــام ١٩٧٩ عندما كان الراحل  ــة وزوجها كانت ع ــابقة للملك   الزيارة الس
الشيخ زايد رئيسا للدولة، وكان ابنه الشيخ خليفة الرئيس احلالي من بني 
ــتأخذها بعد اإلمارات  ــا في ذلك الوقت. زيارة امللكة للخليج س مضيفيهم
ــلطنة عمان حيث ستشارك في االحتفاالت بالذكرى األربعني لتولي  إلى س
السلطان قابوس السلطة. تضيف الصحيفة أنه في الوقت الذي ترتبط فيه 
العائلة امللكية البريطانية بعالقات وشيجة مع العائالت احلاكمة في سلطنة 
عمان واإلمارات اللتني كانتا من محميات بريطانيا في املنطقة، فإن الزيارة 
تكتسب عمقا خاصا في ظل تأكيد احلكومة البريطانية اجلديدة على أن من 

أولوياتها تقوية األواصر بني بريطانيا ودول اخلليج والهند.
  وترى الصحيفة أن العمل مع اإلمارات العربية املتحدة يعتبر أمرا حيويا 
ــة التي لوحت بضرب  ــا للتعامل مع التهديدات اإليراني ــبة لبريطاني بالنس
املصالح الغربية في اخلليج إذا ما تعرضت منشآتها النووية لضربة عسكرية 
ــيد كل ما تقدمـ  تقول الصحيفةـ  وبعد قيام األمير فيليب  غربية ولتجس
بحضور استعراض جوي تشارك فيه طائرات ميراج (طائرات حربية فرنسية 
ــالح اجلو اإلماراتي، مبشاركة أربع طائرات تايفون  الصنع) وإف ١٦ من س
ــتظل الطائرات  ــالح اجلو امللكي البريطاني، س ـ بريطانية الصنعـ  من س
ــتراك في مناورات عسكرية األسبوع املقبل،  البريطانية في اإلمارات لالش
وهي مناورات تقول الصحيفة إن إيران ستراقبها عن كثب. اقتصاديا هناك 
خمسة آالف نشاط اقتصادي بريطاني مسجل في اإلماراتـ  جله في دبي 
ــتثمرين الرئيسيني  ـ بينما أصبحت إمارة أبوظبي الغنية بالنفط من املس
في بريطانيا مؤخرا، وتدعم نشاطات استثمارية واسعة الطيف من النوادي 
ــة إلى توليد الطاقة الكهربائية من الرياح. وتختم الصحيفة مقالها  الرياضي
ــرائيل قد  ــت النظر إلى أن موضوع ازدياد االنتقادات البريطانية إلس بلف
ــلم هيغ زمام اخلارجية مقارنة مبا كان عليه  أصبح أكثر وضوحا منذ تس

الوضع أيام احلكومة العمالية. 


