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آمریکا انتخابات اخبار
پیلین سارا کاندیدا کردن خانم هفته این
سناتور از سوی جمهوری معاونت ریاست برای
کماکان جمهوریخواه،  حزب نامزد مککین، 
او ورود با بود. آمریکا انتخابات اخبار داغ موضوع
رقیبخود انتخاباتسناتورمک کیناز بهصحنه
جلوتر کمی خودمان) آقای (حسین اوباما براک
جالبایناست کرد. تعجبزده بسیاریرا و افتاد
خودشبا جلو افتادن کهچندی قبل باراکاوباما
رقیبحزبیخود،یکسری ازهیالریکلینتون،
تعجبزدهکردهبود.بسیاریازکارشناسان دیگررا
که چیزی گفتند: انتخاباتی و سیاسی مسایل

ندارد! گله دارد عوض
از هم  خبری باید شد گله چون صحبت

هفته چندین گویا که بگوییم کلینتون هیالری
همه روی به نیویورک را خانه اش در در است
را اوباما براک و میکند زاری و گریه مرتب و بسته
پیلین سارا به میگویند او نامهای میکند. نفرین
ضمن تبریک به او اضافه کرده: الهی نوشته و

کوفتتبشه!
پیلین رایبسیاری ازقراینبر میآیدخانمسارا
اززنانطرفدار هیالریکلینتونوفمینیستهایی
کهخواهان حضور یکزندرکاخ سفید هستندرا
بعد است. دزدیده مککین سناتور و خود نفع به
در مطبوعاتو اینترنتدر ازظاهرشدن عکساو
تفنگی را در دست حالی که با یکبیکینی دو تکه
دزدیده است! هم را مردان از بسیاری دارد رای

اوبهخبرنگارانگفتهاست:مطمئنهستمکه
دراولین مناظره امبا سناتور بایدن(معاون انتخابی
سناتوربراکاوباما)اگرباهمینبیکینیظاهرشوم

کرد. تصاحب خواهم بیشتری را رای
شده سخت اوباما برای کار شایعات طبق
از او اوباما براک کمپین اندرکاران دست است و
کند رد یک جوری جوزف بایدن را خواستهاند که
نماید. معاونتخود کاندید هیالریکلینتونرا و
هیالری اوباما و تلفنیبین مکالمه گفتهشده که
براک التماس و نرسیده نتیجهای به کلینتون
دادهام طالق ترا که «درسته بوده: گفته که اوباما
و نکرده نرم را هیالری دل رجوع دارم» حق اما
بیراه و بد است فمینیست چه هر به که حالی در

است. را گذاشته گوشی تلفن میگفته
این جریان در بیشتر را شما آینده شماره در

داد... قرار خواهیم جذاب پرماجرا و سریال

انرژی آژانس بسته
ایران بسته و اتمی

در کار فضولی کل رییس محمد البرادعی،
خبرنگاران به دنیا، کشورهای اتم بمب ساخت
ایران پیشنهادی بسته انتظار در هنوز گفت:
هستیمکهقراراست درجواب بهبستهپیشنهادی

ایرانیان خیلی معموال گفت: او برسد. راه از ما
طولشمیدهندتا جوابدهندو فکرنمیکنمکه
ساختن تا کار برای خودشانوقت میخرند دارند

کنند. تمام را خود بمبهای
اواضافه کرد:فکرمیکنمعلتتاخیر درپاسخ
غیرازاستخارهمعمولرژیماسالمیایران،ضعیف
بسته که درک آن هاست انگلیسی زبان  بودن

است. کرده سخت برای آنها را ما پیشنهادی
پرسیده که خبرنگاری جواب در البرادعی
بسته گفت چیست؟ بستهها این محتوای بود
هویج شامل معموال میدانید که همانطوری ما
است. خالی بسته آنها معموال است. شالق و
خود سازمان سیاست به اشاره ضمن وی
ایران بسته انتظار در که زمانی در البته گفت:
کمکهایسوالنا مشغولبسته بعدی با هستیم

میباشیم.
احساسمیکنم آخجون... گفت: خنده با او
کادویی بستههای داریم و شده کریسمس دوباره

بدل میکنیم! و رد

احمدینژاد دلیل ده
مسافرت برای
نیـویورک به

به سازمان ملل از  ۱۰ ـ فکر میکند آمدن
و است جمهوری شرعی روسای و قانونی وظایف

انجام شود! بار یک باید سالی
فروشگاه  که از میخواهد شلوار جینی را ۹ـ 
بلند برایش و خریده پنجم خیابان در «ساکس»

بدهد! پس بوده
قالبیبودنبمب  نطقیدرباره میخواهد ـ ۸
واقعه بودن قالبی با آن رابطه و هیروشیما اتمی

ارایه دهد! هوله کاست
مقیم  ایرانی کمونیستهای با می خواهد ۷ـ 
آشنا نزدیک از استقبالش میآیند به که آمریکا

آمریکا «افبیآی» به  را  آنها لیست و شود
بدهد!

میخواهدکاپشنکهنهاشرابهخیاطهای  ۶ـ 
چینینیویورک نشاندهد واحتمال تعمیرسوراخ

نماید! بررسی را حرفهای رفوی یک و
در  ا بر به ـ  ۵
که داده قول بن الدن
و بازمانده زیارت برای
قبرهایزیربرجهایدو
آن به نیویورک قلوی
را او شاهکار و برود جا

ببیند! نزدیک از
یک  برای ـ  ۴

نیویورک سوی یهودیان ختنهسوران از مراسم
شده که شام هم میدهند! دعوت

مسایل عادیمملکت  میخواهد مدتیاز ۳ـ 
خودشنظیرگرانیوفقر و فحشادورباشدوبدون

کند! سپری را خوشی تعطیالت دغدغه
خط و  و آتشین یک نطق با ۲ ـ می خواهد
هر قیمت دیگر کشورهای برای کشیدن نشان

ببرد! باال را بشکه نفت
به احمدینژاد مسافرت اصلی دلیل و

نیویورک:
سازمان  سالن نور مسئول از میخواهد ۱ ـ
نور» «هاله جدید  تکنولوژی مورد  در ملل

سئواالتیبکند!

از جدید دوخبر
کردان علی

۱
اسمکاملعلی کردان، وزیر دیروز فهمیدم که
کردان» «عوض علی اسالمی، جمهوری کشور
صادر شده اسم این به هم او شناسنامه بوده و
دانشگاه مدرک  میگویند  که وزیر  این  است.
پیشانی روی جای مهر نماز مثل آکسفوردش

داشتن حتی دارد تزیینی جنبه مالها از بعضی
و گرفته قرار هم مورد سوال دبیرستانش دیپلم
این از که رفقا از است. یکی کرده پا بر جنجالی
نوع تقیههاخیلی عصبانیاست میگفتراستی از
کسیکه اسمیچون«عوضعلی»داردچه توقعی
« «صادقعلی اسمش اگر حاال داشت؟ میتوان

چیزی! یک بود

۲
وزیر کشور کردان، علی که دیروز فهمیدم
رییس وقت صورت نیمه اسالمی، به جمهوری
به بود هم هست. گل مدیره شرکت گاز هیات

شد! آراسته هم سبزه
روکردنمدرک بهخاطر علیکرداناینروزها
مورد سئوال آکسفورد دانشگاه از قالبی دکترای
قرار آکادمیک تقیههای مخالف هزاران مواخذه و

گرفته است.
مدرک چنین داشتن با  نمیکنید  فکر آیا
بخشی بود تصدی بهتر محترم این وزیر «آبکی»
عهده بر را تهران فاضالب و آب  شرکت  از

میگرفت؟
تکان آب از آب هم تازه بهتر بود. که معلومه

نمیخورد!

آیک دریایی توفان
هفته گذشتهتوفاندریاییعظیمیبهنام آیک
توفان گرفت. این خود یورش زیر کوبا را جزیره
و جانی مالی خسارات گوستاو قبلی مانند توفان

نمود. کشور وارد به این فراوانی
توفان این خسارتهای میزان مورد در
اطالعاتضد ونقیضیازاینمنطقهبه رسانههای
به علت که شده گفته است. رسیده خبری دنیا
و درست مراکز خرید و ساختمان و خانه نبودن
حسابیارزیابی میزانخسارتکمی مسخرهبهنظر
ناقابل محدود دالر میزان آن چند برآورد و میآید
کوبا دولت را جانی خسارت میزان است. بوده
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Member: FINRA, SIPC.

Retirement: 401k plan, asset allocation
Investment: Asset Managment 
Insurance: Health, Life, Disability, Long Term Care

Farzad Khoshnoodi

خشنودی فرزاد
سرمایه گذاری رمسی مشاور

Registered Investment Adviser

Please visit The Web Site:

www.FarzadFinancial.com
Phone: 866-930-9354

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

جلسات برگزاری جدید محل
James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181

مهر) (اول سپتامبر ۲۲ دوشنبه

ایران شهروندی در جنبشهای حقوق
سخنران:دکترمهردادمشایخی

مهر) ۸) سپتامبر ۲۹ دوشنبه

حقه ایران دریای مازندران و حقوق
سازگارا محسن و آریانپور هوشنگ سخنرانان:

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

بگیرن! حال با عکس یه عکاسها تا بده فایو» «های یه احمدینژاد:

Physical Therapy * Chiropractic

Dr. Arash Sarabi, D.C.

 Auto Accidents * Work Injuries
Headaches * Neck Pain * Back Pain

240-418-9239
Late evening and weekend appointments available

WWW.ARASHSARABI.COM
4829 West Lane, Bethesda, Maryland 20814

ONE BLOCK FROM THE BETHESDA METRO

 Clinical Counseling, LPC           فر ليدا
جوانان و خانوادگی فردی، مشاور و درمانگر روان

از: مشاوره رشته فارغالتحصیل

 Johns Hopkins University
(Individual Psychotherapy) جوانان و بزرگساالن شخصی روانکاوی و درمانی روان

(Marriage and Family Therapy) خانوادگی زناشویی و روان درمانی و مشاور

به نفس، اعتماد عدم زناشویی، مشکالت خانوادگی، و فردی مسایل
و نوجوانان کودکان در فرهنگی دو مسایل افسردگی، اضطراب،

  Offices in Ashburn, VA703.945.7265

از سوی شده انجام سرشماری از بعد قرار است
وزارتاطالعاتوامنیتاعالمنماید وتعداد دقیق
به جزیره از فراریان کسر از پس را کشتهشدگان

نماید. گزارش آیک دریایی توفان بهانه
تماممدتتوفان فیدل کاستروکماکاندر در
آسایشگاه و مخصوص بیمارستان کسالت بستر
صدای باد میکرد تصور و برد سر به مخفی خود
ارتش حمله ناشی از توفان برق رعد و و باران و
است. آنبوده اوچهلسالمنتظر آمریکاستکه
فیدل برادر  و کوبا  فعلی  رهبر  کاسترو،  رائول 
جزیره توفان به این هجوم روز در دو سه کاسترو،
کلهاش و سر شده و ناپدید انظار عمومی از کامال
ماندن را برای دور او که بود نبود. شایع شده پیدا
ازخطراحتمالیتوفانبهخارجازکوبافرستادهاند.
خبری قرار دوربینهای برابر در روز پس چند او
بود: پرسیده که خبرنگاری به پاسخ در و گرفت
رفته گفت: آمد شما کجا بودید؟ توفان که وقتی

بودمدستشویی!

انتشارات اطالعیه
امیـرکبیـر

بهدنبال استقبالبیسابقهخواهرانو برادران
نام«احمدینژاد فاطمه رجبی به کتابخواهر از
جلد که اطالع میرساند به سوم» هزاره معجزه
هزاره «احمدینژاد معجزه نام کتاب به این دوم
عالقمندانقرار خواهد اختیار بزودیدر چهارم»
تا میشود تقاضا محترم کتابفروشان از گرفت.
درخواستی  نسخههای ۲۰۹۹ تعداد سال از قبل

نمایند! را اعالم خود
فروش پخش و بخش

حذف صفر از
رایج اسکناس

جمهوری اسالمی مرکزی سخنگوی بانک
اسکناسهای از صفرها حذف پروژه که گفت
تحقیق این بررسی و مورد صورت جدی رایج به

اداره این کارکنان گفت او است. گرفته قرار بانک
کشیدن مشغول خط سیاه ماژیک شبانهروز با

میباشند. رویصفرهایاسکناسها
یکی مسئول حذف ستاد هر اضافه کرد: وی
اشاره وی در بود. خواهد صفرهای اسکناس از
ده ستاد را فعال آنها گفت: این ستادها به نام
نام یک بر هزار یک و ستاد بر صد ستاد یک، بر

نشود! آن ها قاطی وظایف گذاشتهایم تا

پوزش و خداحافظی
دریافت برای که جهت این از وسیله بدین
انگلستان عازم  خود دکترای مدرک  مجدد
می کنم سپری دیار در این را روزی چند و هستم
دیدار و به که موفق و آشنایانی دوستان از کلیه

پوزش میطلبم. نشدم آنها خداحافظی از

کشور کردان وزیر علی
آکسفورد سابق دکترای دانشگاه مدرک دارای

شعار یک و خبر یک
در  خرما قیمت ۷۵ درصدی افزایش خبر:

ایران
مسلم حق هستهای تورم روز: جدید شعار

ماست!

نیروی اطالعیه
انتظامی جمهوری

اسالمی (ناجا)
احترام و ماه مبارک رمضان شروع علت به
دخترخانمهایی و خانمها از مذکر روزهداران به
آنها تنگ مانتوی و داشته بزرگ سینههای که
درخواست میشود برآمدگیها این نمایش باعث
طرحارتقایاجتماعی میکنیمجهتهمکاریبا
کلفت نوارچسبهای بستن با را خود سینههای
در این نیرو مراکز در رایگان که بهطور صنعتی

از خالی میگیرد، قرار شرایط واجدین اختیار
خیابانها بیایند. برآمدگی نمایندوسپس به

معروف به امر عمومی روابط دفتر

عصبانی! مار
موضوع بدون نوشتههای سری از
سپتامبر ماه آخر خنک نیم ظهر از بعد یک
خانه پشت بودم رفته بی حوصلگی روی از بود.
درخت کلی آنجا جنگلیام. و بزرگ حیاط توی
برداشتم کاشتهام.شلنگرا گیاهانگلدار و میوه
شدم. بوتهها درخت ها و دادن به آب مشغول و
سبز وحشی تمشک بوتههای زیر درخت گالبی ام
را زمین آب شلنگ بود. داده تمشک و کلی شده
تمشکهای از یکی خوردن هوس با و گذاشتم
تا یکی بردم بوته طرف به را دستم قشنگ قرمز و
دستم عظیم سوزشی ناگهان بچینم. را آن ها از
حالبررسیعلتاین در که همانطور فراگرفت. را
و بر بدن که بزرگی شوک با آمدن و کنار سوزش
لغزان دیدم که بود بودم ماری را وارد شده مغزم
است. زده من زل به تمشک زیر بوته خرامان و
و کرد شوکه را بدنم دیگر بار یک چشمانش برق
اندامهاییکهقبال نلرزیدهبودند بهلرزش درآمدند.
و درد نتیجه آمدکه دهانمدر فحشیاز بی اختیار

تو...! مادر بود: شوک
زبان درازش و کرد باز را دهانش ناگهان مار
میدهی؟ فحش  چرا گفت: و آورد بیرون  را
جای دیگر را لرزاندند. قوی بدنم برق با که انگار
را نلرزد.سعی کردم خودم که دیگریاز بدنم نبود
مرا ماری که ببین شانس مرا گفتم: کنترل کنم.
گفت: و خنده زیر زد می زند. هم حرف که زده
نمیروی چرا توست. خوششانسی روز امروز
را جایزه اول آزمایی بخری شاید بلیت بخت یک
با می شد و مار همیشه چندشم دیدن بردی! از
عجب شد. برابر دو چندشم حرف این شنیدن

بود. پررویی مار
میفشردم درد از را  دستم  که همانطوری
میبردم فرو دهانم در را مارگزیدهام انگشت و

کردی؟ را کار این چرا پرسیدم:
گاز گرفتی؟ مرا گفتم: چرا چه کاری؟ گفت:
خندیدو گفت:گاز؟من که دندانندارم! منظورت

آندستیکه مار نگزیده با که چرا نیشزدم؟ اینه
بازهم بخشکیشانس بودتویسرم زدموگفتم:
از انشایی غلطامالییو افتادمکه یک مار که گیر
«مرا جمله مار دوباره خندید: آخه می گیرد! من
گازگرفتی»یکخوره سوسولی وبچهننهایاست.
گرفتی، گاز گزیدی یا یا نیش زدی حاال گفتم:
نه مهم است تو عمل اینجا فرقی میکند؟ چه

آن. ادبی جنبه
مار نه نیش گفت: و انداخت زیر سرش را
طبیعتش این است. اقتضای ره کین است از
برای عقرب گفتهاند را کلک نزن، این گفتم:

مار. برای نه
راست  گفت: پایینانداختو  دوبارهسرشرا
اگرمیدونستم ادبیات حالیته. معلومه میگویی.
اینقدرباسوادیگازتنمیگرفتم.گفتم:منظورت

نمیگزیدی؟ مرا که اینه
بوته های دور و خزیدن زمین روی کرد شروع
که این یا نداشت و جوابی چرخیدن. یا تمشک
حیاط سکوت بگوید. چه که میکرد فکر داشت
داشتم بود. دوست گرفته فرا خانهام را پشت
حرف زدن شد چطور گفتم: بشکنم. سکوت را

این از گفت: و گرفت باال را یاد گرفتی؟ سرش را
از که فهمید زبان گیر آوردم! آموزشی نوارهای
در چون بدون لبخند زیاد خوشم نیامد جوکش
برابرش ایستادهبودمونمی خندیدم.گفت: اجداد
ادبیات و بودند. حوا و آدم زمان مارهای من از
پسرخاله یک است. موروثی ما خانواده در زبان
دارم که شاهنامهوداستانهایشکسپیر را حفظ
میخواند. برایت زدن همه را تپق بدون و کرده
اهل مارها شما چرا پرسیدم: نخندیدم. هم باز
نداشتم. کاری تو به که من هستید؟ خشونت
من و بوتهها وسط آوردی یکباره را دستت گفت:
به مارها ما عکس العمل نشان دادم. و ترسیدم
اگر حتی میکنیم. حمله خطر احساس محض
خطرواقعی نباشد.پرسیدم:فکرکردی میخواهم
را بدزدم؟خندید وگفت:مناصال تمشک هایتو
تا بودم، خوابیده اینجا ندارم دوست را تمشک
زنگ میخواهی کردی. پاره را چرتم و آمدی تو
نکرده الزم : گفتم بزنم یکآمبوالنسبفرستند؟
زیاد قوی من میزنم. گفت: زهر خودم زنگ
و دل است ولی ممکن مرگ ندارد خطر و نیست

 بقیه در صفحه ۳۳   
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شماره این جدول
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قبل شماره جدول حل

۱۳ صفحه از بقیه

۲۲ صفحه از بقیه

۲۲ صفحه از بقیه

۳۰ صفحه از بقیه

۵ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

۱۱ صفحه از بقیه

که... خبـرها آمده بود در

پیدا نیز آینده در اگر نداشتهایم، و چنینرهبرانی
چانگرای آقای کار مشابه روشی بخواهند و شوند
بسیاری سوی از تردید بدون بگیرند پیش در را
خواهند قرار تخطئه مورد اپوزیسیون نیروهای از
مدعیان هم هست؟ دیگری آیا چاره گرفت.ولی
شعار این که است سی سال به نزدیک براندازی
مبارزه راه در نیز از آنان برخی و میدهند سر را
رژیمجمهوریاسالمی قربانیانزیادی مسلحانهبا
خودجوش شورش انتظار به نشستن دادهاند.
ندارد. آن از کمتری چندان سابقه هم مردم
 ۳۰ در روشها این نیست که دست در دلیلی
راه به دست دهد. بهتری آینده نیز نتیجه سال
زیاد  از آن سخن که در سالهای اخیر دیگری

مطالعه یک ولی است. انقالبهایمخملی رفته
چنین تحولی که معدودی نمونههای اجمالی از
نیمه باز، نیمه آن هاصورتگرفته (جوامعباز یا در
با و تفاوت آنها غیر ایدئولوژیک) دموکراتیک و
خشن تحت جمهوری ایدئولوژیک ایران جامعه
تحولی مشابه انتظار که میدهد اسالمی نشان
است. ناواقع بینانه کجا تا ایران در طریق این از
سالیان و دلخوش کرد راهها این میتوان به البته
یا سرنگونی (خونین انتظار در را دیگری  دراز
از این که نشست. یا اسالمی جمهوری مخملی)
مانند زیمبابوه جوامعی از خصوص و به دیگران،
کهگرفتارساختهایسیاسیونوعحکومتهایی
برون راه گرفت و درس هستند، به ما نزدیک تر
کانالهایعملی،  از را رفتاز این کابوس۳۰ ساله

دنبالکرد. آشتیجویانه و مسالمتآمیز

زیمبابوه از درسی

انواع واقسامنابسامانیهایاجتماعیاند.اگر برای
درهای تنها باشند داشته رفتن خارج قصد مداوا
بر  بين المللی جامعه ۲۰۰ عضو از کشور شش
خامنهای ميلياردها عوضآقا رويشانباز استدر
از تا میپردازد را و حزباهللا حماس دالر هزينه
شيخاسامهعقبنماند؛تامحبوبقلوبمسلمين

نيست! اينجاست که جالب باشد و عرب
کشورهای شمالیهمسايهايرانرشد دورقمی
همسايه کشورهای دارند، ملی ناخالص توليد
جنوبی ايرانبازارهای سهامرا قبضهکردهاند. آقای
از حمايت و بنالدن با رقابت خامنهای مشغول

است. نصراهللا حسن و صدر مقتدی
برابر دو و بيست روسيه  کشور مساحت
ميليون   ۱۴۰ روسيه است.  ترکيه جمهوری 
زيرزمينی جهان منابع  بزرگترين حجم نفری، 
عوض در ترکيه اقتصاد حجم دارد. اختيار در را
آنوقت  است. روسيه اقتصاد ۵۵ درصد بيش از
و پيغام مشغول ايمان ظواهری و خامنهای آقای

تروريستواقعیتو نيستی  پسغام فرستادناندکه
هستم. من و

شوخی را زمامداری خامنهای آقای
شوخی هم را ظواهری و  بنالدن  گرفتهاند؛ 
بسيار متاسفانه نمیدانند گرفتهاند. متاسفانه و
ظواهری، و بنالدن بدانند که نمیخواهند يا
اکبرگنجینيستند.ظواهریاراده عبداهللانوریيا
بهسادگی را بوتو بی نظير روز فاصلهچند در و کرد
خامنهایای کند، بنالدن اراده ميانبرداشت. از
و آقایخامنهاینمیدانند داشت. نخواهد وجود
تيمهایحفاظتیبینظير بدانند، نمیخواهند يا
برخوردار و يافتهتر تعليم کارکشتهتر، بسيار بوتو
ازحفاظاطالعاتیبزرگترينسرويسهای امنيتی
عاقبت نمی داند خامنهای آقای بودند. جهان
العالم الفرات و و المنار از بن الدن، با مسابقه اش

چيست! البيت اهل و الکوثر و
که ايرانی شهروند هزار صدها و دهها بيچاره
شهروند نان بخرند. بيچاره می فروشند تا کليه

خامنهای. بيچاره سيد علی ايرانی.
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

را بازی اين خدا بس کنيد خامنهای، به خاطر آقای

بعد رتبه در زن اول نقش بازیگر و چهره پردازی
گرفت. قرار

سبز»، «آتش لیال»، «خواب فیلمهای
فیلمهایی دیگر از بود»، «ستاره و باز» «ریسمان
طال و نشان تندیس یک یک هر که به بودند

رسید.
به سینما هنرمندان از تن دو را جایزه هر
رخشان چهرههایی چون که اهدا میکردند برنده
محمد کیانیان، رضا سیروسالوند، بنیاعتماد،
توسلی، کوثری، هانیه عسگرپور، باران مهدی
شایسته مرتضی حسینی، شهاب زارعی، مریال

کردند. اهدا و...
پا شکستگی خاطر به خیراندیش گوهر
پیدا کندوجایزهاش نتوانستهبوددر جشنحضور
بود نوشته مکتوبی متن اما گرفت، دخترش را
مورد طنزش و لحن خواند را زارعی آن مریال که

گرفت. استقبالقرار
درمیانسخنانسینماگرانوجایزهدهندگان
سال از اتفاق این البته نبود. خبری انتقاد از
تقدیر انتقاد، جای و به بود شده مرسوم گذشته
امسال شد که جایگزین قبل مدیران دورههای از
سید و انوار فخرالدین به هنرمندان از برخی نیز
کردند.حتیبهمن فرمان آرا محمدبهشتی اشاره

کرد. بسنده کلیاتی ذکر به سخنانش در نیز
سال «صد جشن را باید دو فیلم ناکامهای
و مقدم  سامان کارگردانی به سالها» این به 

عنوان میری مازیار کارگردانی به قانون» «کتاب
رشته هفت و در شش علیرغم نامزدی که کرد
میریسالگذشته مازیار هیچجایزهاینگرفتند.
این که در «پاداش سکوت» علیرغم نیز با فیلم
ناکامی با چنین نامزدها صدرنشین بود، میان

شد. مواجه
برخوردبابکحمیدیانبا جشن نکته جالبتر
بود.درحالیکهاغلببرندگانباکنترلاحساسات
حالی بابکحمیدیاندر رفتند، خودرویصحنه
صحنه روی است زده هیجان میداد، نشان که
مکمل) بخش نامزدهای ) رقبایش تمام به و آمد
بغض که حالی در و کرد ارادت ابراز اسم ذکر با
بهمن فرمانآرا به خاطر بود از گلویش را گرفته
همسرش را به جایزه اش سپس و تشکر کرد بازی

تقدیم کرد.
بود. همراه بازی آتش با مراسم پایان

است: زیر شرح به برندگان دیگر اسامی
نویدی مهین چهرهپردازی: بهترین تندیس

«دعوت» فیلم برای
بصری: ویژه جلوههای بهترین افتخار دیپلم

«خواب لیال» فیلم برای امین سحرخیز
ژیال لباس: صحنه و بهترین طراحی تندیس
«آتش فیلم برای نوابتهرانی شعله و مهرجویی

سبز»
نیکرفتار برای علی عکس: تندیس بهترین

فیلم«دستهایخالی»
آزموده علی از: گزارش
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

سینما» «خانه جشن کارگردان بهترین فرمانآرا بهمن

سرشان روسری ايران در که زنانی با همدلی بابت
زنهايیکهروسریبهشان میکنندوهمدردیبا

سرشان میکنند.» زور به شده و تحميل
جرياناينکنفرانسمطبوعاتیخبرنگاری در
با رابطه در نظرش «شيرين» کارگردان از
و ايران اسالمی جمهوری هستهای برنامههای
محو در رابطه با اظهارات محمود احمدینژاد
جويا را هولوکاست نفی و جهان نقشه از اسرایيل
اين به پاسخ کيارستمی بدون دادن عباس شد.

صحبت داريم سينما به راجع « ما گفت: پرسش
و می زنيم، حرف داريم عشق به راجع می کنيم،
به سياستامروز االنهيچميل ندارم کهخودم را

ايران آلوده کنم.»
توليد کنندگان از يکی جشنواره حاشيه در
جايزهای گذشته از سال که لوکس ساعتهای
عنوان با استادان سينما از قدردانی  برای را
از امسال است، بنا گذارده کارگردانان» «شکوه
حالی در عمل آورد به کيارستمی تقدير عباس
اين ژاپنی کيتانوی شی تاکی گذشته سال که

رافتجايزه را گرفت. احمد نوشته:
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

... و «شيرين» کیارستمی،

گفتم: اسهال بگیری. و بریزد به هم را رودهات
یکهو بخار ندارد. مار بیابان مثل مار باغ میدانم،
دست دیگرم سریع و پرید طرفم به و عصبانی شد

هم نیش زد. را
به باال کردم شروع رفت. هوا به صدای فریادم
بودند شده دستانم کرخ دو پریدن. هر پایین و
تمشک بوته زیر به را خودش نداشتند. حس و
پایین و باال که مرا شیطانی لبخندی رساند و با

کرد. نظاره میپریدم
و عجیب چندش همراه با خشم احساس
به شدیدی شد. میل جاری تمام بدنم در غریبی
از کلفتی شاخه کردم. حس تهاجم و خشونت
درخت هلویباالیباغچهتمشکهاشکسته شده
را بیسابقهای شاخه خشم با بود. آویزان مانده و
کله اش کوبیدم. روی قوت تمام با را و آن قاپیدم

دوباره... دوباره... و و
به که و همانطور زد دهانش بیرون از زبانش
شنیدم که صدایش را غلت میخورد دور خودش

تو... مادر میگفت:
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نقاش  گویا فرانسیسکو از نقاشی تابلوی ۱ ـ
اسپانیایی.

ـ  زدن  دید  و کردن نگاه زیر چشمی ـ   ۲
به معنی پسوندی این هم ـ و پسوند نگاهدارنده

و شبیه. مثل
بی کوهان  لطیف و بیغشـ  شتر صاف و ۳ـ 
در سنگ آتشزنه صورت به جامد که جسمی ـ

طبیعتیافتمیشود.
ورزش  در زمان بیمارـ  واحد آبکی غذای ۴ـ 

رخساره. و چهره ـ خشن
ماه  ـ کام شیرینکنندگان از ـ سزاوارتر ۵ ـ

کارگری.
قاره  ـ و حسرت دریغ  ـ  عرب  دریای ـ  ۶

متمدن.
بیباک ـ  و شجاع تیزهوشی ـ و ۷ ـ زیرکی

ریزه. سنگ ـ تصدیق کلمه
ضروری وواجبـحولهصورت خشککنی  ۸ـ 

ساالد. سبزی ـ
است ـ  ضمیری ـ آذری زبان به ۹ ـ زمین

آهنگ. قصد و ـ دادن لو پراکندن و
سالحهای  از قاجار ـ لقبهای دوره از ـ ۱۰

میان بر. طریق ـ گرم
دردمندی  ـ رودخانه روی از باریک معبر ۱۱ـ 

دستمزد. ـ آزردگی و
از  ـ فلسطین در بندری  و شهری ـ  ۱۲

ایران. در استانی ـ اروپا اشرافی زنان لقبهای
گرمسیری  از میوههای تاریخ ـ اقوام از ۱۳ ـ
و عینک برای مرغوب عدسیهای سازنده ـ

دوربین.
از  ـ ایمان و  یقین ـ دور به  اشاره ـ  ۱۴

ورزشهایتیمی.
بر  مشتمل عوفی محمد از کتابی ـ  ۱۵

مثالها. و و شعرها ادبی حکایتهای

 
با  ری، نیکالس کارگردانی به فیلمی ـ  ۱

زن. پنبه ـ دین جیمز هنرمندی
آالت  از ـ زمام افسار و کنندهـ  قول نقل ـ ۲

موسیقی.
قرار دارد ـ  چیزی پشت و پس ۳ ـ آنچه در

گرفتن. طمعـ  دوستی و خو و حرص

روزها و  ـ خروار نمونه ـ بافنده! ۴ ـ حشره
روزگاران.

حاالـ  سرگشته  همین ـ تالش کوشش و ـ ۵
قسم. و گونه ـ حیران و

ـ  گرگان پیشین نام ـ سیستان یل پدر ۶ ـ 
عالمتمفعولبیواسطه.

و نشیب ـ  پایین رقمی ـ ۷ ـ عددی چهار
تکهخشتگلی.

شرح  ـ آسمان ـ ساختمانی مصالح از ۸ ـ
داده شده.

فروش. ماهی ـ درخت! خبرهاـ  بالی ـ ۹
به  پیشتر ـ هستیبخش مایعات از ـ  ۱۰

آذری. به پدر ـ می گفتند بیمارستان
دور  به ـ اشاره ـ وسیله صید اهللا ـ خلق ۱۱

ملک رازی. ـ
قاصدوفرستاده  ورزش هایبا اسبابـ  از ۱۲ـ 

خوب است. فرارش پا به ـ
قرآن. قرائت یک لحظهـ  پروـ  پایتخت ـ ۱۳

نامدار  معروفو پریشانـ حالو شوریده ۱۴ـ 

واحد بزرگ عشیره. ـ
نویسنده  ـ آمریکا فضانوردی سازمان ۱۵ ـ
کتاب  نوشتن برای که  ۲۰ و   ۱۹ سده نروژی

کرد. دریافت را نوبل۱۹۲۰ جایزه «گرسنه»

۲۰ ميليارد  به وارداتايران از چين در سالجاری
دالر رسیده است.

قشقاوی حسن روزنامه، اين نوشته به
همچنينحضوراحمدینژاددراجالسشانگهای
کرده ذکر چين با ايران روابط در عطفی نقطه را
حال گسترش در چين و ايران روابط گفته که و
ميالدی  ۲۰۰۹ که در سال داده است. وی مژده
دالر  ميليارد ۲۵ چين به حجم واردات ايران از

خواهد رسيد.

را موبايل شیرازی مکارم آیتاهللا
می داند فساد گسترش ابزار

این سهشنبه در شماره «رسالت» روزنامه

قولآيتاهللامکارمشيرازی نسبتبه از هفتهخود
از تلفنهمراه بينجوانان هشدار افزايش استفاده
فساد برای اشاعه وسيلهای را تلفن همراه و داده
نوشته وی قول از روزنامه اين است. کرده معرفی
مخدر مواد «تلفنهای همراه هم اکنون از است
برای اشاعه و به وسيله ای شده و مخرب تر بدتر

است.» شده تبديل فساد
در «رشوهخواری همچنين شیرازی مکارم
فعلی جامعه مشکالت يکی از را دولتی» ادارات
ادارات در «رشوهخواری کرده اعالم و دانسته 
جامعه در و گسترشفساد دولتیمقدماتايجاد

میکنند.» فراهم را

بر تورم بنزين بهای تاثير افزايش
این سهشنبه شماره در «سرمايه» روزنامه
پژوهشهایمجلس هفتهخودگزارشاخيرمرکز

مورد گازویيل را بنزين و افزايش بهای رابطه با در
يکباره «افزايش است نوشته و داده قرار توجه
قيمت های سطح به رسيدن و بنزين قيمت
جهانی حداقل حدود۲۸.۵ درصد وافزايش قيمت 
گازویيلنيزحدود۲۲.۶ درصد بهپايهتورم موجود 

کرد.» خواهد اضافه کشور در
پيشنهاد دولت به مجلس پژوهشهای مرکز
از افزايش يکباره قيمتسوخت های استتا کرده

رايج خودداری کند.
است نوشته گزارش این از نقل به روزنامه اين
کشور «افزايشيکباره قيمتحاملهای انرژیدر
آثار تورمی خارج،  از آن سطح قيمت خريد تا
فراوانی چالشهای و داشته دنبال به ساختاری

ايجادمی کند.»

ایران در سياه زخم شیوع خطر
شماره در اسالمی» «جمهوری روزنامه
به مشاهده اشاره با  هفته خود این سهشنبه 
زخم در قسمتهايی سياه نمونههايی از بيماری
مرزهایايران با افغانستان از قولرييسجامعه از
کشور در بيماری شيوع اين به نسبت پزشکان

است. داده هشدار

است نوشته قول ايرج خسرونيا از اينروزنامه
از «برخیپزشکانجوانوهمچنينپزشکانیکه
در و ندارند بيماری اين از سابقه ای آمدهاند خارج
تشخيص را بيماری نتوانند است ممکن نتيجه

دهند.»
 

با دولتیها توسط تحریم دیدار
قم روحانیون

این دوشنبه شماره در «کارگزاران» روزنامه
نتيجه مذاکرات را دولت» خود «تحريم هفته
رابطه در قم آیتاهللاهای از تن هفته گذشته چند
اعالم احمدینژاد کابينه اعضای اخير مواضع با
آيتاهللا اعضای دفتر «يکی از نوشته است و کرده
همراه به اين روحانی که خبر داده همدانی نوری
گلپايگانی صافی آيتاهللا و مکارم شيرازی آيتاهللا
پذيرش از اطالع ثانوی تا که تصميم گرفتهاند

کنند.» دولت نهم خودداری نمايندگان
ديدار رد درخواست با اشاره به روزنامه اين
نوشته است گپايگانی صافی آيتاهللا با کشور وزیر
در نيز قم، جمعه امام استادی، رضا «آيتاهللا
متذکرشده خطبه هاینمازجمعه اخير اينشهر
بودکهدولتی ها بايد بدانندکه چطور باعلماارتباط

تعامل داشته باشند.» و
تهران روابط خواندن بحرانی با «کارگزاران»
شيرازی مکارم «آيتاهللا  است نوشته قم ـ
دنبال خانه نشين به «آنهايی که داده که هشدار
به گور خود با آرزو را هستند، اين کردن مراجع

میبرند.»
دولت و تحريم علت روزنامه اين به گزارش
«تحوالت قم آیت اهللاهای مذاکرات اصلی محور
به مراجع، در پی پی روز کشور، اهانتهای مهم
او پافشاری و رحيم مشايی اسفندیار سخنان
جمهور بیاعتنايی ریيس و البته مواضعش، بر
وی» گذاشتن بر کنار مراجع مبنی تاکيدات به

بوده است.


