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نشنالنيوز

دو دستگي ميان رايدهندگان در ليبي

تغيير نام يك فرودگاه محلي

ب��راي اولي��ن ب��ار در چند روز گذش��ته ،س��وژه
س��وريه جايي در نيمتاي نخست صفحه يك روزنامه
نشنالنيوز ندارد .ليبي ،ايران و امارات جاي اين سوژه
را گرفتهان��د .تيتر يك نش��نالنيوز درب��اره برگزاري
نخس��تين انتخابات آزاد در كشور ليبي بعد از سقوط
قذافي است.
ليبياييها بعد از چهار دهه پاي صندوقهاي راي
ميرون��د تا نمايندگان پارلم��ان را انتخاب كنند و از
دل آن دولت مستقل تشكيل شود و طعم دموكراسي
را بچش��ند .روزنامه نشنالنيوز در تيتر يك خود خبر
ميده��د رايدهندگان آيندهاي دوگان��ه براي ليبي
ترتيب خواهند داد.
بخش��ي از آنها از موافقان و همراهان دولت قذافي
هس��تند كه هنوز مقابل خواست آزاديخواهي نيمي
ديگر مقاومت ميكنند و بخش ديگر همان معترضان
و مبارزان هستند كه قذافي را ساقط كردند و. ...
روز شنبه ليبياييها پاي صندوقهاي راي ميروند تا تكليف را روشن كنند .نشنالنيوز در گزارش خود
از اين ماجرا خبر ميدهد كه ليبي در آرامش كامل بهس��ر نميبرد و گروههاي مس��لح در هر گوشه از اين
كشور حضور دارند .سوژه عكس يك هم پسري 13ساله است كه مبتال به سرطان خون بوده و حاال بدون
طحال به زندگياش ادامه ميدهد.
نكته :مورد خاصي در صفحه يك نشنالنيوز به چشم نميخورد.

هي��چ خب��ري از س��وريه در تيتر و عكس ي��ك روزنامه
عربنيوز عربستان نيست .صفحه يك عربنيوز با خبر تغيير
نام يك فرودگاه محلي شروع ميشود .ملك عبداهلل دستور
داده نام فرودگاه محلي قسيم در بورايده به اسم شاهزاد نائف
تغيير كند .شاهزاده نائف چند روز پيش در بيمارستاني در ژنو
درگذش��ت .او بيمار بود و البته مدتي بود به وليعهدي ملك
عبداهلل نائل شده بود .عالوه بر وليعهدي ،او سمت وزير داخلي
عربس��تان را داشت و معاون نخستوزير نيز بود .گزارشي از
دستور ملك عبداهلل پادشاه عربستان براي اين تغيير نام در
صفح��ه يك عربنيوز ديده ميش��ود .عكس يك عربنيوز
حادثه مرگبار يك تصادف در عربستان را نشان ميدهد .تيتر
عكس ميگويد  9دستگاه خودرو در يكي از اتوبانهاي شهر
مكه به هم برخ��ورد كرده و چهار نفر جان باختهاند .عكس
عمق فاجعه را نش��ان ميدهد .گزارش��ي از اين تصادف در
صفحه يك عربنيوز نوشته شده است .در كنار باكس مربوط
به عكس ،مطلبي درباره هشدار بانكهاي مركزي جهان به وضعيت اقتصادي كشورها ديده ميشود .اين گزارش ،مشابه
همان مطلبي است كه در صفحه يك گاردين منتشر شده است .عربنيوز در نيمتاي دوم صفحه يك خود خبر ميدهد
اعتبار بانك باركليز انگليس كاهش پيدا كرده است .بانك باركيز انگليس يكي از مشهورترين بانكهاي بريتانيا و جهان
است كه متهم به دستكاري در نرخ سود سپرده شده است .رييس اين بانك هفته گذشته در پي اين اتهام استعفا داد .در
كنار اين خبر عكسي از اعتراض مردم نسبت به فعاليتهاي بانك باركليز ديده ميشود.
نكته :خبر خاصي در صفحه يك عربنيوز منتشر نشده است.

گاردين

اينترنشنالهرالدتريبيون

برنامه مفيد براي هاييتي يا تجارت خارجي

نام هاييتي كه در روزنامهها ميآيد ،بالفاصله به زلزله مرگبار
دو س��ال پيش آن اشاره ميش��ود .زلزلهاي كه اين كشور حوزه
درياي كارائيب را زير و رو كرد و جان بسياري را گرفت .روزنامه
اينترنش��نال هرالدتريبيون در عكس يك خود به اين كش��ور و
اتفاقاتي كه بهتازگي در آن رخ داده پرداخته است .عكس ،تعدادي
كشاورز را نشان ميدهد كه سوار بر قايق آبها را رد ميكنند تا
به پاركي صنعتي برسند .نام پارك صنعتي در هاييتي يك سوال
بزرگ را پيش پاي افكار عمومي و حتي گزارشنويس اينترنشنال
هرالدتريبيون ميگذارد؛ پارك صنعتي براي چه؟ تيتر يك اين
روزنامه هم درباره اقدام تازه دولت هاييتي اس��ت .دولت تصميم
گرفته كشاورزان را از زمينهاي تحت اختيارشان كه زمينهايي
بارور و حاصلخيز است خارج كند و براي ادامه فعاليت به پاركي
صنعتي بفرستد .اينترنشنال هرالدتريبيون در تيتر خود ميپرسد
اين يك دستور مفيد براي هاييتيايهاست يا تجارت خارجي؟
گزارشنويس روزنامه ،اطالعاتی جمع كرده كه گويا دولت هاييتي
زمينهاي كشاورزي مرسوم و تحت اختيار كشاورزان را براي فعاليتها و سرمايهگذاريهاي خارجي به دولتهايي مثل آمريكا ،كره
و ...واگذار ميكند و موضوع جالبي است كه خواندنش به عالقهمندان توصيه ميشود .هشدار و فشار بانكهاي مركزي اروپا و جهان
به نظام بانكي و وضعيت اقتصادي كشورها در صفحه يك اينترنشنال هرالدتريبيون هم مورد توجه است.
نكته :اين روزنامه بينالمللي تالش كرده به همه خبرهاي مهم جهان در صفحه يك خود اشاره كند.

میهماني در پاريس

سرنا در فينال ويمبلدون

سحر طلوعي :بيش از آنچه فكرش را بكنيد تنيس ويمبلدون نگاه رسانهها را به خود جلب كرده است .شايد حواشي اين
مسابقات ،اصل آن را تحتالشعاع قرار داده است .حواشياي مثل حضور خانواده سلطنتي به عنوان تماشاگران پروپاقرص
مسابقات تنيس ويمبلدون .هر چه هست باعث شده روزنامهاي مثل الشرقاالوسط عربستان كه به سوژهاي جز سوريه فكر
نميكند هم تحت تاثير اين مسابقات قرار بگيرد و عكس يك خود را به كنار زمين مسابقات تنيس ويمبلدون اختصاص
دهد .عكس يك الشرقاالوسط تب باالي خبرنگاران و عكاسان را براي ثبت لحظات اين مسابقات به خوبي نشان ميدهد.

در ميان روزنامههاي جهان ،فيگارو و روزنامههاي فرانسوي هستند كه سوژه سوريه را پي ميگيرند آن هم به اين دليل كه پاريس ميزبان گروههاي مخالف دولت اسد است .فيگارو در عكس
يك خود مخالفان دولت اسد را نشان ميدهد و برايش تيتر زده« :پاريس ميزبان معترضان» .نشست پاريس با حضور نمايندگان بيش از  80كشور غربي و عربي براي تعامل ميان گروههاي
مخالف اسد و دولتهاي حامي آنها برگزار شده است .البته به نظر ميرسد اين نشست هم مثل بقيه آنها بياثر و بينتيجه باشد .محورهاي اين نشست بيشتر تحريم دولت سوريه است.
عكس:آسوشيتدپرس-فيگارو

عكس -EPA :الشرقاالوسط

عكس يك بزرگ اين روزنامه به بازيكن سياهپوست آمريكايي
اختصاص دارد .س��رنا ويليامز ،تنيس��ور قدرتمن��د و پرافتخار
آمريكايي توانسته راهي فينال مسابقات تنيس ويمبلدون شود.
اين خبر را گاردين منتش��ر كرده و در ش��رح عكس مينويسد:
س��رنا ويليامز مبارزه دور نيمهنهايي خود مقابل ويكتوريا آزارنكا
را با پيروزي پشتس��ر گذاشته و در فينال بايد مقابل آگنيسكا
رادوانسكا قرار بگيرد .مسابقات ويمبلدون تنها مسابقات گرانداسلم
اس��ت كه روي زمين چمن برگ��زار ميش��ود .در كنار عكس،
گزارشي از فعاليتهاي بانك مركزي سراسر جهان براي ارتقاي
وضعيت اقتصادي منتشر شده است .البته در متن گزارش آمده
بانك مركزي انگليس درباره برنامه اصالحي به كار گرفته ش��ده
توسط دولت هشدار داده و از محدوديتهاي آن نيز گفته است.
س��وژه تيتر يك گاردين ،معامله بنگاه خصوصيسازي بريتانيا و
وزارت خزانهداري اين كشور است .ميان اين دو نهاد در انگليس
درگيري و چالشهاي فراوان شكل گرفته است .اما حاال گاردين
خبر ميدهد معاملهاي كه بنگاه خصوصيسازي ( )PFIانجام داده چيزي حدود 300ميليارد پوند ارزش دارد .اين معامله با وجود
انتقادات فراوان ميان جرج آزبورن ،وزير خزانهداري و بنگاه خصوصيسازي صورت گرفته است .گويا ميان مبلغ دريافتي توسط بنگاه
خصوصيسازي (300ميليارد پوند) و ارزش خدمات ارايه شده طي پنجسال تفاوتهاي چشمگيري ديده ميشود.
نكته :خاورميانه هيچ جايي در ميان خبرهاي صفحه يك گاردين ندارد.

