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«حال من دست خودم نیست»
کاکایی در مسیر بازار ادبیات

عبدالجبار کاکایی شاعر و ترانهسرا از آماده انتشار شدن دفتر شعرجدیدی از خود با عنوان «حال من دست خودم نیست» خبر داد.به گزارش
مهر وی گفت :این کتاب شامل آخرین ترانهها و غزلهای من است که از میان کارهای جدید و منتشر نشده به انتخاب خودم در این کتاب قرار
گرفته است .وی افزود :غزلهای من در این مجموعه تازه در ادامه غزلهای مجموعه سابقم؛ «حبس سکوت» سروده شده است.

شگفتیها و ناکامان بزرگ جوایز گلدن گلوب ۲۰۱۷

...

چهرهها و خبرها
بازی در«قاتل اهلی» به دلم نچسبید
پوالد کیمیایی در خصوص حواشی فیلم
جدید پ��درش مسعود کیمیایی گفت:
در ابتدا قرار نبوددر «قاتل اهلی» بازی
کنم ومتأسفانه به دلیل اتفاق تلخی
که ب��رای فیلم افتاد ب��ازی درآن به دلم
نچسبید.وی افزود:از شما برای بازی دعوت
میکنند و فیلمنامهای میدهند که آن را دوست داری��د و فکر
میکنید اتفاق جدیدی پ �سازآن رقم میخورد اما بهیکباره
تهیهکننده میگوید ترجیح میدهم چند سکانس نباشد ،این
موضوع تمام معادالت شمارا به هم میریزد.

...

پیک خبر

«فروشنده» به «او» باخت

مراسم اه��دای جوایز گلدن گلوب که از سوی انجمن مطبوعات
خارجی هالیوود برگزار میشود با معرفی واهدای جوایز به برندگان
این دوره ،پایان یافت.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی،درحالیکه فیلم «فروشنده» اصغر
فرهادی در این دوره از نامزدهای بخش فیلم خارجی زبان بود ،از
دریافت جایزه بازماند و فیلم فرانسوی «او» جایزه این بخش را از

آن خود کرد.برنده بزرگ جوایز ،فیلم «الاللند» بود که با نامزدی
در هفت بخش ،همه این هفت جایزه را از آن خود کرد.جوایز گلدن
گلوب امسال نیز بسیاری از نامزدهای دریافت جایزه را شگفتزده
کرد وعدهای دیگر را ناکام به خانه فرستاد.به گزارش ایسنا به نقل
از ورایتی ،جوایز فیلم گلدن گلوب که به غیرقابلپیشبینی بودن
معروف است ،امسال با شگفتیهای کمتری نسبت به سا لهای

گذشته همراه بود .بااینوجود کمتر سینما دوستی فکر میکرد
«ای��رون تیلور جانسن» و «ای��زاب��ل هوپر» در جمع برندگان قرار
گیرند یا سریال «مدیر شب» بیشترین جوایز بخش تلویزیونی را
کسب و «بازی تاجوتخت» دست خالی مراسم را ترک کند.مروری
بر بزرگترین شگفتیها و ناکامان هفتادوچهارمین دوره جوایز
سینمایی-تلویزیونی گلدن گلوب خالی از لطف نیست.

تکیه بر مسند داوری در داکا
مهتابکرامتیبهعنوانداوربخشزنانفیلمساز
در جشنواره «داک���ا» حضور می یابد.این
ج��ش��ن��واره ش��ام��ل ب��خ�شه��ای مسابقه
فیلمسازان زن ،سینمای آسیا ،سینمای
ج��ه��ان ،سینمای ک��ودک��ان و سینمای
معنوی است و  ۱۶۰فیلم از  ۶۰کشور به
رقابتمیپردازند.دربخشویژهاینجشنواره
آثاری از عباس کیارستمی به نمایش درمیآید .جشنواره «داکا» با
شعار«فیلمبهتر،مخاطببهتروجامعهبهتر»از ۲۳دیتااولبهمن
دربنگالدشبرگزارمیشود.
پیوستن به بازیگران«پایتخت»5
سعید آقاخانی به جمع بازیگران سریال«
پایتخت» ۵پیوستونخستینهمکاریاش
را با سیروس مقدم تجربه خواهد کرد.این
سریال روزه��ای ابتدایی اسفندماه با
حضور اغلب بازیگران اصلی در شهر آتن
و نیکوزیا کلید میخورد.محسن تنابنده
نیز مشغول نگارش سیناپس اولیه برای تولید
قصهای متفاوت است.گروه تولید در لوکیشنهای کنار دریا،
اسکله ،بازارهای قدیمی و سنتی  ،هتل ،کوچهها و محلهها ،مراکز
خرید و… قصه فصل پنجم «پایتخت» را آغاز خواهند کرد.
نگران بودن از فراموشی
ح��م��ی��را ری���اض���ی گ���ف���ت :در ای����ن س��اله��ا
فیلمنامههایی پیشنهادشده ولی باسلیقه
من منطبق نبوده است .در  ۳سال اخیر
سهسریالبهمنپیشنهادشدکهفیلمنامه
آنها را دوست نداشتم .فیلمنامهای را
خواندموتامرحلهقراردادهمرفتمامانقش
را دوست نداشتم و در آن بازی نکردم .هرچقدر
هم مایل باشم که کار خوبی بازی کنم اما اگر پیشنهاد خوبی
نداشته باشم و کاری نکنم به فراموشی سپرده میشوم.

▪ ▪شگفتی :ایزابل هوپر

درحالیکه بسیاری احتمال م �یدادن��د امسال
«ناتالی پورتمن» برای بازی در فیلم «جکی» سومین
جایزه گلدن گلوب بازیگری خود را به دست آورد ،اما
«ایزابل هوپر» این جایزه را برای بازی درخشان در
فیلم «او» به کارگردانی «پل ورهوفن» به خانه برد.
▪ ▪شگفتی و ناکامی :مهتاب

«مهتاب» فیلم تحسینشده سال که با 6نامزدی
پیشتاز نامزدهای جوایز گلدن گلوب پس از فیلم
«الال لند» ( ۷نامزدی) بود ،تا اعالم آخرین برنده
هیچ جایزهای نبرده بود اما با اعالم این فیلم بهعنوان
برنده بهترین فیلم درام ،سازندگان «مهتاب» شب را
بهخوبی به پایان رساندند.
▪ ▪ناکامی :شبکه HBO

محصوالتشبکهتلویزیونی«»HBOکهدرمجموعدر
 ۱۴شاخهازجوایزتلویزیونیگلدنگلوبنامزدکسب
جایزه بود نادیده گرفته شد وسریالهای جدید این
شبکهچون«ورستورلد»و«ناامن»نتوانستندمانعاز
ناکامیبزرگشبکه«»HBOشوند.حتیسریالهای
پرطرفداراینشبکهازجملهبازیتاجوتختنتوانست
شبکه  HBOرا دراین جوایز سربلند کند.

▪ ▪شگفتی :الال لند

کمتر کسی گمان میکرد فیلم «الال لند» ساخته
«دمین شزل» بتواند جوایز را جارو کند و از هفت
نامزدی ،هفت جایزه به خانه ببرد .این فیلم عالوه
بر کسب جایزه بهترین فیلم موزیکال و کارگردانی،
جوایزبازیگرمردوزنفیلمکمدیموزیکال،فیلمنامه
و ترانه و موسیقی متن را به خانه برد .در تاریخ جوایز
سینمایی گلدن گلوب این نخستین بار است که
یک فیلم موفق به کسب هفت جایزه میشود .این
رکورد پیشازاین در اختیار دو فیلم «پ��رواز بر فراز
آشیانه فاخته» و «قطار سریعالسیر نیمهشب» بود که
هرکدام 6جایزه گلدن گلوب کسب کرده بودند.
▪ ▪شگفتی :تری آلیس راس

«تری آلیس راس» که نخستین بار به جمع نامزدهای
بازیگری جوایز گلدن گلوب راهیافته بود در رقابت با
چهرههای سرشناسی چون «سارا جسیکا پارکر» -
برنده چهار جایزه گلدن گلوب  -توانست این جایزه
را به خود اختصاص دهد.
▪ ▪شگفتی :ایرون تیلور جانسن

«ای���رون تیلور جانسن» در حالی ج��ای��زه بهترین
بازیگر مرد مکمل گلدن گلوب را برای بازی در فیلم

ﻣﻌﻤﺎ� ﺷﻄﺮﻧﺞ
��ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

��ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

«جانوران شبانه» دریافت کرد که بسیاری این جایزه
را برای «ماهرشاال علی» بازیگر فیلم «مهتاب» کنار
گذاشته بودند.
▪ ▪گلدن گلوب  ۲۰۱۷برندگانش را شناخت

*بهترین فیلم درام :مهتاب
*بهترین فیلم کمدی یا موزیکال :الاللند
*بهترین بازیگر مرد درام:کیسی افلک «منچستر
کنار دریا»
*بهترین بازیگر زن نقش درام :ایزابل هوپر «او»
*بهترین بازیگر م��رد موزیکال یا کمدی:رایان
گاسلینگ «الال لند»
*بهترین بازیگر زن فیلم موزیکال یا کمدی :اما
استون «الاللند»
*بهترین بازیگر مرد مکمل :ای��رون تیلور جانسن
«جانوران شبانه»
*بهترین بازیگر زن مکمل :وایوال دیویس «حصارها»
*بهترین کارگردان :دمین شازل «الاللند»
*بهترین فیلمنامه:دمین شازل «الال لند»
*بهترین موسیقی :الال لند
*بهترین ترانه :شهر ستارهها «الال لند»
*بهترین فیلم پویانمایی بلند«:زوتوپیا»
*بهترین فیلم خارجی زبان« :او» از فرانسه

نامزدها« :الههها» از فرانسه« ،او» از فرانسه« ،نرودا»
از شیلی« ،فروشنده» از ای��ران« ،تونی اردم��ن» از
آلمان
*بهترین سریال تلویزیونی درام :تاج
*بهترین سریال موزیکال یا کمدی :آتالنتا
*بهترین بازیگر مرد سریال درام :بیلی باب تورنتون
«گولیات»
*بهترین بازیگر زن سریال درام :کلر فوی «تاج»
*بهترین بازیگر مرد سریال موزیکال یا کمدی:
دونالد گالور «آتالنتا»
*بهترین بازیگر زن سریال موزیکال یا کمدی:تری
آلیس راس «»Black-ish
*ب��ه��ت��ری��ن ب��ازی��گ��ر م���رد س��ری��ال ک��وت��اه ی��ا فیلم
تلویزیونی:تام هیدلستون «مدیر شب»
*بهترین بازیگر زن سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی:
سارا پالسن «مردم علیه ا .جی .سیمپسون :داستان
جنایی آمریکایی»
*بهترین بازیگر مرد مکمل سریال ،سریال کوتاه یا
فیلم تلویزیونی:هیو لوری برای «مدیر شب»
*بهترین بازیگر زن مکمل سریال ،سریال کوتاه یا
فیلم تلویزیونی:اولیویا کلمن برای «مدیر شب»
*بهترین سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی :مردم علیه
ا .جی .سیمپسون :داستان جنایی آمریکایی

٣۵

ﻣﺘﻮﺳﻂ

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﻮدو�ﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩را
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ�ﺧﺎﻟ�
ﺑﻨﻮ�ﺴﻴﺪ�ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ�
ﺗ�ﺮار�ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ا�ﻦ ﺧﻂ ﺑﺎ�ﺪ ﺑﺪون ﺷﺎﺧﻪ
و دوراﻫ� ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ� ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ �ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮ�ﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :در ﻫﺮ دوراﻫ�،
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ� اﻧﺤﺮاﻓ� ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط �ﻤﺮﻧﮓ
ﻣﺸﺨﺺ �ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۴٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

عالوهبربخش«مسابقهبینالملل»و«مسابقهجوانان»«،مسابقهمرورتئاتر
ایران» نیز به سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر افزوده شد .به
گزارشمهر،سعیداسدیدبیرایندورهازجشنوارهبااعالماینخبرگفت:
جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به عنوان بزرگترین رویداد تئاتری ایران
امکان مهمی برای رونق بخشی به تولید هنرمندانه آثار نمایشی و تجلی
اشتیاقگروههایتئاتریدرسراسرکشوربرایتبادلتجربهوهنربایکدیگر
وایجادارتباطیمتفاوتبامخاطبانگرامیاینهنرپرتاثیراست.درکنار
نمایندگانی از سایر ملل ،تئاتر ایران فرصت مناسبی می یابد تا بخشی از
تولیداتکثیرخودرادرمروریسالیانهبهعرصهسنجشوارزیابیبرساند
ونشاطاینگردهمآییدرفجرانقالباسالمیرادررقابتیسالموفرهنگ
مدار متجلی کند .اسدی یادآورشد :دبیرخانه جشنواره بینالمللی تئاتر
فجربامالحظهتوانحرفهایوویژگیآثاردرنزدیکیبهمحورهایموضوعی
فراخوانوگسترهملینمایشهایراهیافتهبهجشنوارهبرایایجادرغبت
و شور و نشاط بیشتر در ایام برگزاری ،بر حسب شمار متنوع آثار در مرور
تئاتر ایران بخش دیگری را با عنوان «مسابقه مرور تئاتر ایران» به رقابت
نمایشهایصحنهایدورهسیوپنجممیافزایدتااکثرآثارپذیرفتهشدهدر
جشنوارهفرصتحضوردربخشرقابتیراداشتهباشند.درایندورهعالوه
برمسابقاتبینالمللیوجوانان،مسابقهمرورتئاترایراننیزبرگزارونمایش
هاییدراینبخشموردداوریقرارخواهندگرفت.

واژﮔﺎن �ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در ا�ﻦ ﺟﺪول،
ﻣــﺎ�ــﻪاﻓــﺰا�ــﺶ
ﺑــــﺎرآﻣـــﻮزﺷـــ�
آن ﺷــﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧ�ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ�
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ�
ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

افزودن «مسابقه مرور تئاتر ایران» به جشنواره فجر

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮ�ﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦرااز ِ
ﺧﻮدﺧﺎﻧﻪﻓﻠﺶدارآﻏﺎز�ﻨﻴﺪ(.درآﻏﺎزﻫﺮﺳﻮالﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

• ﻗﺎﻧﻮن :در ا�ﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ
�� ﺗﺼﻮ�ﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺮا� �ﺸﻒ ﺗﺼﻮ�ﺮ��» ،
ﺧــﻂ ﺷ�ﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ �ﻪ از ورود� ﻣﺎرﭘﻴﭻ
وارد ﺷــﻮد و از ﺧﺮوﺟ�
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﺑﺮود.

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮ�ﻴﺪ �ﺪام ﺑﺎز��ﻦ ا�ﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮ�ﻔﺶ را ﻣﺎت �ﻨﺪ؟!
ﺟﻬﺖ ﺣﺮ�ﺖ ﻣﻬﺮه ﻫــﺎ� ﺳﻔﻴﺪ از ﭘﺎ�ﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺗﻌﺮ�ﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روابط عمومی جشنواره موسیقی فجر اعالم کرد که این جشنواره با دو
روز تاخیر آغاز خواهد شد.به گزارش ایسنا درپی ارتحال حضرت آیت ا...
هاشمیرفسنجانی،جشنوارهموسیقیفجرکهپیشازاینقراربود از روز
چهارشنبه ٢٢ ،دی ماه آغاز شود ،با دو روز تاخیر و از جمعه ٢٤ ،دیماه
شروع میشود و اول بهمن به پایان میرسد.با توجه به این جابهجایی،
تغییراتی نیز در جدول اجراهای سیودومین جشنواره موسیقی فجر
بهوجود آمده است .براساس جدول جدیدی که جشنواره موسیقی فجر
برای اجراها تنظیم کرده است ،برج میالد میزبان کنسرتهای بیشتری
است ،یک اجرا حذف شده ،چند اجرا با هم تلفیق شده و چند سئانس
جدید نیز به جشنواره اضافه شده است.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

• ﻗﺎﻧﻮن :در ا�ﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز� ﺷﻄﺮﻧﺞ �ﻪ ﻧﻴﻤﻪ
�ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ��� ،از ﺑﺎز��ﻨﺎن �ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮ�ﻔﺶ را ﺑﺎ دو
ﺣﺮ�ﺖ ﻣﺎت �ﻨﺪ.

جمعی از هنرمندان و مسئوالن سینمایی به خانه سینما در خیابان وصال
رفتند و در مراسم تشییع آیت ا...هاشمی رفسنجانی شرکت کردند.به
گزارش ایسنا ،حجتا ...ایوبی ،رییس سازمان سینمایی ،علیرضا تابش،
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و سینماگرانی چون رسول صدرعاملی،
علیرضاشجاعنوری،همایوناسعدیان،منوچهرشاهسواری،فرشتهطائرپور،
کامران ملکی ،سامان مقدم ،مرتضی شایسته ،افشین هاشمی و .....از
حاضراندراینمراسمبودندکهدرطولمراسمهنرمنداندیگریهمبهاین
جمعاضافهشدند.سیفا...صمدیان،علیرضارضاداد،منیژهحکمت،پگاه
آهنگرانی و ...نیز از دیگر هنرمندان حاضر در مراسم تشییع بودند.

ﺟﺪول و�ﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

][١٣٩٥/١٠/٢٢

�ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

دﻗﻴﻘﻪ

حضور سینماگران در مراسم
تشییع پیکر آیت ا...هاشمی رفسنجانی

جشنواره موسیقی فجر با تاخیر آغاز میشود

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ� ،ورزش ذﻫﻦ

١۵
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٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٩)-١ﺣﺮﻓ�( از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﻨﻮش ﻫﺎ� آرام ﺑﺨﺶ و
ﻣﻨﺎﺳﺐﻓﺼﻞزﻣﺴﺘﺎنﻣ�ﺗﻮانﺑﻪدﻣﻨﻮش.........
وﺗﺮ�ﻴﺐآنﺑﺎاﺳﺘﻮﻗﻮدوساﺷﺎره�ﺮد.
٤)-٢ﺣﺮﻓ�( در ﻏﺬا� از ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ�
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ�ﺷﻮد �ﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﻏﺬا و راﻫﻴﺎﺑ� ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸ�ﻴﻞ  ..........ﺧﻮن
ﺑﺴﻴﺎر�ﻮﭼ�ﻣ�ﺷﻮد.
٤)-٣ﺣﺮﻓ�(ﻋﺮقﮔﻞﻣﺤﻤﺪ�
٣)-٤ﺣﺮﻓ�(ﭘﻨﺪواﻧﺪرز
٥)-٥ﺣﺮﻓ�(آﻏﺎز و اول
٣)-٦ﺣﺮﻓ�( ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن اﺳﺘﺨﻮان درﻓ�،
 .......ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨ� ﻣ��ﻨﺪ �ﺎ از دﻧﺪان
ﺟﺪاﻣ�ﺷﻮد.
٤)-٧ﺣﺮﻓ�(ﺗﻘﺮ�ﺒ ًﺎ٨٠درﺻﺪﻣﺒﺘﻼ�ﺎندرﻣﺮﺣﻠﻪ
اوﻟﻴﻪاماس،دﭼﺎرﺿﻌﻒ.........ﻣ�ﺷﻮﻧﺪ�ﻪازﭘﺎﻫﺎ
آﻏﺎزﻣ�ﺷﻮد.
٤)-٨ﺣﺮﻓ�(ﻣﺎدها�ﺑﻴﻦآﺟﺮﻫﺎ
٢)-٩ﺣﺮﻓ�(ﺣﺮارتﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌ�ﺑﺪن
٤)-١٠ﺣﺮﻓ�(ﻣﺎلﺑﺴﻴﺎر
٣)-١١ﺣﺮﻓ�(ﻟﻘﺐاﻣﺎمﻫﺸﺘﻢﺷﻴﻌﻴﺎن
٣)-١٢ﺣــﺮﻓــ�(ﺗــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎتﻧــﺸــﺎنﻣــ�دﻫــﺪ�ﻪ
داﺷﺘﻦ ﺿﺮﺑﺎناﺳﺘﺮاﺣﺖﺑﻴﺶاز٨٠ﺿﺮﺑﻪدردﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺧﻄﺮاﺑﺘﻼﺑﻪﺷ�ﺴﺘﮕ�ﻣﻔﺼﻞ،........ﻟﮕﻦوﺳﺘﻮن
ﻓﻘﺮاترااﻓﺰا�ﺶﻣ�دﻫﺪ.
٤)-١٣ﺣﺮﻓ�( ﺑﻴﺸﺘﺮ �ﺮم ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ� ﺿﺪ
.......ﺣﺎو�روﻏﻦﻃﺒﻴﻌ�ﮔﻞﻣﻴﺨ�اﺳﺖز�ﺮاﺗﺎﺛﻴﺮ
ﮔﺬرزﻣﺎنرو�ﭘﻮﺳﺖراﺑﻪﺗﺎﺧﻴﺮﻣ�اﻧﺪازد.
٥)-١٤ﺣﺮﻓ�( ﺳﺨﻨﮕﻮ� ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرا�اﺳﻼﻣ� ازاراﺋﻪﻃﺮحدوﻓﻮر�ﺘ�ﺣﻞﻣﻌﻀﻞ
ﺗﺮاﻓﻴ�ا�ﻦﺷﻬﺮﺑﻪﻫﻴﺌﺖرﺋﻴﺴﻪﺧﺒﺮداد.
٤)-١٥ﺣﺮﻓ�(ﺑﺮاﺳﺎسﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺧﻮردنﻏﺬادر
ﺑﺸﻘﺎب ﻫﺎ�� ﺑﻪ ا�ﻦ رﻧﮓ ،ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ �ﺎﻫﺶ
اﺷﺘﻬﺎوﺧﻮردنﻏﺬا��ﻤﺘﺮﺷﻮد.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ�(ﻧﺎمدﺧﺘﺮاﻣﺎمﺣﺴﻴﻦ)ع(
٥)-١٧ﺣﺮﻓ�(ازﮔﻞﻫﺎ�ز�ﻨﺘ�
٧)-١٨ﺣﺮﻓ�( ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺶازﺣﺪ � ،........ﻤﺒﻮد
�ﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ� از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺮوز ﻟ�ﻪ ﻫﺎ�
ﺳﻔﻴﺪرو�دﻧﺪاناﺳﺖ.
١٠)-١٩ﺣﺮﻓ�(ازﻣﻴﺎنداروﻫﺎ���ﻪﻧﺒﺎ�ﺪدرﻣﻨﺰل
ﻧﮕﻬﺪار�ﺷﻮدﻣ�ﺗﻮانﺑﻪاﻧﻮاعآناﺷﺎره�ﺮد؛ﭼﺮا�ﻪ
ﻧﺒﺎ�ﺪﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪﻣﺼﺮفﺷﻮد.
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ�(ﺑﺼﻴﺮوآﮔﺎه
٤)-٢١ﺣﺮﻓ�(ﺧﻮدرو�ﺑﺎرﺑﺮ
٦)-٢٢ﺣﺮﻓ�(دزد�ﺪنﺑﻪزﺑﺎنﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﺑﺎ ﺑﺮش زدن و ﺗﺎ �ﺮدن ﺳﻪ ﺗﺎ از ﺷ�ﻞ
ﻫﺎ� ﮔﺴﺘﺮده ،ﻣ� ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺣﺠﻢ
ﺑﺎﻻ��راﺑﺴﺎز�ﻢ.ا�ﻦ�ﺎرﻓﻘﻂﺑﺎﺷ�ﻞ
ﺑﺎﻻ-راﺳﺖﻏﻴﺮﻣﻤ�ﻦﺑﻮد.
CMYK

