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نرگسی لوبیا سبز

نرگسی لوبیا سبز یکی از غذاهای فوق العاده ساده است که با کمترین مواد
غذایی قابل تهیه است اما بسیار مقوی است.
مواد الزم :تخم مرغ 4 :عدد ،پیاز متوسط 2 :عدد ،لوبیا سبز :نیم کیلو،
جوش شیرین :یک قاشق مرباخوری ،روغن 150 :گرم و نمک ،فلفل و
ادویه به میزان الزم.

• •طرز تهیه

ابتدا لوبیا سبزهای تازه را بشویید .اجازه دهید آب لوبیا سبزها کشیده شود.
آن گاه سر و ته لوبیاها را بگیرید و لوبیاها را به شکل نازک خرد کنید و آن ها را
در آب جوش بریزید و بعد از دو تا سه دقیقه ،نمک و جوش شیرین به آن اضافه
کنید .آن گاه لوبیا پخته را در صافی بریزید تا آب اضافی آن گرفته شود.
در مرحله بعدی تابه را بر روی حرارت قرار دهید و روغن در آن بریزید .پیاز
خرد شده را بعد از داغ شدن روغن در آن بریزید و صبر کنید تا پیاز تغییر رنگ
دهد و طالیی شود .آن گاه لوبیا را به پیاز اضافه و مخلوط کنید.
منتظر بمانید تا آب آن ها کام ً
ال کشیده شود .در ادامه با پشت قاشق لوبیا را
صاف کنید و تخم مرغ ها را به طور منظم روی آن بشکنید وکمی هم نمک و
فلفل به آن اضافه کنید و بگذارید سفیده تخم مرغ ها بسته شود.

درباره سیاهدانه

یکی از مراحل سخت ازدواج برای جوان
ها ،مرحله خواستگاری است که ممکن
است در این مرحله با جواب رد مواجه
شوند اما با این وجود رعایت برخی موارد
در این موضوع مهم زندگی الزم است.

آالچیق
سهشنبه  ۲۶تیر ۳ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۶۱

خواستگارمحترم

• •در خواستگاری چه بگوییم؟

•

قرار است در جلسه اول خواستگاری
کمی با سالیق و عالیق هم آشنا شوید نه
این که همان اول بحث نظر طرف مقابل
را در رابطه با حرکت جوهری مالصدرا و
اصالت اخالق بپرسید.

• •چی بپوشیم؟

•

• •با کی خواستگاری برویم؟

خودتان و پدر و مادر و در نهایت خواهر و برادر بزرگ تر
کافی است .از همراه بردن هرگونه بچه هم خودداری
کنید ،به ویژه بچه ای که به شما عالقه وافری دارد.

خواستگاری به ویژه جلسه اول ،یک مجلس بی نهایت
رسمی است .برای همین بی خیال تیپ های اسپورت
شوید .خواستگاری است ،پارک که نمی روید! پوشیدن
کت و شلوار یا شلوار با کت تک به شدت پیشنهاد می شود.

• •چه ببریم؟

قرار را برای بعدازظهر بگذارید .مثال اگر در نیمه نخست
سال هستید ،ساعت پنج و شش و اگر در نیمه دوم سال
هستید ،ساعت سه و چهار.

• •چکار کنیم؟

• •با چی خواستگاری بروم؟

اگر ماشین دارید که هیچ ،اما اگر ماشین ندارید ،بهترین
راه گرفتن آژانس است .نه این که سوار موتور شوید و گل و
شیرینی را هم در خورجین موتور بگذارید .فکر اتوبوس و
مترو را هم از سرتان بیرون کنید.

نگران فرزند خجالتی نباشید
وقتی خجالتی بودن بچهها شروع میشود اصال الزم
نیست نگران باشید؛ در شرایط طبیعی مانند ورود به
یك مهدكودك یا محیط جدید ،خجالت كشیدن بچهها
كامال طبیعی است .
به كودكتان بیاموزید از دیگر كودكان سوال كند و به
جوابهایشان گوش دهد .با او صحبت كنید که چطور
باید موقعیتی را كه باعث عصبیشدن او شده است
مدیریت كند.

یک دسته گل کوچک و شیک ،به عالوه یک جعبه شیرینی
تر ،کارتان را راه می اندازد .خسیس بازی هم در نیاورید
که شیرینی تر ضرر دارد و کیک یزدی برای سالمتی
مفید است!
فقط عادی باشید .نه آن قدر ساکت و سر به زیر که همه فکر
کنند خدای نکرده الل هستید ،نه آن قدر خودمانی شوید
که با هر جمله بی مزه پدر عروس ،هارهار بخندید و با دست
به پشتش بزنید.

• •چند بار خواستگاری؟

مذاکرات 5+1نیستکههمیشهجلسهبگذاریدوشیرینی
و گل و میوه و چای .سه جلسه برای آشنایی کافی است.

«ببخشید ،این پسر من خیلی خجالتی است» یا «دخترم
خجالت میكشد »...اینها همان جمالتی است كه
مادر و پدر یك كودك خجالتی به زبان میآورند .گفتن
اینكه فرزندتان خجالت میكشد یا خجالتی است ،به
او این پیام را میدهد كه چیزی غیرطبیعی در وجودش
هست و شما از این بابت شرمنده یا نگران هستید.
با كمرویی فرزند خود همدردی كنید .دادن این تصور
كه چیز بدی در رفتار او وجود دارد باعث میشود او
حس بدی پیدا كند و در نتیجه خجالتیتر شود.
كودك خجالتی شما باید اطمینان داشته باشد كه شما

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

ﺳﺨﺖ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر ﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ£ﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ£ﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗ£ﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗ£ﺮار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

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

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ« ﺷﺪه اﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ£ﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ£ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــ£ــﺮار در ﺗ£ﻪ ا
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠ£ﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

• •کم بخورید

قبل از این که بخواهید بروید خواستگاری همه کارهایتان
را در خانه انجام دهید .آن جا آن قدر نخورید که مجبور
شوید با خجالت آدرس دستشویی را بپرسید.

او را همانطور كه هست ،دوست دارید .او راه و روش
خودش را برای روبهرویی با موقعیتهای جدید دارد
و دوست دارد اول مشاهده كند و بعد وارد بازی شود.
اولین قدم برای كمك به كوچولوی خجالتیتان این
است كه او را به زور مجبور به كاری نكنید و زمان كافی
را اختصاص دهید.
خجالتیبودنهمیشههمویژگیبدونامطلوبینیست؛
این ویژگی به همراه خود صفات دیگری را هم میآورد
مثالاحتیاطبیشتر،مشاهدهدقیقتروگوشدادنبهتر
به گفتههای اطرافیان.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

تخم مرغ :منبع غنی از پروتئین و حاوی  9اسیدآمینه ضروری است .زرده
تخم مرغ نیز سرشار از چربی هاست .تخم مرغ منبع غنی از ویتامین B12
است که ماده مفید و ضروری برای متابولیسم بدن است .عالوه بر این تخم
مرغ را باید منبع عالی از مواد معدنی مانند منیزیم ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم،
آهن و ید دانست .تخم بلدرچین :تخم بلدرچین با وجود اندازه کوچک،
سرشار از ویتامین  Aو کولین است که این ماده در سالمت اجزای سلولی و
محافظت از سیستم عصبی به ویژه برای رشد مغزی جنین و کودکان نقش
دارد .البته منبع ویتامین  Dو  B12و  B5و فوالت و مواد معدنی مانند آهن،
سلیوم سدیم ،پتاسیم ،فسفر ،ید و سدیم است.
تخم شترمرغ :از لحاظ پروتئین و چربی ها منبعی غنی است .ویتامین  Aو E
آن کمتر از تخم مرغ است اما منبع خوبی از ویتامین B1محسوب می شود.
تخم کبک :منبع بسیار غنی از ویتامین ها و مواد معدنی محسوب می شود.
همچنین سرشار از پروتئین و اسیدهای آمینه است و منبع بسیار خوبی از
فسفر ،آهن ،ویتامین های  B1و  B2است و ید ،منیزیم و مس از جمله مهم
ترین مواد معدنی موجود در سفیده تخم مرغ این پرنده محسوب می شود.

ﺟﺪول وﮋه
ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

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

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗ£ﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
* ارﻗــﺎم »ﻣﺤﺘﻤﻞ« را ﺑﺮا
ﻫﺮﺧﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎ وﻢرﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸ«ﻨﻴﻢ.

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

»ﺟـــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد

را ﺑﺮا ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

خواصی از تخم پرندهها

یک درصد احتمال دهید که خانواده عروس ،با این وصلت
مخالفت کند .برای همین جنبه داشته باشید و از خودتان
ژانگولر درنیاورید.

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

ﻧﺎدرﺳﺖ

عالیمی که نشان می دهد در معرض گرمازدگی هستید ،شامل ضعف و
خستگی ،کشیدگی و درد عضالت ،استفراغ و تهوع ،پوست رنگ پریده
و چسبناک ،گرفتگی عضالت ،سرگیجه ،ضعف و غش ،ادرار زرد تیره یا
نارنجی و سردرد و اسهال است.
برای رفع گرمازدگی بهتر است عناب را در آب جوشانده و با کمی شکر به
صورت خنک میل کنید .همچنین خوردنیهای سرد و تر مانند گل بنفشه
و خاکشیر توصیه میشود .البته بهترین دارو برای رفع گرمازدگی دم کرده
عناب و زرشک است که همراه با مقداری شکر میل میشود.
استفاده از خاکشیر یخ زده و شربت آب لیمو برای جلوگیری از گرمازدگی
موثر است .برای جلوگیری از اسهال و تأثیر خنکی ،خاکشیر باید به شکل
یخ زده یا همراه خرده یخ مصرف شود .تخم شربتی به علت داشتن ترکیبات
لعاب دار به صورت محلول در آب (شربت) استفاده میشود .لعاب این
دانهها پس از جذب آب ،میتواند برای رفع عطش استفاده شود.
هندوانه یک میوه خنک کننده ،آرام بخش و مسکن التهابات درونی است که
اصوال برای رفع عطش در اوج گرمای تابستان مصرف میشود.
برای معالجه اشخاص گرمازده،بهترین راهخوراندنگالب همراه با مقداری
یخ است ،به قدری که باعث استفراغ شده و صفرا را خارج کند .نوشیدن
گالب خنک ،گرمی درون را از بین میبرد و بدن را تقویت می کند .بوییدن
گالب برای تقویت قلب و رفع بیهوشی و تقویت حواس باطنی مفید است.

• •جنبه داشته باشید

»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

درﺳﺖ

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه،
 £از ﺑﺎز£ﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﻫﺮ روز

• •پوآرو نشوید

تحقیق کنید اما به اندازه .نروید توی تمام نقاطی که
خانواده طرف مقابل یک روز از آن جا رد شده و از مردم
پرس و جو کنید .هیچ کس در طول زندگی اش بدون
اشتباه نبوده ،برای همین بی خودی مته به خشخاش
نگذارید.

][١٣٩٧/٤/٢٦

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

ﺳﻮدوﻮ

واقعا مهم است .در خواستگاری این که بوی
خوبی بدهید در نظر طرف مقابل تاثیر بسیار زیادی دارد.
حاال اگر عطر و ادکلن دم دستتان نبود ،الاقل یک ضد عرق
بخرید ،به ویژه در فصول گرم سال.

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

•عطر بزنید

ﻣﻌﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

٢٠

•آرایشگاه بروید

همسر آینده به ظاهر شما اهمیت می دهد.
برای او مهم است که شما هم «مرد» باشید
هم خوش تیپ.
برای همین سعی کنید قبل از خواستگاری
آرایشگاه بروید و صفایی به سر و رویتان
بدهید.

• •البی کنید

خانواده تان را نفروشید اما اگر نظرتان
درباره هم مثبت بود ،یکسری قرار و مدار
را همان جا در جلسه دو نفره تان بگذارید .مثال همان جا
سر مهریه با هم به توافق برسید ،البته توافق نهایی به طور
قطع با نظر والدین انجام می شود.

ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ

•

•زیاد حرف نزنید

اصال بزرگ تر برده اید برای چه؟ بگذارید
آن ها بیشتر صحبت کنند و هر جا نظرتان را
خواستند وارد بحث شوید تا در مورد همان
باقالی ها که گفتیم حرف بزنید.

• •کی خواستگاری برویم؟

تبیان  -نفخ یكی از شایعترین اختاللهایی است كه امروزه بسیاری از مردم
آن را تجربه میكنند .مصرف سیاهدانه میتواند نفخ و دردهای ناشی از آن را
در بیشتر افرادی كه به نفخ معده دچار هستند درمان كند.
در برخی متون طب سنتی اشاره شده كه استفاده موضعی از تخم سیاهدانه
و روغن کنجد برای درمان جوشهای زیرپوستی بسیار موثر است .روغن
کنجد و پودر سیاهدانه را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را روی پوست صورت
ماسک کنید .استفاده از این ترکیب به مدت دو هفته به بهبود جوشها
منجر میشود.
سیاهدانهازجملهبهترینداروهایگیاهیوطبیعیبرایبیمارانیمحسوب
میشود که به دلیل شیمیدرمانی یا مصرف داروهای شیمیایی دچار
نارسایی و اختالل در عملکرد کلیهها شدهاند .با مصرف روغن سیاه دانه
میتوان مانع از دفع پروتئین از ادرار شد.
مخلوط پودر سیاهدانه و عسل به ترتیب به میزان  25و  100گرم و میل
کردن آن هنگام سردرد به تسکین دردهای ناحیه سر کمک میکند.
افرادی که بعد از ابتال به سرماخوردگی مدام عطسه می کنندمی توانند
جوشانده مخلوط سیاه دانه بوداده و روغن زیتون را به مدت یك دقیقه روی
پیشانی خود مرهم کنند .یكی دیگر از روشهایی كه میتوانید به كمك آن
سیاهدانهرابهسبدغذاییخانوادهاضافهكنیداستفادهازپودرتخمسیاهدانه
با پنیر در وعده صبحانه یا میانوعده عصر است.

نسخه ای برای گرمازدگی

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.

٧)-١ﺣﺮﻓ ( ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻣﻠ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺮواﺳ از
ﺳﺎﻋﺖ ١٩:٣٠دراﺳﺘﺎدﻮم........درﺑﺎز ﻓﻴﻨﺎل ﺑﻪ
ﻣﺼﺎفﻫﻢرﻓﺘﻨﺪ.
٥)-٢ﺣﺮﻓ (او ﺑﺎﺣﻀﻮردرﺑﺎز ﻓﻴﻨﺎل،ﺑﻪﭘﻨﺠﻤﻴﻦ
ﺑﺎز£ﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮ ﺗﺒﺪﻞ ﺷﺪ ﻪ در  ﺳﺎل ﻫﻢ در
ﻓﻴﻨﺎلﻟﻴﮓﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎنوﻫﻢدرﻓﻴﻨﺎلﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﺑﺎز
ﺮدهاﺳﺖ.
٣)-٣ﺣﺮﻓ ( ﺑﺎ ﭘﺎﺎن ﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺎ  ٦ﮔﻞ زده ،ﻋﻨﻮان آﻗﺎ ﮔﻠ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ را از آن
ﺧﻮدﻨﺪ.
٣)-٤ﺣﺮﻓ (ﺷﻮﺧ ﻧﺪارد
٥)-٥ﺣﺮﻓ (آوﺰﺗﺰﺋﻴﻨ ازﺳﻘ«
٥)-٦ﺣﺮﻓ ( ُﻣﺴﺮ
٤)-٧ﺣﺮﻓ (ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪازﺑ ارزشﺗﺮﻦﭘﻮلﻫﺎﺳﺖ
٤)-٨ﺣﺮﻓ (ﻗﻄﺎرزﺮزﻣﻴﻨ
٣)-٩ﺣﺮﻓ (ﺑﺴﻴﺎر ازاﻓﺮادﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﻪﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺣﺬفﺗﻴﻢﻣﻠ آرژاﻧﺘﻴﻦازﻣﺮﺣﻠﻪﺣﺬﻓ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ
ﺑﺮﻋﻬﺪهاوﺳﺖ.
٥)-١٠ﺣﺮﻓ (اﺳﺘﺎﻧ درﺷﺮقﺗﻬﺮان
٣)-١١ﺣﺮﻓ (رﺳﻮموآداب
٥)-١٢ﺣﺮﻓ (اوﻟﻴﻦﺑﺎز£ﻦﺗﺎرﺦﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻮﻧﺎﺘﺪ
اﺳﺖﻪدرﻓﻴﻨﺎلﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﮔﻠﺰﻧ ﺮد.

٥)-١٣ﺣﺮﻓ (ﺗﺒﺪﻞﺷﺪنﻣﺴﻌﻮداوزﻞ،ﺑﺎز£ﻦ
ﻣﻄﺮح ﺗﻴﻢ ﻣﻠ اﻦ ﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﺑﻼ اﻦ ﺗﻴﻢ و
ﺷ£ﺴﺘﻦ ﺎﺳﻪ ﻮزهﻫﺎ ﺣﺬف ﻏﺎﻓﻞﮔﻴﺮ ﻨﻨﺪه از
ﻣﺮﺣﻠﻪﮔﺮوﻫ ﺑﺮﺳﺮش،ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪﺑﻮد.
٤)-١٤ﺣﺮﻓ (ﺷﮕﻔﺘ ﻫﺎ اﻦﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ازﺟﺎ
آﻏﺎزﺷﺪﻪاﺘﺎﻟﻴﺎو.......رادرﺧﻮدﻧﺪﺪ!
٧)-١٥ﺣــﺮﻓـ ( او ﻪ در اوﻟﻴﻦ ﺣﻀﻮرش در ﺟﺎم
ﺟﻬﺎﻧ درﺳﺎل ٢٠٠٦ﺑﺎﺗﻴﻤﺶﺑﻪﺟﻤﻊ ٤ﺗﻴﻢﭘﺎﺎﻧ
رﺳﻴﺪ،در ٣ﺟﺎمﺑﻌﺪ ﺣﺘ دررﺳﻴﺪنﺑﻪﺟﻤﻊ ٨ﺗﻴﻢ
ﻧﻬﺎ ﻫﻢﻧﺎﺎمﺑﻮد.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ (رﺳﻴﺪنﺑﻪ£ﺪﮕﺮ
٦)-١٧ﺣﺮﻓ (رﺋﻴﺲﻓﺪراﺳﻴﻮنﻓﻮﺗﺒﺎلاﺳﭙﺎﻧﻴﺎﺑﺎ
اﺗﺨﺎذﻣﻮﺿﻌ ﺣﻖﺑﻪﺟﺎﻧﺐﭘﺲازاﺧﺮاجاودرﺣﺎﻟ
ﻪﺗﻨﻬﺎ٢روزﺗﺎآﻏﺎزﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ٢٠١٨ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪهﺑﻮد؛
ﺑﺪوناﺑﺮازﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪﭘﺸﻴﻤﺎﻧ اذﻋﺎنﺮدﻪﺑﻬﺘﺮﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢراﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
٤)-١٨ﺣﺮﻓ (او ﺑﻌﺪاززاﮔﺎﻟﻮوﺑ£ﻦﺑﺎﺋﺮﺑﻪﺳﻮﻣﻴﻦ
ﻓﺮد ﺗﺒﺪﻞﺷﺪﻪﻫﻢﺑﻪﻋﻨﻮانﺑﺎز£ﻦوﻫﻢﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳﺮﻣﺮﺑ ﻗﻬﺮﻣﺎنﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﻣ ﺷﻮد.
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (روﺳﺘﺎﻫﺎ
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ (درﺷﺖﻫﻴ£ﻞ
٦)-٢١ﺣﺮﻓ (رو ﭘﺎﺖﻧﺎﻣﻪﺑﻨﻮﺴﻴﺪ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دروﻏﮕﻮ ﺑﻮدن ﻧﺪارﻢ! ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ
راﺳﺖﮔﻔﺘﻪﭼﻮنﺑﺮادر ﻧﺪاردوﻓﻘﻂ

ﺧﻮاﻫﺮ دارد .ﺑﭽﻪ دوﻣ ﻫﻢ ﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎ او
ﻣﻼﻗﺎتﺮده،دﺧﺘﺮﺑﻮدهوراﺳﺖﮔﻔﺘﻪﻪ

آنﭘﺴﺮ،ﺑﺮادرشﺑﻮدهاﺳﺖ!

