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سهراب صفادار

چين :يک توريست در حال عبور از روي پلي است که از ميان دريايي
از گله��اي نيلوفر آبي عب��ور ميکند .درياچهه��ا و حوضچههايي مملو از
نيلوفرهاي آبي همواره منظرهاي زيبا براي گردشگران و همچنين عکاسان
بودهان��د .از آنج��ا که چين چندين مقصد توريس��تي از اي��ن نوع را دارد
بازديدکنندگان فراواني از اين درياهاي سبز ديدن ميکنند.

نايروبي :يک کرگدن سياه ماده در داخل جعبهاي در پارک ملي نايروبي
ايستاده و منتظر است تا به مقصد خود يعني پارک ملي تساووي شرقي برسد.
س��ازمان حيات وحش کنيا براي در امان ماندن کرگدنها از دست شکارچيان
غيرقانون��ي م��دام اين کرگدنه��ا را بين مناطق حفاظت ش��ده و پارکهاي ملي
مختلف جابجا ميکند تا از اين گونههاي در خطر انقراض محافظت کند.

فرانسه :دودهاي رنگي که از فشفشهها خارج ميشوند تمام خيابانهاي
پاريس را در برگرفتهاند .ماموران پليس در اعتراض به ش��رايط س��خت
و نامناس��ب کاري خ��ود ،از رفتن به ادارات پلي��س خودداري کرده و در
حاليک��ه پيژامه بر تن کرده بودند در مقابل ادارات پليس تجمع کردند و
با خيالي آسوده به استراحت پرداختند!

آلمان: تصوير ،نه يک فوران آتشفش��ان اس��ت و ن��ه جنگلي در حال
س��وختن بلکه يک پارک شهربازي در جنوب آلمان به دليلي نامشخص
ش��روع به س��وختن کرد و آتش خيلي سريع به س��اير بخشهاي پارک
س��رايت کرد ،به طوري که مسئوالن ش��هربازي مجبور به تخليه فوري
جمعيت چند هزار نفري داخل پارک شدند.

چي��ن: کارگران در ميان انبوهي از عروس��کهاي خ��رس در حال توليد
عروس��کهاي بيشتري هستند .تقريبا تمام عروسکها و وسايل بازي سراسر
جه��ان در چي��ن توليد ميش��وند .اين در حالي اس��ت که م��زد دريافتي
کارگران بس��يار اندک است و حتي کودکان بس��ياري در اين کارخانهها
مشغول کارند.

هلند: اين مرواريد اگر چه زيباترين مرواريدي نيس��ت که ميبينيد،
اما عنوان درش��تترين مرواريد طبيعي آبهاي شيرين جهان را به خود
اختصاص داده اس��ت .اين مرواريد که به دلي��ل ظاهرش به ׳׳مرواريد
شير خفته׳׳ نيز معروف است ،زماني به کاترين دوم روسيه تعلق داشت
ولي قرار اس��ت حاال در مزايدهاي در ش��هر هاگ در هلند به فروش
گذاشته شود.
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