ازنـــگاه ديـــــگر

سوئيس:کارگران امداد و نجات در حال جمع آوري برف از سالن هتل ׳׳سانتيس׳׳
در سوئيس هستند .به دنبال سقوط بهمن از ارتفاعات منطقه ،موجي از برف با هتل
برخورد کرد که عالوه بر مسدود کردن راهها و پر کردن فضاي داخل البي ،تمام
خودروهاي پارکينگ را هم زير برف دفن کرد.

هاوايي:يک بيولوژيست به نام ׳׳اوشن رمزي׳׳ در حال شنا در کنار يک کوسه سفيد
بزرگ  8متري است .رمزي عاشق کارش است و  10سال است که روي کوسههاي
سفيد بزرگ مطالعه ميکند .وزن کوسهاي که ميبينيد بيش از  2تن است! اگرچه
بيشتر افراد شنا کنار چنين کوسهاي را ديوانگي ميخوانند ،رمزي و همکارانش
عالقه بسياري به تماشاي آنها از نزديک دارند.

کلمبيا:اين جعبههاي مقوايي که به شکل خودروي پليس رنگ شده اند ،يک
فرد بيکار به نام ׳׳لوييس کروز׳׳ هستند! کروز  8سال قبل از کار خود استعفا
داد و به ساخت ماکتهايي به شکل شخصيتهاي فيلم تبديل شوندگان پرداخت.
او هر روز يکي از آنها را ميپوشد و در چهارراهها و تقاطعهاي مختلف حرکات
نمايشي اجرا ميكند .او از اين راه روزي  20دالر کسب ميکند که اکنون به
شغل اصلياش تبديل شده است.
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آمريکا: نمايي از ديوار ساخته شده در مرز آمريکا و مکزيک را مشاهده
ميکنيد .دونالد ترامپ تقاضاي افزايش بودجه به مبلغ  5.7ميليون دالر ديگر
براي تکميل ديوار در مرز جنوبي کشور کرده است .اين در حالي است که از
يک سو هزينهاي به مراتب کمتر از هزينههاي صرف شده را قبل از انتخاب
شدن بيان کرده بود واز سوي ديگر ،ساخت اين ديوار ،پيامدها و مشکالت
گستردهاي را براي مردم ساکن مناطق مرزي دو کشور ايجاد کرده است.

پرو :گرچه در آن سوي دنيا همه جا زمستان است ،امادر اين منطقه کويري
اثري از برف ديده نميشود .در تصوير ׳׳ميالن انجل׳׳ از جمهوري چک را
ميبينيد که در مرحله نهم رقابتهاي موتورسواري در کوير در حال رقابت با
ديگر شرکت کنندگان است.

کلورادو:عدهاي از گاوچرانان و مزرعه داران ،گلههاي خود را به خيابانهاي
شهر دنور آوردند .البته اين اقدام اعتراضي نبود ،بلکه يک نمايش ساالنه بين
مردم مناطق غربي و در واقع يک نمايشگاه فروش دام است که با رژه دامها
در شهر شروع ميشود.

