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سوئيس:تعدادي از مردم س��وئيس را در حال بازي سنتي ׳׳گيليهوسين׳׳
ميبيني��د .اين بازي که قدمتي طوالني دارد ،ترکيبي از گلف مدرن و بيس��بال
است و مسابقات آن تنها يکبار در سال برگزار ميشود .در اين بازي که بين دو
تيم برگزار ميشود ،افراد تيم سعي ميکنند با يک تکه چوب پهن ،توپ بازي را
که استخوان انگشت پايي يک گاو است به سمت حريف پرتاب کنند و آنها نيز
بايد قبل از اينکه توپ به زمين برخورد کند ،به آن ضربه بزنند..

آفريقاي جنوبي:در جنوب آفريقا و شهر کيپ تاون ،مسابقات ديگري بين
ورزشکاران بينالمللي برگزار شد .در تصوير تيم ملي طناب کشي هلند را ميبينيد
که سعي دارد پيروز ميدان باشد .اين مسابقات با حضور حدود  1100ورزشکار از
کشورهاي مختلف جهان در دسته بنديهاي مختلف برگزار ميشود.

چين:دو نژاد مختلف اسب در موزه ׳׳نژاد اسبها׳׳ در چين ايستادهاند .اين موزه
 47نژاد مختلف از اسبها را که به  30کشور مختلف جهان تعلق دارند به نمايش
گذاشت و عالوه بر معرفي آنها به عالقهمندان و دامداران ،رکورد جهاني گينس
براي بزرگترين نمايشگاه اسب از نظر تعداد و نژاد را هم ثبت کرد.

64

 18مهر  97اطالعات هفتگی

چين:اي��ن پنجرهها بر اثر يک انفجار مهيب نشكس��تهاند .طوفان س��همگين
׳׳مانگ��وت׳׳ که به تازگي برخي ش��هرهاي چين را درنورديد باعث خس��ارات
فراواني ش��د .وزش باد به قدري ش��ديد بود که به تنهايي براي شکستن پنجره
ساختمانها کافي بود .حتي درختان کهنسال هم از ريشه درآمدند و سقف خيلي
از خانهها از جاي کنده شد.

فرانسه:در آن سوي اروپا ،گردش��گران و مسافران از تماشاي منظره پرواز
بادبادکهاي رنگارنگ لذت ميبرند .فستيوال بينالمللي بادبادک بازي ׳׳ديه په׳׳
از آنجا که به وزش باد براي پرواز بادبادکها نياز دارد ،معمولًا در کنار س��واحل
برگزار ميش��ود و اين بار گردشگران شمال غرب فرانسه اين شانس را داشتند
که با ساختن بادبادک مخصوص خودشان در اين فستيوال شرکت کنند.

يونان:مجس��مه يک دستکش قرمز رنگ در ميان حوضچه و فوارههاي يکي
از ميادين اصلي ش��هر آتن ،توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد .اين حرکت
از جمله اقدامات اعتراضي گروهها و افرادي است که به سياستهاي اخير اروپا
در مورد مهاجران معترض هستند .آنها نام جنبش خود را ׳׳نجات مهاجران از
دريا جرم نيست׳׳ گذاشتهاند.

