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ؽٌبِ  8زی :

تجوغ بشري زاًؾجَیبى
زاًؾگبُ ػلَم ٍ تحمیمبت
بب ذَاعت اعتؼفبی ػلیاوبز ٍالیتی،
رییظ ّیبت اهٌبی زاًؾگبُ آساز

ٍالیتیٍ،الیتی،اعتؼفب،اعتؼفب
فؼال وِ ٍالیتی عَراخ هَػ اجبرُ

ًَؽتي ؽؼبر جبٍیس ؽبُ

وززُ  ًِ ،جَاة هیسُ ٍ ًِ بیزٍى هیبز

زر پیبزُ رٍّبی ؽْز وزهبًؾبُ
طزح اس ایزاى ببًَ ػنَ هلی گزایبى

ؽٌبِ  8زی  :تجوغ زاًؾجَیبى زر هیساى زاًؼ بب ؽؼبر بیغیزت بیب بیزٍى
زر اػتزاك بِ بیىفبیتی هغئَالى ًظبم زر ٍلَع حبزثِ هزگببر تقبزف اتَبَط
حبهل زاًؾجَیبى وِ هٌجز بِ جبى ببذتي  10تي اس جَاًبى آیٌسُ عبس ایزاى ؽس

پٌجؾٌبِ  6زی :
حولِ ًیزٍی اًتظبهی بِ تجوغ اػتزامی هؼلوبى ٍ
فزٌّگیبى اففْبى  ،زر ذیبببى ّؾت بْؾت همببل
ازارُ ول آهَسػ ٍ پزٍرػ ...

ؽٌبِ  8زی  :هبزراى ایزاى بپبذبعتٌس
فحبتْبی یه هبزر زاغسار ٍ ؽجبع زر تجوغ

پٌجؾٌبِ  6زی  :تب آة ًیبز تَ رٍزذًَِ ،بزًویگززین تَ ذًَِ»
ؽؼبر وؾبٍرساى اففْبى زر ٍرسًِ زر همببل ًیزٍی عزوَة رصین اؽغبلگز
زٍؽٌبِ  10زی :

ًَؽتي ؽؼبر جبٍیس ؽبُ
بز زر ٍ زیَارّبی ؽْزّبی ایزاى

فزاذَات تجوغ اهزٍس پرؼ
ؽس ٍلی فبح رٍس عِ ؽٌبِ

گغتززُ زاًؾجَیبى ػلَم ٍ تحمیمبت:ذطبة بِ
جَاًبى زاًؾجَ هی گَیس اس ّیچ چیش ًتزعیس،
زاًؾجَیبى بِ پب ذیشیس! زرٍز بِ ؽزف تَ ای هبزر
یىؾٌبِ 9زی :

ؽىل گیزی
تجوغ

 11زی ًیزٍی یگبى ٍیضُ رصین

زاًؾجَیبى زر

آذًَسی اس ّوِ بچِ ّب

هیساى زاًؼ،

سٍزتز زاًؾگبُ را لزق وززُ

همببل ٍاحس

بَز ٍ اجبسُ تجوغ ًساز.
اس تؼسازی زاًؾجَ ایٌجَری
هیتزعي ٍای بِ رٍسی وِ
ّوِ هززم ببّن هتحس بؾًَس ٍ
همببل ایي عزوَبگزاى
ببیغتٌس.
بی ؽه ایي رصین اؽغبلگز ٍ

ػلَم تحمیمبت
تْزاى
زٍؽٌبِ  10زی :

تجوغ زاًؾجَیبى
ٍ هززم زر هیساى

عزاى بی لیبلت ٍ فبعس آى اس

اًمالة ػلیرغن

عبیِ ذَز ّن ّزاط زارًس .

حولِ ًیزٍّبی

ًظبم رفتٌی اعت

اهٌیتی ،بب ؽؼبر؛
ًتزعیس ًتزعیس

فیلن ّبی ّوَطٌبى ٍ توبؽبچی بَزى بی تفبٍتّب

یه ّوت زیگز

وبریىبتَر اس گزبِ اس یبراى هلی گزایبى هززم گزا

هب ّوِ ببّن

ببلیغت

ّغتین

اخبار مهم هفته
زرٍغْبی حغي ولیس زرببرُ فبزرات ًفت ون ون زارُ گٌسػ زرهیبز
وبّؼ بیعببمِ فزٍػ ًفت ایزاى بِ هؾتزیّبی آعیبیی
فزٍػ ًفت ذبم ایزاى ،بزای هؾتزیّبی آعیبییاػ ،زر یه هبُ گذؽتِ بِ 66۵
ّشار بؾىِ زر رٍس ،پبییيتزیي هیشاى زر  ۵عبل گذؽتِ رعیسُ ،زر هبُ ًَاهبز وزُ
جٌَبی ٍ صاپي اس ایزاى ًفت ًرزیسُاًس – هٌبغ  :رٍیتزس

فبزق الریجبًی بِ حىن رّبز فبعس
رصین رئیظ هجوغ تؾریـ
هقلحت ٍ ػنَ فمْبی ؽَرای
پٌجؾٌبِ  6زی :

ًگْببى ؽس.

تالػ جلیمِ سرزّب بزای ٍرٍز بِ البهتگبُ رئیظ جوَْر

ذبن بز عز ایي وؾَر وِ هقلحت آى
بِ زعت زسز ٍجالزی بٌبم فبزق
الریجبًی بیفتِ.تَ لَُ لنبئیِ ون فغبز
زارُ وِ رّبز بی لیبلت ٍ فبعس اٍ را

اػتزاف عزاى رصین بِ عزًگًَی رٍس بِ رٍس
افشایؼ هی یببس .ایٌببر ًَبت ًَُ ذویٌی بَز

فزاًغِ اػتزامبت جلیمِ سرزّب زر فزاًغِ بِ پؾت زرةّبی البهتگبُ
رئیظ جوَْر ایي وؾَر رعیس.

وِ ذَزػ فبعستز اعت بِ ریبعت
تؾریـ هقلحت هٌقَة هیىٌِ ٍ ػنَ
آذًَسّبی چُزتی ؽَرای ًگْببى!؟

ببسّن یه علطـبى زیگز زر زام افتبز
ّوِ علطبى ّغتٌس ٍ رّبز ؽببى آًْب !!!؟
علطبى وبغذ" ببسزاؽت ؽس /ارسػ پزًٍسُ بیؼ اس  1۷00هیلیبرز تَهبى
اعت بِ گشارػ رئیظ پلیظ پبیترت:
علطبى وبغذ ّوزاُ یه گزٍُ ً 16فزُ ببسزاؽت ؽس ٍلی ٌَّس ػىظ ٍ
هؾرقبت ایي علطبى هٌتؾز ًؾسُ اعت  .احتوبال زارى زًببل اعن هیگززى
بزاػ وِ یه جَری عز هززم رٍ گزم وٌي وِ اس اػتزامبت هٌحزف بؾًَس.

تىلیف وبغذّبی هقبزرُ ای وِ هیگیي 30000تي چی هیؾِ ؟؟

چْبرؽٌبِ  12زی :

ؽٌبِ 8زی :

ببس ّن هزي یه بیگٌبُ تَعط زعتبى پلیس

جلیمِ سرزّب زر پبریظ پظ اس ػسم جَابگَیی هغئَلیي

زر یه الساهی تأعف ببر هبزر ببرزاری حیي

زٍلت زرة ببًه هزوشی فزاًغِ را بِ آتؼ وؾیسًس.

سایوبى بِ زلیل عغتی ٍ ونوبری بیوبرعتبى
ٍلیػقز اللیس -اعتبى فبرط حیي سایوبى فَت
وززًسٍ .لت آى رعیسُ وِ اس یه یه
آذًَسّبی جٌبیتىبر تمبؿ وؾیس ٍ بزای ؽزٍع
ببیس اس اهبم جوؼِ ّب ؽزٍع وزز.

چْبرؽٌبِ  12زی :

تجوغ ببسًؾغتگبى
تْزاًی زر جلَ
هجلظ زر اػتزاك

بِ حمَق ٍ زعتوشز
پبییي ٍ ػسم
پززاذت بوَلغ
حمَلؾبى
چْبرؽٌبِ  12زی  :بَی بس تْزاى اس وجبعت ؟
ذبزّبی مس ٍ ًمیل زرببرُ هٌؾب بَی بس زر تْزاى؛ فبمالة یب پبالیؾگبُ
یه هحمك حَسُ سلشلِ ٍ آتؾفؾبى بب اؽبرُ بِ اًتؾبر بَی ًبذَؽبیٌس زر تْزاى،
گفت« :ایي بَ ًبؽی اس گَگزز ٍ فؼبلیتّبی آتؾفؾبًی ًیغت ».زوتز هْسی سارع،
ػنَ ّیبت ػلوی پضٍّؾگبُ بیيالوللی هٌْسعی سلشلِ ٍ سلشلِؽٌبعی اؽبرُ وزز بِ
اًتؾبر بَی ًبهطبَع ،گفت :اًتؾبر ایي بَ وِ بَی ًبهطبَػی اعت بیؾتز بِ ًظز
هیرعس وِ ًبؽی اس سببلِ ببؽس.
زر پی اًتؾبر یه فیلن پرؼ ؽسُ هٌغَة بِ جىی چبى ببسیگز چیٌی زر ؽبىِ تلَیشیًَی
ویؼ وِ لغوتْبی اس آى عبًغَر ًؾسُ بَز  .ولیِ زعت اًسر وبراى ٍ هسیز ؽبىِ تلَیشیًَی
ویؼ اس وبر بزوٌبر ؽسُ اًس  .زر حیزتن آى هَلؼی وِ ً 10فز اس زاًؾجَیبى بی گٌبُ زر
ٍاصگًَی اتَبَط ٍ زاًؼ آهَساى زر آتؼ عَذتِ ٍ وؾتِ ؽسُ  ًِ ،وغی بزوٌبر ؽس ٍ ًِ

حتی وغی تَبید ؽسً .ظبم فبعس ٍ وثیف جوَْری اعالهی یؼٌی ّویي !!!؟

چْبرؽٌبِ  12زی :

تجوغ وؾبٍرساى اففْبى پل ذَاجَ زر
اػتزاك بِ بی آبی ٍ ذؾىی سایٌسُ رٍز

