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عشق به برلين

اينديپندنت

اسكاتلنديارد كامرون را مسخره ميكند

روزنامه نش��نالنيوز ام��ارات در ادامه توجه بيش��تر به
مسايل خارجي ،براي عكس يك خود ،نمايي متاثركننده
از برلينيها را تدارك ديده اس��ت .برلينيهايي كه به ياد
كشتهشدهها پاي ديوار شهر آمدهاند .ديواري كه 50سال
پيش س��اخته ش��د تا ميان ش��رق و غرب جهان جدايي
بيفكند .در عكس زنان و مردان مو س��پيدي را ميبينيم
كه سرشار از خاطرات تلخ دوران جنگ سرد هستند .باالي
عكس به آلماني نوشته شده« :ما عاشق برلين هستيم».
تيتر يك روزنامه نش��نالنيوز هم درباره ماجراهاي دادگاه
متهمان ترور رفيق حريري است .نشنالنيوز نوشته چهار
متهم اين پرونده همچنان در دادگاه غيبت ميكنند .دادگاه
پرونده ترور رفيق حريري مهلت 30روزهاي را براي حضور
اي��ن متهمان در محكمه در نظر گرفته بوده كه گويا اين
فرصت هم در حال تمام ش��دن است .نشنالنيوز گزارش
مفصلي از اين ماجرا را در صفحه يك خود منتش��ر كرده
است .گفته شده اين چهار نفر منتسب به حزباهلل لبنان
هس��تند .در بخشي ديگر از صفحه يك روزنامه نشنالنيوز امارات خبري ميخوانيم از سوريه .در تيتر خبر نوشته
شده «اوباما رفتارهاي خشونتبار سوريه را محكوم كرد» .گزارش مهمي هم از بازارهاي خريد دوبي در صفحه يك
اين روزنامه ميخوانيم .گزارش درباره اجناس تقلبي است كه از اين بازارها توسط گردشگران اروپايي به اروپا منتقل
ميشود .خبري هم از برگزاري مسابقه بدترين و گوشخراشترين صداها در جهان ،در گوشهاي از صفحه يك اين
روزنامه ديده شود.
نكته :مورد خاصي در صفحه يك روزنامه نشنالنيوز امارات به چشم نميخورد.

س��ر هاگ ارد يك��ي از باالترين مقامات پليس انگليس
است .تصوير اين مرد را بر صفحه يك روزنامه اينديپندنت
ميبينيد .اين روزنامه بخشي از حرفهاي ارد را به عنوان
تيتر يك انتخاب كرده كه براي نسخت وزير بريتانيا گران
تمام ميش��ود .اينديپندنت در تيتر ي��ك خود ميگويد:
«سر هاگ ارد پيش��نهاد كامرون براي برخورد با گنگها
و گروهه��اي زيرزميني انگليس را به باد تمس��خر گرفته
اس��ت» .بعد از آرام ش��دن اوضاع لندن و ديگر شهرهاي
انگليس ،كامرون عصباني از دس��ت پليس به خاطر رفتار
مس��امحهگرانه با آشوبطلبان به صراحت اعالم كرد براي
برخورد با گروههاي تبهكار انگليس از مشاوران آمريكايي
استفاده خواهيم كرد .رييس سابق پليس نيويورك به عنوان
مشاور نظامي پليس انگليس ،اسكاتلنديارد پيشنهاد شد.
اين پيشنهاد نخستوزير به مذاق سر هاگ ارد و همراهانش
خوش نيامده و كامرون را دست انداختهاند كه تفاوتهاي
فرهنگي مي��ان آمريكاييها و انگليس��يها را نميداند و
بياطالع حرف ميزند .گزارش كامل اين ماجرا را ميتوانيد در صفحات داخلي روزنامه اينديپندنت كه براي تعطيالت
آخر هفته تدارك ديده شده ،بخوانيد .درگيرهاي اخير انگليس تمام شده و خيابانها روزهاي آرام خود را دوباره از سر
گرفتهاند .تحليلهاي كارشناسانه درباره اين حوادث جاي اخبار مربوط به درگيريها را در صفحه يك روزنامههاي
انگليس گرفته است .ستون سمت راست ايندیپندنت هم به تصاويري از ورزشكاران بريتانيايي اختصاص دارد.
نكته :باالتر از لوگوي اينديپندنت ،كادري ديده ميشد كه درون آن نوشته شده :يك روز حقوق خود را براي آفريقا
كنار بگذاريد .اينديپندنت براي گرسنگان شاخ آفريقا پول جمع ميكند.
توديززمان

واشنگتنتايمزويكلي

اوباما روي لبه تيغ

در اي��ن ش��ماره از ضميم��ه روزه��اي دوش��نبه روزنام��ه
واش��نگتنتايمز آمريكا ،نسخه اوباما را پيچيدهاند .عكس و تيتر
يك جلد اين ضميمه پر از نماد و نش��انه و ح��رف براي اوباما و
دموكراتهاست .تيتر ميگويد اوباما روي لبه تيغ و عكس هم كه
پرترهاي است از لنين رهبر انقالب اكتبر  1917شوروي پيشين.
همه اينها هم به خاطر پنجاهمين س��الگرد ساخت ديوار برلين
است .ديواري كه بعد از پايان جنگ جهاني دوم در برلين توسط
دولت ش��وروي ساخته ش��د تا جلو نفوذ فرهنگ غرب به شرق
را بگيرد .حاال اينكه چرا تيتري درباره سرنوش��ت اوباما همراه با
عكسي از لنين در صفحه يك واشنگتنتايمز ويكلي منتشر شده،
بر ميگردد به سياستهاي اوباما در اين چهار سال .اگر خبرهاي
اين چهارس��ال را مرور كنيد ،يادتان ميافتد اوباما طراح اليحه
بيمه همگاني و اصالح ساختار پزشكي اياالت متحده است .بيمه
همگاني آمريكاييها را ياد نظامهاي كمونيستي و چپ مياندازد.
مفهومي كه هنوز هم در آمريكا تابو است .همان روزها كه زمزمه
بيمه همگاني آمريكاييها به گوش رسيد ،جمهوريخواهان تندرو و اعضاي تي پارتي ،اوباما را كمونيست لقب دادند و او را مسخره
كردند .آمريكاييها ترجيح ميدهند مبالغ كالن مربوط به درمان و مسايل پزشكي را بپردازند اما حرف از بيمه همگاني نشنوند.
نكته :رنگ سرخ جلد واشنگتنتايمز ويكلي پر از حرف و كنايه است.

نقش بازارهاي بزرگ در رفع بحران

س�حرطلوعی :از وقتي س��اركوزي راهي كاخ اليزه شده سربازان فرانس��وي بيش از پيش در مناطق جنگي جهان
به كار گرفته شدند ،از جمله در عراق و حاال هم در ليبي .پيش از ساركوزي ،ژاك شيراك در حمله ناتو به عراق شركت
نكرد و اين تصميم را تجاوز ارزيابي كرد .بعد از او ساركوزي با رييسجمهور وقت آمريكا ،بوش همپياله شد و به عراق
هم نيرو اعزام كرد .روزنامه فرانسوي فيگارو در عكس يك خود خبر ميدهد ماموريت سربازان فرانسوي ناتو كه در
ليبي مستقر هستند ،به پايان رسيده و آنها به خانه بازميگردند .در عكس خوشوبش ساركوزي با نظاميان كمپ شارل
دوگل را ميبينيم .او در اين كمپ براي سربازان فرانسه سخنراني كرده و گفته فرانسه به شما سربازان افتخار ميكند
و اين ارتش مايه غرور ما است .ناگفته نماند ساركوزي مشغول گذراندن ماههاي آخر رياستجمهوري است و خودش
را براي شركت در انتخابات بعدي آماده ميكند.
عكس :رويترز – فيگارو

دستهگلهايي براي مردگان

پنج روز درگيري در شهرهاي مختلف انگليس بيتلفات
نبوده اس��ت .از ضررهاي مالي كه بگذريم ،تعدادي كشته و
زخمي ش��دهاند .بيرمنگام نسبت به شهرهاي ديگر انگليس
روزهاي سختتري را گذراند .اين تصویر كه مشاهده ميكنيد
عکس يك روزنامه گاردين اس��ت .اين ش��هروندان براي سه
نفر از همش��هريهاي خود كه كشته شدهاند گل آوردهاند و
در محل حادثه گذاش��تهاند .آنطور كه منابع خبري محلي
بيرمنگام منتشر كردهاند سه نفر از شهروندان اين شهر ،توسط
خودرويي زير گرفته شدهاند كه راننده آن از محل حادثه فرار
كرده اس��ت .اين سه نفر آسياييتبار بودهاند و براي كمك به
پليس در جمع و جور كردن درگيريها و آش��وبهاي اخير
كمپهاي محلي تشكيل داده بودند.
عكس :گتي ايميجز – گاردين

بازيهاي دانشجويي

چينيها براي س��ومين بار بازيهاي دانش��جويي
جهان را افتتاح كردهاند .اين بار ش��هر شن ژن ميزبان
است .عكس يك روزنامه شانگهايديلي به اين موضوع
اختصاص دارد .اگر كيفيت چاپ اجازه دهد ميتوانيد
بسياري از فرمولهاي رياضي و اطالعات ديگر را روي
كتابهاي مختلف ببينيد .مشعل بيستوششمين دوره
المپياد ورزشي دانش��جويان جهان با شركت بيش از
13هزار بازيكن و مربي و سرپرست از 180كشور جهان
روشن شده است .در اين دوره از بازيها  110دانشگاه
در 24رش��ته ش��ركت كردهاند .اينكه چينيها از 26
دوره ،س��ه دور ميزبان بودهاند ،نفوذ و قدرت اقتصادي
و سياسي اين كشور را به رخ ميكشد.
عكس :شينهوا – شانگهايديلي

ميد اين چاينا

صنع��ت كپ��يكاري چين س��روصداي روسه��ا را هم
درآورده است .روزنامه مسكوتايمز روسيه در عكس يك خود
به اين مس��اله توجه كرده است .در عكس يك مسكوتايمز،
پرترهاي مش��هور از لنين را بر س��اكي كه ب��ه نظر از صنايع
دس��تي روسها در دوران پيش از فروپاشي است ،ميبينيم.
مسكوتايمز توضيح داده پارك ايزملوفسكي مسكو هميشه
پاتوق گردش��گران خارجي و عالقهمندان به صنايع دستي
و اجناس آنتيك روسها بوده اس��ت .مدتي است اين پارك
از رونق افتاده اس��ت .گردشگران وقتي پشت اين ساكها و
كيفهاي صنايع دستي را نگاه ميكنند به جاي آنكه جمله
«ساختهشده در اتحاد جماهير شوروي» را ببينند ،با جمله
تكراري «ساختهشده در چين» روبهرو ميشوند.
عكس :مسكوتايمز
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تيتر يك روزنامه توديززمان تركيه درباره مس��ايل اقتصادي
است .تركيه مدعي است در موج دوم بحران اقتصادي جهان دچار
تغيير و تحوالت شديد نشده است .تيتر يك توديززمان ميگويد:
بازاره��اي بزرگ و اصلي به نظامنامههاي جديدي احتياج دارند.
اينطور كه توديززمان نوش��ته ،اين نظامنامههاي جديد در واقع
باعث ميشود بازارهاي بزرگ سرمايه ثبات خود را حفظ كنند و با
هر موج بحران دچار تالطم نشوند .عكس يك روزنامه توديززمان
هم درباره س��وريه اس��ت .عكس نمايي است از شهر حما بعد از
يك هفته درگيري و كش��تار .تانكهاي ارتش اسد حما را زير و
رو كردهاند .بس��ياري از رسانهها به حما ،لقب شهر ارواح دادهاند.
بس��ياري از مردم اين ش��هر خانه را ترك كردهاند و به مرزهاي
تركيه پناه بردهاند .در شرح عكس توديززمان ميخوانيم :سازمان
همكاري اسالمي نس��بت به آنچه در اين مدت در سوريه اتفاق
افتاده ،موضوع گرفته است .اعضاي اين سازمان يادآوري كردهاند
دو سال پيش اسد رييسجمهور سوريه در يكي از نشستهاي
اين سازمان كه در دمشق برگزار شده بود ،در حمايت از مسلمانان سراسر جهان سخنراني كرده بود.
نكته :به صفحه يك روزنامه توديززمان يكبار ديگر نگاه كنيد .رنگ آبي باالي لوگو نشان نسخه ويژه تعطيالت است .به همين
خاطر هم مطالب صفحه يك توديززمان خيلي رنگ و بوي خبري ندارد و بيشتر براي آخر هفته توليد شده است.

