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حمله به تاسيسات نفتی آرامکو در عربستان آن قدر 
راحت انجام شــد که بســياری از خود می پرسيدند 
سامانه دفاع موشکی عربستان و سامانه دفاع موشکی 
پاترويت آمريکا کــه برای فروش آن به عربســتان 
ميلياردها دالر پول گرفته اســت، هنگام حمله کجا 
بوده اند و چرا عربستان از بزرگترين تاسيسات نفتی 

جهان هيچ محافظتی نکرده است. 
حوثی های يمن مســئوليت حمله به تاسيسات 
نفتــی آرامکو را برعهده گرفته اند. البته پيشــتر هم 
سابقه داشته که حوثی ها توانســته اند از سد سامانه 
دفاع موشکی عربستان عبور کنند و موشک هايشان 
را به هدف بزنند. بنابراين يک مســأله واضح است و 
آن اين که سيستم دفاع موشکی عربستان که گفته 
می شود بسيار پيچيده اســت، محدوديت هايی نيز 
دارد. عربستان طی سال های اخير برای خريد ٦ سامانه 
پيشرفته دفاع موشکی و رادارهای آن ميلياردها دالر به 
آمريکا پرداخت کرده است، اما اين سامانه نتوانست از 
حمالت اخير جلوگيری کند. در ماه مارس ٢٠١٨ نيز 
حوثی ها هفت موشک به عربستان شليک کردند که 
سامانه دفاع موشــکی اين کشور در انهدام ٥ موشک 
ناتوان بود. شايد به همين دليل بوده که عربستان به 
دنبال سامانه موشکی اس ٤٠٠ از روسيه و همچنين 

توانمندسازی رادارهای دفاع موشکی خود با استفاده 
از تکنولوژی های کره جنوبی بود. 

به نظر می رسد مشکل عربســتان با موشک های 
بزرگ نيست، بلکه ســامانه دفاع موشکی عربستان 
در برابر پهپادهای کوچک کــه بمب های انفجاری 
کوچک شــليک می کنند، ناتوان است، برای حمله 
به تاسيسات نفتی يک کشــور نيز نياز به بمب های 
بزرگ نيست. واقعيت اين است که بسياری نمی دانند 
سامانه دفاع موشکی هرچقدر هم که پيشرفته باشد، 
نمی تواند جادو کند؛ آنها هم محدوديت هايی دارند. 
از سوی ديگر امروزه همه به تصاوير ماهواره با کيفيت 
باال دسترسی دارند، از اين جهت است که به راحتی 
می توان نقاط کور و ضعف سامانه های دفاع موشکی 
را شناسايی کرد. عالوه بر اين دسترسی به تکنولوژی 
جی پی اس نيز کار را بيش از پيش آسان کرده است. 
عالوه بر اين پهپادها اين روزها در سايزهای مختلف 
توليد می شوند و با استفاده از جی پی اس می توان آنها 
را از راه دور نيز کنترل کرد. برخی پهپادهای کوچک 
به راحتی می توانند دور از چشــم هر راداری از مرزها 
عبور کنند و خود را به هدف بزنند، حتی اين پهپادها را 
می توان به راحتی از داخل خاک عربستان نيز به پرواز 

درآورد.

کارایى پهپادهاى کوچک بیشتر از بمب هاى بزرگ
چرا سامانه دفاع موشکى عربستان نمى تواند جادو کند؟ که

 این
و  

روزنامه اينديپندنت در تيتر نخست به بررسی پرونده 
برگزيت در دادگاه عالی بريتانيا پرداخته است. وکالی 
مدافع مخالفان بوريس جانســون در دادگاه گفته اند 
جانسون برای ساکت کردن پارلمان درخواست تعليق 
آن را به ملکه داده است. وکالی بوريس جانسون اما به 
دادگاه عالی درخصوص جهت گيری سياسی هشدار 

داده است. 

روزنامــه نيويورک تايمز در تيتر نخســت خود به 
هزينه های زندان گوانتانامو برای دولت آمريکا پرداخته 
است. اين روزنامه نوشــته ٤٠ زندانی که در اين زندان 
نگهداری می شوند، در  سال گذشته بيش از ١٣ ميليون 
دالر هزينه روی دست دولت آمريکا گذاشته اند. همه 
روسای جمهوری آمريکا قول بستن اين زندان را داده 

بودند اما هيچ يک به قولشان عمل نکردند. 

روزنامه واشنگتن پست به انتخابات رژيم صهيونيستی 
پرداخته اســت. رقابت ميان دو حزب اين رژيم آن قدر 
نزديک است که به نظر می رســد هيچ   يک نمی تواند 
بدون ائتالف با ديگری کابينه تشکيل دهد، حتی اين 
احتمال وجود دارد که بنيامين نتانياهو نخســت وزير 
فعلی اين رژيم در کابينه جديد سمت خود را از دست 

بدهد.

ک
وس

 کی

با پایان انتخابات رژیم صهیونیســتى و شمارش بیش از 
90 درصد آرا به نظر مى رسد نه بنیامین نتانیاهو از حزب لیکود 
و نه رقیب اصلى او، بنى گانتس از حزب آبى و ســفید موفق 
نشــده اند اکثریت پارلمانى را به دست بیاورند. حاال سخن از 
ایجاد دولت وحدت ملى اســت. انتخابات پارلمانى این رژیم 
که روز سه شنبه صورت گرفت، دومین انتخابات  سال جارى 
بود. انتخابات پارلمانى پیشین نتوانسته بود مقدمات تشکیل 
یک دولت ائتالفى را فراهم کند. چالشى که ظاهرا هنوز هم 
وجود دارد. به گزارش خبرگزارى آلمان، کنیست یا پارلمان 
اسراییل 120کرسى دارد. براساس آمار ارایه شده حزب لیکود 
بنیامین نتانیاهو مى تواند حدود 30 تا 33 کرسى از کنیست 
را از آن خود کند. حزب آبى و سفید اسراییل نیز مى تواند 32 
تا 34 کرسى را تصاحب کند. اما ساعاتى بعد از این برآوردها 
به 32 کرسى در برابر 32 کرســى تغییر کرد. با این اوصاف، 
احتمال تغییر نخست وزیر اسراییل منتفى نخواهد بود. بنى 
گانتس که ژنرال پیشین ارتش اســراییل بوده، گفته قصد 
دارد یک دولت اتحاد ملى فراگیر تشــکیل دهد. هرچند آرا 
تا صبح روز دوشنبه همچنان درحال تغییر بود و نشانه اى از 
پیروزى قطعى مخالفان دیده نمى شود. آرا، به مقدار کمى، به 
نفع هر دو طرف، چند بار تغییر کرده است.  گاردین گزارش 
داده، نتانیاهو تالش زیادى کرده تا در ائتالف با سیاستمداران 
مذهبى تندرو و توسط افراط گرایان یهودى، رکورد بیشترین 
سال هاى نخست وزیرى را بشــکند و باز هم نخست وزیرى 
خود را تمدید کند. نتانیاهو تالش کرد تا طرفداران زیادى را 
براى خود دست و پا کند و رقبایش را خطرناك جلوه دهد؛ او 
در یکى از سخنرانى هاى خود در تل آویو گفته بود: «در چند 
روز آینده مذاکراتى را به منظور ایجاد یک دولت صهیونیستى 
قوى آغاز خواهیم کرد تا مانع تشــکیل یک دولت خطرناك 
ضدصهیونیستى شــویم.» قدرت ســوم پارلمان اسراییل 
نمایندگان لیست ائتالفى عرب ها با کسب 11 تا 15 کرسى 
خواهد بود. حزب ناسیونالیست و راست گراى «اسراییل خانه 
ما» آویگدور لیبرمن نیز مى تواند حدود 10 کرســى را از آن 

خود کند. با وجود این که دو حزب اصلى نتوانسته اند اکثریت 
آراى پارلمانى را کسب کنند، حاال حزب راستگرا و تندروى 
لیبرمن مى تواند نقش تعیین کننده اى در تعیین نخست وزیر 
بعدى داشته باشــد. آویگدور لیبرمن، وزیر سابق دفاع که از 
سیاستمداران تندرو به  شمار مى رود کار سیاسى خود را در 
سال هاى دهه 1990 با حضور در دفتر نخست وزیرى بنیامین 
نتانیاهو آغاز کرد. او سپس در کابینه نتانیاهو هدایت وزارت 
دفاع اسراییل را برعهده گرفت. لیبرمن با تاسیس حزب یاد 
شده، از بنیامین نتانیاهو فاصله گرفت و به رقیب او در کارزار 
سیاسى اسراییل تبدیل شد. لیبرمن پیشتر گفته بود فقط 
به یک دولت ائتالفى متشــکل از حزب لیکود و ائتالف آبى 
و ســفید خواهد پیوســت. پس از اعالم رسمى نتایج نهایى 
انتخابات، حزب پیروز چهار هفته فرصت دارد تا با دیگر احزاب 
درباره تشکیل دولت ائتالفى گفت وگو کند. این مهلت زمانى 
مى تواند دو هفته دیگر نیز تمدید شود، بنابراین مى توان گفت 
در صورت موفقیت آمیزبودن گفت وگو، تشکیل دولت جدید 
مى تواند تا پایان ماه اکتبر طول بکشد. وب سایت خبرى نشنال 
پســت، در گزارشى به برابرشــدن نتایج این دو حزب اصلى 
پرداخته و تیتر جالبى را براى گزارش خود انتخاب کرده است: 
«نتانیاهو شکست خورد؛ اما گانتس هم پیروز نشد.» اگر احزاب 
میانه رو و چپ گرا اکثریت را به دست بیاورند، بنى گانتس در 
مقام نخست وزیر بدون نیاز به احزاب دست راستى مى تواند با 
حزب کارگر و اردوى دمکراتیک (حزب تازه تاسیس سکوالر 
و طرفدار محیط زیست) یک دولت ائتالفى تشکیل دهد. اگر 
لیکود بتواند اکثریت کرسى ها را به دست آورد، ممکن است 
موفق شود با سه حزب دست راستى و مذهبى که حمایت خود 
را از نتانیاهو اعالم کرده اند، دولت تشکیل دهد. اگر هیچ یک 
از 10 حزب فعال در انتخابات به اکثریت نرســد، طبق سنت 
اســراییل، رئیس جمهورى در مذاکره با همه احزاب از آنها 
خواهد پرسید از چه کسى براى مقام نخست وزیرى حمایت 
خواهند کرد و از نامزدى که بیشترین شانس را دارد، خواهد 

خواست تا دولت را تشکیل دهد.

نتانیاهو شکست خورد
گانتس پیروز نشد

 با برابرشدن  درصد آراى دو حزب اصلى، احتمال تغییر نخست وزیر وجود دارد

دیدارهاى سیاسى فعال 16 ساله ادامه دارد

صراحت تانبرگ
در حمایت از محیط زیست

گرتا تانبرگ، دختر نوجوان ســوئدی که 
اين روزها به رهبر نوجوانان جهان در مبارزه 
با تغييرات آب  و هوايی تبديل شــده است 
به آمريکا رفت و در کميته محيط زيســت 
مجلس ســنای آمريکا با ســناتورهای 
 آمريکايی ديدار کرد. در اين ديدار در ابتدا 
سناتورهای آمريکايی به ستايش نوجوانان 
و کمپين شــان  در حمايت از محيط زيست 
پرداختند، اما تانبرگ در ســخنانی صريح 
خطاب به ســناتورهای آمريکايی  گفت:  
«خواهش می کنيم که ستايش خود را برای 
ديگران نگه داريد. ما دانشــمند يا سناتور 
نيستيم. ما به  ستايش شــما نياز نداريم. 
شــما ما را به اين جا دعوت کرده ايد تا از ما 
ســتايش کنيد، اما خودتان درعمل  هيچ 
کاری انجام نمی دهيد.» تانبرگ ادامه داد: 
«اگر درباره اين که چه کاری بايد انجام دهيد، 
نياز به  توصيه ای داريد، بايد به شما بگويم از 
دانشمندان دعوت کنيد و از آنها بپرسيد، 
چون آنها  تخصص دارند. ما نيازی نداريم که 
شما حرف های ما را گوش کنيد. شما بايد به 
دانشمندان گوش  کنيد.» تانبرگ با تاکيد بر 
اين که کارهای زيادی بايد انجام شود گفت: 
«می دانم که شما سعی می  کنيد کاری انجام 
دهيد، اما متاسفانه بايد بگويم که تالش شما 

کافی نيست.»  
کســانی که در جلســه حضور داشتند 
از صراحت تانبرگ شــگفت زده  شدند و 
خنديدند. برخی نيز برای  تانبرگ کف زدند. 
برخی ســناتورها نيز به وضوح از صراحت 
لهجه تانبرگ متعجب شده بودند.  تانبرگ 
برای نخســتين بار در اعتراض به عملکرد 
ضعيف دولت ها در مبارزه با تغييرات اقليمی 
از  رفتن به مدرسه ســر باز زد و در مقابل 
پارلمان سوئد بست نشست. اين اقدام او به 
سرعت به الگويی  برای نوجوانان ديگر نقاط 
دنيا تبديل شد و آنها نيز در يک روز مشخص 
از رفتن به مدرسه سرباز زده  و در خيابان های 
شهرهايشان در اعتراض به عملکرد ضعيف 
دولت هايشان به خيابان ها ريختند. از آن 
 به بعد تانبرگ به رهبری برای دانش آموزان 

حامی محيط زيست تبديل شد.  

چهره

وزارت خارجه آمریکا 
از شهروندان این کشور 

خواست تا درصورت 
سفر به عربستان 

«هوشیارى زیادى داشته 
باشند». طى پیامى که در 
وب سایت این وزارتخانه 

منتشر شده است، 
پرسنل هیأت آمریکایى 

و اعضاى خانواده شان 
اجازه استفاده از فرودگاه 

«آبها» در عربستان را 
بدون مجوز ندارند. 

فرودگاه مذکور، مکررا 
مورد حمله موشکى و 

پهپادى از سوى یمن قرار 
داشته است.

پاکستان «لفاظى 
افراطى گرانه» وزیر 
خارجه هند را مورد 
حمله قرار داد؛ این 

وزیر خارجه به 
تازگى بخش کشمیِر 
پاکستان را متعلق به 

هند عنوان کرده است. 
این دوکشور همسایه 
پس از اقدام هند در 

لغو وضع خودمختارى 
کشمیر، وارد مجادله 

لفظى شدید با یکدیگر 
شدند؛ دولت هند 

در ادامه اقداماتش، 
ممنوعیت آمدوشد 

در این ایالت برقرار 
کرد و پاکستان از این 

موضوع برانگیخت. 
منطقه کشمیر که 

از  سال 1947 میان 
دوکشور تقسیم شده، 
صحنه بروز دو جنگ 

بزرگ و درگیرى هاى 
بى شمار بین هند و 
پاکستان بوده است.

هشدار به شهروندان 
آمریکا درخصوص سفر 

به عربستان

وزیر خارجه هند، کشمیِر 
پاکستان را متعلق به 
کشورش اعالم کرد

عکس خبراخبار روز
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گاه
ن یک عضو گروه تروریستى داعش اعتراف کرد که سه بار براى حمله شیمیایى به بغداد برنامه ریزى کرده است. الکبیسى 

در اعترافات خود عنوان کرده اســت که در  سال 2016 سه بار براى حمله شــیمیایى به بغداد برنامه ریزى کرده بود. در 
اعترافات این زن داعشى آمده است که وى در  سال 2006 به این نتیجه رسید که خودش را براى یک حمله انتحارى به یکى 
از دو هدف دستگاه هاى امنیتى یا مراکز پرازدحام در مناطق مشخص شده اى در بغداد آماده کند و از آنجایى که در صورت 
انجام این عملیات بدنش تکه تکه مى شد، الکبیسى به این فکر افتاد که از تجربه خود در زمینه عملیات هاى شیمیایى و 
بیولوژیکى به طرز وحشیانه استفاده کند، تا به جاى این که مانند یک زن معمولى ازدواج کرده و خانواده تشکیل دهد، با تولید 
ماده سمى «ریسین» در خانه اش و صحبت کردن با عناصر داعش درباره انجام حمالت شیمیایى و قتل عام دسته جمعى این 

عناصر را جذب خود کند.

اعتراف زن داعشى 
براى حمله شیمیایى 

به بغداد

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیاى  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بست 
بـه  مناسـب  تسـمه هاى  یـا 
کـف و دیـوار منـزل محکـم 

شـوند.


