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چوب دوسر طالی اسالم
بجای بحث سیاسی هفته

»داعش«  گروه  گسترده  و  سریع  هجوم 
منظور  به  سوریه  و  عراق  مهم  شهرهای  در 
اسالمی جهانی  و خالفت  ایجاد حکومت شرع 
چشمگیرترین خبر امروز دنیاست. بشار االسد که 
با مشت آهنین در مقابل »بهار عربی« کشورش 
ایستاد و همچنین حاکمان بغداد با داشتن ارتشی 
مجهز از مقابله با این دزدان بیابانی و قاتالن بی رحم 
که با بریدن سر سربازان خوف و وحشت بی سابقه ای 
به راه انداخته اند، عاجز مانده  و دست به دامان 
آمریکا و اروپا شده اند تا این دعوای فامیلی بین 

سنی و شیعه را خاتمه دهند.
مقامات حکومت اسالمی ایران هم با شعار 
»دشمن دشمن من، دوست من است « در صف 
گدایان حمله های هوایی آمریکا ایستاده اند و شعار 
مرگ بر آمریکا به شعار نوکرتیم آمریکا تبدیل شده 

است. 
وخیم بودن اوضاع از آنجا معلوم می شود که 
»کیهان« تهران در عرض پنج هفته اخیر هیچ 
خبری از چهار هزار خبر بین المللی مربوط به گروه 
یک  برای  اما  نکرده  را چاپ  »داعش«  افراطی 
هواپیمای »درون« یا پهباد جاسوسی اسراییلی کلی 
صفحه ویژه و عکس و خبر به مردم قالب کرده تا 

حواسشان پرت شود.
»کیهان« تهران می داند که »داعش« نطفه 
حرام رهبران انقالب اسالمی ایران است که بجای 
والیت فقیه با اعالم خالفت اسالمی ظاهر شده 

از  حمایت  که  می داند  تهران  »کیهان«  است. 
حکومت آپارتاید طرفدار شیعه عراق، آزار و اذیت 
کمک های  بلوچستان،  و   اهل سنت سیستان 
نظامی و مالی به بشار االسد و بیلیون ها دالر هزینه 
برای احیای امامزاده ها و چاه های ظهور امامان و 
جهانی کردن تاسوعا و عاشورا دلیل تولد این جنبش 
رادیکال و خشن یعنی »داعش«  است اما صدایش 

را درنمی آورد.
جاری  فلسطینی  یک  دماغ  از  خون  وقتی 
می شود سر و صدای رژیم تهران درمی آید که ای 
داد و بیداد مسلمانان بی گناه دارند کشته می شوند 
اما وقتی گروه »داعش« روزی هزار نفر را جلوی 
دوربین گردن می زند، گلوله باران و یا بی خانمان 

می کند صدایی درنمی آید.
آیا فقط مسلمان فلسطینی مظلوم است چون 
یهودیان آن ها را آزار و اذیت می کنند؟ مسلمان عراق 
و سوریه که توسط مسلمان دیگری به قتل می رسد 

مظلوم و مستحق دفاع نیست؟
دولت  قرمز  خط  می گوید  روحانی  حسن 
رسیدن »داعش« به کربال و نجف است. وقتی که 
پیشمرگ های کرد که جان بر کف از خاک خود 
دفاع می کنند با دادن صدها کشته نتوانسته اند 
هیوالی »داعش« را متوقف کنند چند سپاهی و 
قدسی و حزب اللهی که فقط به پاداش های مالی و 

مادی چشم دوخته اند چه کار می توانند بکنند؟
محمد جواد ظریف را به بغداد می فرستند تا به 
دولت جدید بگوید: یکجوری به شیعیان حال بدهید 
که سنی ها نفهمند دارید به شیعیان حال می دهید! 
و جواب می گیرند: المالکی و »اخوان  المسلمین« 

هم همین برنامه را داشتند ولی گندش در آمد! 
شاید وقت آن رسیده که همان اسالم ناب 
محمدی که مورد انتقاد حکومت تهران بوده است 
و فقط خدا و قرآن را تبلیغ و ترویج می کند بر سر 
کار بیاید و وقتی آیت اهلل ها و حجت اهلل ها و ولی های 
فقیه و مفتی ها و امام جمعه ها گوشان را گم کردند 
مسلمانان با خیال راحت با قرآن باز در برابر خدای 
خودشان بدون خجالت و شرم در نهایت آرامش 
خلوت کنند و غربی ها را دعا کنند که اسالمشان 

را نجات دادند.

زبان رسمی بهشت و جهنم
این روزها بحث این که زبان جاری در جهنمی 
که وعده داده شده فارسی )عجمی( است و در 
و سیما«ی  به »صدا  دیگر  یکبار  عربی  بهشت 

جمهوری اسالمی کشیده شده است. 
دو سال پیش یک مزغلی به نام سید مرتضی 
خاتمی خوانساری در یک برنامه تلویزیونی عنوان 
کرد که او بعنوان یک فقیه اعالم می کند زبان مردم 
در جهنم زبان عجمی است و زبان مردم در بهشت 
عربی! )و این ها را به فارسی به مجری برنامه گفت!(
گفته های این حجت اهلل مورد اعتراض کسی 
حتی مسئولین دولت قرار نگرفت چون از حق 
را  اسالمی  رژیم  اندازه مالحسنی  به  او  نگذریم 

خجالت زده نکرده بود! 
باید  و جهنم  زبان بهشت  فکر می کنم  من 
براساس ساکنین آنجا تعیین شود. مثال اگر در 
بهشت جنیفر لوپز آواز می خواند زبان آنجا فارسی 
است، اگر نانسی عجرم هر شب در آنجا کنسرت 
می گذارد و جمیله می رقصد بی تردید زبان آنجا 
عربی است. از شوخی گذشته مسخره است که فکر 
کنیم در آن جهان مشکل زبان وجود داشته باشد. 
یعنی بعد از مرگ دوباره برویم در کالس های زبان 
ثبت نام کنیم تا بفهمیم ساکنین بهشت و جهنم 

چه می گویند؟!
منطقی ترین جواب برای تعیین زبان اهل بهشت 
و جهنم این است که یا همه در آنجا از زیرنویس 
استفاده کنند و یا زبان رایج »پانتومیم« باشد. در 
صورت دوم چقدر خوب بود که از پنجره بیرون 
جهنم برای این حجت اهلل خاتمی که مذبوحانه با 
عربی شکسته بسته با بقیه قصد صحبت دارد با 
عالمت بین المللی بیالخ یک پیام می فرستادیم...

میـزان محبوبیت
در اخبار آمده بود جمهوری اسالمی برای مراسم 
یادبود و تشیع جنازه سیمین بهبهانی کلی دردسر 
و مانع است تا درست و حسابی برگزار نشود و 

تجمعی ایجاد نشود.
میزان  امروز  ایران  در  که  است  تاسف  جای 

محبوبیت و شهرت یک شخصیت سیاسی یا ادبی 
یا اجتماعی در بین مردم به میزان سعی و کوشش 
دولت برای جلوگیری از مراسم یادبود و تشیع جنازه 

و خاکسپاری او بستگی پیدا کرده است.

فیلترینگ هوشمند برای 
خنگ کردن مردم

فنآوری  و  ارتباطات  وزیر  واعظی  محمود 
فیلترینگ  نرم افزار  گفت:  اسالمی  جمهوری 
هوشمند تا پنج ماه آینده تست خود را آغاز و وارد 

شبکه های ارتباطی و اینترنت کشور می شود.
بین جوانان در ایران وزیر ارتباطات که نیمی 
از حقوق و مزایایش توسط وزارت ارشاد اسالمی 
سوبسید می شود به وزیر »غیرارتباطات« معروف 

شده است.
کاربران اینترنت و تلفن های هوشمند در ایران 
ضمن ابراز نگرانی و نارضایتی از این فیلترینگ جدید 
اعالم کردند که باز هم دم دولت روحانی گرم که به 
ما پنج ماه وقت داد که ضد فیلترینگ این فیلترینگ 
را پیاده کنیم چون در زمان احمدی نژاد به ما بیشتر 

از پنج روز وقت نمی دادند!

چرا رفتی؟
همایون شجریان ترانه  زیبایی به نام »چرا رفتی« 
در سوگ سیمین بهبهانی شاعر معروف و محبوب 
ایران خوانده که بسیار مورد توجه قرار گرفته و از 

محبوب ترین های اینترنت ایرانی ها می باشد.
همایون شجریان گفت: مرگ سیمین واقعا دلم 
را شکست و آنقدر غمگین شدم که بی اختیار این 

ترانه را زمزمه کردم و با بغض گفتم: چرا رفتی؟
وی گفت: با توجه به این که سیمین زنی آزاده 
و شجاع بود و جنگ بی پایانی علیه مردساالری 
جمهوری اسالمی و کال خود رژیم داشت در فکر 
تهیه آهنگی هستم به نام »چرا آمدی؟« که درباره 
گفته  پدرم  البته  است.  ایران  به  آمدن خمینی 

ضبط و پخش آن را به دوره دوم ریاست جمهوری 
آقای روحانی موکول کنم تا شاید اوضاع آرام تر و 
صلح جویانه تر باشد و برایمان از طریق »کیهان« 

تهران دردسر درست نکنند.

وقت احتیاطی
سرپرست دادگاه های کیفری تهران اعالم کرد 
که رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد و جرم ها 
و اختالس های دولت او در »وقت احتیاطی« قرار 

گرفته است.
وی گفت: رسیدگی پرونده در »وقت عادی« 
میسر نبود چون ممکن بود رییس جمهور سابق آن 
لیستی را که در جیب کاپشن خود نگه داشته بود 
دربیاورد و بگوید: بازم بگم؟ بازم بگم؟ و نتوانیم 
به موقع پخش زنده تلویزیونی آن را متوقف کنیم.

مجانی!
من فکر می کنم یکی از پرروترین حکومت های 
دنیا همین حکومت جمهوری اسالمی کشورمان 
ایران است. با آن که مردم هزار و پانصد نوع جوک 
مختلف درباره فرمایشات امام و وعده آب و برق و 
گاز و اتوبوس مجانی درست کرده اند بجای خجالت 
کشیدن هر روز قیمت آب و برق و گاز و اتوبوس 
را باال تر می برند. انگار حرف های امام برگ چغندر 
بوده و فقط باید در مدارس و دانشگاه ها زیر عنوان 

»افکار امام« و یا »وصایای امام« تدریس شود.
در رابطه با این موضوع یاد آن روزی می افتم 
که گذرم به یک بقالی آمریکایی که یکی از »سون 
الون ها« )مخفف هفت صبح تا ۱۱ شب( بود افتاد 
تا سیگار بخرم. بعد از خرید سیگار فروشنده هندی 
که گویا صاحب آن فروشگاه بود با لهجه غلیظ 
ـ انگلیسی پرسید: برای سیگارت فندک الزم  هندی 
نداری؟ و اشاره   کرد به فندک های جلوی پیشخوان. 

خواستم سر به سرش بگذارم. 
پرسیدم: are they free؟ او لبخندی شیطانی 

yes, after you pay  :زد و جواب داد
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شوخی عکسی

جمهوری اسالمی برای مبارزه با تروریست های »داعش« نیروی رزمنده جمع آوری می کند!

با ۴ مطب  در شهرهای رستون، لیزبرگ، لندزداون و فیرفکس

Michael Reza Banihashemi MD, 
FACC, RPVI

Diplomate, American College of Cardiology
703.481.9191

Office Locations: 
RESTON • LEESBURG • LANSDOWNE • FAIRFAX

متخصص قلب و عروق

 دکتر رضا بنی هاشمی

Preventative, Consultative, 
Diagnostic & Interventional Cardiology

www.cardiaccarepc.com

 پزش
برگزیده مجله 
«واشینگتونین»

دکتر کامران اخوان صراف
متخصص دردهای حاد و مزمن

کمر درد
گردن درد

آرتروز
سردرد و میگرن

دردهای مفصلی یا موضعی
مانند شانه، زانو و ران

سیاتیک
اعصاب مچ دست
نوروپاتی دیابت

Now Open 
Olney, Maryland

Kamran A. Saraf, M.D.
Board Certified Anesthesiology & Pain Management

اکثر بیمه های درمانی پذیرفته می شود

اخبار ورزشی
روزنامه های ایران برای درج خبر شکست تیم 
پرسپولیس از ملوان بندر انزلی با تیتر درشت نوشته 

بودند: سقوط پرسپولیس در مرداب انزلی!
پیشنهاد می کنم برای تیتر خبر مسابقات دیگر 

از این ایده های تازه استفاده شود:
رفت!  تبریز  تراکتور  زیر  تهران  استقالل  ـ 

)استقالل و تراکتورسازی تبریز(
ـ سایپا البرز ذوب گسترش فوالد تبریز شد! 

)سایپا و فوالد تبریز(
ـ پیکان در اصفهان ذوب آهن شد! )پیکان و 

ذوب آهن اصفهان(
ـ نفت داریم تا نفت! )نفت تهران و نفت مسجد 

سلیمان(
ـ جنگ دخیل ها و دعاها!  )پدیده مشهد و 

صبای قم(
ـ سپاه علیه بچه های فیضیه! )سپاهان اصفهان 

و صبای قم(

نوشته های »فیس بوک«ی
بعضی وقت ها از این مسئولین دولت کشورمان 
که در مراسم مهم جهانی و مذاکرات بین المللی 
کراوات  زدن  از  کله شقی  با  و  می شوند  ظاهر 
بهم می خورد. جلوی  حالم  می کنند  خودداری 
طرف نشسته که اهل عراق و سوریه و روسیه و 
کوبا و حتی کشور مسلمان آفریقاست و با یقه باز 
می خواهد بگوید که کراوات شما سمبل غرب است 

و افسار تمدن که ما قبول نداریم.
ای بدبخت بیچاره! اگر کراوات سمبل غرب 
آمدی؟  کوتاه  سمبل هایش  بقیه  با  چرا  است 
وقتی که داری تلویزیون تماشا می کنی یا با تلفن 
دستی ات از وسط بیابان به هفت نقطه دنیا تلفن 
می زنی و یا جلوی اینترنت و ماهواره نشسته ای و 
یا حتی بجای تاریکی و نور شمع از همین برقی 
که غربی ها کشف کرده اند لذت می بری و یا وقتی 
از داروی غربی »ام اس« و سرطان و قرص وایاگرا 
استفاده می کنی از این حرف ها نمی زنی؟ کاش آن 
کمربندی که غربی ها اختراع کردند را از شلوارت 
می کندی تا شلوار و تنبانت می افتاد   و همه را به 

خنده می انداختی.

ساختن وطن
وقتی سیمین بهبهانی مرد خیلی غصه دار شدم. 
درست مثل این بود که مشغول ساختن باشیم و 
بعد شهرداری از راه برسد و جواز ساختمان سازی 
ما را باطل کند. اگر فرض کنیم که اهل رشوه 
دادن به شهرداری نباشیم آیا باید آرزوی »دوباره 
می سازمت وطن« را به گور ببریم؟ دم سیمین 
گرم! چقدر خوب که نقشه ساختمان را پیش ما 
گذاشت. مهندس و کارگر پیدا کردن ساده است.

بیانسه مجرد می شود
دیشب بچه ها خبر دادند که بیانسه قرار است از 
شوهر زشت و بدترکیبش »جی زی« برای همیشه 
جدا شود و طالق بگیرد. به بچه ها گفتم: مثل این 
که واقعا خدایی هست چون من هر روز توی دلم 
دعایم این بود: »الهی کوفتش بشه« و فکر می کنم 

خدا با من بود و باالخره کوفت »جی زی« شد.

اخبار سینمایی

»ر مبوی ۵«
سیلوستر استالونه بازیگر نقش »رمبو« اعالم 
کرد که بزودی ساخت  فیلم »رمبو ۵« آغاز خواهد 
شد. »رمبوی ۴« حدود شش سال پیش یعنی در 
سال ۲00۸ به بازار آمده بود و به نظر می آمد که 

سلسله فیلم های »رمبو« در حال انقراض باشد.
استالونه درباره شروع مجدد این سری فیلم ها به 
خبرنگاران گفت در عرض شش سال اخیر دشمن 
درست و حسابی نداشتیم که مردم آمریکا از آن ها 
متنفر باشند ولی با کارهایی که والدیمیر پوتین کرد 
و کارهایی که »داعش« در آن منطقه انجام می دهد 
فکر می کنم بتوانیم حدود ۱0 تا ۱۵ »رمبو«ی جدید 

روانه بازار کنیم!

پدیده سطل آب یخ
به علت استقبال جدی و شدید مردم جهان از 
حرکت ریختن سطل آب یخ روی سر برای کمک 
مالی و حمایت از بیماران AL S  )با کالس های 

قاطی  دوم  زبان  بعنوان  انگلیسی  یعنی   ESL
نکنید( به ویژه از سوی کاربران شبکه اجتماعی 
»فیس بوک« و »توییتر« یک جوان انگلیسی اهل 
غزه بجای سطل آب یخ روی سر خود یک سطل 

سنگ ریزه ریخت.
او گفت: در غزه آب نداریم و برق هم نداریم که 
یخ بسازیم! وی در مورد این که چرا بجای سنگ 
ریزه از قلوه سنگ که نماینده اعتراض بزرگتری 
کامال  اما  نداد  توضیحی  نکرده  استفاده  است 
مشخص است که قلوه سنگ که برای پرتاب به 
سوی نظامی های اسراییل استفاده می شود نباید 

برای هر حرکتی حرام و هدر شود. 
حرکت این جوان بسیار زیبا و جالب است. 
من به جوانان ایرانی توصیه می کنم چون در ایران 
آبجو و عرق کمیاب است و غیرقانونی، بجای سطل 
آب یخ روی سر خود یک سطل جو یا گندم بریزند 
و به دولت اسالمی ایران اعتراض خود را نشان 
دهند و عکس هایش را هم برای آن جوان اهل 

غزه بفرستند. 

نوشته های »فیس بوک«ی
این ویدیوها و عکس های اعضاء »فیس بوک« و 
شخصیت های معروف جهان که یک سطل آب یخ 
را روی سر خودشان خالی می کنند حتما دیده اید 
و شاید هم در این کمپین و جمع آوری پول برای 
بیماران مرض E  L  S )یک بیماری عصبی که باعث 
لقوه اعضای بدن می شود( شرکت کرده باشید. 
حاال که »فیس بوک« در ایران کمی  آزادتر شده 
امیدواریم مردم ایران هم همه این سطل آب یخ 
را روی سرشان بریزند و از این خواب ۳۵ ساله 
بیدار شوند. کمک مالی شان را هم نگه دارند برای 
خودشان چون بیشتر به درد خودشان می خورد 

تا دیگران...

برهنه در خیابان
خانم ماریا جوهانسن که برای احیای حقوق 
زنان فعالیت می کند و عقیده دارد که زنان در 
پوشیدن لباس حق مساوی با مردان دارند برای 
تبلیغ شعار خود با باالتنه برهنه یعنی topless در 

خیابان های نیویورک راهپیمایی کرد.
وی گفت: بعد از این که عکس ها و ویدیوهای 
حرکت اعتراضی من را بر روی اینترنت قرار دادند از 
تمام زنان دنیا برایم نامه های تشکرآمیز آمده است.
وی گفت: اگر روزی راهپیمایی با باالتنه برهنه 
خود را به خارج از آمریکا ببرم اولین توقف من در 
کشور ایران خواهد بود. او افزود: البته دوست دارم 
صبر کنم تا حجاب اجباری در آنجا لغو شود تا بدن 
برهنه من کمتر برای آقایان آنجا شوک آور باشد و 

خدای ناکرده باعث تصادف اتومبیل نشوم! 
او همچنین گفت: شنیده ام که مردان آنجا با 
دیدن یک قوزک پا یا یک آرنج مثل اسب شیهه 

می کشند!

افکار عمیق
خوش به حال این اسپانیایی ها که تیمی مثل 
»رئال مادرید« دارند و کلی به آن افتخار می کنند. 
ما ایرانی ها را بگو که فقط »ریال مارید« داریم و 

سرمان از خجالت پایین است...

بهداشت و سالمت

چرا در خواب خروپف 
می کنید؟

به چند چیز  در خواب  بروز خروپف  عوامل 
ساده برمی گردد.

عامل اول باال رفتن سن است و این که گلو 
به مرور زمان باریک  و باریک تر می شود. برای این 
در خیابان   بار  روزی چند  باز شود  گلویتان  که 
فریاد بکشید و به حکومت دیکتاتوری کشورتان 

فحش بدهید.
عامل دوم جنسیت است. مردان بیشتر از زنان 
خروپف می کنند چون مجاری تنفسی باریک تری از 
زنان دارند. مردانی که می گویند این عیال نفس مرا 
گرفته یا این دوست دخترم خفه ام کرده از آن هایی 
هستند که استعداد خروپف کردن در خواب را 

بیشتر دارند.
عامل سوم مجاری بینی و سینوس ها هستند. 
اگر مجاری بینی شما باریک هستند می توانید با 
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افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک 
دارید و فکر می کنید که نیاز به پاسخ حقوقی 
و یا مالیاتی ندارد، از طریق ایمیل یا شماره 
فکس زیر برای من ارسال کنید و یا از طریق 
شماره های  در  تا  بگیرید  تماس  من  با  تلفن 

بعدی »ایرانیان« پاسخ مشروح آن را بدهم.
robertsoltani@gmail.com

Fax: (630) 491 - 2151 
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720
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یوتویوی
لل یکواتتت

۱ـ  از سرداران برجسته یونان در قرن چهارم قبل از میالد 
ـ نپذیرفتن و قبول نکردن. که به اردشیر ساسانی پناهنده شد 

۲ـ  چربی و روغنـ  نوعی پارچهـ  تجارت.
ـ از القاب انگلیسی. ـ توسری خور پتک!  ـ نغمه و آهنگ   ۳
ـ  از شهرهای استان  ۴ ـ این هم نوعی دزدی است 

آذربایجان شرقیـ  پیروی کردن.
۵ـ  نقش تئاتری ـ  نزدیکانـ  جهاز عروس.

۶ ـ ایوانش آیینه عبرت شاعر شد ـ پاسخ قانع کننده 
شنیدهـ  تصدیق رفقا.

7ـ  ضایع و نیست شدهـ  کم تجربه و مبتدیـ  از آالت 

۱ـ  از بناهای تاریخ تهران ساخته شده در سال ۱۲۹7.
۲ ـ تفنگ عجول! ـ بازش بی روزی نمی ماند ـ دانه ای 

تلخ مزه به نا گاورس.
۳ـ  از اقوام ترکمنـ  نمایان و پدیدارـ  استانی در کشور 

شبه قاره. 
۴ ـ داستانی از حکیم هندی برگرفته از نام خودش ـ 

زبان من درآوردیـ  حرف ندا.
۵ـ  بیماری زردیـ  نرمی و مهربانی.

۶ـ  قورباغه مازندرانیـ  گداـ  بلدرچین.
7ـ  زادگاه ناپلئونـ  از پایتخت هاـ  نوار پهن طالیی.

۸ ـ  کشوری عربی استـ  مادر آذریـ  پهلوان و شجاع.
۹ـ  بی آالیشـ  از شهرهای استان کردستانـ  کاشت و 

داشت و برداشت.
۱0ـ  مخلوط آب و آهک و خاکسترـ  روان شدن آب در 

جوی و در اصطالح بانک داد و ستدـ  طرف و جهت.
۱۱ـ  عضوی در بدنـ  از خوردنی های ناماکول!

۱۲ ـ گرداگرد دهان ـ دقت و عاقبت اندیشی در کار ـ 
نوعی تن پوشـ  اتم باردار.

۱۳ ـ طوفان و موج دریا ـ آرنج در جانوری تک سلولی 
و ذره بین.

ـ هم معلم است  ـ می دهند و می گیرند تا گمراه نشوند   ۱۴
و هم از کشتی گیران مطرح ایرانـ  اهل کشور کارتاژهاست.
ـ انرژی تشعشعی و فعال کشف هانری بکرل دانشمند   ۱۵

موسیقی.فرانسوی در سال ۱۸۶۹ میالدی.
۸ ـ ستاره کم پیدا ـ وطن و میهن ـ دیدن، نظر 

انداختن.
ـ از گویش های طوایفی. ـ جوجه تیغی  ـ بلندمرتبه   ۹
ـ ویتامین  ـ حرف ندا  ـ پرهیزکاری  ـ نفس خسته   ۱0

انعقاد خون.
۱۱ـ  باالترـ  پستی و ناکسیـ  خط کش مهندسی.
۱۲ ـ خودی ـ خربزه مشهدی ـ منقار کوتاه ـ ماه 

خارج.
۱۳ـ  پرچمـ  شهر شعر و ادبـ  وقار و ابهت.

۱۴ـ  صحبت از چند گرفتارو دربند استـ  دانه ای 
تلخ مزه شبیه جو که در کشتزار گندم می روید ـ از 

عشاق درون کتاب.
۱۵ـ  کشوری باقی مانده از ابر قدرت شورویـ  دو 

ظرف آزمایشگاهی.

از روش های حفظ مفصل استفاده کنند. 
مثال در مورد دست، محکم گرفتن اشیا 
نوشتن،  مانند  اعمالی  انجام  هنگام 
استفاده از پیچ گوشتی و... باعث فشار 

زیادی به بند انگشتان می شود.
نیاز  درمان پوکی استخوان معموال 
ولی  ندارد،  فیزیوتراپی  دستگاه های  به 
در عوارض آن مثل کیفوز )قوز پشت( 
شکستگی مهره و لگن و... برای کاهش 
درد یا راه اندازی مجدد بیمار فیزیوتراپی 
الزم است. البته درپیشگیری و درمان 
پوکی استخوان، ورزش یکی از اقدامات 
مهم محسوب می شود. ورزش هایی مانند 
وزنه برداری،  طناب زدن،  تنیس،  دو، 
هوازی  ورزش های  اغلب  و  پیاده روی 
اما  هستند،  استخوان سازی  محرک 
ورزشی مانند شنا روی توده استخوانی 
بر  می تواند  گرچه  ندارد،  تاثیر چندانی 

قدرت عضله و سطح درد موثر باشد.
بیماری های سیستم اسکلتی ـ عضالنی 
در  می شود.  دیده  بیشتر  سالمندان  در 
سالمندی ممکن است بیماری های ستون 
فقرات، شکستگی لگن، آرتروز، سکته های 
مغزی، بیماری پارکینسون و انواع شرایط 
ناتوان کننده، فرد را درگیر کند. بر این 
اساس، ضرورت دارد در سالمندان حداکثر 
تالش خود را به کار گیریم تا با کمک و 
همکاری خانواده و ایجاد انگیزه در فرد 
سالمند، استقالل حرکتی وی حفظ شود. 
تحلیل  استخوان،  پوکی  به  بی حرکتی 
عضالت، خشک شدن مفاصل و ناتوانی 
هر  بنابراین  می شود.  منجر  فرد  بیشتر 

گونه عامل محدودکننده حرکت از قبیل 
درد، نداشتن تعادل، سرگیجه، ناراحتی 
قلبی و... باید زودتر درمان شود تا باعث 
نشود.  آن  بعدی  عوارض  و  کم حرکتی 
نکته حائز اهمیت این که حتی با یک روز 
بی حرکتی تحلیل عضله شروع می شود و هر 
روز در بستر ماندن، یک تا 5 درصد از قدرت 
عضله را کاهش می دهد. ایجاد انگیزه در 
فرد سالمند برای حفظ حرکت و استقالل 
فردی در انجام فعالیت های روزمره، اهمیت 
بسیاری دارد. فیزیوتراپی نقش زیادی در 
سالمت سالمندان دارد و البته همکاران 
کار درمان نیز می توانند در راه اندازی مجدد 
بیماران سالمند و توانبخشی حرکتی آنان 

نقش موثری ایفا کنند.
در اطفال نیز فیزیوتراپی کاربردهای 
متفاوتی دارد. فیزیوتراپی در مورد کودکان 
عضالت  کارکرد  افزایش  برای  معموال 
یا رباط هایی که دچار آسیب شده اند یا 
جراحی روی آنها انجام شده به کار می رود.  
و  مغزی  فلج  که دچار  اطفالی  معموال 
به  نیاز  معلولیت های حرکتی هستند، 
فیزیوتراپی دارند. این کودکان ممکن است 
مهارت های حرکتی الزم برای سینه خیز 
رفتن، راه رفتن، نگهداری اشیا، نوشتن 
کافی کسب  اندازه  به  را  غذاخوردن  و 
نکرده باشند. بر این اساس، فیزیوتراپی در 
کودکان بیشتر به منظور اصالحات حرکتی 
صورت می گیرد. البته به منظور کاهش 
درد نیز پزشک در موارد خاصی فیزیوتراپی 
تجویز می کند، اما ممکن است، استفاده از 
بعضی دستگاه های فیزیوتراپی در کودکان 
به علت آسیب به صفحه رشد مضر باشد.

بایدها و نبایدهای فیـزیوتراپی 
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را  خود  دماغ  ساده  جراحی  عمل  یک 
بزرگتر و سوراخ های آن را گشادتر کنید. 
شما باید بین زیبایی و خروپف در خواب 
یکی را انتخاب کنید. دکترها و شرکت های 
حاوی  دارویی  حال ساخت  در  دارویی 
کسینوس هستند که بتوانند به جنگ 
سینوس های دماغ بروند و این دارو فعال 
فقط روی موش ها آزمایش شده و هنوز 

به بازار نیامده است.
عامل چهارم چاقی می باشد. آدم های 
چاق چون بدنشان جای بیشتری برای هوا 
دارد باید زور بیشتری به دماغشان وارد 
شود تا هوا را داخل و خارج کند و این 

باعث خروپف می شود.
و  سیگار  از  استفاده  پنجم  عامل 
الکل می باشد که البته توسط پزشکان 
و دانشمندان کامال رد شده چون آن ها 
می گویند یک سیگار قبل از خواب شما را 
آرام تر می کند و چند جرعه مشروب مثال 

شراب شما را زودتر به خواب می اندازد.
است.  خوابیدن  حالت  آخر  علت 
طاقباز خوابیدن خروپف را تشدید می کند. 
آن هایی که حتما باید طاقباز بخوابند تا 
خوابشان ببرد می توانند خود را با طناب 
به قسمت زیر تخت ببندند تا حالت مجازی 

طاقباز خوابیدن در آن ها ایجاد گردد.
برای این که راحت بخوابید و کمتر 

خروپف کنید نکات زیر را رعایت کنید:
۱ـ  از خوردن بیشتر از ۱0 لیوان چای 
و یا پنج فنجان قهوه ترک قبل از خواب 

خودداری کنید.
۲ـ  از خوردن نوشابه های کافئین دار 
مثل کوکاکوال و پپسی کوال خوداری کنید 

مقداری  نوشابه ها  این  در  که  این  مگر 
نوشابه الکلی اضافه کرده باشید.

ـ نگران نخوابید. قبل از خوابیدن از   ۳
دنبال کردن اخبار بد دنیا به ویژه ایران و 
خاورمیانه خودداری کنید. بجای خواندن 
اخبار در اینترنت یک ویدیوی رقص جنیفر 
لوپز یا رقص عربی شکیرا و نانسی عجرم 
 relax را تماشا کنید تا به قول معروف

شوید.
اضافه  اکسیژن  دماغتان  به  ـ   ۴
برسانید. سعی کنید هوای اتاق شما تمیز 
و پر از اکسیژن باشد و پنجره اتاقتان باز 
باشد. این توصیه در مورد شهرهای آلوده 

چون تهران معتبر نمی باشد.
به هر حال می توانید نزدیک پنجره 
بخوابید تا اکسیژن بیشتری بگیرید و حتی 
اگر پشه و مگس شما را آزار نمی دهند 
سر خود را هنگام خواب در بیرون پنجره 

قرار دهید.
ـ حتی المقدور از داروها و قرص های   ۵
ضد بی خوابی استفاده نکنید مگر این که 
این داروها در طبقه بندی »ماری جوانای 
قرار   medical marijuana یا  دارویی« 

داشته باشند.
۶ـ  قبل از خواب شیر گرم بنوشید. 
تحقیقات نشان داده که خوردن کمی شیر 
گرم به خوابیدن کمک می کند. البته این 
بیشتر در مورد کسانی صادق است که در 
دوران نوزادی و طفولیت شیر مادر نوشیده 
باشند و روی آن هایی که شیر گاو خورده اند 

کار نمی کند.
7ـ  تا آنجایی که می توانید از مراجعه 
به پزشکان متخصص بی خوابی خودداری 
کنید چون تحقیقات نشان می دهد اکثر 
این پزشکان خودشان مشکل بی خوابی 

دارند.

به آمریکا تصوراتی از وضعیت زندگی، کار و 
مشاغل  داریم اما وقتی به آمریکا می آییم 
در بسیاری از موارد چیز دیگری را برخالف 
انتظار تجربه می کنیم که می تواند مثبت 

یا منفی باشد. 
یک نکته که من تجربه  کرده ام آن 
افراد در فکر خود  از  است که بسیاری 
در این تصور هستند که با باز کردن یک 
پمپ بنزین و سرمایه گذاری در این زمینه 
و استخدام یک سرپرست برای مدیریت آن  
یک منبع درآمد برای خودشان ایجاد کنند 
در صورتی که واقعیت  با آنچه در ذهن 

آن ها وجود دارد بسیار متفاوت است. 
زمینه  این  در  که  هستند  کسانی 
نوع  این  ولی کال  بسیار موفق هستند 
در  آن  خطر  درصد  که  سرمایه گذاری 
گذشته های دور بسیار کم بود امروزه با 
این  و بطور کلی  خطراتی مواجه است 
نوع سرمایه گذاری یکی از انتخاب ها در 
۴0 تا ۵0 سال گذشته بوده است. افرادی 
چون شما که هرگز تجربه چنین کاری را 
نداشته اید و اگر هم داشته اید تجربه آن 

را در آمریکا ندارید باید خیلی محتاطانه 
عمل کنید. بهتر است با یک مشاور بسیار 
آگاه در این رشته که در خرید و فروش 
پمپ بنزین فعالیت دارد و یک مشاور 
که   business advisor یا  سرمایه گذاری 
آگاهی به خرید و فروش پمپ بنزین دارد 
مشورت و همکاری کنید تا از خطرات 

این گونه سرمایه گذاری بکاهید.
بعنوان  دارید  نظر  در  که  را  کسی 
باید  کنید  استخدام  مدیر  یا  سرپرست 
دارای مجوز خاص برای مدیریت پمپ 
بنزین باشد مگر این که شما پمپ بنزینی 

هیچ  به  متعلق  که  کنید  خریداری  را 
نباشد  زنجیره ای  شرکت های  از  کدام 
نام  که  بنزین هایی  پمپ   .(unbranded)
»شل«، »اگزان« و یا »بی پی« و غیره 

دارند را branded gas station می نامند.

پاسخ به سه پرسش درباره معامالت امالک

سی و هشت سالگی و دارا بودن پست 
بیماری  به  اقتصاد  وزارت  در  مدیرکلی 
علی رغم  و  شد  مبتال  صعب العالجی 
کوشش پزشکان ایرانی و خارجی با زندگی 
وداع گفت. نظر پزشکان معالج حاکی از آن 
بود که یکی از مشکالت او در این بیماری 

کم کردن بی رویه وزن بدن بوده است.
پیشرفت های علم پزشکی که باعث 
پیدایش تخصص های جدید و بیشتر از 
انسان  بدن  زوایای  به  مربوط  جزییات 
گردید درهای نوینی برای سالمت بشر 
گشوده است. اکنون با توجه به تجربیات 
موارد  در  پزشکی  یافته های  و  حاصل 
گوناگون خصوصا در کاهش وزن بدن از 
پزشکان در امر تغذیه و غیره سود برده 
مشکالت  بسیاری  بروز  از  که  می شود 

پیچیده گذشته جلوگیری می نماید.

خاطره هایی از کم کردن...

گویند اسبی که از سر به طویله نرود ناگزیر 
از عقب به طویله خواهد رفت.

***
پدیده حرکت البغدادی بر طرز تفکر 
غرب اثر خواهد گذارد. زیرا اگر بغدادی و 
توده های عرب مسلمان در اشتراک فرهنگ 
عقب ماندگی هایند  و  خرافات  و  دینی 
برابر آن ها اقشار وسیع متجددان و  در 
روشن بینان بیدار خطر اند و آماده همکاری 

با جبهه غربی ها خواهند بود.
یافت  درخواهد  غرب  دیپلماسی  و 
ویران  و  براندازی  و  کودتا  و  که جنگ 

کردن ستون مقاومت کشورها حاصلی 
جز کمک به ظهور خشونت و تروریسم 
دینی و غرب ستیزی ندارد. پس متوجه 
ساختار کهنه ای که در کشورهای عرب 
که  روزی  و  می شوند.  است  مسلمان 
کشورهای عرب مسلمان به نقش منفی 
طوایف در حیات سیاسی ایست دهند و 
اراده مردم آن را تعدیل کند آن نظامات 
فرد  از خود در رگ فرد  را، خون دفاع 
عرب مسلمان در عربستان و امارات و 
عراق )اسیر قدرت طوایف و جنگ فرق( 
خواهد جوشید. ممکن است فرض شود 
این ها همه زمان گیرند اما فراموش نکنیم 
که بغدادی به دگرگونی ها از سر بیداری ها 
سرعت داده است. و از این شر، خیری 

برون خواهد جهید.
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