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گالري جهان

گالري جهان
نشنالنیوز

کلینتونها

گاردین

یک روز زندگی در شهر جنگزده

استرداد ابوحمزه به آمریکا

تیتر یک روزنامه نشنالنیوز امارات مربوط به یک سرقت
مسلحانه در عرض 30ثانیه است .تیتر میگوید دزدان مسلح
حدود یک میلیون درهم در صرافی دوبی در عرض 30ثانیه
به س��رقت بردهاند .تیتر از زبان یکی از کارمندان این صرافی
گفته شده است .او توضیح داده دو مرد نقابدار مسلح در روز
روشن توانستهاند در مدتزمان بسیار کم یک میلیون درهم
را بدزدند و فرار کنند .اما گویا پلیس دوبی به سرعت دو نفر
را دستگیر میکند .عکسی هم از یکی از دزدها منتشر شده
ک��ه با اجازه پلیس بوده .عک��س دزد را کنار پولها و البته با
چهرهای خندان نشان میدهد .برای دستگیر کردن آنها حدود
243افسر پلیس در سراسر دوبی بسیج شدهاند .عکس یک
نش��نالنیوز که صفحه یک این روزنامه با آن شروع میشود،
درباره کارگرانی اس��ت که به ش��غل شیشهش��وری مشغول
هستند .در شرح عکس نوشته شده با اوج گرفتن ساخت برج
و باروها در امارات این ش��غل هم رونق گرفته است .گزارش
یک نش��نالنیوز درباره اوضاع و احوال دمشق است .گزارش
به سختیهای زندگی در پایتخت جنگزده سوریه میپردازد .ربطی هم به موافق یا مخالف دولت ندارد .در مطلبی دیگر
نشنالنیوز به کتاب تازه خانم جی.کی.رولینگ پرداخته؛ کتابی که ربطی به هریپاتر ندارد و فاز جنایی و پلیسی به خود
گرفته است .تعداد خبرهای بینالمللی در صفحه یک نشنالنیوز کاهش یافته است و بیشتر خبرها رنگ و بوی داخلی دارد.
نکته :سوژه عکس یک نشنالنیوز به این راحتیها در روزنامههای ایرانی مورد توجه قرار نمیگیرد.

صفحه یک گاردین عجیب و غریب است و با هر روز فرق دارد.
تیتر یک به انتهاییترین بخش صفحه یک منتقل ش��ده است و
عکس یک بزرگتر از هر روز است .مطلب کمی هم در صفحه یک
منتشر شده است .تیتر یک مربوط است به بازگرداندن ابوحمزه
المصری به آمریکا .دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا تشخیص داده
این تروریس��ت مش��هور برای ادامه دوران محکومیت به آمریکا
بازگردانده ش��ود .ابوحمزه س��ال  2004به درخواست آمریکا ،در
لندن دس��تگیر شد ،اما با اس��ترداد او به کشور درخواستکننده
موافقت نش��د .ابوحمزه یک چشم و یک دست خود را در جنگ
افغانستان و شوروی از دست داده است و بعدها با طالبان همکاری
کرد .البته گاردین با لفظ تروریست مظنون از او یاد کرده و هیچ
قطعیتی برای اتهاماتش قایل نیست .عکس یک گاردین که صفحه
یک با آن آغاز میشود ،پرترهای است از یک پسر 11ساله سوری.
او و خانوادهاش در ش��هر درعا خانهشان را از دست دادهاند و حاال
مجبورند در اردوگاه آوارگان زندگی کنند .خبرنگار گاردین راهی
اردوگاه زعتری در اردن ش��ده است و از نزدیک با ساکنان سوری
این کمپ زندگی کرده است .دغدغه نویسنده گاردین کودکان این کمپ است .گزارش هریت شروود سرشار از جمالت و واژههایی
است که با آن اوضاع بد و ناگوار کودکان کمپ را شرح داده است .این نویسنده میگوید حدود  31هزار نفر از آوارگان سوری در
کمپ زعتری اردن به سر میبرند .آنها عموما جوان هستند که از وحشت و خشونت گریختهاند .گاردین در زیر لوگوی خود خبر
میدهد همراه نشریه روز سهشنبهاش خوانندگان میتوانند سیدی داستان راپونزل را هم رایگان دریافت کنند .به جز دو مطلب
مربوط به تیتر یک و عکس یک هیچ خبر کوتاه یا گزارشی در صفحه یک گاردین به چشم نمیخورد.
نکته :مورد خاصی در صفحه یک گاردین به چشم نمیخورد.

الشرقاالوسط

اوضاع رو به وخامت است

ب��ا اینکه موضوع س��وریه در صفحه ی��ک روزنامههای دیگر
خاورمیانهای کمرنگ است ،اما روزنامه الشرقاالوسط عربستان
هرگز س��وریه را فراموش نمیکند و سعی میکند به هر شکلی
که ش��ده به آن توجه نش��ان ده��د .تیتر یک الشرقاالوس��ط
درباره اظهارنظر اخضر ابراهیمی اس��ت .نماینده سازمان ملل و
اتحادیه عرب در ماجرای س��وریه گفته«:اوضاع این کشور رو به
وخامت اس��ت ».گزارشی از اتفاقات اخیر سوریه در صفحه یک
الشرقاالوسط منتشر شده است؛ گزارشی که به بمباران برخی
مناطق حلب اشاره میکند و  ...در کنار این گزارش عکسی هم
از شهر حلب دیده میشود .در شرح عکس نوشته شده مردم از
نانوایی محل نان میخرند .خبر استرداد ابوحمزه مصری به آمریکا
نیز در صفحه یک الشرقاالوسط مورد توجه است .این مظنون به
عملیات تروریستی از سال  2004در انگلیس به سر میبرد .البته
تحت نظارت و در زندان .ابوحمزه مصری به درخواست آمریکا در
انگلیس دس��تگیر شده است و حاال برای محاکمه به این کشور
پس داده میشود .از اظهارنظرهای احمدینژاد در نیویورک نیز
میتوان ردپایی در صفحه یک الشرقاالوسط پیدا کرد .از جمله
اینکه رییسجمهوری ایران گفته« :همه ما (کشورهای منطقه) از جنگ در سوریه آسیب میبینیم و ضرر میکنیم ».باالتر از
لوگوی روزنامه الشرقاالوسط نیز خبری دیده میشود .این خبر درباره تصمیم دولت عربستان برای گسترش حرم نبوی است .ملک
عبداهلل برای افزایش ظرفیت مسجدالنبی در مدینه تصمیم گرفته فضا را گسترش دهد .طبق رسم و آیین اعراب گویا ملک عبداهلل
سنگ بزرگ به معنای کلید خوردن پروژه گسترش مسجدالنبی را زمین گذاشته است .درباره مسایل داخلی یمن نیز گزارشی در
صفحه یک الشرقاالوسط دیده میشود .یمن بعد از گذشت این همه از بهار عربی هنوز به آرامش نرسیده است.
نکته :آگهیهای صفحه یک باعث شده الشرقاالوسط کمتر از همیشه خبر داشته باشد.

عربنیوز

طرح تعریض مسجدالنبی کلید خورد

س�حرطلوعی :ماجراهای این زوج روزی روزگاری کمر دموکراتها را در آمریکا شکس��ت و قدرت را پاس داد به
جمهوریخواهان آن هم جمهوریخواهی چون بوش که آثار تفکراتش همچنان در جهان باقی اس��ت .الزم نیست به
افغانستان و عراق و هرآنچه تا به امروز بر آنها رفته ،اشاره کنیم .بیل کلینتون حاال دوره افتاده برای اوباما رای جمعکند.
آمریکاییها هم تا حدودی داستانهای او و مونیکا لووینسکی را فراموش کردند .حتی فراموش کردند بیل کلینتون
ی همسرش در مراسم گردهمایی
بهخاطرش در دادگاه دروغ گفت و محاکمه ش��د .بیل کلینتون پیش از س��خنران 
روسای دولتها در نیویورک او را میبوسد .این مراسم به ابتکار بیل کلینتون در سال  2005پایه گذاشته شد و هدفش
بررسی مشکالت بینالمللی است.
عکس :رویترز

دختران
متدین

والاستریت ژورنال آسیا

مناقش��ات جزی��رهای دو کش��ور چین و ژاپن هن��وز برقرار
اس��ت .تظاه��رات و تجمع��ات چینیه��ا در این کش��ور رنگ
و بوی خشونت به خود گرفته و همین باعث شده ژاپنیها واکنش
ی والاستریت ژورنال آسیا
نشان دهند .تیتر یک روزنامه اقتصاد 
از هشدار نخستوزیر ژاپن ،یوشیهیکو نودا به چین خبر میدهد.
او گفته چنانچه تجمعات خشونتبار چینیها ادامه یابد ،حتی
روابط اقتصادی دو کش��ور هم ،بهم خواهد ریخت و این به ضرر
اقتصاد چین خواهد بود .او گفته ادامه خشونتها میتواند باعث
تحریمهای اقتصادی شود .دو کشور چین و ژاپن بر سر مالکیت
جزایر دیائوو دعوا دارند .در عکس یک روزنامه والاستریت ژورنال
آسیا ،سباس��تین فتل آلمانی ،راننده فرمول یک را میبینیم .او
در مس��ابقات گرندپری س��نگاپور و برای کمپانی خودرو ردبول
ش��رکت کرده و صاحب مقام اول ش��ده است .تصویر او در حال
خوشحالی نشان داده شده است .در گزارشی دیگر در صفحه یک
والاستریت ژورنال آسیا ،مطلبی میخوانیم درباره سرمایهگذاری
کمپانی وال مارت در هند .این کمپانی بعد از تصمیمهای جدید
دولت هند ،چشم به موفقیت در دومین کشور پرجمعیت جهان دارد .دولت هند تصمیم گرفته به تازگی حضور سرمایهگذاران
خارجی را پررنگتر از گذشته کند .باالتر از لوگوی والاستریت ژورنال ،مطلبی درباره نظامیگری در لیبی و واکنش مردم نسبت به
این موضوع دیده میشود .البته تیتر مطلب ،منتشر و خود مطلب به صفحات داخلی ارجاع داده شده است.
نکته :مورد خاصی در صفحه یک این روزنامه دیده نمیشود.

سبزها؛ چالش اوالند

نه معلوم اس��ت پلیس زن کدام اس��ت و نه بهدرستی میشود فهمید پلیسها چه کسی را دستگیر کردهاند .در
شرح عکس نوشته شده پلیسهای زن هند ،یکی از زنان عضو گروه دختران متدین کشمیر را دستگیر کردهاند .علت
هم تجمع اعتراضآمیز این گروه بهدلیل فیلم ضداسالمی بیگناهی مسلمانان است .البته در شرع عکس به نکتهای
دیگر هم اشاره شده ،از جمله اینکه این گروه ،از گروههای جداییطلب در هند بهشمار میآیند .اعضای این گروه مثل
بسیاری دیگر از مسلمان کشمیر معتقد به استقالل منطقه کشمیر هستند .جداییطلبان بیشتر به سمت پاکستان
کشش دارند و منظور آنها از استقالل ،پیوستن به پاکستان است.
عکس :رویترز

چاینادیلی

مهمترین مساله در صفحه یک چاینادیلی ،مناقشات دو
کشور چین و ژاپن است .چاینادیلی از حواشی این مناقشات
در تیتر یک خود خبر میدهد .از جمله این حواش��ی عدم
برگزاری مراسم چهلمین سالگرد رابطه دو کشور چین و ژاپن
به دلیل دعواهای اخیر است .هر سال در چنین روزهایی دو
کشور به دلیل برقراری روابط با هم ،جشن برگزار میکردند
و ...اما امس��ال خبری از این داس��تانها نیست .مردم چین
عصبانیتر از هر زمان دیگر هس��تند .چینیها هرگز حاضر
نیس��تند از مالکیت جزیره دیائوو دس��ت بکشند .ژاپنیها
هم مدعی هس��تند این جزیره جزیی از خاکش��ان است.
چاینادیلی گزارش مفصلی درباره این حواشی و مسایل ،در
صفحه یک خود نوشته .عکس��ی از چینیهای معترض در
منطقه تایپی است .مسالهای که در این دعواها نباید از نظر
پنهان بماند ،یکی اعتراض هنگکنگیها با پرچم ملی چین
است .یعنی این دعوا ،هنگکنگیها را به چین دوباره پیوند
داده و دیگر اینکه ژاپن قطع رابطه اقتصادی با چین را هشدار
داده است .در بخش کاور استوری چاینادیلی ،به سالمت گردشگران توجه شده است .البته منظور این نیست چین باید
سالمت آنها را که به این کشور سفر میکنند ،زیر نظر بگیرد .مطلب درباره این است .ارتقای بخش پزشکی و درمانی در
چین میتواند گردشگر به سمت این کشور جذب کند .مثال ارتقای عمل چشم در چین باعث شده از کشورهای منطقه
جنوبشرق آسیا شهروندانی به چین سفر کنند .عکس و خبری از غرق شدن یک کشتی در جزیره ماکائو در صفحه یک
چاینادیلی دیده میشود .گزارشی درباره استعدادهایی که جذب مشاغل رویایی میشوند ،بخشی از صفحه یک چاینادیلی
را به خود اختصاص داده است.
نکته :چاینادیلی مثل همیشه تنها به مسایل مربوط به چین در صفحه یک خود توجه کرده است.

دوباره اخبار و مس��ایل داخلی عربس��تان در نیمتای نخست
صفحه یک عربنیوز دیده میش��ود .از جمله تیتر و عکس یک
این روزنامه درباره عربس��تان است .موس��م حج نزدیک شده و
عربستانیهاتصمیمگرفتهاندمسجدالنبیراگسترشدهند.ملک
عبداهلل سنگ بنای این طرح را گذاشته و به قول معروف ربان را
قیچی کرده است .با این طرح ،توان پذیرایی مسجدالنبی به بیش
از دومیلیون زایر خواهد رسید .عربنیوز در گزارش مربوط به این
موضوع مینویس��د ملک عبداهلل از مراکش راهی عربستان شد،
به مدینه رفت تا کلنگ گسترش فضای مسجدالنبی را بزند .در
عکس مربوط به این گزارش هم ،ملکعبداهلل و شاهزاده سلمان
را در کنار هیات همراه میبینیم .آنها در مدینه به س��ر میبرند.
خبر و گزارش دوم صفحه یک عربنیوز هم درباره طرح مربوط به
شهروندان عربستانی است؛ طرحی که کابینه آن را در انداخته و
تصمیم دارد این کشور را به فرصت شغلی بیشتر برای شهروندان
عربستانی تبدیل کند تا مهاجران .در نیمتای دوم مطلبی درباره
سوریه به چشم میخورد .تیتر مطلب میگوید اوج گرفتن جنگ در سوریه برای منطقه خطرناک است .در خبری دیگر دستمان
میآید مترو ریاض محل مناقش��ه چهار کمپانی است که برای بستن قرارداد با طرف عربستانی رقابت میکنند .از فعالیتهای
عربستان در بخش جهانی انرژی نیز خبری در صفحه یک عربنیوز به چشم میخورد .همچنین اظهارنظری از مسووالن صنعت
توریس��م و گردشگری عربستان در صفحه یک عربنیوز منتشر ش��ده .این مسوول گفته جذب گردشگر در عربستان نیازمند
تالشهای بیشتر است .مطلب مربوط به سوریه در صفحه یک این روزنامه بسیار کوتاه است .به نظر میرسد عربنیوز تنها خواسته
حرفی از سوریه به میان بیاورد وگرنه این مطلب کوتاه درباره این کشور ،حاوی مفهوم و خبر مهمی نیست.
نکته :عربنیوز نسبت به همیشه کمتر به خبرهای جهانی واکنش نشان داده است.
فیگارو

هشدار نودا به چین

مراسم سالگرد عقب افتاد
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روزنام��ه فیگارو در تیتر یک خود موضوعی داخلی را بررس��ی
میکن��د؛ موضوعی که فیگارو از آن به عنوان چالش تازه فرانس��وا
اوالند یاد کرده است .سبزها در پارلمان فرانسه مقابل پیمان مالیاتی
اروپ��ا صفآرایی کردهاند و علیه آن رای دادهاند .فیگارو در توضیح
تیتر نوشته اعضای سوسیالیست پارلمان بسیار عصبانی شدهاند.
آنها اکثریت پارلمان هستند ،اما کاری هم از پیش نبردهاند .رابطه
فرانسه و مالی نیز سوژه عکس یک روزنامه فیگارو است .در عکس
تعدادی از تندروها را میبینیم که یک شهروند غیرنظامی را گروگان
گرفتهاند .تندروهای مشهور به جهادیست در مالی محل مناقشه دو
کشور فرانسه و مالی هستند .باالی عکس نوشته شده فرانسه آماده
ب القاعده در این منطقه است .در
بر عهده گرفتن عملیات علیه حز 
توضیح عکس آمده شورشیان القاعده با ناآرامیهای صورتگرفته
در اسلحهخانههای لیبی ،سالحها را غارت کردهاند و قدرت بیشتری
گرفتهاند .در شرح عکس به گروگانهای فرانسوی در بند گروههای
تندرو در مالی نیز اش��اره ش��ده است .در مرکز صفحه یک فیگارو
خبری درباره افزایش تعرفه مالیاتی برای شهروندانی که از دیگر کشورها به سوییس مهاجرت کردهاند ،دیده میشود .توضیح بیشتری
درباره خبر نوش��ته نشده است .سوژه س��رمقاله فیگارو مربوط به تیتر یک این روزنامه است« .سبزها و دختر شیرفروش» تیتر این
س��رمقاله اس��ت .سبزها پیماننامه مالیاتی اتحادیه اروپا را رد کردهاند و باعث دردس��ر دولت فرانسه شدهاند .باالتر از لوگوی فیگارو،
خبر نگرانکنندهای برای فرانسویها منتشر شده .خبر میگوید از هر هفت فرانسوی ،یک نفر در معرض خطر الکلی شد ن قرار دارد.
نکته :مورد خاصی در صفحه یک روزنامه فیگارو دیده نمیشود.
شانگهایدیلی

سایه جزایر بر سر روابط دیپلماتیک

سقوط
بهمن

نام هیمالیا دوباره آمده در صدر اخبار .این کوهستان سخت و نفسگیر دوباره حادثه آفریده است .سقوط بهمن در
این کوهستان کار دست تیم کوهنوردی اروپایی آلمانی  -فرانسوی داده است .عکس یک والاستریتژورنال اروپا صحنه
نجات کوهنوردان آسیبدیده را نشان میدهد .خبرها میگویند دست کم  9نفر جان باختهاند و شش کوهنورد هم
ناپدید شدهاند .در شرح عکس آمده پیش از این حادثه ،مرگبارترین فاجعه هیمالیا در سال  1996رخ داده بود ،در آن
اتفاق  42نفر کشته شدند كه برف سنگین باعث اتفاق سال  1996بود.
عکس -AFP :والاستریتژورنال اروپا

روزنام��ه ش��انگهایدیلی چین هم در تیت��ر یک خود به
چالشهای دو کشور چین و ژاپن بر سر جزایر پرداخته است.
چالشها اوج گرفته و بوی جنگ هم میدهد .زمانی که ژاپن
مدعی خرید مالکیت جزیره دیائوو شد ،عصبانیت چینیها اوج
گرفت و به اینجا رس��ید که مردم از دولت چین خواس��تهاند
مراسم آیینی و جشنهای مربوط به از سر گرفتن روابط چین
و ژاپن امسال برگزار نشود .شانگهایدیلی خبر میدهد سایه
جزایر بر سر این مراسم دیپلماتیک بسیار سنگین شده و آن را
به تعویق انداخته .مقابل ادعای ژاپن که گفته بود این خشونتها
و عصبیتها در تظاهرات چینیها میتواند رابطه اقتصادی دو
کش��ور را به محاق ببرد و چینیه��ا را منزوی کند ،چینیها
هم گفتهاند با این اتفاقات بازارهای ژاپنی ،مشتریهای چینی
خود را از دست میدهند .خالصه اینکه دو کشور در نازلترین
س��طح روابط دیپلماتیک خود به سر میبرند .در عکس یک
روزنامه شانگهایدیلی گروه امداد و نجات کوهستان هیمالیا را
میبینیم .گویا سقوط بهمن کار دست کوهنوردان داده است .در شرح عکس آمده  9کوهنورد به دلیل سقوط بهمن جان
باختهاند .یک کوهنورد آلمانی و یک راهنمای محلی نپالی در میان جانباختگان بودهاند .بقیه فرانسوی هستند .تعدادی هم
توسط امدادگران نپالی نجات پیدا کردهاند .خبر دیدار سنتی دو تیم لیورپول و منچستریونایتد هم همراه با عکس در صفحه
یک شانگهایدیلی دیده میشود .این دیدار با نتیجه  2بر یک به نفع سرخهای منچستر تمام شد .کمتر از هر روز دیگر در
صفحه یک شانگهایدیلی خبر دیده میشود .ستون خبرهای کوتاه هم مثل همیشه در سمت چپ صفحه یک این روزنامه
دیده میشود .از اخبار مربوط به سوریه هم خبری در صفحه یک این روزنامه انگلیسیزبان نیست.
نکته :مورد خاصی در صفحه یک این روزنامه به چشم نمیخورد.

