
ورزش خراسان در یک سال گذشته رقم خورد

10هزار رخداد کتاب خوانی در خراسان رضوی
قدس  در همایش گرامیداشت روز کتاب، 
کتاب خوانی و کتابدار از فعالیت های رسانه ای 
روزنامه قــدس و پایگاه خبری قدس آنالین 
به عنوان رســانه های فعــال در حوزه کتاب 

قدردانی شد. 
مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراســان 
رضــوی در این آیین که در هتل پردیســان 
مشهد برگزار شد، با گرامیداشت هفته بسیج، 
اظهار کرد: امروز از زحمات یکساله کتابداران 
اســتان تشــکر ویژه دارم که نخستین اتفاق 
مثبــت را در بهمن ماه ســال ۹۷ رقم زدند و 
موفق شدیم بعد از ۲۳ سال، سرانجام کتابخانه 
مرکزی امام خمینی )ره( را در مشــهد افتتاح 
کنیم. در حال حاضر این کتابخانه ۲۳ هزار نفر 

عضو دارد و در حال ارائه خدمات است.
حجت االسالم ســبزیان افزود: هشت پروژه 
نیمه تمام در استان افتتاح شد که اکنون در 
حال خدمات رسانی به مردم است. برای مثال 
کتابخانه سیاری که توســط خیران افتتاح 
شد و در حال خدمات رسانی به حاشیه شهر 

مشهد است.
مدیــرکل نهاد کتابخانه های عمومی اســتان 
تصریح کرد: در یک ســال گذشــته، بیش از 
۱۰ هــزار رخداد فرهنگی با مشــارکت نهاد 

کتابخانه های عمومی و اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
استان انجام شــد و طی هفته 
کتاب در ســال جاری نیز هزار 
و ۵۰۰ نشســت فرهنگــی در 

کتابخانه های استان برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه در مراسم 
و  کتابــداران  امروز)دیــروز( 
کتابخوانان روستاهای دورافتاده 
استان حضور دارند، بیان کرد: 
در همایش ملــی هفته کتاب 
کشــور که در یزد برگزار شد، 

استان خراسان رضوی رتبه برتر کتاب خوانی 
کشور را کسب کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراسان 

رضــوی نیز در ادامه این مراســم اظهار کرد: 
در حال حاضر زبــان جهانی مردم دنیا کتاب 
است . ادبیات، شعر، تئاتر و دیگر امورات ادبی و 

فرهنگی همه در بستر کتاب قرار دارند.

 مشهد قطب نشر دینی و معنویت
جعفــر مروارید افزود: کتــاب عرصه تضارب 
آراست. حضرت علی می فرمایند: »آرای خود را 
با یکدیگر درمیان گذارید 
تا تجارب درســت ایجاد 
اینترنت،  امروزه  شــود«. 
رقیب بزرگی برای کتاب 
به شــمار می رود؛ با این 
وجــود هنوز هــم کتاب 
فرهنگی  میــراث  یــک 
نهضت  گســترش  برای 
روشن اندیشــی است که 
مورد تأکیــد رهبری قرار 

دارد.
کرد:  تصریــح  مرواریــد 
امام رضا)ع( برای استان  یک منبع الهام بخش 
برای ایجاد فرهنگی پویا به شمار می رود. سیره 

ایشان، تأمل و تعهد را به نسل جوان آموزش 
می دهد و مشــهد امروز قطب نشــر دینی و 
معنویت در منطقه است. نخبگان فرهنگی و 
هنری استان ما، الیه های عمیق این فرهنگ 

قدسی را در عمل نشان می دهند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراسان 
رضوی در انتها بیان کرد: امیدوارم سبد کاالی 
فرهنگی در کنار ســبد کاالی اقتصادی جزو 
زندگی مشهدی ها قرار گیرد. هرگاه کتاب در 
سبد فرهنگی ما قرار گرفت، می توانیم بگوییم 
آنچه از فرهنگ و معنویت مد نظر ائمه اطهار)ع( 

بود را محقق کرده ایم.

  مشهد پایتخت کتاب کشور
شهردار مشهد نیز در این مراسم اظهار کرد: 
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان در 
حوزه کتاب به خوبی توانســته ظرفیت های 
موجود در شهر را شناســایی و رصد کند و 
از طریق شناســایی این ظرفیت ها و تقویت 
نقاط قوت، شهر مشهد را تبدیل به پایتخت 

کتاب کشور کرد.
محمدرضا کالیی افزود: در مشــهد به عنوان 

یک کالنشــهر با اقتصاد قوی و پشتوانه های 
مناســب باید جهش های بزرگی را در حوزه 
فرهنگ و کتاب شاهد بود. بنده پس از گذشت 
بیش از ۲۰ ســال، با افتتاح کتابخانه مرکزی 
امام)ره(، منتظر اتفاقات بزرگی در مشهد بودم، 
اما آنچه انتظار داشتم رخ نداد، بخشی از این 

امر به کم کاری ما مسئوالن برمی گردد.
وی با بیان پیشنهادی درباره برداشتن دو گام 
کوتاه مدت و میان مدت در حوزه کتاب استان، 
ابراز کرد: در گام کوتاه مدت برنامه های مدنظر 
برای نوروز امســال را با همکاری مشــترک 
شهرداری و نهاد کتابخانه های عمومی، کتاب 
و کتاب خوانی، برای مشــهدی ها و زائران قرار 

خواهیم داد.
کالیی با اشــاره به عدالت اجتماعی و امکان 
استفاده همه از کتاب، بیان کرد: امروزه شاهد 
هستیم که امکان دسترسی کتاب برای همه 
فراهم نیست و کتاب در سبد کاالی خانواده ها 

جزء کاالهای لوکس محسوب می شود.
وی در انتهــا بیان کرد: بنــده تقاضا دارم به 
عنوان برنامه میان مــدت ۱۰ ماهه در حوزه 
کتاب، مراکزی بــرای ارائه کتــاب به مردم 
حاشیه شهر و مناطق کم برخوردار ایجاد شود.

  عقب ماندگی نوجوانان از مفاخر
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه امام رضا)ع( 
نیز در ایــن همایش گفت: از نظر ســرانه 
مصرف بنزین ۶ برابر، دارو ســه برابر و آب 
دو برابر میانگیــن جهانی مصرف می کنیم، 
امــا در حــوزه فرهنگی ســرانه مطالعه در 
کشــور ۷۵ دقیقه اســت که ۱۵ دقیقه آن 
کتاب خوانی و مابقــی قرائت قرآن و ادعیه 
و روزنامه اســت؛ بنابراین دغدغه مسئوالن 
فرهنگی باید در حوزه ســرانه مطالعه باشد، 
اگر سرانه مطالعه افزایش یابد سایر سرانه ها 

نیز اصالح می شود.
نوجوانان  افزود:  سرهنگ محمد حسین زاده 
ما گرفتار انیمیشــن، بازی های دیجیتال و 

سریال ها شده اند و از مفاخر عقب مانده اند.

گفت و گو

فرهنگ و هنر

انتصاب

  شاعر نیشابوری برگزیده جشنواره 
ملی شعر »در امتداد فجر« شد

خبرنگار  نیشــابور- 
قدس: معصومه ســادات 
جوان  شــاعر  شــاکری، 
برگزیــده  نیشــابوری 
جشــنواره ملی شعر »در 
امتداد فجر« در چهلمین 
سازمان  تأسیس  سالگرد 

بسیج مستضعفین و در گام دوم انقالب به میزبانی استان یزد شد.
مسئول امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور اظهار 
کرد: سازمان بسیج هنرمندان کشور در چهلمین سالگرد تأسیس 
سازمان بسیج مستضعفین و در گام دوم انقالب اسالمی اقدام به 
برگزاری جشــنواره ملی شعر »در امتداد فجر« به میزبانی استان 

یزد کرد.
رمضانعلــی بیات افزود: این جشــنواره در موضوعات »بســیج 
شــجره طیبه انقالب«، »خودباوری خودکفایی و امید به آینده«، 
»خودسازی، جامعه سازی و تمدن نوین اسالمی«، »عزت و اقتدار 
ملی«، »جوانان و محور پیشرفت«، »فرجام برجام«، »والیت، عاشورا، 
طلیعه ظهور عدالت علوی و مبارزه با افســاد«، »هجو استکبار«، 
»راهیان نور، راویان عشــق«، »اخالق، معنویت«، »راهبرد مقاومت 
وحدت امت اسالمی« و »نگاه انقالبی، عمل جهادی، سبک زندگی 

ایرانی اسالمی« برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: تعداد آثار ارسالی به جشنواره ملی شعر »در 
امتداد فجر« ۵ هزار و ۱۰۰ اثر از هنرمندان سراسر کشور بود که 
4 هزار و ۵۰۰ اثر آن در بخش عمومی و ۶۰۰ اثر در بخش ویژه 
بودنــد که پس از ارزیابی داوران جشــنواره، در نهایت ۳۲ اثر به  

عنوان آثار برگزیده جشنواره انتخاب شدند.
بیات یادآور شد: معصومه سادات شاکری، شاعر جوان نیشابوری 
برگزیده جشنواره ملی شعر »در امتداد فجر« در چهلمین سالگرد 
تأسیس ســازمان بسیج مســتضعفین و در گام دوم انقالب به 
میزبانی استان یزد شد.مسئول امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نیشابور تصریح کرد: آیین اختتامیه این جشنواره با حضور 
مســئوالن و شاعران کشوری و استانی در سالن شهید عباسپور 
برق منطقه ای یزد برگزار شد. در این مراسم از معصومه سادات 

شاکری، شاعر جوان نیشابوری تجلیل شد.

  مراسم معارفه فرماندار 
شهرستان نیشابور برگزار شد

نیشــابور - خبرنگار 
تکریم  مراســم  قدس: 
و معارفــه فرمانــدار ویژه 
روز  نیشــابور  شهرستان 

گذشته برگزار شد.
در جلسه شــورای اداری 
نیشابور که با حضور معاون 

سیاســی، امنیتی و اجتماعی، مدیر کل دفتر سیاسی، انتخابات 
و تقســیمات کشوری استانداری خراســان رضوی و مسئوالن 
برگزار شد، علیرضا قامتی به عنوان سرپرست معاونت استانداری 
و فرماندار ویژه شهرســتان نیشابور منصوب و از خدمات سعید 

شیبانی قدردانی شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در 
این مراسم  اظهار کرد: ما در جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمن 
برای براندازی نظام جمهوری اسالمی در بیرون مرزها متحد شده 
است و عده ای هم در داخل کشور با پیروی از دشمن، به عنوان 

مزدور آن ها عمل می کنند. 
حســن جعفری گفت: از ابتدای امسال تاکنون دشمن از طریق 
4۰شــبکه معاند و برانداز، بیش از ۱۵۰فراخوان برای برگزاری 
تجمع و آشــوب به جامعه تزریق کرده است؛ اما مردم با وجود 
داشتن مشکالت اقتصادی، امنیت و آرامش را اولویت نخست خود 

قرار داده اند.
وی خاطرنشان کرد: حتی دشــمن از تهدید، ارعاب، التماس و 
خواهش هم برای تحریک جامعه به شورش علیه نظام استفاده 
کرده اســت؛ اما مردم فریب نخوردند و همچنان وفادار به نظام 
و انقالب هستند. گفتنی است؛ علیرضا قامتی، مدیرکلی پدافند 
غیرعامل اســتانداری خراســان رضوی و فرمانداری شهرستان 

قوچان را در کارنامه کاری خود دارد.

  قهرمانی مقتدرانه خراسان رضوی 
در مسابقات شنای کشور

هیئت  دبیــر  قــدس: 
شــنا، شــیرجه و واترپلو 
گفت:  رضوی  خراســان 
توانست  رضوی  خراسان 
در مســابقات شنای جام 
والیت کشور در هر دو رده 
سنی زیر ۱۵ سال و باالی 

۱۵ سال، با اختالف رتبه قهرمانی را از آن خود کند. 
حسین گرایلی در این خصوص اظهار کرد: پنجمین دوره مسابقات 
شنای مسافت کوتاه جام والیت کشور به میزبانی خراسان رضوی 
 برگزار شــد. وی افزود: این دوره از رقابت ها در رده های ســنی
 ۱۲-۱۱ ســال، ۱4-۱۳ ســال، ۱۶-۱۵ سال و ۱8-۱۷ سال در 

مجموعه آبی کارگران مشهد برگزار شد.
دبیر هیئت شنا، شــیرجه و واترپلو خراسان رضوی عنوان کرد: 
در این مسابقات، بیش از ۳۵۰ شناگر در قالب 4۰ تیم از سراسر 
کشــور حضور پیدا کردند. گرایلی ادامه داد: در رده ســنی زیر 
۱۵ســال تیم اســتخر نور منطقه ۶ تهران پس از تیم خراسان 
رضوی دوم شــد و تیم هیئت شنای فارس رتبه سوم را بدست 
آورد، همچنین در رده ســنی باالی ۱۵ سال، تیم هیئت شنای 
مرکزی و آکادمی شنای ۹ دی آزادی پس از تیم خراسان رضوی 

به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

  مسابقات قهرمانی ورزش دوگانه 
خراسان رضوی برگزار شد

هیئت  رئیــس  قدس: 
خراسان  گانه  سه  ورزش 
رضوی گفت: مســابقات 
دوگانه  ورزش  قهرمانــی 
خراسان رضوی و انتخابی 
تیم اســتان در دو بخش 
آقایان و بانوان در مشهد 
برگزار شــد. سیدعلی حســین زاده در این خصوص اظهار کرد: 
مسابقات قهرمانی ورزش دوگانه خراسان رضوی و انتخابی تیم 
اســتان در دو بخش آقایان و بانوان در دانشگاه فردوسی مشهد 
برگزار شــد. وی افزود: در این دوره از مسابقات۲۲۰ ورزشکار در 
پنج رده ســنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگساالن با 
یکدیگر به رقابت پرداختند. رئیس هیئت ورزش سه گانه خراسان 
رضوی عنوان کرد: این مسابقات که با رقابت ورزشکاران در رشته 
دوومیدانی آغاز شد، در ادامه با مسابقه دوچرخه سواری و در نهایت 

با رقابت دوومیدانی خاتمه پیدا کرد.
حسین زاده در خصوص نتایج این رقابت ها بیان کرد: در رده سنی 
بزرگساالن؛ آرمین کاتبی، سجاد ظفریان و حسین فرج یاب، در 
رده سنی امید؛ سجاد سنجری، علی عباسپور و مجتبی حسن زاده، 
در رده ســنی جوانان؛ سعید حســین پور، مجتبی علیدوست و 
مهدی رنجبر، در رده سنی نوجوانان، محمدصادق معصومی نژاد، 
امیرحســین صفاری و علیرضا زابلیو و در رده ســنی نونهاالن؛ 
محمدجواد ســقایی، محمدرضا قدیری و ماهان محمدی نژاد به 

ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

 فرش آرا با ترکیب جوان به میدان می رود
قــدس: ســرمربی تیم 
فوتسال فرش آرای مشهد 
گفت: از آغاز فصل تاکنون 
نخستین بار است که چهار 
بازیکن خود را به صورت 
همزمان در اختیار نداریم، 
هســتم  مطمئن  ولــی 
بازیکنان جوان ما جایگزین خوبــی برای غایبان تیم در بازی با 

تیم حفاری هستند. 
مجید مرتضایی پیش از بازی با تیم فوتسال حفاری اهواز، اظهار 
کــرد: در بازی امروز، بهزاد عظیمــی و بهمن جعفری به دلیل 
مصدومیت و مجید خزایی و محمد پیکان به دلیل سه اخطاره 

بودن، تیم فرش آرا را همراهی نمی کنند.
وی اظهــار کرد: تیم فرش آرا متکی به یک بازیکن نیســت و با 
حمایت هواداران امیدوار به کســب پیروزی در این بازی خانگی 
مقابل تیم حفاری هســتیم. وی گفت: تیم حفاری تیم خوب و 
ریشه داری است و چندین سال است که در رتبه های باالی جدول 
قرار دارد. این تیم از جمله رقبای ما برای راهیابی به مرحله پلی آف 
لیگ برتر است. دیدار تیم های فوتسال فرش آرای مشهد و حفاری 
اهواز ســاعت ۱۷ امروز در سالن ورزشی شهید بهشتی مشهد 
برگزار می شود. دیدار رفت این دو تیم با نتیجه مساوی ۲ بر ۲ در 
اهواز پایان یافت. تیم فوتسال فرش آرای مشهد هم اکنون از ۱۷ 
بازی با کسب ۳۰ امتیاز در رتبه چهارم و تیم حفاری اهواز با ۲۵ 
امتیاز در رتبه هشتم جدول ۱4 تیمی لیگ برتر فوتسال قرار دارد.

فارس: عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: بسیج 
تبلــور ســازمان یافته از حضور مردم اســت کــه در همه 
عرصه هــا و صحنه های انقالب اســالمی جامعه به حضور 

آن ها نیازمند است. 
محمدباقــر قالیباف، دیــروز در اجتماع بزرگ بســیجیان 
شهرســتان طرقبه افزود: انقالب اسالمی برخاسته از مردم و 

به میدان آمدن مردم است، مهم ترین رمز پیروزی انقالب 
اسالمی، امامت، والیت و رهبری و حضور مردم در صحنه 

جامعه در کنار والیت است. 
وی بیــان کرد: پس از والیــت و رهبری، مردم مهم ترین 
نقش را در نظام مقدس جمهوری اســالمی دارند و تداوم 

انقالب ما در گرو تبعیت از رهبری است.

بسیج تبلور سازمان یافته از حضور مردم است

در همایش ملی هفته 
کتاب کشور که در 

یزد برگزار شد، استان 
خراسان رضوی رتبه برتر 

کتاب خوانی کشور را 
کسب کرد
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 رئیس سازمان حج و زیارت خراسان رضوی 
 به قدس خبر داد

  از سرگیری سفر به عتبات عالیات
رضاطلبــی: 
سازمان  رئیس 
حــج و زیارت خراســان 
رضــوی گفت: اعــزام به 
عتبات عالیات از اســتان 
دوباره از سر گرفته شده و 
در هفتــه چهار پــرواز از 

خراســان رضوی انجام می شود.  جواد شاد در گفت و گو با قدس 
آنالین اظهار کرد: اعــزام کاروان های زیارتی به صورت هوایی و 
زمینی به عتبات عالیات از استان خراسان رضوی آغاز شده است.
وی تصریح کرد: توصیه ما به زائران این اســت که ســفر خود 
را از طریــق کاروان های دارای مجوز انجام دهند، زیرا در مورد 
کاروان های بدون مجوز این ســازمان هیچ مســئولیتی ندارد. 
در حــال حاضر میانگین هزینه ســفر هوایــی عتبات عالیات 
کاروان های دارای مجوز از ســازمان حــج و زیارت در حدود ۳ 
میلیون و 8۰۰ هزار تا 4 میلیون تومان است که این سفر برای 

بازه زمانی هفت روز است.
رئیس ســازمان حج و زیارت خراســان رضوی با بیان اینکه ۶ 
میلیون نفر در نوبت حج عمره در کشور هستند، افزود: در مورد 
اعزام به حج عمره نیز تاکنون موضوعی از سوی سازمان حج و 
زیارت اعالم نشده است و به محض اینکه در این باره تصمیمی 

گرفته شود به اطالع مردم و رسانه ها خواهد رسید.
شاد با بیان اینکه سهمیه حج تمتع استان برای سال آینده نیز 
هنوز مشخص نشده است، ادامه داد: نام نویسی برای حج تمتع 
سال آینده از ابتدای بهمن ماه آغاز خواهد شد و در حدود یک 
میلیــون و ۳۰۰ هزار نفر در صف انتظار حج تمتع در کشــور 
هستند، اما آمار استان خراسان رضوی در این باره به طور دقیق 

مشخص نیست.

  در خواف برگزار شد
مراسم »یادواره شهید آبروی 

محله، افتخار روستا« 

قدس: همزمان با گرامیداشت هفته بسیج »یادواره شهید 
آبروی محله، افتخار روستا« با محوریت شهید »اسماعیل 

زنگنه« در روستای اسدآباد شهرستان خواف برگزار شد.
حسینعلی زاده، فرمانده نیروی انتظامی خواف در این مراسم 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به خصوص شهدای 
بسیجی گفت: برگزاری یادواره شهدا یادآور این است که 
مردم همیشه در صحنه ایران همواره و مثل همیشه در راه 
شهدا ایستاده اند و راه آن ها را ادامه می دهند. شهید زنگنه 
در دوم تیر۱۳44 در روستای اسدآباد بخش زوزن خواف 
چشم به جهان گشود و با شروع جنگ تحمیلی به شلمچه 

اعزام و در ۱۳۶۶ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

  به صورت آزمایشی اجرا می شود
 طرح بررسی شیوع ناباروری

در مشهد و تایباد

ایرنا: طرح سراسری بررسی شــیوع ناباروری به صورت 
آزمایشی در شهرستان های مشهد و تایباد اجرا می شود.

مدیر ســالمت جمعیت و بهداشــت خانواده و مدارس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در این مطالعه که از ۲۵ 
آبان ماه امسال آغاز شده است، زنان ۱۵ تا 4۹ ساله از نظر 
ناباروری بررسی می شوند. دکتر احمدیان افزود: مخاطب 
این طرح زنان ازدواج کرده واقع در سنین باروری و دارای 

سابقه دست کم یک سال زندگی مشترک هستند. 
وی گفت: روش اجرای این طرح که تا پایان آذر ماه به طول 
می انجامد از طریق پرسشگری در منزل توسط کارشناسان 

مامایی با نشان دادن کارت شناسایی معتبر است.

   همزمان با سالروز تأسیس بسیج صورت گرفت
برپایی بیش از 200 ایستگاه صلواتی 

بسیجیان در مشهد

قدس: همزمان با پنجم آذر و سالروز تأسیس بسیج 
مستضعفین به فرمان امام خمینی)ره(، ۲۲۰ ایستگاه 
صلواتی با عنوان »نمایش اقتدار و مودت بســیج« در 

شهر مشهد برپا شد.
به گزارش قدس، سرگرد محمد حسین زاده، مسئول 
معاونت فرهنگی سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی 
گفت: این ایستگاه ها توســط گردان ها و حوزه های 
مقاومت بســیج در نقاط مختلف شــهر مشهد برپا 
شــده و با پذیرایی از شــهروندان ســالروز تأسیس 
بســیج را گرامی داشــته و با آن ها ارتباط صمیمانه 

برقرار می کنند.
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ب ا ل ه   س ل ی م ا ن خ ا ط ر
 2 ا م ی ن ه   ک ا ه و   ن ج ی ب
 3 ن ا م د ا ر   س ا ر و ج   ر ا
 4 د ی   ا ل ت ه ا ب   ا ر ک ا ن
 5 ر ش ک   ی و م   ت و ر   ا ن ی
 6 و   ا ا   ش ن ل   ز و ا ر   و
 7 ل ا ر و س   ش ا ک ی   ن   د ن
 8   ت ا ق د ی س   ا ن ا د ی ر  
 9 ا ل   ا   ک ت ا ب   ت و ل ی پ
 10 ر   ر ت ی ل   گ ی ج   ه ا   ر
 11 د ر س   ه ا ک   ل ا ف   ن ه ن
 12 ن ا ن د و   و ک ا ل ت ی   ا د
 13 ا ی   ی ی ل ا ن   ب ا ر ه ن گ
 14 ن ک و ل   د ل د ل   ح م ی ر ا
 15 س ا ز م ا ن ا و پ ک   ر ک ی ن
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نقــش  در  هنرپیشــه  ایــن  بــازی   .۱
مختارثقفی در خاطره ها ماندگارشد- طال 
۲. خــوردن- خانه تابســتانی- خوابگاه 
توپ گردانــی  خانــم-  شــهرتوت-   .۳
 بیــن دو یــا چنــد بازیکــن فوتبــال 
4. واحــدی در طول- مــادر- پروتئین 
گیاهی ۵. اســباب- به حرکت واداشــتن 
بــدن ۶. ســاری  کســی- ظرفــی در 
و جــاری- بچه محــل آبادانــی- مــوی 
فرفــری- یک ویک ۷. ســخنان بیهوده- 
روغن کنجد- پیشــوای مذهبی هندوها 
نخســت وزیری  منصــب  دالل-   .8 
 ۹. سرخ شده- آســیابی در خانه- مردم 
۱۰. ســتون بدن- کاشف میکروب سل- 
بســنده- فروافتاده ۱۱. بهشــت شداد- 
 فالگیری- مخوفش را شــولوخوف نوشته 
۱۲. هوس باردار- تندی- مخزن فشنگ 
 اســلحه ۱۳. تکتاز- نقیض باز- ریشــه 
۱4. کله پز- بی شرم- خواهر و برادراصلی 
۱۵. برج داســتانی فرانســه- ورقه آهنی 

پوشیده شده از روی

۱. عــددی طبیعی در ریاضیــات که از 
حاصل ضرب آن در تمــام اعداد صحیح 
مثبت کوچک تر از آن بدســت می آید- 
عمــارت کاله فرنگی ۲. اســاس- منفک 
و جــدا- کم عــرض ۳. پهلوان- ســمی 
خطرناک و بسیارکشــنده- چیره دســت 
آب  آزمایشــگاه-  ظــروف  از   .4
چشــم- بی آبــرو ۵. راهی شــده- آبگیر 
خانمانــه  تعجــب  صــوت  تــاالب-   و 
۶. پیرایــه و زیور- گــرداب و منجالب- 
نیکی هــا ۷. بلنــدی مرتبه- انباشــته و 
متراکــم روی هم- چهارچــوب عکس 8. 
عالمت مفعولی- کــوی و برزن- مخترع 
تراکتــور- کتــف و شــانه  آمریکایــی 
 ۹. بوســتان- فیلتــر- ابــزارکار باغبان 
۱۰. ســخن چینی- اولیه – نام پســرانه 
وطنــی ۱۱. خشــک مزاج - جریان هوا- 
میل به خوردن و آشــامیدن ۱۲. اشــعه 
مجهول- ســم- باالترین رنگ ۱۳. آبله- 
 جریــان برقAC – خط کش هندســی 
۱4. رئیس جمهور اسبق آمریکا که تئوری 

جنــگ ســتارگان را ارائه کرد- خواجه و ســرور- 
خودروی گران قیمت آلمانی ۱۵. نخستین گوسفند 
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