
جاودان  اثر  دلگشا  رساله  از  برگرفته 
عبید زاکانی

 
همه را بپوش 

به  سخت،  زمستان  در  محمود  سلطان 
طلحك گفت كه با این جامه یك ال در این 
سرما چه می كنی كه من با این همه جامه 

می لرزم؟
 گفت: ای پادشاه، تو نیز مانند من كن تا 

نلرزی.
گفت: مگر تو چه كرده ای؟ 

بر  در  را  همه  داشتم  جامه  هرچه  گفت: 
كرده ام. 

 با اینكه نمی خوانم 
شاگردان  با  روزی  مظفر  شمس الدین 
می باید  كودكی  در  تحصیل  می گفت:  خود 
یاد گیرند، هرگز  به  كرد. هرچه در كودكی 
سال  پنجاه  زمان ،  این  من  نشود.  فراموش 
باشد كه سوره فاتحه را یاد گرفته ام و با وجود 

اینكه هرگز نخوانده ام هنوز به یاد دارم!!!
 سجده سقف 

بود.  گرفته  كرایه  به  خانه  شخصی   
به  می كرد.  صدا  بسیار  سقفش  چوب های 
میان  به  سخن  آن  تعمیر  برای  صاحبخانه 
ذكر  سقف  چوب های  كه  داد  پاسخ  آورد. 

خداوند می كنند. 
ذكر  این  می ترسم  اما  است  نیك  گفت: 

منجر به سجود شود. 
 دوستی نسیه 

هارون به بهلول گفت: دوست ترین مردمان 
نزد تو كیست؟ 

گفت: آن كه شكمم را سیر سازد.
 گفت: من سیر می سازم، پس مرا دوست 

خواهی داشت یا نه؟
 گفت: دوستی نسیه نمی شود.

  شوهر چهارم 
زنی كه سر دو شوهر را خورده بود، شوهر 
سیمش رو به مرگ بود. برای او گریه می كرد 
و می گفت: ای خواجه، به كجا می روی و مرا 

به كی می سپاری؟ 
چهارمین.  گفت : به  

آغاز طوفانی میالن

برد آبی ها در دربی لندن

ارتباط فوتبال و ژیمناستیک!
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در آستان دوست 

دوستی نسیه! جهان به روایت تصویر

کمال حسینیان

گیسوی کمندت چه خوش افسار دلم شد
هر چنـد که کـم دیدم و بســیار دلم شد
آشـوب گر شهـــر شقایق چه کـسی جز
طـــناز ترین دختـــر قاجار دلــم شــد

آتــش به وجـــودم زده افســون نگاهی
آن صـــاعقه ویرانــگر درباِر دلــم شـد

کوتاه ورزشی برگی از تاریخ

كاپ  بسكتبال  مسابقات  دوره  اولین  فینال 
ملی  تیم  دو  میان  و  لبنان  بیروت  در  آسیا 
در  و  شد  برگزار  استرالیا  و  ایران  بسكتبال 
بر   ٧٩ برتری  با  مسابقه  قانونی  وقت  پایان 
۵۶ استرالیا به پایان رسید. تیم ملی ایران با 
قبول شكست برابر استرالیا در فینال مسابقات 
كاپ آسیا به عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها 

بسنده كرد.

را  آ  سری  رقابت های  جدید  فصل  میالن 
كرد.   آغاز  كروتونه  خانه  در   0-3 پیروزی  با 
هنگفت  و  پرتعداد  با خریدهای  كه  میالنی ها 
شان در تابستان، چهره یك مدعی را به خود 
گرفتند، در دیدار امشب هم قدرت شان را به 
رخ كشیدند و با سه گل در خانه كروتونه به 

پیروزی دست پیدا كردند.

در دومین هفته رقابت های لیگ برتر انگلیس  
دیدار تیم های تاتنهام و چلسی با نتیجه ۱-۲ 
به سود آبی های لندن به پایان رسید. در این 
از  آلونسو  ماركوس  توسط  ابتدا  چلسی  بازی 
حمالت  فشار  دوم  نیمه  افتاد.  پیش  حریف 
نحوه  این  بود.  شده  زیاد  فوق العاده  تاتنهام 
بازی هجومی تیم پوچتینو ادامه داشت تا روی 
چلسی،  دروازه  به  ارسالی  توپ های  از  یكی 
تازه وارد به اشتباه دروازه خودی را  باتشوای 
این  این در دقیقه ۸۸ دوباره  از  بعد  باز كرد. 
را  شیرین  امتیاز   3 كه  بود  پا  آلونسوی چپ 

برای آبی های لندن به ارمغان آورد.

علی دایی صبح دیروز با حضور در فدراسیون 
این فدراسیون   اینچه درگاهی، رئیس  با زهرا 
رویه  ایجاد  كرد.  گفتگو  و  دیدار  ژیمناستیك 
مادر  و  پایه  ورزش  برای  و هم جهت  یكسان 
افراد  ژیمناستیك ، چگونگی جذب اجتماعی 
رشته  این  دادن  اهمیت  و  ژیمناستیك  به 
از مهمترین مباحث  بین كودكان  ورزشی در 
گفتگو بود. سرمربی تیم فوتبال سایپا در این 
رئیس  عنوان  به  را  درگاهی  انتخاب  دیدار 
فدراسیون تبریك گفت و از رئیس فدراسیون 
و فعالیت هایش در پیشبرد ژیمناستیك كشور 

حمایت كرد.

مرگ ستاره صحنه ی صلح

یک نویسنده آثار جنایی در چین به کشتن چهار نفر در 
سال ۱۹۹۵ اعتراف کرد تا پرونده مسکوت این قتل ها پس 
از بیش از دو دهه به سرانجام برسد. او هنگام دستگیری 

به پلیس گفت: من مدت هاست منتظر آمدن شما هستم.
به گزارش مستقل به نقل از یورونیوز، »لیو یونگبیائو« 
یک  به  رمان هایش  از  یکی  که  چینی  موفق  نویسنده 
سریال ۵۰ قسمتی تبدیل شده است، در جریان بازجویی 
پلیس به قتل چهار نفر اعتراف کرد؛ قتل هایی که بیش 
از دو دهه پیش روی داده بودند. برای سال ها کارآگاه ها در 
جست وجوی فهمیدن چگونه به قتل رسیدن یک خانواده 

در نوامبر سال  ۱۹۹۵ بودند.
یونگبیائو«  »لیو  گذشته  هفته  نهایت  در  چین  پلیس 
و  تحقیقات  انجام  از  پس  را  چینی  ساله   ۵۳ نویسنده 
انگشت نگاری های پیشرفته دستگیر کرد و او در جریان 
بازجویی ها اعتراف کرد که به کمک همدست اش در نوامبر 
۱۹۹۵ به قصد سرقت وارد یک میهمان خانه در شهر هوجا 
در شرق چین می شوند اما نقشه آن ها خوب پیش نمی رود و 
آن ها صاحبان میهمان خانه، نوه آن ها و یک مشتری دیگر 
را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دهند و آن ها را به 

قتل می رسانند.

پس  نویسنده  این  که  کردند  اعالم  چینی  رسانه های 
از دستگیری در یادداشتی به همسرش نوشته است: ۲۰ 
سال است که منتظر رسیدن این لحظه هستم. امروز همه 
چیز تمام می شود و من درنهایت از زندان ذهنی که از آن 
رنج می برم و مجبور بودم سال ها آن را تحمل کنم رهایی 
می یابم. نکته قابل توجه آن است که »لیو یونگبیائو« در 
حال نگارش رمانی با عنوان »نویسنده زیبایی که کشت« 
بوده که موضوع آن درباره یک نویسنده قاتل است که در 
نهایت از چنگ قانون و پلیس فرار می کند اما ظاهرا او باید 

این کتاب خود را در پشت میله های زندان تکمیل کند.

مسعود سلطانی فر که در جلسه ی رای اعتماد در کمال 
ناباوری هیچ مخالفی نداشت از رئیس و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی تشکر کرد. به گزارش مستقل و به نقل از 
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، وزیر ورزش و جوانان 
در پیامی از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
برای ۱۰ روز تالش و تعامل با کابینه پیشنهادی  دولت 
دوازدهم تقدیر و تشکر کرد.  متن پیام به شرح زیر است:  

جناب آقای دکتر الریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

باسالم و حمد خداوند متعال، بدینوسیله از لطف جنابعالی، اعضای محترم هیأت رییسه و نمایندگان معزز ملت 
شریف ایران اسالمی  در ارتباط با رای اعتماد به اینجانب صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.  رجاء واثق دارم که در 
سایه تعامل و همکاری هرچه بیشتر دولت و مجلس می توان ساز و کارهای موثرتری جهت تحقق منویات  داهیانه 
رهبر معظم انقالب اسالمی و برقراری مشی اعتدال، امید و تدبیر که شعار و هدف ارزشمند جناب آقای دکتر حسن 

 روحانی ریاست محترم جمهور در راستای ارایه خدمات صادقانه به مردم عزیز کشورمان است، فراهم آوریم. 
رای اعتماد اعضای محترم مجلس شورای اسالمی را مرهون لطف الهی و ثمره تالش همکاران سخت کوشم در 
وزارت ورزش و  جوانان دانسته که قطعاً مرا قادر خواهد ساخت بیش از گذشته به ملت عزیز و فهیم ایران در بسط و 
گسترش ورزش همگانی و  قهرمانی و اعتالی ورزش بانوان، برنامه ریزی و تالش مضاعف داشته باشم.  در پایان از 

خداوند تبارک و تعالی توفیق روز افزون همه عزیزان را در خانه ملت مسئلت می نمایم. 
مسعود سلطانی فر

مهدی طارمی و عمر السوما رقابت تنگاتنگی با یکدیگر 
خواهند داشت؛ رقابتی که می تواند برنده مسابقه را تعیین 

کند.
امروز روز فوق العاده حساسی برای فوتبال ایران خواهد 
بود. جایی که پرسپولیس تنها نماینده ما باید در دیداری 
نهایی  چهارم  یک  مرحله  رفت  دور  از  سرنوشت ساز 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا رو در روی االهلی عربستان 
قرار بگیرد. االهلی لیگ عربستان را خوب شروع نکرد و 
در برابر االتفاق عربستان شکست خورد. تک گل این تیم 
در آن دیدار توسط عمر السوما زده شد. در بازی دوم که 
تیم عربستانی الفتح را 4 تایی کرد السوما زننده گل نخست 
تیمش بود.  این بازیکن سوریه ای شباهت بسیار فراوانی به 
مهدی طارمی دارد. او هم مانند طارمی در فصلی که گذشت 
اقای گل فوتبال عربستان شد و جایزه بهترین بازیکن فصل 

را همانند مهاجم جنوبی پرسپولیس از آن خود کرد.
هر دو شماره ۹ را بر تن می کنند. سوماه ۲8 ساله است 
قامت ستاره  و  قد  لحاظ  از  دارد.  و طارمی ۲۵ سال سن 
عربستانی االهلی 7 سانت بلند تر است و ۱۹۲ سانتی متر، 

بلندی قامت دارد.
هر دو تا به اینجا در فصل جدید دو گل زده اند. طارمی در 
هفته سوم لیگ برتر دو بار دروازه نفت را باز کرد و السوما در 
اولین و دومین هفته لیگ عربستان دروازه االتفاق و الفتح 

را گشود.
هر دو بازیکن از سال ۲۰۱4 به عضویت تیم های کنونی 
خود در آمدند. السوما در 7۰ بازی 7۵ گل برای االهلی زده 
است و طارمی در ۱۰7 بازی ۵4 گل زده است. در سایت 
ترانسفر مارکت ارزش السوما 4/7 میلیون یورو و طارمی ۲ 

میلیون یورو تخمین زده شده است.
در رقابت های لیگ قهرمانان امسال طارمی 6 گل زده و 

السوما 4 بار موفق به باز کردن دروازه رقبا شده است. 
باید دید در جدال پیش رو کدام یک می توانند موفق باشند. 
طارمی که فصل را با حواشی عجیب آغاز کرده، برای تداوم 
گلزنی خود در آسیا و نزدیک شدن به عنوان مرد سال آسیا 
به میدان می آید و السوما با روحیه ای فراوان به خاطر دعوت 

شدن به تیم ملی سوریه بعد از ۵ سال دوری.

امیر اسدی
بازیکنانی چون  با  اگر استقالل  فرهنگستان فوتبال ـ 
با  نرسد  توافق  به  برهانی  حاال  و  رضایی  تیموریان، 
مواجه خواهد شد. مشکالتی چون  مشکالت عدیده ای 
محرومیت از حضور در لیگ قهرمانان آسیا و حتی لیگ 

حرفه ای.
اینکه اگر  نا نوشته وجود دارد.  ایران قانونی  در فوتبال 
بازیکنی سر به زیر باشد، اعتراض نکند و فقط در تمرین 
و  جار  نمی شود.  عایدش  چیزی  شود،  حاضر  بازی ها  و 
جنجال در فوتبال ایران قدرتی دارد که شاید یک مدیر 
باشگاه نداشته باشد. همیشه هم بازیکنانی موفق می شوند 
مطالبات خود را از باشگاه های خود دریافت کنند که یا 
مصاحبه می کنند و یا مدیران را تهدید به افشاگری. این 
دست از بازیکنان حتی اگر فصل موفقی را سپری نکنند 

در نهایت به پول خود می رسند.
برای این طیف از بازیکنان پر سر و صدا، فرقی نمی کند 
باشگاه  آن  مالی  بحران های  کنند.  بازی  تیمی  چه  در 
در  حتی  بازیکنان  از  دسته  این  ندارد.  برایشان  تفاوتی 
صورت بازی در تیمی نه چندان متمول، تمام طلب خود 

را دریافت می کنند و از ریالی نمی گذرند. حتی اگر آن تیم 
هوادار داشته باشد و آن ها بازیکن محبوب سکوها.

آرش برهانی اما هیچ گاه در این جاروجنجال ها شرکت 
حاضر  تمرین  در  می انداخت،  پایین  را  سرش  نمی کرد. 
می شد، بازی می کرد و هرگز جزو دسته و باند نبود. حتی 
محسوب  استقالل  قدیمی  بازیکنان  جزو  که  روزهایی 
می بست.  بازو  بر  را  تیم  این  کاپیتانی  بازوبند  و  می شد 
گل های متعدد او با پیراهن استقالل هم نشان می دهد او 

تا چه حد در انجام وظایف خود موفق بوده است.
برهانی در تمام سال هایی که برای استقالل بازی کرد، 
هیچ گاه حق و حقوق خود را کامل دریافت نکرد. او اما 
هیچ گاه هم معترض نشد و هرگز ندیدیم که مصاحبه ای 
برای  را  مدیری  یا  بدهد  انجام  استقالل  باشگاه  علیه 

پرداخت نشدن مطالباتش زیر سوال ببرد.
و  میلیارد  یک  حدود  استقالل  از  برهانی  طلب  جمع 
4۹۰ میلیون تومان است. رقمی سنگین که استقالل تا 
امروز آن را پرداخت نکرده و باعث شده تا صدای برهانی 
باالخره شنیده شود. البته نه در رسانه ها که در ای اف سی. 
آرش از استقالل شکایت کرده. باز هم بی سروصدا و بدون 

اینکه به مدیری طعنه بزند یا آرامش این تیم را بر هم 
به کنفدراسیون  ایرانی  بازیکنان  بریزد. ماجرای شکایت 
فوتبال آسیا به سوژه اصلی فوتبال ایران و البته باشگاه 
استقالل در هفته های اخیر تبدیل شده. البته کنار نتایج 
ضعیفی که این تیم با علیرضا منصوریان کسب می کند. 
چند هفته قبل بود که آندرانیک تیموریان و کاوه رضایی 
برای دریافت مطالبات خود تصمیم گرفتند به ای اف سی 
از  را  قراردادشان  مانده  باقی  راه  این  از  و  کنند  شکایت 

استقالل بگیرند.
این قانون حاال همه گیر شده و بازیکنان دیگری چون 
آرش برهانی هم برای رسیدن به مطالبات خود از این راه 
استفاده کرده اند. برهانی مبلغی در حدود یک میلیارد و 
4۹۰ میلیون از استقالل طلب دارد و البته بارها با مدیران 
باشگاه پای میز مذاکره نشسته اما پاسخ روشنی دریافت 

نکرده.
حاال او قصد دارد با استفاده از این راهکار طلب خود 
را از باشگاه استقالل دریافت کند. اگر باشگاه استقالل 
آرش  و حاال  رضایی  کاوه  تیموریان،  بازیکنانی چون  با 
مواجه  عدیده ای  مشکالت  با  نرسد  توافق  به  برهانی 

خواهد شد. مشکالتی چون محرومیت از حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا و حتی لیگ حرفه ای ایران.

شاید مثل ما، این سوال برای برهانی هم پیش بیاید 
که چرا باشگاه استقالل با این همه بدهی انباشته شده، 
بازیکن میلیاردی جذب می کند؟ شاید هم دلیل شکایت 
برهانی همین باشد. خسته و نا امید از دریافت مطالباتی 
مدیری  نه  اما  گذشته  آن  پرداخت  تاریخ  از  سال ها  که 
درباره اش حرف زده و نه راهکاری برای رفع آن اندیشیده 

است.

تشکر وزیر ورزش از
 رئیس و نمایندگان مجلس

نبرد سرنوشت ساز در صحن سلطان قابوس!

پرده ای دیگر از قانون تیموریان: با شرکت آرش برهانی

رمان نویس جنایی به ۴ قتل اعتراف کرد

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

راستش را بخواهید هیچ وقت جری لوییس در مختصات عالیق 
سینمایی من جایگاهی نداشت! دروغ چرا؟ من اصال فیلم هایش 
را ندیده بودم و تنها خاطره ام از او لحن متفاوت دوبلورش بود 
شده ای  پاره  تکه  سکانس های  در  کش دارش  خنده های  و 
که از آن ها سر درنمی آوردم. بعدها فهمیدم همیشه قیچی  تیز 
سانسورچی باعث می شد تا بهترین انتخاب شب های عید عوض 

کردن کانال تلویزیون باشد!
حاضرم شرط ببندم که خیلی از ستاره های اینستاگرام و توییتر که 
این روزها عکس و پیام تسلیت برای درگذشت جری لوییس به 
اشتراک می گذارند هم در خوشبینانه ترین حالت فقط فیلم هایی که 
تلویزیون در دهه شصت از وی نمایش داده را دیده اند و خبر ندارند 

که اغلب کارهای او بعد از انقالب دیگر پخش نشده اند!
تازه چیزی هم که پخش شد تحت تاثیر اعجاز صدای حمید 
قنبری دوبلور جری لوئیس بود که با خالقیت و نوآورِی فردی، 
نقش بسزایی در شناساندن و محبوبیت او در بین ایرانیان داشت. 
بعدها لحن گفتار قنبری در بسیاری از شخصیت های سینمایی و 

کارتونی الهام بخش صداپیشگان گردید.
یکشنبه  روز  سینما صبح  تاریخ  معروف  کمدین  لوییس  جری 
بیست اوت در سن ۹۱ سالگی در خانه اش در الس وگاس آمریکا 
به مرگ طبیعی درگذشت تا باز تیتر یک تمام رسانه های جهان 
شود. این خبر را ابتدا نشریه الس وگاس ریویو منتشر کرد و 

نشریه ورایتی از تایید خبر توسط مدیر برنامه های او نوشت.
کارگردان  و  نویسنده  تهیه کننده،  کمدین،  لوییس«  »جری 
سرشناس آمریکایی، اگرچه بـه خـاطر شـوخی های خنده آور و 
ژست های بامزه اش محبوب بود و همگان بر قدرت بازیگری اش 
صحه گذارده اند ولی چیری که تا ابد در ذهن جهانیان ماندگار 
خواهد بود بنیاد خیریه اش برای کودکان ضعف عضالنی بود. او 
حتی در سال ۱۹77 به پاس خدمات خیریه عام المنفعه اش نامزد 
جایزه صلح نوبل هم شد تا مجری مراسم درباره او بگوید: »جری 
لوییس مردی برای تمام فصول، تمام مردم و تمام اعصار است 
و نام او در قلب میلیون ها نفر از مردم دنیا برابر با صلح، عشق و 

برادری می باشد.«
جری لویـیس یک شعار همیشگی داشت: »من فقط یک بار 
زندگی می کنم، بنابراین بگذارید هر خوبی که می توانم بکنم و 
هر محبتی که مایلم نسبت به دیگران ابراز دارم؛ بگذارید نه این 
احساس را سرکوب کـنم و نه آن را به تأخیر بیندازم، چون دیگر 

به دنیا نخواهم آمد«.

جنگ چالدران، نخستین نبرد دولت صفوی با عثمانی بود، 
که در نزدیکی شهرستان چالدران در شمال غربی ایران 
داد.  اوت ۱۵۱4 میالدی رخ  ه. ق/۲۳  در ۲ رجب ۹۲۰ 
فرماندهی  به  عثمانی  سپاهیان  پیروزی  نبرد  این  نتیجه 
شاه  فرماندهی  به  صفوی  سپاه  بر  اول  سلیم  سلطان 

اسماعیل اول بود.
هزار  چهل  به  نزدیک  قزلباش  نیروهای  جنگ  این  در 
که  بودند  نفر  هزار  یکصد  به  قریب  عثمانی  سپاه  و  تن 
قزلباشان به علت شمار کمتر، نداشتن استراتژی مناسب و 
اسلحه های نوین آتشین از سپاه عثمانی شکست خوردند. 
و  تیر  و  نیزه  شمشیر،  با  سربازان صفوی  جنگ  این  در 
و  توپ  از  عثمانی  ارتش  حالیکه  در  می جنگیدند  کمان 
از این جنگ  البته صفویان پیش  تفنگ بهره می جست. 
سالح های آتشین در اختیار داشته و به روش استفاده از 
رسیدن  برای  اسماعیل  شاه  و  داشتند  آشنایی  نیز  آن ها 
دلیل  بود.  کرده  استفاده  تفنگ  و  توپ  از  سلطنت  به 
ناشی  این سالح ها در جنگ چالدران  از  استفاده نکردن 
از سیاست های جنگی ایشان بود. چون توپ خانه تحرک 
سواره نظام را محدود می کرد، در جنگ های صحرایی از 
توپخانه استفاده نمی کردند و در مواردی هم که استفاده 
ایرانیان از لحاظ  شد مؤثر واقع نگردید، سالح های گرم 
با  قیاس  قابل  کیفیت  لحاظ  از  و  شمار  انگشت  تعداد 
از  استفاده  از  این،  بنابر  نبود  عثمانی  ارتش  سالح های 
توپخانه صرفنظر شد چون به لحاظ کم بودن تعداد ثمری 
نداشت. همچنین صفویان ذاتًا به سالح آتشین بی عالقه 
بزدلی  از  ناشی  و  ناجوانمردانه  را  آن  از  استفاده  و  بودند 

می دانستند.
)مناطق کردستان  باختری  این جنگ، کردستان  از  پس 
از  کنونی(،  سوریه  کردستان  و  عراق  کردستان  ترکیه، 
تا  مناطق  این  افتاد.  عثمانی  دست  به  و  شد  جدا  ایران 
تا  بود  عثمانی  در دست  کبیر  عباس  زمان شاه  از  پیش 
اینکه شاه عباس بخشی از مناطق کردستان را با جنگ 
پس گرفت. سپاه عثمانی شهر تبریز را نیز تصرف کرد اما 
به دلیل کمبود آذوقه مجبور به بازگشت شد و حکومت 

نوپای صفوی از نابودی حتمی نجات یافت.
دلیل کمی شمار سپاهیان ایران در این جنگ حضورشان 
در خراسان بود تا از یورش غافلگیرانه ازبکان جلوگیری 
شود. دلیل دیگر شکست قزلباش ها پیشنهاد دورمش خان 
شاملو به شاه اسماعیل بود، مبنی بر اینکه اجازه دهند که 
ارتش عثمانی آرایش دفاعی خود را تکمیل کند تا ایرانیان 
بتوانند به ابراز دلیری بپردازند و شاه نیز با این پیشنهاد 

غیرعادی موافقت کرد.

جنگ چالدران

تلگرام: 09331377742

China Daily ، 18 آگوست 2017
دانش اموزان دبیرستانی دراستان ژیانگ چین 
در اردویی شش روزه دوره های دشوار نظامی را 
می گذرانند. همچنین در این اردو ی آماده سازی 

بخش های حمل الوار، باال رفتن از دیوار، تمرینات 
نظامی و تحمل مقابل لوله های پرفشار آب نیز 

وجود دارد. دانش آموزان چینی باید در این 
دوره ها کمک به یكدیگر را نیز یاد بگیرند.

NBC News ، 19 آگوست 2017
ده ها تن از مسلمانان ساکن بارسلونا در الرمبال، محلی 

که عملیات تروریستی حمله ِی ون انجام شد، جمع شدند 
و در شعارهایشان گفتند: »نه به خاطر من« و »اسالم 

تروریسم نیست«. آن ها همچنین پالکاردهایی در دست 
داشتند که روی آن نوشته بود: »ما همه بارسلونا هستیم« 

و »بارسلونا، متحد بر علیه تروریسم ایستاده است«.

USA Today ، 21 آگوست 2017
یو اس ای تودی با درج مقاله ای با عنوان »مرگ 
نابغه ی کمدی در 90 سالگی« این عكس را منتشر 

کرد و نوشت: در پایان یک زندگی جذاب و 
درخشان، جری لوئیس بیش از هرچیز به خاطر 

»کودکان جری« در یادها خواهد ماند. موسسه ای 
که سال هاست به همت لوییس از کودکان مبتال به 

دیستروفی عضالنی، حمایت می کند.


