
ورزش خراسان فرهنگ و هنر
 سومی سرکل کبدی ایران 

با حضور 6 خراسانی در مسابقات جهانی
ملــی  تیــم  قــدس: 
ایران  کبــدی  ســرکل 
در رقابت هــای جهانــی 
پاکســتان بــا حضور 6 
خراسانی به عنوان سومی 

رسید.
ایران  کبدی  سرکل  تیم 
در دیدار رده بندی مسابقات جهانی پاکستان مقابل استرالیا با 
نتیجه ۵۴ بر ۳۳ پیروز شد و به عنوان سومی مسابقات رسید. 
این تیم پیش از این در نیمه نهایی مقابل پاکســتان شکست 

خورده و از صعود به فینال بازمانده بود.
تیم ملی ایران در نخستین دیدار این مسابقات مقابل سیرالئون 
با حســاب 6۰ بر ۲۰، در دومین دیدار مقابل انگلیس با نتیجه 
۵۷ بــر ۲۷ و در ســومین دیدار برابر آلمان با حســاب ۵۵ بر 
۲۳ پیروز شــده بود. رقابت های جهانی سرکل کبدی جهان با 
حضور تیم های ایران، پاکســتان، آلمان، کانادا، انگلیس، هند، 
کنیا، اســترالیا، جمهوری آذربایجان و سیرالئون تا ۲۷ بهمن 
ماه در مجموعه ورزشــی »الهور« و دو شــهر »فیصل آباد« و 

»گجرات« برگزار شد.
مرتضی شهیدی به عنوان سرمربی، محسن رزم آرا، علی 

صفری، احمد میرزاپور و ابراهیم امین پور به عنوان بازیکن و 
حسن احمدیان به عنوان سرپرست فنی از خراسان رضوی 

تیم ملی را همراهی کردند. 

 دعوت جودوکاران خراسانی 
به مسابقات انتخابی تیم ملی

اســامی  قــدس: 
جــودوکاران خراســانی 
برای حضور در مسابقات 
انتخابی رده های ســنی 
اعالم  بزرگساالن  و  امید 

شد. 
اردوی آماده ســازی تیم 
ملی جودو در رده های ســنی امید و بزرگساالن از سوم اسفند 
ماه در ســالن جودو شــماره یک آزادی آغاز می شود و تا ۲۰ 

اسفند ماه ادامه دارد. 
کیوان مهدی زاده، قاسم گلزار، آرمین بندار، علی قلی پور، وحید 
جدی، امیــن کامیابی، امید تزتک، حامــد باقری نیا، مرتضی 
مختارزاده، علی پرهیزگار، جالل محجوب، فرزین شــاهباز و 
رضا مخیری از استان خراسان رضوی در این اردو حضور دارند. 

 پیروزی برای دختران فوتبالیست 
استان در کشور

مقدماتی  مرحله  قدس: 
مســابقات فوتبــال زیر 
۱۷ سال دختران شمال 
تیم های  با حضور  کشور 
قائمشــهر،  ســپیدار 
ســتارگان تیــکا تهران، 
جی تی تایر تهران و کیان 
نیشابور به میزبانی شهرســتان سیمرغ در استان مازندران در 

حال برگزاری است.
تیم کیان نیشابور که به عنوان نماینده خراسان رضوی در این 
رقابت ها حاضر شــده است، در ســه دیدار به میدان رفت که 
توانست سه پیروزی کسب کند. در روز نخست، کیان نیشابور 
با حساب ۱۴بر صفر جی تی تایر تهران را مغلوب کرد. در دیدار 
دوم، دختران اســتان ۳بر۲ ســپیدار مازنــدران را از پیش رو 
برداشــتند و ســومین دیدار نیز ۴ بر صفر برابر تیکا تهران با 

پیروزی خراسانی ها به پایان رسید.

 هنرمند سبزواری مقام دوم جشنواره 
تئاتر فجر را کسب کرد

ایرنا: رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اســالمی سبزوار 
گفت: ایمان ارضی هنرمند 
گرافیست ســبزواری در 
بخــش اقــالم تبلیغاتی 
نمایش »شــاه کشی« در 
جشنواره بین المللی تئاتر 

فجر موفق به کسب رتبه دوم شد. 
رضا شــجاع با بیان این مطلب افزود: عوامل حوزه تبلیغات تئاتر 
در سراسر کشور ساالنه پوسترها و آثار تبلیغاتی خود را به بخش 
مســابقه اقالم تبلیغاتی جشــنواره بین المللی تئاتر فجر ارسال 
می کنند و ایمان ارضی نیز آثار خود را به این بخش ارسال کرده 

بود.
وی ادامه داد: آثار ۱۲ هنرمند در بخش مسابقه و نمایشگاه اقالم 
تبلیغاتی تئاتر انتخاب شده بود که در این بین ایمان ارضی موفق 

به کسب رتبه دوم جشنواره شد.
وی گفت: تئاتر »شاه کشی« به کارگردانی محمد اکبری از ابتدای 
آبان ماه به مدت ۳۰ روز در سالن »امیرشاهی« مجتمع فرهنگی 
– هنری سبزوار روی صحنه رفت که کار تبلیغاتی این تئاتر نیز 
توسط ایمان ارضی در این سالن به نمایش درآمد و همین بسته 

تبلیغاتی به بخش مسابقه جشنواره تئاتر فجر راه یافته است. 

 تقدیر از بانوان فعال عضو کتابخانه های 
عمومی مشهد

قدس: همزمان با ایام ســالروز میالد حضرت فاطمه زهرا)س(، 
روز زن و بزرگداشت مقام مادر، جشن مادران و بانوان کتابخوان 
با حضور جمعی از مسئوالن، مادران و همسران شهدا و جانبازان 
و ۳۰۰ نفر از بانوان عضو کتابخانه های عمومی مشهد مقدس در 

کتابخانه مرکزی امام خمینی)ره(مشهد برگزار شد.
در این مراســم طاهره طهماسبی، مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر در جامعه اسالمی 
ما اتفاقات بسیار خوبی درباره زنان و بانوان انجام شده است و در 
حوزه فرهنگ نیز شاهد برنامه های خوبی هستیم که برنامه های 
برگزار شده در کتابخانه های عمومی با عنوان نشست کتاب خوان 
بانوان مدیر، نشســت کتاب خوان زنان و جشن مادران و بانوان 

کتابخوان نمونه هایی از همین برنامه هاست.
حضور نویسندگان و راوی کتاب های »راهی برای رفتن« و »در 

حسرت یک آغوش« از دیگر بخش های این مراسم بود.
در این بخش بتول خورشاهی و مریم عرفانیان راوی و مؤلف کتاب 
»راهی بــرای رفتن« به بیان خاطرات خود از ایام جنگ و نحوه 

نگارش کتاب پرداختند.
در ادامه این مراســم از پوستر شهدای مقاومت نیز رونمایی و از 
زنان و بانوان فعال عضو کتابخانه های عمومی مشهد قدردانی شد.
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۱. از غــزوات- آرزوي بــزرگ- مراکــز انرژي 
بدن انســان ۲. دفعه- پوشش داخلي حفره هاي 
 بینــي و دهــان و امثــال آن- کیســه چرمي 
۳. راه آهــن دولتــي ایران- گردآورنــده- قفل 
کمربند- باالبر خــودرو ۴. پدر- آماده و مهیا- 
عضو دفاعــي بعضي حیوانــات ۵. طناب- علم 
نجــوم - کله پــز و فروش کلــه 6. عزیز تازي- 
بدن  پــرکار   آزاد- کبوتــر صحرایــي- عضــو 
۷. بســیارگرامي - مادرگرامي پیامبراکرم»ص« 
نــت منفــي  از چیــزي-   - تکــه قطع شــده 
تنظیــم  هورمــون  ایتالیایــي-  خوراکــي   .8
قندخون 9. عنصر شــیمیایي- ســارق- برایش 
- مقــام و جایــگاه اداري ۱۰. خوب و خوش- 
دهن کجــي  حــرف  کمــري-  اســلحه   اآلن- 
 ۱۱. کوچک تر- فریادکشــیدن- ســالن بزرگ 
۱۲. امــا- از رهبران شــوروي ســابق- نگارش 
رایانه اي ۱۳. بوي رطوبت - ســاعتي از مصالح 
ســاختماني- نومید- مخفف ازآن ۱۴. پوشیده- 
یاخته- وجه مشــترك رادیو و دریا ۱۵. لباس 

کهنه- دایم- از احجام هندسي

کــه  رئیس جمهورآمریــکا  شــانزدهمین   .۱
 بــه تاریخ بــرده داري در ایــن کشــور پایان داد 
۲. ابــرو- هم چنــدي ریاضیاتــي- درپنــاه ۳. از 
لوازم چوبي منزل- تکرار یک حرف- مســافرخانه 
بین راهــي- آب بنــد ۴. درخت تســبیح - اســم 
آذري- واحد سنجش شدت زلزله ۵. چندین امت 
 - گیاهان مخفي التناســل - لقب اشرافي اروپایي 
 6. سستي- شــهري نفتي در خوزستان- مساوي 
۷. دارایي ســابق- آخرین تــوان- از جریان هاي 
دوگانه ســیم برق 8. این هم آتشنشــاني اســت 
در گویش قدما – ســاختار و عملکــرد 9. اهلي- 
صدمترمربع- از انواع حســاب بانکي ۱۰. بنیان- 

درخشــان – گوش کردن ۱۱. از یاران افراســیاب 
که به دست رســتم کشته شد - کاالي ارسال شده 
- زنبیل کوچک ۱۲. کســي که ســطح فلزات را 
با کشــیدن الیه اي جالدهد - شــب روستایي – 
فارســي زبان ۱۳. ویتامین جدولي - کاله جنگي 
- تنبــل و بیحال- ضــروري ۱۴. محنت – نوعی 
 نقش  ونگار مرکب  از خط هــای  منحنی  مارپیچ  با 
شــاخه های کوتاه  و برگ و گل که  در کتیبه ها کار 
مي شود- سرگرد ســابق ۱۵. امپراتور بیزانس که 
اعتقاد او به شمایل شــکنی سبب شــد تا دردوران 
حکومتش فرمان اعدام راهبانی که مخالف نظر او 

بودند را صادرکند

   عمودی  افقی

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ح م ی د س و ر ی ا ن   م س ل خ
 2 ف ل س   ا ی س   ف ر ا ه م   ر
 3 ا ک   گ ل ر ا ه   خ م   ا ج ا

 4 ظ   گ ر م ا   د ه   و س و ا س
 5   ت ر   و ن   ا و ج   گ ا م ا
 6 ج ر ی ا ن   ا ی ر ا د ا ت   ن
 7 و ا د ا   م ف ت   ی ا ل   ش ر

 8 ا خ ر   م ش ق   ب ز م   ع و ض
 9 د م   ت و ت   ک ا ه   ک م ر و
 10 ر   ک ا م ب ر ی ن   گ ل ا ب ی
 11 ض م ا ن   ه ج و   خ ی   ر ا  

 12 و ا ر ی س   م ا   ا ل ا ت   ک
 13 ی ش م   ل م   ن غ م ا ت   ل ا
 14 ا   ن ا ف ل ه   ی و ن   پ و چ
 15 ن ر د ه   ح ا ف ظ ش ی ر ا ز ی

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

 فاطمه و القاب آن 
در صدر نام های انتخابی والدین در خراسان شمالی

مدیرکل  قدس:  خبرنــگار  بجنورد- 
ثبت احوال خراسان شمالی گفت: اسامی 
فاطمه و القاب آن در صدر اسامی منتخب 
فرزندان دختر در بین خانواده های استان 
 خراســان شــمالی از ابتدای تأســیس 

ثبت احوال است. 
علی زاهدی نیا اظهار کرد: در حال حاضر 
تا پایان دی ماه سال جاری جمعیت زنان 
۴86 هزار و ۴6 نفر است که در خراسان 
شمالی از ابتدای تأسیس ثبت احوال در 
مجموع ۲۳6 هزار و 998 نفر نام مبارك 

حضرت فاطمه)س( و القاب آن را به خود 
اختصاص داده اند.

وی افــزود: از ایــن تعداد نــام فاطمه با 
فراوانی ۷۷هزار و 9۴۷ و زهرا با فراوانی 
6۰هزار و ۳۵9 در بین اســامی منتخب 
اســتان به ترتیب در جایــگاه اول و دوم 
قرار دارند که این امر نشان دهنده عالقه 
و ارادت مــردم عزیز اســتان به خاندان 
عصمــت و طهــارت و در واقــع بیانگر 
رفتارهــای فرهنگــی مردم بر اســاس 

آموزه های دینی است.

300 سری جهیزیه و 300 میلیارد ریال تسهیالت خرید برای ترویج ازدواج آسان

 هدیه آستان قدس رضوی به نوعروسان 
محمدحسین مروج کاشانی: تاالر قدس بارگاه 
ملکوتی امام هشتم)ع( دیروز میزبان تولیت آستان 
قدس رضوی و جمعی از مسئوالن این نهاد بود. 
آن ها جمع شــده بودند تا اهدای ۳۰۰ ســری 
جهیزیه به نوعروسان مشهدی را گرامی  بدارند؛ 
حرکتی که اگر از سوی دیگر نهادها مورد استقبال 
قرار بگیرد و الگوبرداری شود، می تواند گامی مؤثر 

در ترویج و توسعه ازدواج آسان باشد. 
هر سری از این جهیزیه ها شامل ۱۰ قلم کاالی 
ایرانــی از قبیل یخچال فریــزر، جاروبرقی، یک 
تخته فرش، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، پنکه 

و... می شود.

 اعطای تسهیالت خرید جهیزیه 
به 6 هزار نوعروس 

مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی دیروز در مراسم 
اهدای ۳۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان مشهدی 
از یک مساعدت دیگر آستان قدس رضوی برای 
نوعروســان هم خبر داد و گفت: از سال گذشته 
تاکنــون ۳۰۰ میلیارد ریال تســهیالت خرید 

جهیزیه به 6 هزار نوعروس پرداخت شده است. 
محمدحسین استادآقا ضمن تبریک ایام والدت 
حضــرت فاطمه زهرا)س( گفت: بــا الطاف امام 
رئوف)ع( در طول ســال گذشته و سال جاری، 
6 هزار مورد تســهیالت برای خرید جهیزیه در 
سراســر کشــور به ارزش ۳۰ میلیارد تومان به 

نوعروسان محروم اعطا شده است.
وی ابراز کرد: عالوه بر اعطای تسهیالت تاکنون 
یک هزار ســری جهیزیه نیز به نوعروسانی که 
از ســوی نهاد های ذی ربط معرفی شده و واجد 
شرایط دریافت جهیزیه باشند، تقدیم شده است.

مدیر عامــل بنیاد کرامــت رضــوی در پایان 
گفته هایــش به نکته ای مهم هم اشــاره کرد و 
افزود: هر سری جهیزیه با تأکید بر حفظ کرامت 
نوعروســان و منزلت خانواده آنــان، در منزل به 

نوعروسان تحویل داده می شود.

 نوعروس ها چگونه انتخاب شده اند؟ 
سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس 
رضوی دیگر سخنران مراسم اهدای ۳۰۰ سری 

جهیزیه به نوعروسان مشهدی بود. 
حامد صادقی پشت تریبون تاالر قدس حرم مطهر 
رضوی به چگونگی انتخاب نوعروس ها اشاره کرد 
و گفت: این نوعروســان با همکاری کانون های 

خادمیاری رضوی در مشــهد به آســتان قدس 
رضوی معرفی و پس از بررسی شاخصه های الزم 

محرومیت و تحقیقات محلی انتخاب شدند.
وی هــدف از این برنامه را حمایــت از موضوع 
ازدواج آسان دانست و افزود: آستان قدس رضوی 
در چارچوب امکاناتش به ترویج فرهنگ حسنه 

ازدواج آسان خواهد پرداخت. 
سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس 
رضوی به فرایند توزیع این جهیزیه ها هم اشاره 
کرد و گفت: در گام نخست این طرح امروز)دیروز( 
۵۰ســری جهیزیه تحویل داده خواهد شد و تا 
پایان این هفته فرایند تحویل این ۳۰۰ ســری 

جهیزیه به اتمام می رسد.
وی افزود: در راســتای حمایت از تولید داخلی 
اقالم این جهیزیه ها همگی از کاالهای ایرانی تهیه 
شده تا ضمن تأمین وسایل مورد نیاز برای آغاز 
یک زندگی، از تولید ملی و تولیدکننده ایرانی نیز 

حمایت به عمل آید.  

آستان: تولیت آستان قدس رضوی رعایت معنویت و التزام به آموزه های 
اسالمی در خانواده را موجب استحکام زندگی مشترك و تربیت صحیح 
نسل آینده دانست و گفت: آستان قدس به میزان امکانات و ظرفیت های 

خود در راستای ترویج و توسعه ازدواج آسان تالش خواهد کرد.
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی صبح دیروز در مراسم اهدای 
۳۰۰ ســری جهیزیه به نوعروسان مشــهدی که در تاالر قدس حرم 
مطهر رضوی برگزار شد، با بیان اینکه زندگی ای موفق خواهد بود که 
بر معنویت و آموزه های الهی اســتوار باشد، اظهار کرد: رعایت بایدها و 
نبایدهای الهی، معنویت و عبودیت پروردگار به زندگی انســان رنگ 

خدایی می  زند و معنا می بخشد.
وی بــا تأکید بر اینکه عبودیــت و معنویت نقش تعیین کننده ای در 
سعادت یک زندگی مشترك دارد، تصریح کرد: اگر خداوند و آموزه های 
الهی محور زندگی مشترك انســان قرار گیرد و زندگی بر اساس باید 
و نبایدهای اســالمی پایه ریزی شود، آن گاه است که زندگی مشترك 

پاکیزه و توأم با آرامش خواهد بود.
تولیت آســتان قدس رضوی با تأکید بر جایگاه و اهمیت محبت بین 
همسران در تحقق سبک زندگی اسالمی، ابراز کرد: زندگی متدینانه و 
عینیت بخشیدن به ارزش های اصیل اسالمی، محبت و شور و نشاط به 

زندگی مشترك می بخشد.
وی تربیت صحیح نســل آینده را از وظایف خطیر والدین دانست و با 
تأکید بر اهمیت رعایت فرایض الهی در خانواده، ابراز کرد: والدین متدین 

و معتقد می توانند فرزندانی صالح تربیت کنند.
حجت االسالم والمسلمین مروی همچنین در پایان با بیان اینکه این 
جهیزیه های اهدایی بر اساس وسع آستان قدس رضوی در این مرحله 
بوده و شایستگی نوعروسان اهدای جهیزیه هایی بسیار ارزشمندتر از این 
اســت، ابراز کرد: متناسب با ظرفیت ها و امکانات آستان قدس رضوی 
برای ادامه این قبیل اقدام های مبارك تالش و برای توسعه آن در آینده 

کوشش خواهیم کرد.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در مراسم اهدای 300 سری جهیزیه به نوعروسان مشهدی تأکید کرد  
تالش آستان قدس برای ترویج و توسعه ازدواج آسان
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