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زنی که عاشق زندان است! 
اس�ا� نيوز/ پليس هلند با پيرزن� عجيب و 
است،  سالگ�   ١٠٠ آستانه  در  �ه  ساله   ٩٩
زندان�  ــا�  رو� �ود��  از  �ه  شد  رو  به  رو 
شدن پشت ميله ها� زندان را در سر داشت. 
پليس تصميم گرفت تا بدون مرت�ب شدن به 
هيچ جرم� ا�ن رو�ا� عجيب پيرزن را تحقق 
بخشد و او را چند روز� زندان� �ند! مردم هم 
از ا�ن �ه ا�ن زن هلند� به آرزو� د�ر�نه اش

رسيد، از پليس تش�ر �ردند.

نردبان مخصوص گربه ها! 
بوردپاندا/ زمستان ها� تر�يه آن قدر سرد 
سرما�  شــدت  از  ها  گربه  بيشتر  �ه  اســت 
«سبنم  اما  دهند  م�  جان  خيابان  در  سخت 
د�دن  طاقت  �ه  ا�  تر�يه  جوان  زن  ا�هام»، 
گربه ها� �خ زده را در �نار خيابان نداشت، 
ها  آن  نجات  بــرا�  جالب�  ابت�ار  به  دســت 
زندگ�  اول  طبقه  در  او  �ه  ا�ن  با  است.  زده 
ها  گربه  برا�  �وچ¢  نردبان   ¢� �ند،  م� 

گذاشته است تا با باال رفتن از آن خودشان را به اتاق گرم خانه او برسانند. ا�ن �ار او در تر�يه 
در حال فراگير شدن است.

روباتی که مربی تنيس است! 
�ه  ا�  پيشرفته  روبــات  سنترال/   آد�ت
شده  ساخته  ــران»  «ام ژاپن�  شر�ت  توسط 
است، توانست نام خودش را به عنوان اولين 
ميز  رو�  تنيس  ورزش  تواند  م�  �ه  روبات� 
گينس  ر�وردها�  �تاب  در  دهد،  آموزش  را 
ثبت �ند. ا�ن روبات با جمع آور� اطالعات 
ورزش�اران  حر�ات  بررس�  و  تنيس  بــاز� 
ا�ــرادات  مبتد�  ــاران  ــ� ورزش به  ا�  حرفه 

حر�ات� و توصيه ها�� برا� پيشرفت بيشتر را گوشزد م� �ند.

پيدا شدن کوسه کروکودیلی! 
پسرش  و  اسپيرني¢»  «راس  نيوز/  اس�ا� 
عجيب  و  وحشتنا³  ا�  �وسه  الشه  «ناتان» 
بعد  �ردند.  پيدا  انگليس  سرد  سواحل  در  را 
از  �وسه،  ا�ن  �ه  شد  مشخص  ها  بررس�  از 
سال  �ــه  اســت  �رو�ود�ل�»  «�ــوســه  گونه 
ها�  آب  در  و  است  انقراض  خطر  در  هاست 
استراليا  و  برز�ل  مانند  استوا��  گرم  بسيار 
ا�ن  �افت م� شود. اصال مشخص نيست �ه 

حيوان چطور خودش را از �¢ منطقه گرمسير� به آب ها� سرد انگليس رسانده است.
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