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»منگ هانگ وي« پيداش��د. رييس 

اينترپل كه چندي قبل، از ساختمان 

پليس بين الملل در فرانس��ه خارج و 

تا اين لحظه مراجعت ننموده اس��ت، 

در چين پيداش��د ولي خان��واده اي را 

از نگراني نرهانيد. همسر فرد مذكور، 

گم ش��دن وي را بي ارتب��اط با َمنگ 

ب��ودن او دانس��ت و تأكي��د كرد كه 

اسم ش��وهرش منگ است و خودش 

َمنگ نيست! اين همسر درحالي كه 

به پهن��اي صورت اش��ك مي ريخت 

در پاسخ به س��وال خبرنگاري مبني 

ب��ر اينكه حاال ش��وهرت كجاس��ت، 

گفت: منگ، پ��س از خروج از محل 

كارش -  س��اختمان مركزي پليس 

بين الملل)اينترپل( - در فرانسه، توسط 

وزارت امنيت چين! بازداش��ت شده و 

براي پاس��خ به چند س��وال ساده به 

س��اختمان اين وزارتخان��ه در چين 

هدايت شده است. خانم هانگ، شايعه 

ماروباش روديوارِ كي يادگاري نوشتيم، 

را تكذيب كرد و ضمن زدن مشت به 

سينه اش، براي پليس بين الملل آرزوي 
ِجِزجيگر كرد با اين رئيسش!

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني

دبیرسرویس كارتون: كامران یاري
مدیرفني:  امیرحسن محمدپور

صفحه بندی: مجتبی ساالری

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
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عصر امروز باران شديد و آب گرفتگی معابر در 
شمال كشور برای ۳۶۵ امين بار در سال اخير، 

مسئوالن استانی را غافلگير كرد.
به گزارش س��ازمان هوانشناسی، باران امروز 
در شمال كشور از خط كش های آنها سرريز 
ك��رده و بنابراي��ن احتماال مقدار ب��ارش در 
روزهای اخير ۲۸۶.۵ ميلی متر بيش از بارش 

ساالنه سال پيش  خواهد بود.
دبير ستاد مديريت  هميش��ه بحراِن استان 
گي��ان گفت: پيش از ش��روع نم ن��م باران، 
همه  بخش های اجرايی، غير اجرايی و حتی 
بازنشسته های شهرداری به جلسه مديريت 
بحران فراخوان زده ش��دند و ُكا در جلس��ه 

هستند.
“آرامش” در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی 
بر اينكه: اگر تمام مسئولين و كاركنان اجرايی 
از صبح امروز در جلس��ه هس��تند، پس چه 
كسی در حال ساماندهی آب گرفتگی معابر 
و آب های س��طحی است؟! گفت: اين حجم 
از ب��ارش ما را غافلگير كرد، اما در حال تدبير 
برای جلوگيری از غافلگيری در سالهای بعد 

هستيم.
بنابر اين از مردم شريف  استان انتظار می رود 
ك��ه با هداي��ت آب ها ب��ه آب راه ها، جاده و 
خيابان ها را باز كنند،  چرا كه از قديم گفته اند 
باران می آيد جر جر، پشت خانه هاجر اينا و 

اين يك مسئله شخصی است. 
دكتر آرامش در پاس��خ به س��وال بعدی كه 
پرسيده شده بود: با اين مقدار افزايش بارش 
س��االنه چرا هنوز كش��ور دچار خشكسالی 
است؟ و ساماندهی آبهای سطحی و مديريت 
و تبديل آنها به ذخاير زير زمينی بر عهده چه 

كسی است؟ افزودند: سوال بعدی؟

فاطمه غنی 

مسئول میاد 

َجرَجر...
به گ�زارش خبرگ�زاری آسوشیرش�و 
ب�دوش،  به دنبال كش�ته ش�دن یک 
روزنامه ن�گار منتقد دولت عربس�تان، 
سراغ یکی از مسووالن نه چندان بلند 
پای�ه  عربس�تانی رفتیم تا درب�اره  این 

اتفاق بیشتر بدانیم.

+ جناب آقای ولید ب�ن ابواآلمریکایی 
والتوس�رانی، لطفا درباره  ابعاد پیچیده  
قت�ل روزنامه نگار عربس�تانی توضیح 

بدید.
- ب��ه نام خدا من در ابتدا بايد به اصاحاتی 
كه در كشور عربستان اتفاق افتاده و اين از 
صدقه سری السلطان االكبر الناز و المامانی 
بن س��لمان دامن طول تنبانه هست اشاره 

كنم...

+ اگر ام�کان داره به قتل روزنامه نگار 
معروف بپردازید: 

- بل��ه عرض می كردم. ما ب��ه اين ضعيفه 
ها ح��ق رانندگی داديم، ح��ق حضور در 
كنس��رت و خوانندگ��ی دادي��م. اين زن 
س��ومی ما اگر بدونيد چه دس��ت فرمونی 
دارد. چنان در اتوب��ان ملك فقيد عبداهلل 
اليی می كشد... زن اول ما هم يك صدايی 
دارد...البته ببخش��يدا اينها را جلوی شما 
ميگم ، دلتان نس��وزد ي��ك وقت، باالخره 
ايران كه ندارد از اين اصاحات. سلبريتی 
هايتان آب از دهانشان چكه كرده برای ما 

.. ما هم البته ...

+ داداش ما زنانمون صدساااله حق رای 
و رانندگ�ی دارند میش�ه درباره جمال 

خاشقچی حرف بزنید؟
- كی؟

+ جمال خاش�قچی، خبرن�گار منتقد 
حکومت شما

- خاشقچی؟! ما خاشقچی نداريم!!

+ یعن�ی كال ان�کار می كنی�د وج�ود 
همچین فردی رو؟

- نه آخه ش��ما ببين خ��ودت داری ميگی 
خاش��قچی. اصا تو زبان ع��رب چ داريم؟؟ 

اين هم مثل هشتگ زدن هاتونه؟

+ خ�وب اس�ناد و فیلمه�اش موجوده 
كه اومده به كنس�ولگری عربستان تو 

تركیه بعدش هم ناپدید شده.
- آقا چ��را پيچيده ميكني��د قضايارو؟! من 
فقط يه كنسول ميشناسم اون هم كنسول 
بازيه ، كه با اين ك��ره حمارمان، باهم فيفا 
ميزنيم. خداييش اين وحيد اميری تون چه 

اليی هايی ميزند دمش گرم.

+ واقعا كه! عجب مصاحبه ش�تر، گاو، 
پلنگی شد!

- گاو؟ اي��ن گاو چيه ب��ه ما ميگيد جديدا؟ 
گاو شيرده و اين حرفا؟ آقا من در آخر اين 
مصاحبه می خوام چند كلمه هم خطاب به 
آقام ترامپ انگليسی حرف بزنم ببينيد بلدم:
I am your cow

 we are dogs for American people
I like to work by agha trump

واحد مركزی خبر، خدا صبر بده به 
مااا، عرررررربستااااان

اعظم محمدی  حسین خسروشاهی

جلسه 
رسمی است

با عرض س��ام خدمت تمامی شنوندگان عزيز. 
ارتباط مستقيمی با خبرنگار واحد مركزی خبر، 
راديو كودک نشان در صحن علنی مجلس داريم.

با سام خدمت شما و همه شنوندگان بافاصله 
به سراغ نمايندگان محترم كودكستان باغ اميد 

ميرويم، بووووووقق.
خب مثل اينكه ارتباط ما قطع ش��د. بله از اتاق 

فرمان اشاره ميكنند دوباره وصل شد!
بل��ه همونطور كه ميگفتم ق��راره با تنی چند از 
نمايندگان محترم مجلس مصاحبه كنيم. سام 
 CFT آق��ای نماينده. نظرت در م��ورد پذيرش

چيه؟
- خيلی عالی بود فقط جوجه كبابش اين دفعه 

يه كم بی نمك بود! 
ب��ووووووق. بله اين ارتب��اط گازوييلی هی قطع 

ميشه. اتاق فرمان ميگه وصل شد.
ميريم س��راغ نماينده ديگر. ببخشيد شما فكر 

نميكنيد CFT مشكاتی داشت؟
- مش��كل؟ ش��يب؟ بام؟ ش��يروونی؟ دوشواری 
نداش��ت كه. يواشكی گفتن ۴ ماهم گفتيم ۴ !! 

خيلی هم به صرفه بود.
بوووووووق. بله اتاق فرمان؟

نماينده مخالفی اينجا هست. سوالم اينه كه چی 
شد به CFT رای منفی دادی؟

- من مخال��ف بودم. هنوزم هس��تم. بعدها هم 
خواهم بود. اصا من دارم مس��ير س��يرورت به 
سمت شدن رو برای مخالف ماندن قدم آهسته 
ميرم!! اما رای منو رئيس مجلس هم نديد. تو كه 

يه جوجه خبرنگاری. شينيم بينيم باو!!
بووووووقق. اتاق ؟

همونط��ور كه ديدي��د و ش��نيديد نماينده ها با 
ديدگانی كاما باز و بر اساس منطق و استدالل و 

عقل CFT را تصويب كردند رفت. 

پاش لیزخورد، چهارتیکه شد!
جدید ترین اظهارات در مورد قتل خاشقچی 

محمد بن سلمان گنده نوادگان آل سعود 
گفت: اين خاش��اقجی كه اصا خبرنگار نبود! 
يك كارت خبرنگاری جور كرده بود تا بتواند در 
طرح رفت و آمد كند! اصا نامش را ببينيد! به 
قاچاقچی بيشتر می خورد تا خبرنگار! دولت ما 
برای اينكه اذهان افكار عمومی و حقوق بشر را 
در اين زمينه آرامش بخشد حاضر است تحريم 
های يمن را تنگ تنگ كرده و چند منطقه از 

اين كشور را بمباران كند.

دانال�د ترامپ گفت: ترور خاش��اقجی نقض 
مكرر حقوق بشر در كشور ايران بود و ما وظيفه 
داري��م با اين كش��ور برخورد ج��دی كنيم تا 
رفتارش را اصاح كند. هر چه خبرنگاران گفتند 
بابا آخر اين خبرنگار عربستانی بوده و به ايران 
ربطی نداشته ايشان زير بار نرفته كه نرفته افزود 
اوهوك��ی! من خودم می دانم كه عرب ها »چ« 
ندارند و با اين حرف های شما گول نمی خورم.

ایوانی�کا ترام�پ گف�ت: ای كاش م��ن در 
كنس��ولگری عربستان در تركيه بودم تا با يك 
لبخند مساله را حل كرده و مانع مرگ ايشان 
می شدم. ايشان همچنين افزود خنده های من 
خيلی كارايی دارد. مثا در س��فر اخيرمان به 
سعودی هر جا كار دوشيدن بابا گير می افتاد به 
من می گفت لبخند بزن عسل بابا و من لبخند 
می زدم و او به دوشيدن ادامه ميداد و می گفت 
شيرم حالت دختر كه چنين لبخند كارگشايی 
داری. وی افزود منظور پدر از شيرم حالت شير 
خش��ك هايی بود كه در سنين كودكی در راه 

بازگشت برايم می خريد و می آورد.

سركنس�ولگری عربس�تان س�عودی در 
تركیه گفت: ايشان پای ميز صبحانه در هنگام 

جوي��دن لقمه مرد. به اين ش��كل كه لقمه 
در گلوي��ش پريد و هر چه كوفتيمش افاقه 
نكرد و جان تس��ليم كرد. وی افزود ايشان 

عادت داشت هميشه لقمه های گنده تر از 
دهانش بردارد و هر چه به او گفتيم 
نك��ن! آخ��ر و عاقبت ن��دارد گوش 
نكرد تا آخ��ر يكی از همين لقمه ها 
گلوگيرش شد وی هر گونه احتمال 
درگيری و ت��رور را تكذيب كرد و 
گفت هرگونه احتمال درگيری و 

ترور را تكذيب می كنم.

یک مقام آگاه كه نمی خواست 
نام�ش فاش ش�ود گفت: اس��ناد 

محكمی در دست ماست كه نشان 
می دهد مقت��ول قبل از ترور از 
يكی از عناصر در ايران پيامكی 
مش��كوک دريافت كرده بود. 
وی كه به تازگی به عقد تركی 
فيصل ش��اهزاده س��عودی 
در آم��ده بود اف��زود در اين 
پيامك قيد شده بود: حمامه 
السباحه الفرح فی انتظارک 
كه معن��ی و مفهوم آن اين 
است كه استخری شادمان 
تو را می خواند يا استخری 
با شادمانی در انتظار توست 
و اين خود پرده از ترور های 
قبلی اين رژيم نيز بر می دارد. 
وی اضافه كرد: ش��وهر قبلی 
من روحش ش��اد چهل سال 
پيش گف��ت كار رژيم ايران تا 
۳ ماه ديگر تمام است! حرفش 
ي��ك كام بود خدا بيامرز! تا 

همين اواخر هم هر 
او  از  وق��ت 

امین شفیعی

CFT سقف؟بام؟شیب؟خاشقچی؟گزارش زنده از جلسه بررسی طرح

آی ام یور گاو

گریم مک كی

برگهایی از دفترچه خاطرات سال 1320 رضا 
خ�ان میرپنج!! كه به مناس�بت تبعیدش به 

جزیره موریس زیر دست و پا ریخته بود: 

ام��روز ۲۵ مهر: از ي��ك ماه پيش تا كنون هی دم 
كرده عنبرالنس��ا برايمان آورده اند جهت آرامش 
اعصاب. خاطر همايونيمان مكدرتر ش��د. منشی 
الممال��ك را اجازه ورود داديم. خبر آورد كه بايك 
امضا، منشی كنسولگری بريتانيای كبير می تواند 
تمام كهكشان ستاره روی دوش شما را بردارد. امر 
كردي��م مانندمديريت اقتصاديمان دم كرده عنبر 
النسا را در ش��لوارنگهبان درب سوم كنسولگری 
بريتانيا كيس��ه كنند. اش��اره كرد كه اين ها مال 

پيام های واتس اپی است. ملتفت شديم.

ام��روز ۳۵ مهر م��اه: اختيارش را داريم. به ش��ما 
چه؟ دوست داريم ببينيم سر انجام چه تصميمی 

برايمان می گيرند!

امروز۲۶ مهرماه: نامه ای از بريتانيا رسيد. ابتدا بر 
ديده گذاشتيم و سپس بوسيديم. امر كرده بودند 
كه خوب اجرا نمی كنيم . بايد به تنظيمات كارخانه 
برگرديم. لذا يك نو ترش را سفارش دادند. بليتی 
خارجكی به پيوس��ت بود. امر كرديم وزير خارجه 
بخواند. گفت مقصد » جلسه رئيس« است. امضای 
نگهبان درب سوم كنسولگری زير نامه بود. تضمين 
كرده بود كه روحمان ش��اد خواه��د بود. مجبور 
بوديم كه خشنود گرديم. نبايد بهانه به دست آنها 

می داديم . 

ام��روز 1+۲۶ مه��ر ماه: اس��تقبال خوب��ی بود. با 
درخت های خودروی گل كاغذی و دريايی كه آن 
اطراف پخش كرده بودند تزئينات اس��تقبال از ما 
را انجام داده اند.اش��تباهی فاحش پيش آمده بود. 
»جلسه رئيس« نبود » جزيره موريس« بود. حتما 
پروازش چارتر بوده. روحمان شاد شده بود. وگرنه 
امضای نگهبان درب سوم كنسولگری تضمين بود.

فروغ زال

رضاشاه 
روحت بدجور شاد

تعطیالت بابل شوتر
اين  اول:  بچ��ه ما ي��ك پايش نماین�ده 

اينور اس��ت و پای ديگرش آنور تا می آيد به 
خواب لنگ ظهر جمعه ع��ادت كند می رود 
آنور... و تا می آيد به خواب لنگ ظهر ش��نبه 
عادت كند می آيد اينور... فكری كنيد آقايان.

نماینده دوم: با ايراد ش��عری كه با احسنت 
گفتن نماين��دگان ديگر مواجه ش��د پس از 
واگ��ذار نم��ودن نمايندگان احس��نت گو به 
شعورشان، با اشاره به ناجوانمرد بودن سرمای 
زمستان خواستار افزايش تعطيات در فصل 

زمستان شد.

نماینده س�وم: برخی از تعطيات در تقويم 
فكر بس��ياری از هموطنان را به خود مشغول 
كرده طوری كه هموطنان در نوعی باتكليفی 
بس��ر می برند كه باالخره ك��دام تعطيات را 
به ش��مال برون��د و كدام تعطي��ات را نروند، 
ب��ا كاه��ش تعطيات مس��ئله ش��مال رفتن 

هموطنان حل خواهد شد.

نماینده چه�ارم: بعد از پيروزی های پی در 
پ��ی در بازی »بابل ش��وتر« و بيان اين جمله 
كه مگه چي��ه؟ جرم كه نكردم...! كم ش��دن 
تعطيات عيد نوروز را از علل مهم در كاهش 

تصادفات جاده ای ذكر كرد و گفت تعطيات 
را كم كنيد و به پرايد تهمت نزنيد.

س��اير نمايندگان كاغذ به دس��ت كه رويش 
نوش��ته #نه_به_تعطيات خنده كنان رو به 
دوربين صدا و س��يما ميزان دغدغه شان را در 

چشم بينندگان فرو می كنند. از آنجايی كه نمايندگان مجلس مشكات مردم را يكی پس از ديگری پشت سر می گذارند 
و بی وقفه از كار و زندگی خود زده و به دنبال مشكات مردم می گردند گاهی مشكاتی را 
پيدا می كنند كه حتی عقل مردم هم به آن نمی رسد. بديهی است كه مشكات تعطيات 

تقويم كشور را در اولويت قرار داده و برای آن راه حلی بينديشند...
اگ��ر داليل اين نمايندگان برای حذف و يا جابجايی تعطيات تقويم را بش��نويد خودتان 

داوطلبانه به آنها افتخار می كنيد.

سخنگوي موافقين CFT در مجلس 
به انتش��ار ليست اس��امي مخالفين 
تصويب CFT واكنش نش��ان داد و 
گف��ت: حاال مثاً كه چي؟ وي كه از 
انتشار اين ليست خيلي عصباني بود 
در ميان خبرنگاران اضافه كرد: حاال 
كه آنها رفته اند و اسمهاي خودشان 
را منتشركرده اند ماهم مي رويم. وي 
در پاس��خ به س��وال، كجا مي رويد؟ 
با قاطعي��ت گفت: قرب��ان عمه مان! 
سخنگوي مذكور از هرنوع شفافيت 
انتقادكرد و از دولت خواست تا اليحه 
»مب��ارزه با هرنوع ش��فافيت، حتي 
يك ذره« را به مجلس ارائه كند. وي 
قول َشرف داد كه درصورت ارائه اين 
اليحه به مجلس، خودش دور بيافتد 
و رأي بقيه نمايندگان ليست را بگيرد، 

بياورد، بدهد! 
اي��ن نشس��ت، حاضرين  درپاي��ان 
خواستار دودي شدن همه شيشه ها 
و عينكها شده، از قوه قضاييه خواستار 
راه ان��دازي دادس��راي وي��ژه ب��راي 

شيشه هاي رفلكس)آيينه اي( شدند.

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس از 

خبرنگاران پرسيد: »چرا پول حاصل از 

گراني ارز و نفت به مردم نمي رسد؟« 

وي ك��ه در جمع خبرن��گاران از آنها 

س��وال مي كرد، اف��زود: مگر نه اينكه 

با باال رفتن قيم��ت ارز و نفت، درآمد 

دولت چندبرابرش��ده، پ��س كو؟ اين 

نماين��ده مجل��س همينط��ور كه از 

خبرنگاران سواالت خود را مي پرسيد، 

از خبرنگاران خواست كه به سواالت 

وي پاسخ دهند و از شفافيت نترسند. 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در 

ادامه به بيان مزاياي شفافيت پرداخت 

و يك��ي از وظايف ذاتي نمايندگان را 

س��وال از خبرن��گاران دانس��ته، ابراز 

اميدواري كرد كه در آينده اي نزديك 

بتواند از خبرنگاران بيش��تري سوال 

كن��د و حت��ي در دوره بع��دي رأي 

بي��اورد. گفتني اس��ت درپايان اين 

نشست خبري، هيچ يك از خبرنگاران 

نتوانس��تند پاسخگوي س��واالت اين 

نماين��ده مجلس باش��ند، پس آنگاه 

همگي به خانه هاي خود رفتند.

بهزاد توفیق فر

واقعا چرا؟! شیشه رفلکسجز جیگر

به مناس�بت هفت�ه كودک و ب�ه منظور 
رفتارشناسی كودكان، پژوهشی بر روی 
كودكان 5 تا 7 سال توسط بنده در یکی 
از مهدكودک های ته�ران انجام گرفت. 
در این پژوهش از این كودكان خواس�ته 
ش�د كه فرض كنند قص�د قانون گذاری 
برای مهد خودشان را دارند. نتایج كامل 
  rich( این پژوهش در ژورنال ریچ كیدز
kids( چاپ ش�ده است. در ادامه توجه 
شما را به بخش�ی از نمایش این نوگالن 

عزیز جلب می نمایم.

“دكتر مراد كودک یار، فوق تخصص امور 
كودكان”

پریناز: من قبل از صحبتم ميخوام يه ش��عر 
بخونم. عروسك قشنگ من قرمز پوشيده ...

سایر بچه ها: احسنت! احسنت!
پریناز: عه! احس��نت نگيد. بذاريد ش��عرمو 
بخونم. تو رخت خواب مخمل آبی خوابيده ...

سایر بچه ها: احسنت! احسنت!
پریناز: گفتم احسنت نگيد! قهر ميكنما!

سایر بچه ها: احسنت! احسنت!

پرین�از: به خدا يه بار ديگه بگيد احسنت به 
خاله ندا ميگم دعواتون كنه.

آری�ن: برو باب��ا! ما با خاله ن��دا )كمی نفس 
ميزند ت��ا بتواند كلمه بعدی را ادا كند( البی 

كرديم! هركاری بخوايم ميكنيم.
پرین�از: خيلی نفهمين! )گريه كنان بازی را 

ترک می كند(
اش�کان: اگه به مامانت نگفتم فحش دادی! 
امش��ب دهنتو پر فلفل ميكنه! )بلند ميشود 
و پش��ت تريبون می رود( ما باي��د يه قانون 
خوب برای مهدمون بذاريم. ما ميتونيم همه 

كارامون رو خودمون بكنيم.
فرنود: منم همه كارامو خودم ميكنم. تازه هر 

وقت ميرم دستشويی خودم ....
اش�کان: نه! ما نبايد به ماش��ين لباسشويی 
دس��ت بزني��م. منظ��ورم كارای قانونی برای 

مهدمونه. چرا بايد اينجا دزدی بشه؟!
ساناز: وای خدا مرگم بده! كی دزدی كرده؟

اشکان: ديروز يه بس��ته شوكوالت از كيفم 
دزديده ش��ده. اونم ن��ه از اين ش��وكوالتای 
آش��غالی. خال��ه م از آلمان ب��رام آورده بود. 

خيلی هم پولداره!
ك�وروش: دايی منم خارج��ه. دوبی زندگی 

ميكنه!
اشکان: برو بابا! دوبی كه خارج نيست. خارج 
يعنی آلمان. چی ميگفتم؟ آهان! ما بايد يه ...

كوروش: دو دو دو دو!
اشکان: اين مسخره بازيا چيه كوروش؟

كوروش: دارم اعتراض ميكنم! دوبی خارجه، 
خوبم خارجه!

اش�کان: االن م��ن يه دكم��ه رو زدم ديگه 
ميكروفن��ت قطع ش��د ب��ی ادب! پس همه 
موافقين كه يه دوربين بذاريم تا معلوم بشه 

كيا اينجا دزدی ميكنن؟
سایر بچه ها: ب�َ�����له!

اش�کان: خب حاال رای ميگيريم. هركی كه 
موافقه دستشو بياره باال!

به غير از ساناز همه دستشان پايين می ماند.
اشکان: مگه نگفتين موافقيد؟ هووی فرنود! 

داری با چی بازی ميكنی؟
فرنود: )با انگشتش تبلتش را  لمس می كند( 
مرحله آخرم. اگر ببرم بيست تا سكه ميگيرم.

مجلس بازی!
پژوهشی در باب رفتارشناسی كودكان

علی عموكاظمی

معاون وزيرراه: قرار نيست مسكن مهر را تكرار 
كنيم

+ ظاهراً قرارنیس�ت هیچ كار خوبی را 
تکراركنید!

حسين مرعشی: روحانی خيلی مشورت پذير 
نيست

+ توصیه پذیر چطور؟

روحانی: فقط يك تا دو درصد بازار ارز از دست 
دولت خارج است.

+ كی دسِت تونو میارین پایین لطفاً؟

جهانگيری: هركس خيانت كرد، ُمهر خيانت بر 
پيشانی اش بزنيم

+ نظرت چیه بیخیال بشی؟

عاء الدين بروج��ردی: چرا وزارت خارجه در 
دوكشور مهم چين و هند سفير ندارد.

+ ُمراوده ای نداریم با این دوتا كشور كه!!

معاون سازمان بهزيستی: با سلبريتی هايی كه 
كمكهای مردمي را ِدپو كرده اند، برخوردشود.

+ با آنهایی كه پولش�ان را داده اند دست 
سلبریتی ها چی؟

رييس بانك مركزی: خريد دالر سرمايه گذاری 
خوبی نيست.

خوبی دكتر؟ دیگه چه خبر؟!

نهاونديان: احساس حضور بانك مركزی باعث 
كاهش قيمت دالرشد.

+ یعنی قبلش حضور نداشت؟

تركان: من پيش بيني ميكنم رش��د صنعتی 
امسال باال باشد

+ باشه! توخوبی...

سحر فتحی

می پرسيديم كار رژيم ايران كی تمام می شود 
می گفت ۳ ماه ديگر! حاال من هم برای اين 
كه حرف مرده خوبيت ندارد روی زمين 
بماند قويا اعام می كنم كه كار رژيم 

ايران سه ماه ديگر تمام است.
اسحاق رابین نتانیاهو هم بدون 
این كه كس�ی نظرش را 
بپرسد همینجور عین 
پرید  نُشس�ته  قاش�ق 
وس�ط و گفت: رابطين 
ما در تورقوزآباد به اسناد 
يافتند  جديدی دست 
كه در يك فرش لول 
ش��ده در قالی شويی 
ش��ربت اوغلی شعبه 
پنهان  ندارد  ديگری 
ش��ده ب��ود و چيزی 
نمانده بود كه با آب 
س��نگين نابود شود. 
كاما  اس��ناد  اي��ن 
نق��ش اي��ران را در 
ترور خاشاقجی برما 
می كند. بياييد همه 
با هم در مورد ايران 
متحد الشكل شويم. 
برنامه  بنده  شخص 
ه��ای دقيق��ی برای 
ناب��ودی اي��ران دارم 
كه به وقتش شما را 
در جريان می گذارم. 
وی همچني��ن افزود: 
تازه رفتم و برای آموزش 
ش��نا هم ثبت نام كردم. اينم 

كارتش!  
تركیه  سخنگوی 
در اظه�ار نظ�ری 

جنجالی فاش ساخت: مرحوم قبل از قتل وارد 
كنسولگری عربستان شده و همسايگان در ساعت 
مرگ ايشان صدای درگيری و زد و خورد و شليك 
شنيده اند. وی همچنين افزود البته در صورتی كه 
كشور سعودی قول دهد واردات خود را از كشور ما 
چند برابر كند و با اخوانی های مصر مهربانتر باشد 
ما نيز ق��ول می دهيم در جا اين خبر را تكذيب 

كرده و اعام آن را از اساس منكر شويم.

خلیفه جدیدالوصول داعش نیز افزود: اگر 
قول بدهيد پذيرفتن مسئوليت اين قتل به ايران 
ربطی نداش��ته باشد حاضريم قتل او را بر عهده 
بگيريم. ايشان افزود هنوز سر ترور اهواز كه الكی 
الكی گولمان زديد و گفتيد بر عهده بگير چيزی 
نمی شود حسابی از دس��تتان كفری هستيم و 
جای موشك های ايران هنوز درد می كند. وی 
سپس رو به فرزندش كرد و گفت جای موشك ها 
را به عمو نش��ان بده كه ايشان آستينش را باال 

زد و جای موشك ها را به خبرنگاران نشان داد.

نیکی هیلی نماینده س�ابق كشور آمریکا 
در س�ازمان مل�ل گفت: چرا اينق��در الكی 
ش��لوغش می كني��د! ح��اال گيريم ك��ه اين 
قتل كار عربستان س��عودی بوده باشد! ما كه 
نمی توانيم قرارداد تسليحاتيمان را با اين كشور 
ب��ه هم بزنيم! می دانيد با چه خون دلی رفتيم 
و سرشان را ش��يره ماليديم تا دالرهايی را كه 
خرد خرد با فروش بشكه بشكه نفت به آمريكا 
به دس��ت آورده بودند را بيايند و مفت مفت از 
ما اسلحه بخرند؟ اصا می دانيد همان تابلويی 
كه ترامپ به بن سلمان نشان داد چقدر خرج 
برداشته؟ می دانيد پول طراحی و پرينت رنگی 
اش چق��در ش��ده؟! حاال يك خبرن��گار مرده 
كه م��رده! خوب به درک! يك جور ش��لوغش 
می كنيد انگار ايران از مردم مظلوم فلس��طين 

دفاع كرده است!

مینا گودرزی

ب��ی حرِف پس و پي��ش، بدون فس فس
ناك��س ك��ردی  اش��تباه  ك��ن  اق��رار 
هاي��م؟ محب��ت  نتيج��ه  ب��ود  اي��ن 
ای اله��ه ورپري��ده ب��ا م��ا ه��م YES؟!

دیوانه
 الهه

صامره حبیبی

اس��تاِد ادا، اصول و ش��كلك بشود
بازيچ��ه  هر بزرگ و كوچك بش��ود 
باي��د ب��رود تيات��ر نه كاخ س��فيد 
آق��ای ترام��پ كاش دلقك بش��ود

دلقک 
بور

یه دلم میگه بزن، بزن! یه دلم میگه نزززن، نزززن!

ایده: فروغ زال 

اجرا :فاطمه سادات رضوی علوی

اش�کان: دوباره رای ميگيري��م. كيا موافقن 
اينج��ا دوربين بذاريم تا كس��ی ديگه دزدی 

نكنه؟ 
دوباره به غير از س��اناز همه دستشان پايين 

می ماند.

اشکان: خيلی بچه های بدی هستين شما!
آرین: خودت بدی، با اون ش��وكوالت بدمزه 

ت!
فرنود: راست ميگه! خيلی هم تلخ بود!

ك�وروش: ت��ازه الش يه ذره ه��م بادوم هم 
نداش��ت! ش��وكوالتايی كه داييم مياره پر از 

مغزه!


