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ازنگاهديگـــر

نگاه دوباره به مشتري:
فضاپيماي ׳׳جونو׳׳ ناسا تصاوير جديد و جالبي از قطب جنوب سياره مشتري و
از فاصله  52هزار کيلومتري آن گرفته است که منظرهاي شگفتانگيز را نشان
ميدهد .اشکال دايرهاي و مارپيچ کوچکي که در تصوير ديده ميشوند در واقع
گردبادها و طوفانهاي عظيمي هستند که قطرشان به  1000کيلومترهم ميرسد!

اعتراض به خشونت :منچستر  -انگلستان:
يکي از شهروندان در حال برداشتن روزنامهاي است که تيتر صفحه آن اين است:
׳׳حاال دختر کوچولوهايمان را ميکشند׳׳ .هفته گذشته در يک حمله تروريستي
که در سالن کنسرت انجام شد 23 ،شهروند بزرگسال و خردسال جان خود را
ازدست دادند و  116نفر نيز به شدت مجروح شدند.

دنياي رنگارنگ :جمهوري چک:يکي از شرکت کنندگان در جشن با عينک مسابقه سرعت :موناکو:روي کاله يکي از آتش نشانان حاضر در کنار پيست
از ميان پودرهاي رنگي ميدود و کامال غرق در رنگ ميشود .جشن موسوم به مسابقه اتومبيلراني ،ميتوان تصوير خودروي فراري متعلق به کيمي رايکونن را
׳׳رنگين کماني شويم׳׳  ،يکي از جشنهاي پرطرفدار در جمهوري چک است که مشاهده کرد که از کشور فنالند در اين مسابقه شرکت کرده است .مسابقات
بينالمللي امسال فرمول يک جهاني گرند پريکس در موناکو برگزار شد.
همچون جشن رنگها در هند از پودرهاي رنگي در آن استفاده ميشود.
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تند و خشن :الکاندور ـ آرژانتين:راننده اهل استوني ׳׳آتو تاناک׳׳ را در حال
رقابت در سري مسابقات بينالمللي رانندگي در صحرا ميبينيد که در مسير
ديوار آب :کالراين  -ايرلند شمالي:
امواج سهمگين و خروشان دريا به ديوارههاي ساحل کالراين ميکوبند و موج پرپيچ و خم از ميان تماشاگران و عالقهمندان عبور ميکند .اين مسابقات يکي از
سوار حرفهاي ׳׳ال مني׳׳ نيز با ژست ورزشکاري از اين موج استقبال ميکند! فصل خطرناکترين مسابقات اتومبيلراني هم تلقي ميشوند ،اما نه فقط براي رانندگان
گرما با خود ورزشهاي آبي و تابستاني را هم ميآورد و شاهد برگزاري مسابقات بلکه براي تماشاگران؛ چون خودروهاي شرکت کنندگان به دفعات از مسير
منحرف ميشوند و متاسفانه با عده زيادي از تماشاگران برخورد ميکنند.
مختلف در سراسر جهان خواهيم بود.
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