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سهراب صفادار

 ورزش :واشنگتن  -آمريکا:گروهي از دانش آموزان دبيرستاني دور هم جمع
شدهاند و مهارتهاي اوليه ورزشهاي رزمي را آموزش ميبينند .اين مدرسه در
واشنگتن اين برنامه را با هدف آشنايي جوانان با ورزش حرفهاي و بينالمللي و
نيز جايگزيني براي ساعت ورزش دانش آموزان در نظر گرفته است و هر هفته
حرکات و فنون جديدي را به دانش آموزان ميآموزند.

خشم فیلها :گاهاتی  -هندفیلهای وحشی در حال دنبال کردن ساکنان
روستایی هستند که سعی داشتند فیلها را از روستایشان بیرون برانند .نفوذ
شهرها و گسترش روستاها در جنگلهای شمال شرقی هند باعث شده که فیلها از
زیستگاه طبیعی شان بیرون رانده شوند و در این میان گاه حوادثی هم رخ می دهد.
اصال نباید فریب حرکات آرام فیلها را بخورید ،چون می توانند با سرعتی باال و
سریعتر از انسان بدوند و براحتی به آنها صدمه بزنند .حوادث و تلفات بسیاری
که رخ داده است مسئوالن را بر آن داشت تا مرز مشخصی برای حدود شهرها
تعیین کنند و فراتر از آن را برای سکونت ممنوع اعالم کنند.

مهار آتش:
ماريپوزا  -کاليفرنيا:

تمرین گاوبازی :مادورای  -هند:
در دهکده ای به نام پاالمدو در اطرل شهر مادورای کشور هند رسم است که
هر ساله تعدادی از اجوانان گرد هم جمع می شوند و راه و رسم گاوبازی را از
هواپيماي حاوي مواد ضدحريق را ميبينيد که در حال عبور از محل آتش سوزي حرفه ایهای این کار می آموزند .تعدادی از گاوهایی که در این تمرین استفاده می
است .کاليفرنيا بار ديگر به دام گرما گرفتار شده و آتش سوزيهاي پي در پي مردم شوند به منظور رام کردن و بقیه برای نمایشهای گاوبازی انتخاب می شوند اما این
را مستاصل کرده است .آتش سوزي اخير در منطقه دتويلر باعث شد که  280انتخاب فقط تا حدی در کنترل افراد است و برخی از آنها را نمی توانند رام کنند،
مانند این گاو نر که جوان کنجکاو را با یک ضربه به سویی پرتاب کرده است.
کيلومتر مربع از جنگلها و نزديک به  100ساختمان ويران شوند.
فرار:
قطار نامه بر:
لندن  -انگلستان:

مهاجراني از سمت لبنان را ميبينيد که باجليقههاي نجات در دريا شناورند،و
منتظرند تا گارد ساحلي اسپانيا آنها را نجات دهد .بيش از  120مهاجر ديگر که
از مناطق در حال جنگ با داعش فرار کردهاند،از آبهاي درياي مديترانه نجات
داده شدند و به گفته گارد ساحلي اسپانيا متاسفانه  13نفر ديگر از مهاجران جان
خود را ازدست دادند.
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در تصوير يک قطار نامه بر را در لندن مشاهده ميکنيد که در حال حرکت به
سوي ايستگاههاي پستي ديگر است .موزه پست لندن هم اکنون براي بازديد
عموم باز است و تجهيزات و وسايلي در آن به نمايش گذاشته شده که برخي از
آنها به  500سال پيش تعلق داشتهاند .يکي از وسايل جالب آن ،قطارهاي نامه بر
هستند که روي مسيري يك کيلومتري حرکت ميکردند که بخشي از راه آهن
لندن بود و براي ارسال نامهها از سال  1927تا  2003استفاده ميشد.

