ازنـــگاهديگـــــر
سهراب صفادار

نمايي زيبا از مزارع پرورش گل در منطقه ليسه در هلند را ميبينيد.
هلند:
پارک کوکنهوف دراين منطقه ،يکي از بزرگترين باغهاي پرورش گل در سراسر
آرژانتين: يک پل يخي عظيم در حاشيه پارک ملي گالسيرز در آرژانتين جهان است و هر ساله حدود  7ميليون شاخه گل در آن پرورش داده ميشود.
تشکيل شده است .اين طاق يخي هر چند سال يکبار تشکيل ميشود .وقتي
تکههاي يخ شناور کنار هم جمع ميشوند و راه را بر جريان آب ميبندند و يک
درياچه کوچک ايجاد ميکنند ،به مرور زمان جريان آب اين يخها را از زير
ذوب و راه خود را باز ميکند که کم کم با پهن تر شدن مسير ،يک طاق يخي
شکل ميگيرد .اين منظره نادر تنها چند روز دوام پيدا ميکند.

ايرلند: يکي از شرکت کنندگان در مسابقه ׳׳جنون آب و خاک׳׳ را ميبينيد
که هر ساله با حضور چند صد نفر در شهر پورتادان در ايرلند شمالي برگزار
چين :بادهاي شديدي که هفته گذشته در اکثر کشورهاي شرق آسيا ميشود .در اين مسابقه شرکت کنندگان بايد مسيري دشوار و پر از گل و الي را
ميوزيد ،در چين حادثه ساز شد .مجسمه فلزي از اولين امپراتور اين سرزمين ،همراه با موانعي که سر راه قرار دارد ،پشت سر بگذارند .دعوت مردم به ورزش
׳׳چين شي هوانگ׳׳ بر اثر باد سرنگون شد .شدت ضربه به حدي بود که صورت از ديگر اهداف اين جشن است.
مجسمه کاملًا صاف شد .خوشبختانه کسي هنگام سقوط مجسمه آسيب نديد.

ژاپن: مهن��دس ژاپن��ي ش��رکت س��اکاکيبارا را در کنار ربات غ��ول پيکر
جديدش��ان به نام ׳׳مونونوفو׳׳ ميبينيد .اين ش��رکت که به توليد رباتهاي خاص
معروف است ،از اين رباتها براي شرکت در مسابقات جنگ رباتي استفاده ميکند.
همچنين براي انجام امور ساختماني و حمل و نقل نيز رباتهاي بزرگي توليد ميکند،
اما مونونوفو پيشرفتهترين رباتي است که اين شركت تا کنون ساخته است.
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برزيل: يکي از مردان سرخپوست برزيل همراه  2500نفر ديگر از مردم بومي
منطقه از قبيلههاي مختلف در هفته ملي مهاجرت سرخپوستان شرکت ميکند.
اين مهاجرت به هدف حل کردن برخي مسائل و اختالفات آنها با دولت در
خصوص حريم زندگيشان انجام ميشود .بسياري از اين بوميان به دليل ساخت و
ساز از خانه هايشان رانده شدهاند و بسياري اوقات نيز به آنها حمله ميشود.

