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سینما و تلویزیون

«امرا...احمد جو» از «سلمان
فارسی» می گوید

ضیغمی« -امرا ...احمدجو» کارگردان و نویسنده مطرح تلویزیون از پایان نگارش فیلم نامه «سلمان فارسی» خبر
داد.نویسنده این سریال به خبرنگار ما گفت :نگارش فیلم نامه به پایان رسیده است اما به دلیل وسواس و دقتی
که «داوود میرباقری» و من برای این سریال داریم هنوز در حال حذف و اضافه متن هستیم اما در کل نگارش
متن به اتمام رسیده است.وی درخصوص زمان شروع تصویربرداری افزود :زمان دقیق شروع تصویربرداری

تازه های سینما

گیتی همسر علیرضا
فیلم سینمایی «گیتی همسر علیرضا» آماده نمایش
در سینماهای کشور است .این فیلم به کارگردانی
حمیدرضا هنری و تهیه کنندگی همایون عطاردی
نخستین ساخته هنری او اســت« .گیتی همسر
علیرضا» قصه زوجی را روایت می کند که با بحران
زناشویی روبــه رو می شــونــد.واروژ کریم مسیحی
مشاور کارگردان این فیلم است و در آن آرش آصفی،
رویا جاویدنیا ،ریحانه رضی ،زهرا برومند ،سیامک
راشدی و کریم اکبری مبارکه ایفای نقش می کنند.

تولد ماه

استاد بازیگری
«امین تــارخ» متولد  21مــردادمــاه سال 1332
در شیراز است .او عالوه بر بازیگری ،مدرس این
رشته است .از معروف ترین کارهایی که وی انجام
داده ،نقش اول در مجموعه تلویزیونی«ابن سینا»
است .او در سال  1373اولین مدرسه بازیگری
را به نام کارگاه آزاد بازیگری در تهران تأسیس
کرد که یکی از مؤسسات آموزش بازیگری سینما
در ایران محسوب می شود .امین تارخ بازیگری
را با فیلم سینمایی «مرگ یزدگرد» به نویسندگی
و کارگردانی بهرام بیضایی در سال  1360آغاز
کرد .سریال تلویزیونی «اغما» یکی از سریال های
به یادماندنی بود.

کافه سینما
در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما و
تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار می
دهیم.
*تصویربرداری سریال «گشت پلیس» با نقش
آفرینی فرهاد قائمیان ،بــرزو ارجمند ،امیررضا
دالوری و حسین سلیمانی به پایان رسید.
*فیلم سینمایی «آخرین بار کی سحر را دیدی ؟»
به زودی در سینماها به نمایش در میآید.
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مریم ضیغمی

وقتی با این بازیگر با استعداد و چهره جدید تلویزیون
تماس می گیرم در آتلیه یکی از مجالت در حال
گرفتن عکس روی جلد است و مصاحبه را به بعد از
ظهر موکول می کند.
بعد از ظهر بعد از چند مرتبه تماس پاسخ تلفن اش
را می دهد و بعد از عذر خواهی می گوید سر صحنه
است« .ریحانه پارسا» چهره جوان و تازه کار تلویزیون
این روزها با بازی در سریال «پدر» ،ستاره شب های
شبکه دوم سیما شده و ما به همین بهانه با او به گفت
و گو نشستیم.
به طور حتم برای بازیگر تازه کاری همچون
شما چنین شرایط فشرده ای خیلی سخت
است.
همین طور اســت .کار سنگین است و دارم با این
شرایط کنار می آیم و خودم را وفق می دهم .اندکی
شرایط عجیب و غریب است و نمی توانم حسم را
بگویم .منتظرم زمان بگذرد تا حسم را قالب کلمات
بیان کنم.
نظرتان درباره این که «ریحانه پارسا» این شب ها
ستاره تلویزیون است و بین مخاطبان دیده می
شود چیست؟
تجربه جذابی است .زحمت هایی که از ابتدای شروع
به فعالیتم کشیدم اکنون جواب می دهد.
در نخستین تجربه بازیگری تان چه لحظات
سختی را تجربه کردید؟
هنگام ورودم به ایــن حرفه در سن کم با مخالفت
خانواده ام رو به رو شدم .مدرسه ای که می رفتم دور
و در گرما و سرما رفت و آمد برایم سخت بود .سختی
هایی که برای ورود به بازیگری کشیدم عادی نبود،
یعنی این گونه نبود که بگویم می خواهم بازیگر شوم
و سریع در موقعیت قرار بگیرم .اتفاق ها کنار هم قرار
گرفتند و حاصل تالش هاست که من اکنون در این
جایگاه قرار دارم.
آن چه که روی آنتن می بینیم ریحانه پارسایی
است که دارد تالش می کند خود را به
پارتنرهای مقابلش مهدی سلطانی و لعیا

زنگنه و ...برساند .چقدر برای بازی در نقش
لیالی قصه «پدر» زحمت کشیدید؟
من آدم بی تجربه ای در بازیگری نبودم .درست است
که نامم در جایی نبود اما  4سال است که دارم کار
می کنم ،فیلم و فیلم کوتاه می بینم و شاید این ها بی
تاثیر نبوده است.
اما اصلی ترین دلیلی که بخواهم حرف شما را تایید
کنم این است که شخصیت من چه از لحاظ ظاهری
و چه از لحاظ درونی به لیال نزدیک است و این به من
خیلی کمک کرد .من خیلی چیزها را از خودم گرفتم
تا نقش لیال را بازی کنم .منظورم حالت های رفتاری
است که دارم .خود متن هر چه به من می داد ریحانه
ای بود که مدل لیال حرف می زد .مخصوصا قسمت
های دانشگاه که من و لیال هم سن و سال هستیم.
وقتی به شما گفتند بیا نقش لیالی قصه را
بازی کن او را چگونه شخصیتی دیدید؟
نمی ت ــوان در یــک کلمه گفت چــون آن قــدر این
شخصیت در طول قصه دچار تحول می شود که نمی
شود از پیچیدگی های شخصیت اش حرف زد .لیال
آدم ساده ای است که شاید یک زندگی نرمال و با
آرامش را به هر چیزی ترجیح می دهد .خألهایش را
در طرف مقابلش حامد می بیند و جذب او و خانواده
اش می شود.
برخی از بازیگران جوان دوست دارند به
منظور کسب درآمد و شهرت وارد این حرفه
شوند .شما با چه دیدگاهی وارد این حرفه
شدید؟
صــد در صــد ایــن حرفه جذابیت دارد و هــر کسی
بخواهد به سمت بازیگری باید و بگوید نمی خواهم
دیــده شــوم به نظرم دروغ می گوید چــون بخشی
دیده شدن ،معروف شدن و پول است ولی همه چیز
نیست .آدم تا دغدغه چیزی را نداشته باشد اتفاق هم
اگر بیفتد شبیه یک ظرف خالی است .به
نظرم بازیگری همین است ،اگر عاشق
باشی حاضری بدون دیده شدن روی
صحنه تئاتر بروی و بدون دیده شدن
و کسب در آمد کار کنی این جاست
که اتفاق خوب برای آدم می افتد.

چگونه بازیگر لیالی سریال «پدر» شدید و از
بین  250نفر که تست دادند انتخاب شدید؟
من از روزی که به سمت بازیگری آمدم پیگیر این
بودم که در اثری بازی کنم .سینما هم کوچک است،
همه به هم ربط دارند و یکدیگر را می شناسند .من
در روند عادی زندگی ام تماس برای بازی داشتم اما
هیچ کدام از اتفاق ها مال من نبودند و «پدر» هم یکی
از آن تماس ها بود.
یعنی هفته آخــر پیش تولید بــود که با من تماس
گرفتند و تست دادم.
برای بازی در این پروژه معرفی شدم و بعد از خواندن
متن به این نتیجه رسیدند که نزدیک ترین انتخاب
برای بازی در نقش لیال هستم.
اصال فکرش را می کردید که بین این همه آدم
شما انتخاب شوید؟
شاید پررویی باشد اما در خودم می دیدم که انتخاب
شوم .یعنی اتفاق بعیدی برای من نبود و واقعا شانس
کمی هم نبود که در ایــن موقعیت و در ایــن سن
بخواهد ایــن اتفاق برایم بیفتد.
معتقدم اگر اتفاقی قرار است
بیفتد می افتد و به اتفاقات
گیر نمی دهم و در زندگی هم
این گونه هستم.
  آیا بازیگری همان گونه
بود که قبل از بازیگر
شدن از بیرون می
دیدید؟

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ªﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ © ،از ﺑﺎز©ﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮ ﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﻫﻢﺑﺎﻧﺎم ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺷﺒﻴﻪآن،ﺳﺮﻋﺖﭘﺮدازشذﻫﻦراﺑﺎﻻﻣﺑﺮد.ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞﻣﺤﻘﻘﺎنازاﻦ
ﻗﺒﻴﻞﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎز©ﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮرª
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎªﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ©ﺮارªﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ£ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــ©ــﺮار ªدر ﺗ©ﻪ اª
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠ©ﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا ªﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮور ﻨﻴﻢ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗ©ﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎز ﻨﻴﻢ.
* ارﻗــﺎم »ﻣﺤﺘﻤﻞ« را ﺑﺮاª
ﻫــﺮ ﺧــﺎﻧــﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻨﻴﻢ
و ﻤﺮﻧﮓ در آن ﺎدداﺷﺖ
ﻨﻴﻢﺗﺎﺑﻪﻣﺮورﺑﻌﻀ ازﮔﺰﻨﻪ
ﻫﺎﺧﻂﺑﺨﻮرﻧﺪورﻗﻢ»ﻗﻄﻌ «
را ﺸ Úﻨﻴﻢ.

»ﺟـــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ را ﺑﺮا ªﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ
¶ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

کارگردان

بازیگران

جواد رضویان ،بهنوش
بختیاری،اندیشهفوالدوند،
رضا شفیعی جم ،علی صادقی،
رضا ناجی ،شهره لرستانی،
جمال اجاللی ،سعید
پیردوست ،مجید یاسر ،عباس
جمشیدی فر ،شهین تسلیمی و
نگینمعتضدی

داستان
فیلم

مضمونش کمدی -اجتماعی
است که به دغدغه جوانان
می پردازد.

سخن ستارگان

سعید امیر سلیمانی
بعد از فیلم «فوتبالیستها» ،آخرین کــاری که
من در ایران حضور داشتم و انجام دادم ،سریال
«فرار بزرگ» آقای محمد حسین لطیفی بود .بعد
از آن حــدود هفت سال و نیم به خاطر دلتنگی
که داشتم در ُدبی که نزدیکترین مکان به ایران
است و میتوانستم به فرزندانم نزدیک باشم،
زندگی کردم .قبل از آن سالی یک یا دو بار به دبی
سفر میکردم .طی این هفت سال و نیم در دبی
یکی ،دو تئاتر انجام دادم و سپس آقای ورزی برای
سریال «معمای شاه» با من تماس گرفت و از من
درخواست کرد در این کار حضور داشته باشم.

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎز دارد .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺪاﺶ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ٦٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در آﻣﺮ£ﺎ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد اﻣﺎ از
٣٠ﺳﺎلﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز ١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪوﺣﺎﻻدوﻣﻴﻦﺳﺮﮔﺮﻣﻣﺤﺒﻮبﺷﺎن)ﭘﺲازﺳﻮدو ﻮ(اﺳﺖ ﻪدرﺟﻬﺎن

درﺳﺖ

آرش معیریان

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎªﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮرªﭘﺮ ﻨﻴﺪ ﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ©ﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ©ﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗ©ﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗ©ﺮارªﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

دم سرخ ها

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﻣﻌﻤﺎ ªﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم
• ﻗﺎﻧﻮن

سینما گلشن

اکنون در زمانه ای زندگی می کنیم که قبل و
بعد آدم ها به خصوص برای ما که یکدیگر را می
شناسیم فرق می کند .بــرای من مصاحبه ها و
جشنواره رفتن اتفاق عجیبی نبود اما بازیگری
برایم جذاب است؛ آن موقع از دور بود و اکنون از
نزدیک .معتقدم آدم باید محتاط تر باشد.
بازتاب ها را تا به حال چگونه دیدید؟
تا آن جایی که شنیدم مردم پیام بد نگذاشتند و راضی
بودند.

][١٣٩٧/٥/٢٣

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧ©ﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗ©ﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗ©ﻪﻋﻤﻮد،ªﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺣﺮ ﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ªﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ Úﺷﺪه اﺳﺖ.

راهنمای اکران

تجربه جذاب بازیگری

ﻣﻌﻤﺎ ªﺷﻄﺮﻧﺞ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

هنوز مشخص نیست ولی چند لوکیشن بسیار جذاب در ایران
و خارج از ایران پیدا کردهاند که ضبط سکانسها قرار است در
این لوکیشن ها صورت بگیرد.احمدجو درخصوص بازیگر نقش
اصلی این سریال گفت :هنوز بازیگر خاصی برای این سریال در

نظر گرفته نشده است.گفتنی است مجموعه تلویزیونی «سلمان
فارسی» در  ۳دوره ایران ،بیزانس و بخش مربوط به اسالم تولید
خواهد شد و بازیگران آن قرار است فقط منحصر به تهران نباشند
و انتخاب هنرمندان از سراسر کشور صــورت خواهد گرفت.

گفت و گو با «ریحانه پارسا» ستاره تازه کار تلویزیون

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٥)-١ﺣﺮﻓ ( ﺣﺴﻴﻦ ﻌﺒ ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺳﻂ
او از ﺗﻴﻢ ﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺪا ﺳﺮﻣﺮﺑ
ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎنﺷﻬﺮرﺷﺖ ،ﻌﺒ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪدرﺗﻤﺮﻨﺎت
ﺗﻴﻤﺶﺷﺮ ﺖ ﻨﺪ.
٤)-٢ﺣﺮﻓ (ﺑﺴﻴﺎر
٥)-٣ﺣﺮﻓ (ﺗﻔﺮﺢدﻟﭽﺴﺐدرﻓﺼﻞﮔﺮﻣﺎ
٥)-٤ﺣﺮﻓ (دراﻦﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺗﺎ ﻨﻮناﻧﺘﻘﺎﻟ ﺑﺎﻻﺗﺮ
از ﻣﺒﻠﻎ  ٢٢٢ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻮرو ªاﻦ ﺑﺎز©ﻦ از ﺑﺎرﺳﺎ ﺑﻪ
ﭘ اسﺟ ﺛﺒﺖﻧﺸﺪهاﺳﺖ.
٥)-٥ﺣﺮﻓ (ازﻟﻮازمﺷﺨﺼ
٥)-٦ﺣــﺮﻓـ ( ﺑﻌﺪ از اﻦ ﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ او در ﻧﻘﻞو
اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ راﻫ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﻣ ﺷﻮد ،ﻫﺮ روز
اﺧﺒﺎرزﺎدªدرﺑﺎرهاﻦﺑﺎز©ﻦﺷﻨﻴﺪهﺷﺪاﻣﺎدرﻧﻬﺎﺖ
اوﺗﺼﻤﻴﻢﮔﺮﻓﺖﺗﺎدرﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻮﻧﺎﺘﺪﺑﻤﺎﻧﺪ.
٤)-٧ﺣﺮﻓ (ﻫﻤﮕﺎن
٥)-٨ﺣﺮﻓ (دﭙﻠﻤﺎﺗﻴ¶
٥)-٩ﺣﺮﻓ (ﻧﺎاﻣﻴﺪﺷﺪه
٣)-١٠ﺣﺮﻓ (ﺑﻴﻨﺎ ﻧﺪارد
٣)-١١ﺣﺮﻓ (ﻣﺸﺖوﻣﺎل
٤)-١٢ﺣــﺮﻓ ـ ( ﻧﺸﺮﻪ ا ﺴﭙﺮس ﻣﺪﻋ ﺷﺪ ﻪ
رﺋﺎلﻣﺎدرﺪ ﻗﺼﺪ دارد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ٢٠٠ªﻣﻴﻠﻴﻮن
ﭘﻮﻧﺪªﺑﺮاªﺑﻪﺧﺪﻣﺖﮔﺮﻓﺘﻦادنﻫﺎزارد،ﺳﺘﺎرهاﻦ

ﺗﻴﻢاراﺋﻪ ﻨﺪ.
٥)-١٣ﺣﺮﻓ ( ﺣﻀﻮرش در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
اﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻪ اﻦ دروازهﺑﺎن © از
ﮔﺰﻨﻪﻫﺎ ªاﺣﺘﻤﺎﻟ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻴﺮاﻧﻮﻧﺪ در
ﺻﻮرتﺟﺪا اوازﺟﻤﻊﺳﺮخﭘﻮﺷﺎنﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد!
٥)-١٤ﺣﺮﻓ (آﻓﺮﻦ
٤)-١٥ﺣﺮﻓ (او ازﺟﻤﻠﻪﻣﺮﺑﻴﺎنﻓﻮﺗﺒﺎلاﺮاناﺳﺖ
ﻪﺑﻪرﻏﻢداﺷﺘﻦ ﺎرﻧﺎﻣﻪاªﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدª
ﺑﺮاªﻫﺪاﺖﻫﻴﭻﺗﻴﻤ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ ( دارﻧﺪه ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ اﻟﻤﭙﻴ¶ آﺗﻦ ﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﻋ©ﺴ از او درﺣﺎل ﻤ¶ ﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺳﻴﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎندرﻓﻀﺎªﻣﺠﺎزªﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ.
٥)-١٧ﺣﺮﻓ (اﻦﻣﻬﺎﺟﻢﻓﻮﺗﺒﺎلاﺮاﻧ ﺑﺮاªﭼﻬﺎر
ﺳﺎلدﮕﺮﻗﺮاردادشراﺑﺎﺷﺎرﻟﻮاªﺑﻠﮋ¶ﺗﻤﺪﺪ ﺮد.
٥)-١٨ﺣﺮﻓ (ﭘﻴ©ﻪﻣﺪاﻓﻊاﺳﭙﺎﻧﻴﺎ اﻦﺗﻴﻢاﻋﻼم
ﺮددﮕﺮﺑﺎﭘﻴﺮاﻫﻦﺗﻴﻢﻣﻠ ﺑﻪﻣﻴﺪانﻧﺨﻮاﻫﺪرﻓﺖ.
٦)-١٩ﺣﺮﻓ ( ﻴﺴﻮ ﻪ ﻫﻮﻧﺪا ،ﺳﺘﺎره ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ
ﻣﻠ ژاﭘــﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺮ ﺗﻴﻢﻫﺎ ªﻣﻠ اﻦ ﺸﻮر
اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪ.
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﻓﺮاواﻧ
٥)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺣﻮﺿﭽﻪآبﮔﺮم
٤)-٢٢ﺣﺮﻓ (ازاﻧﻮاعﺷﻨﺎ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻫﻔﺖﻧﻮعﻣﺜﻠﺚدراﻧﺪازهﻫﺎوﺷﻜﻞﻫﺎª
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اــﻦ ﺗﺼﻮﺮ ﻗــﺮار دارد ﻛﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺜﻠﺚ ﻫﻢ
 ٥ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮﻚ ﺑﺎ ﮔﺮدش ٧٢
درﺟﻪاªازدﮕﺮªﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪهاﺳﺖ.در
ﻧﺘﻴﺠﻪ٣٥ﻣﺜﻠﺚدراﻦﺷﻜﻞﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ.

