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چشمانداز

پنجشنبه  23 اسفند  1397 |  سال ششم |  شماره 1644

  آلباني يكي از فاسدترين كشورهاي جهان است. اين كشور از بين 176 كشور از لحاظ فساد در رده صد و سيزدهم و  هم رتبه با كشورهايي چون اتيوپي، 
نيجر و گواتماال است. 

  در زمان حکومت كمونيستي، 1700 مسجد، 200 مدرسه دينی ويران شد. در تمام کشور جز يک مسجد که مسجد  مرکزی شهر بود، مسجد ديگری 
باقی نماند که البته آن را نيز به موزه تبديل کردند. 

  نيروی کار اين کشور را يک ميليون و ۹۰ هزار نفر تشکيل می دهد که البته ۳۵۲ هزار مهاجر نيز در اين کشور به عنوان  نيروی کار مشغول فعاليت هستند. 
براساس آمارهای رسمی نرخ بيکاری در اين کشور ۱۳ درصد است، اما برخی منابع تا ۳۰ درصد هم گزارش کرده اند. يک چهارم جمعيت اين کشور زير خط 

فقر زندگی می کنند.  

یکی از فاسدترین 
کشورهای جهان

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

كوچكترين كشور منطقه بالكان كه مردمش عالقه اي به زندگي در محل 
تولد خود ندارند، آلباني است. ســرزمين آلبانی در  سده های پيش از ميالد 
بخشــی از ســرزمين پهناوری به نام ايليريا بوده که نــام آن برگرفته از نام 
تيره ايليری از تيره های  هندواروپايی اســت که به مناطق شرق شبه جزيره 
بالکان کوچ کرده بودند.  نام بومی اين کشور در زبان آلبانيايی ها،  ِاشچيِپری 
) Shqipëria ( است ولی بصورت بين المللی اين کشور با نام آلبانی شناخته 
مي شــود. يكي از فقيرترين كشــورهاي  اروپا كه يك چهارم جمعيتش زير 
خط فقر هســتند، پس از فروپاشي كمونيسم كم كم ســعي دارد روي پاي 
خود بايســتد. در اينجا به  جالب ترين حقايقي كه درباره آلباني وجود دارد 

نگاهي مي کنيم:   
 1- دولت آلبانــي تغيير و تحوالت بســياري به خود ديده اســت. دولت 
اين كشور در  ســال 1912 ازامپراتوري عثماني اعالم  استقالل كرد. سپس 
در سال 1939 اين كشور توسط نيروهاي ايتاليايي اشغال شد. اندكي پس از 
آن در سال 1944 كمونيست  ها كنترل اين كشور را در دست گرفتند. براي 
چند دهه بعد آلباني ابتدا با روسيه اعالم اتحاد كرد )تا سال 1960( و سپس 
چين  را به عنوان متحدش برگزيد )تا ســال 1978(. سرانجام در سال 1991 

آلباني بار ديگر اعالم استقالل كرد و دموكراســي در اين  كشور برقرار شد. دولت 
جديد براي از بين بردن مشــكالتي چون نرخ باالي بيكاري، فســاد و تاسيسات 

زيربنايي ناقص راه  دشواري در پيش داشته و دارد. 
 2- تعــداد آلبانيايی هايــی که در خــارج آلبانــی زندگی می کننــد، بيش از 
آلبانيايی هايی اســت که در اين کشور زندگی می  کنند.کشــورهايی مثل کوزوو، 
مقدونيه، مونته نگــرو، يونان، ترکيه، ايتاليا، آلمان، ســوييس، ســوئد و آمريکا 
بيشترين تعداد  مهاجران آلبانيايی را دارد. آلبانيايی ها به دليل بيکاری و به منظور 
بهبود شــرايط زندگی مهاجرت را به ماندن در كشورشان  ترجيح مي دهند. مرکز 
اصلی آلبانيايی های کاتوليک شــهر ديترويت در آمريکا اســت که از اوايل ســده 
بيستم، به تدريج شــاهد  مهاجرت آلبانيايی ها اســت. جمعيت آلبانی 2 ميليون و 

880 هزار نفر و جمعيت پايتخت آن 421 هزار نفر است. 
 3- آيا می دانيد چند آلبانيايی خارج از کشورشــان زندگی می کنند؟ جواب اين 

سوال 7 تا ۱۰ ميليون نفر است. 
 4-سيستم حمل ونقل در اين کشور به تازگی درحال پيشرفت است. اين کشور 
فقط چهار فرودگاه و۶۷۷ کيلومتر خط ريلی  دارد. آلبانی تنها ۱۸ هزار کيلومتر راه 
جاده ای دارد که فقط 7 هزار کيلومتر آن آسفالت شده است. اتوبوس در اين کشور 
 فراوان است اما برنامه رفت وآمد آنها مشــخص نيست و نمی توان برای رسيدن در 

زمان معين به جايی روی آن حساب کرد. 
 5-مردم اين کشــور الشــه حيوانات مرده را از سر در ســاختمان های  درحال 

ساخت آويزان می کنند تا ارواح خبيثه را دور  نگه دارند. 
 6-در اين کشور آموزش ابتدايی و راهنمايی مجانی است. 

 7- ۴۸۰هــزار پناهنــده آلبانيايی در هنــگام جنگ کوزوو در ســال ۱۹۹۹ به 
کشورشان بازگشتند. 

 8- در آلبانی اســتفاده از قايق های موتوری ســريع ممنوع است، چراکه از اين 
قايق ها برای قاچاق انسان و مواد مخدر به  سواحل يونان و ايتاليا استفاده می شود. 

 9- تا  ســال ۱۹۹۱ برای جمعيت 3ميليونی آلبانی تنها ســه هزار خودرو وجود 
داشت. در آن زمان داشتن خودروی شخصی  تحت قوانين کمونيستی غيرقانونی 

بود. برند مرسدس محبوب ترين برند خودرو در اين كشور است. 
 10-اگر می خواهيد در تيرانا پايتخت آلبانی از خيابان رد شــويد خيلی مراقب 
باشــيد، دورو برتان را به دقت نگاه کنيد و ســپس  از خيابان رد شويد. رد شدن از 

خيابان در اين کشور خودش هنر است. 
 11-گفته می شود پليس آلبانی خيلی فاســد است. اين مسأله را با جريمه های 

بی دليلی که در خيابان با آن مواجه می شويد، به راحتی خواهيد فهميد. 
 12-آلبانيايی ها خيلی بد رانندگی می کنند و به بدترين رانندگان دنيا مشــهور 

هستند. از وضع بد خيابان های اين کشــور اين  مسأله کامال مشخص است، 
آنها همچنين اعتقادی به بســتن کمربند ايمنی هم ندارند. اگر می خواهيد 

در سفر به اين کشور  خودرو کرايه کنيد بايد حسابی مراقب خودتان باشيد. 
 13- در سال ۱۹۶۷ آلبانی به نخســتين کشور بی دين و منکر خدا تبديل 
شد. اين اتفاق در زمان ديکتاتوری انور خوجه در اين  کشور رخ داد. عالوه بر 
اين، تمام کتاب های دينی را نابود کردند و داشــتن اعتقادات ديني 20 سال 
حبس را براي افراد به همراه  داشــت. اين در حالي اســت كه درحال حاضر 

بيش از 58درصد مردم اين كشور را مسلمانان تشكيل مي دهند. 
 14- گفته می شــود نزديک بــه ۷۰۰ هزار پناهــگاه زيرزمينی در دوران 
رژيم کمونيستی در آلبانی ساخته شده است. هرچند  امروزه اکثر آنها نابود 
شده اند، اما هنوز تعدادی از اين پناهگاه های زيرزمينی برای اثبات اين ادعا 

وجود دارد. 
 15- ســقط جنين به دليل جنسيت در آلبانی مســأله ای شايع و معمول 
است. در حقيقت بجز آلبانی تنها در يک کشــور ديگر  اين عمل غيرانسانی 

انجام می شود. 
 16-در تيرانا پايتخت آلبانی رســتوران های زنجيره ای مک دونالد شعبه 
ندارد که در پايتخت های کشــورهای اروپايی اين  پديده ای نادر است. ارمنستان 
و واتيــكان نيز ديگر مناطق اروپايی هســتند كه اين رســتوران زنجيره اي در آن 

شعبه اي ندارد. 
 17- در آلبانی مردم عاشق پياده روی عصرانه هستند. به همين دليل عصرها در 
بعضی از خيابان ها در بعضی از شــهرهای  اين کشور، عبور و مرور خودرو ها ممنوع 

می شود تا مردم در امنيت پياده روی کنند. 
 18- قهرمان ملي آلباني مادر ترزا است كه فرودگاه بين المللي اين كشور هم به 
خاطر او » ننه ترزا« نام گذاري شــده  است. مادر ترزا در منطقه  Skopje  چشم به 

جهان گشود ولي اين منطقه درحال حاضر در كشور مقدونيه قرار دارد. 
 19- در ســال 1995 قانوني در آلباني به تصويب رسيد كه شهروندان بايد براي 
چراغ هاي راهنمايي و رانندگي در شهرشــان  ماليات بپردازند. اما ســاكنان شهر 
» شــكودرا« به اين قانون اعتراض كردند و راهپيمايي هــاي اعتراض آميزي راه 
انداختند. اما  دليلشــان چه بود؟ چون شــكودرا اصال چراغ راهنمايي و رانندگي 
ندارد. اين شهر يكي از قديمي ترين شــهرهاي اروپا و پنجمين  شهر بزرگ آلباني 
اســت كه يكي از جاذبه هاي توريســتي اين كشــور به دليل بناهاي تاريخي اش 

محسوب مي شود.  
 20- اين كشور بزرگترين توليدكننده ماريجوانا در اروپا است. 

ترجمه:میناشرفي|واحدهای درسی که برای رشته های 
دانشــگاهی تدريس می شود هميشــه به درس های پايه و 
اختصاصی محدود نمی شود و دانشــجويان بايد واحدهای 
اختياری هم در خالل تحصيالت آکادميک خود پشــت سر 
بگذارند. ايــن واحدهای اختياری در بعضی از دانشــگاه ها و 
کالج های سراسر دنيا بعضی اوقات از جنبه خشک صرفا درسی 
خارج می شود و به موضوعاتی جالب و گاه مسخره می پردازد؛ 
برای مثال با ظهور ستاره ها در عرصه های مختلف دانشگاه ها 
واحدهايی را برای رفتارشناسی اين افراد اختصاص می دهند 
که با افول آنها طبعا از سيستم آموزشی حذف می شود؛ مثل 
واحد درســی »ليدی گاگا« که با اوج گيری اين خواننده در 
دانشــگاه کاليفرنيا تدريس می شــد، اما حاال رفتارشناسی 
مايلی سايروس به واحد درسی دانشجويان آمريکايی اضافه 
شده است. در اين مطلب تعدادی از واحدهای عجيبی که در 
دانشگاه های مختلف دنيا تدريس می شود را بررسی می کنيم:  
  »انگلستان: از هوگوارتز و هری: مطالعه فشرده هری پاتر 
از طريق جزاير بريتانيا«: دانشگاه مرکزی ميشيگان )دانشکده 

زبان و مطالعات خارجی(
در اين واحد دانشــجويان کتاب های جی. کی. رولينگ را 
می خوانند و برای 10 روز به انگلســتان می روند تا مکان های 
تاريخی ای را که داستان های هری پاتر از آنها الهام گرفته شده 
است از نزديک ببينند. قصر ادينبرو، کتابخانه بودليان، کليسای 
مسيح در دانشگاه آکسفورد و برج لندن ازجمله مکان هايی 

است که دانشجويان اين واحد درسی آنها را مطالعه می کنند.
  »تلف كردن وقت در اينترنت«: دانشــگاه پنسيلوانيا در 

فيالدلفيا. )دانشكده زبان انگليسي(
در اين واحد درســي نيازي به كتاب نيست و دانشجويان 
فقط با لپ تاپ و واي فاي سر وكار دارند. دانشجويان سر كالس 
اين درس از طريق شبكه هاي اجتماعي و چت روم ها با هم در 
تعامل هستند. پروفسور گولد اسميت در مقاله اي كه در نشريه 
نيويوركر چاپ شده، آورده است: »نسل جديد بيش از نسل 
گذشته مي خوانند و مي نويسند، اما خواندن و نوشتن اين نسل 
خيلي متفاوت است. فوروارد كردن، ريتوييت كردن و وبالگ 

نوشتن هم مي تواند جزيي از ادبيات باشد.«
  »كالس ســلفي«: دانشــگاه كاليفرنيــاي جنوبي در 

لس آنجلس )دانشكده نگارش(
اســم رســمي اين واحد در واقع »نگارش 150:  نوشتن و 
نقد كردن، هويت و گوناگوني« اســت. در اين واحد درسي از 
دانشجويان خواسته مي شود پنج سلفي از خود بگيرند و در 
نوشته هايي بيان كنند چطور سلفي هايشان هويت آنها را بيان 

مي كند؟
  »يادگيري از يوتيوب«: كالج پتزر در كالرمونت كاليفرنيا 

)دانشكده مطالعات رسانه اي(
اين واحد درسي در  سال 2007 و بر پايه اين كه از يوتيوب 
مي توان چه مطالبي آموخت، طراحي و  وارد سيستم آموزشي 
اين كالج شــد. در اين واحد درسي دانشــجويان ويديوهاي 
يوتيوب را مي بيننــد و در مورد آنهــا اظهارنظر مي كنند و 
خودشــان هم بايد كليپ هايي روي اين شــبكه بفرستند. 
پروفسور آلكســاندرا جوهاس اين ســايت ويديويي را يك 

تلويزيون پست مدرن مي داند.
  »سياست بيانسه«: دانشگاه ايالتي نيوجرسي )دانشكده 

مطالعات زنان(
در اين واحد درســي بيانســه به عنوان يك فمنيســت 
پيشرو و يك شــخصيت عجيب مطرح شــده و آهنگ ها و 
موزيك ويديوهايش بررســي و نقد مي شــود. در كنار اينها، 
تاريخچه فمنيســت هاي سياهپوســت در آمريكا تدريس 
مي شــود. در واقع اين واحد درسي مي كوشــد بيان كند آيا 
موزيك بيانسه مي تواند بنيان گذار تغييرات اجتماعي در ميان 

زنان سياهپوست شود؟
  »جامعه شناسی مايلی ســايروس«: کالج اسکيدمور در 

ساراتوگا اسپرينگز نيويورک )دانشکده جامعه شناسی(
اين نوجوان خيلی زود به ستاره ای در دنيای پاپ تبديل شد، 
اما رفتارهای عجيب و غريبش چه در عرصه خوانندگی و چه 
در عرصه اجتماعی و فرهنگی باعث شد به يک مورد مطالعاتی 
برای کارشناســان تبديل شــود. تاثيرات رفتارهای مايلی 
سايروس روی همســن و ساالنش، ديدگاه های فمنيست ها 
در مورد او و آسيب شناسی رفتارهای او باعث ايجاد اين واحد 

درسی در آمريکا شد.
  »کاليفرنيا مــا اينجاييم؛ اورنج کانتی و خودشناســی 
فرهنگی قرن بيست ويکم آمريکا«: دانشگاه دوک در دورهام 

)دانشکده زبان انگليسی(
در اين واحد درسی نقش بی همتای کاليفرنيا و مردم اين 
منطقه در تاريخ آمريکا بررســی می شــود. موزيک منطقه 
و فرهنگ خاص اين ايالت جنوبی در اين واحد درســی برای 

دانشجويان تدريس خواهد شد.
  »هنر راه رفتن«: کالج مرکزی دنويل )دانشکده مطالعات 

محيطی(
دانشجويان در اين واحد درسی آثار ديکنز، تولستوی و کانت 
را می خوانند و سپس در تورهای راهپيمايی فلسفی و تاريخی 
در پارک ها، موزه ها و قبرســتان ها شــرکت می کنند. هدف 
اين واحد آموزشی تمرکز روی تجربه کردن است. در دنيای 
امروز که دنيای تلفن های هوشمند است، چنين واحدهای 
درســی ای موهبت محسوب می شــود. اين واحد درسی در 

دانشگاه هايی در فرانسه و آلمان هم تدريس می شود.
  »فيزيک جنگ ســتارگان«: دانشــگاه ســانتاکالرا در 

سانتاکالرا )دانشکده فيزيک(
در اين واحد درســی در مورد فيزيک نيوتونی و انيشتينی، 
مدل های استاندارد فيزيک ذرات و سفر در زمان بحث می شود.

  »جی زی و کانيه وســت«: دانشگاه ميسوری در کلمبيا 
)دانشکده زبان انگليسی(

ارتباط ميان شعر و ترانه های رپ ازجمله مباحثی است که 
در اين واحد درسی تدريس می شود.

  »خون آشام در ادبيات و سينما«: دانشگاه ويسکونسين 
)دانشکده زبان و ادبيات( 

محبوبيت اين موجود افســانه ای در ميان مردم و رسانه ها 
به قدری زياد اســت که واحدی درســی برای رفتارشناسی 

خون آشام ها و تاثيرشان در ادبيات و سينما تدريس می شود.
  »الويش، زبان ارباب حلقه ها«: دانشــگاه ويسکونســين 

)دانشکده زبان و ادبيات( 
اين واحد درسی توسط يکی از زبان شناسان برتر دنيا و کسی 
که به سازندگان فيلم ارباب حلقه ها مشاوره می داده، تدريس 

می شود. هرچند اين زبان اصال کاربردی نيست، اما کنجکاوی 
طرفداران اين فيلم را به خوبی برطرف می کند.

  »تاثير شــيطان: درک اين که چگونه انسان های خوب 
به شــيطان بدل می شــوند«:  دانشــگاه MIT )دانشکده 

انسان شناسی(
بارها شده در زندگی از خود پرسيده ايم چگونه فردی بی گناه 
و پاک به جنايتکار و فردی پليد تبديل می شود. در اين واحد 

درسی به سواالت اين چنينی پاسخ داده می شود.
  »عروس های آنالين سفارشــی« دانشگاه جان  هاپکينز 

)دانشکده جامعه شناسی(
هرچند شــايد برای بســياری پديده عروس های آنالين 
سفارشی باورنکردنی باشــد، اما اين مسأله واقعا وجود دارد و 
دانشجويان در اين  دانشگاه باپرســتيژ داليل وجود چنين 
مســأله ای خصوصا در فيليپين و کشورهای شــرق آسيا را 

بررسی و تحليل می کنند.
 »سيمپســون ها و فلسفه« دانشــگاه بركلي )دانشكده 

فلسفه(
شــايد كارتون سيمپســون ها براي خيلي هــا فقط يك 
سرگرمي باشــد اما در اين واحد درسي فلسفه اي كه در اين 

برنامه كارتوني نهفته است براي دانشجويان بيان مي شود.
  »علم ابرقهرمانان« دانشــگاه ارواين كاليفرنيا )دانشكده 

علوم(
شايد عنوان اين واحد درسي بيشتر جنبه تفريحي و بازي 
داشته باشد اما در اين واحد درســي از ابرقهرمانان به عنوان 

وسيله اي براي آموزش فيزيك استفاده مي شود.

 رئيس جمهوري که
هرگز از خودپرداز استفاده نکرده

دونالد ترامپ كانديداي حزب جمهوريخواه آمريكا كه 
اين روزها به خاطر رســوايي هاي اخالقي اش بيش از هر 
زماني بر سر زبان ها افتاده، مصمم است با شكست دادن 
هيالري كلينتون نامزد حزب دموكرات، جاي باراك اوباما 
را در كاخ سفيد بگيرد. در اين مطلب ناگفته هايي از زندگي 
دونالد ترامپ كه شايد كمتر كســي آن را شنيده باشد، 

مي آوريم:  
1- زماني كه كار ساخت برج ترامپ در نيويورك سال 
2001 به پايان رسيد به بلندترين برج مسكوني دنيا تبديل 

شد. )اين برج 90طبقه است.(
2- ترامپ صاحب ملك »مار اِ لگو« در پالم بيچ اســت 
كه 70هزار مترمربع مساحت دارد. اين ملك در دهه 20 
ميالدي توســط غول غالت آمريكا ماجــوري مري و در 
ساخته شده. ساختمان اين قصر نزديك به 60 اتاق خواب 

دارد.
3- ترامپ در خيابان مشــاهير  هاليوود يك ســتاره 
دارد. اين ســتاره در  ســال 2007 به نام او ثبت شــد. او 
دوهزاروسيصدوبيست وهفتمين ستاره اي بود كه به خاطر 
تهيه كنندگي The Apprentice در شبكه NBC  به 

اين افتخار دست يافت.
4- دونالد ترامپ تاكنون ســه بار ازدواج كرده و از اين 
ازدواج هايش پنج فرزند دارد. بارون 9 ســاله از همســر 
فعلي اش مالني اســت. يك دختر از همسر دومش مارال 
ماپلس دارد )تيفاني 21 ســاله( و سه فرزند هم از همسر 
اولش ايوانا ترامپ دارد )اريك 31 ساله، ايوانكا 33 ساله و 

دونالد جونيور 37 ساله(.
5- در جريان برنامه »نيمه شب« كنون اوبرايان، ترامپ 
گفت در عمرش هرگز از دستگاه هاي خودپرداز استفاده 

نكرده است.
6- دونالد در كودكي و نوجواني آن قدر شيطان بود كه 
والدينش براي اين كه از دستش راحت شوند، او را در 13 
سالگي به آكادمي نظامي نيويورك فرستادند. او در  سال 

1964 از اين آكادمي فارغ التحصيل شد.
7- اين مــالك بزرگ در  ســال 1983 تيــم فوتبال 
»نيوجرســي جنرال« را خريد كــه در آن زمان در ليگ 
فوتبال اياالت متحده حضور داشت، اما آن ليگ در  سال 

1985 تعطيل شد.
8- ترامپ در  سال 1990 در فيلم »ارواح نمي تواند« به 
ايفاي نقش پرداخت و جايزه بدترين نقش مكمل مرد را 

هم از آن خود كرد.
9- او در  سال 1996 مدير اجرايي برگزاري مراسم دختر 
شايسته جهان، دختر شايســته آمريكا و دختر شايسته 

نوجوان آمريكا بود.
10- در شــرط بندي كه به »نبرد ميلياردرها« معروف 
  WWE اســت، ترامــپ و وينس مــك ماهن مالــك
)كشتي كچ( با هم شرط بندي كردند. هر كدام از آنها يك 
كشــتي گير را انتخاب كردند و قرار شــد بازنده سرش را 
بتراشد. در آن شرط بندي ترامپ برنده شد و كمك كرد تا 

مك ماهن سرش را بتراشد.
11- دونالد ترامپ طرفدار منع استعمال مشروبات الكلي 
است و هرگز مشــروبات الكلي نمي نوشد. برادر بزرگتر او 
فرد به الكل اعتياد داشت و هميشه برادرش را از نوشيدن 
مشروبات الكلي منع مي كرد. برادرش در نتيجه اعتيادش 

درگذشت.
12- ترامپ يد طواليي در رسوايي هاي اخالقي دارد، اما 
يكي از معروف ترين آنها رابطه اش با »آنا نيكول اسميت« 
مدل فقيد آمريكايي است. او بين ازدواجش با ايوانا ترامپ و 

مارال ماپلس با اين مدل هم ارتباط داشته است.
13- رئيس جمهوري آمريكا در دانشگاه هاي فوردهام 
و دانشگاه پنســيلوانيا تحصيل كرده و در  سال 1968 در 

رشته اقتصاد فارغ التحصيل  شده است.
14- در  ســال 2015 مجله فوربس دارايي هاي ترامپ 
را معادل 4.1ميليارد دالر اعالم كــرد كه او را در رده 405 
ميلياردر جهان قرار مي داد. اما او در اعالم كانديداتوري اش 
براي رياســت جمهوري ثروتش را معادل 9 ميليارد دالر 

اعالم كرد.
15- دونالد ترامپ هرگز ســيگار نكشيده و هيچ ماده 

مخدري استفاده نكرده است. 
16- ترامپ عضو فعال جنبشــي است كه در آن سعي 
دارند محل تولد باراك اوباما را كشــف كنند. او شــخصا 
كارآگاهاني را به  هاوايي فرستاده اســت، تا در مورد اين 
مسأله تحقيق كنند. زماني كه باراك اوباما در  سال 2014 
شناســنامه اش را براي عموم منتشــر كرد، ترامپ آن را 

ساختگي دانست.
17- ترامپ هرچنــد از منتقدان پروپاقــرص اوباما و 
دولتش است، اما اخيرا رويه اي دوستانه با او در پيش گرفته 
و از اوباما دعوت كرده هر زمان كه دوست دارد در هر كدام 

از زمين هاي گلفش كه مي خواهد با هم گلف بازي كنند.
18-ترامــپ يــك فوبيای بســيار عجيــب دارد. او 
»گرامافوب« است، يعني از دست دادن با افراد مي ترسد. 
او زماني كه مجبور به اين كار باشــد، يك تكنيك بامزه 
دارد و اين است كه شــخص مقابل را به سمت خودش 

مي كشد.

یک چهره با واحدهاي درسي عجیب دانشگاهي آشنا شوید

 از هری پاتر فشرده
تا فيزیک جنگ ستارگان

آلبانی؛ کشوری که بیشتر جمعیتش را صادر کرده است!


