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سگ آبی - روسیه : سگی با مو های آبی رنگ در یک بیمارستان حیوانات 
در روس��یه نگهداری می ش��ود. تعدادی س��گ که مو هایش��ان به رنگ آبی 
درآمده اس��ت در نزدیکی یک کارخانه محصوالت شیمیایی متروکه در شهر 
درس��ینک پیدا شدند. نوعی ماده شیمیایی استفاده شده در این كارخانهباعث 

این اختالل رنگی در موی حیوانات  شده است.

گل های نورانی - کالیفرنیا : 
هنرمندی به نام بروس مانرو این اثر هنری زیبا به نام مزرعه نور را ایجاد 
کرده است. او در یک مزرعه در کنار چندصد گل تار های فیبرنوری قرار داد 
تا چنین منظره ای ایجاد کند. او هدفش از اجرای یک طرح هنری در فضای 

باز را زیبا سازی شهر اعالم کرد.  

غ�ذای افط�ار - هند :  این مرد هندی در حال آماده کردن نوعی رش��ته 
است که برای تهیه یک غذای سنتی و شیرین هندی استفاده می شود. این غذا 
از افطاری های محبوب مس��لمانان هند است. البته به دلیل محدودیت تجمع 
ب��ه دلیل کرونا، گردهمایی های روزه داران در هنگام افطار بس��یار کمرنگ تر 

شده است و بیشتر در خانه افطار می کنند.  

مجسمه جدید - برزیل: 
کارگران در حال ساخت مجسمه جدیدی از حضرت عیسی )ع( در شهر 

انکانتادو در برزیل هستند. این مجسمه که ׳׳مسیح محافظ׳׳ نام دارد از 
مجسمه مشابهی که در شهر ریو قرار دارد بزرگتر خواهد بود و بعد از 

اتمام، سومین مجسمه بزرگ دنیا خواهد بود.  

 پیاده روی با دایناسور - اسکاتلند:  
فریا اسمیت 3 ساله در حال قدم زدن با یکی از دایناسور های عروسکی 
شرکت سینمایی ׳׳ارت׳׳ است. این شرکت نمایشگاهی در اسکاتلند به نام باغ 

وحش دایناسور ها برگزار کرده است.  
اس�کیت در ش�هر - هلند  :کاهش دمای ش��دید و چن��دروزه در هلند باعث 
منجمد ش��دن آب دریاچه ها و رود ها و همچنین کانال های آب داخل شهر شد. به 
طوری که شهروندان می توانند روی یخ های کانال جلوی خانه شان اسکیت سواری 
کنند. کاهش دمای بسیاری از کشور های اروپایی در آغاز بهار آنها را غافلگیر کرد.


