فرهنگی

چهارشنبه  11مرداد  9. 1396ذی القعده .1438شماره 19598

تجلیل از بانوان نیکو کار جهان
با اهدای جایزه جهانی گوهر شاد

اعطای «جایزه جهانی گوهرشاد» از سال گذشته آغاز شد تا با تجلیل از بانوان فرهیخته و نیکوکار در سراسر جهان در ذیل نام مبارک حضرت
ثامنالحجج علیهالسالم و به یاد بانو گوهرشاد ،یکی از خادمان آن حضرت ،هر سال به هشــت نفر بانوی نیکوکار از داخل و خارج کشور که
اقدامات چشمگیری داشتهاند جایزه جهانی گوهرشاد در ماه ذیقعده اهدا شود.

...

با برگزاری دومین دوره جایزه جهانی گوهرشاد صورت گرفت

خبر

تقدیر از  8بانوی نمونه جهان اسالم

آیت ا ...علم الهدی در دیدار اعضای شورای
برگزاری دهه کرامت آستان قدس رضوی:

نتوانستیم مهمان پذیری و زائرپذیری
را در مردم مشهد ایجاد کنیم

مهدی عسکری
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▪درخشش نام گوهرشاد در کنار نام بزرگان دین

حجت االسالم والمسلمین «سیدابراهیم رئیسی» تولیت
آستان قدس رضوی در این مراسم گفت :برای رسیدن
به نام  8برگزیده این جایزه جهانی ،کارنامه چهره های
زیادی بررسی شد ،چرا که این جایزه نمادی از توجه واقف
محترم مسجد گوهرشاد است .وی ادامه داد :وجود این
نماد عبادی و انسان ساز در جــوار حرم علی بن موسی
الرضا(ع) نشان از توجه به زنان در جامعه دارد و این نماد
توجه به فرهیختگی و نیکوکاری در جهان اسالم باید در
تمام سطوح مختلف تدوین ،تصمیم سازی و تصمیم گیری
برای زنان گسترش یابد .وی افزود :باید در تمام عرصه
های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،به نقش مهم بانوان
در عرصه هــای دگرخواهی و خداخواهی توجه شود.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی تصریح کرد :امروز در
کنار توجه به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا(س) و دختر
گرامی شان حضرت زینب کبری(س) ،نام گوهرشاد به
عنوان یکی از زنان برجسته و نقش آفرین در تاریخ اسالم در
این شهر و استان مطرح است که با توجه به خداخواهی ،از
ظرفیت سیاسی و اجتماعی خویش بهره برد و یک مسجد
و بنای ماندگار احداث کرد .وی با بیان این که امروز این
مسجد نه تنها به عنوان یک مسجد و نماد امر خیر است،
بلکه نشانه ای از عشق به اهل بیت(ع) و نشان دهنده اوج
خداخواهی بانوی واقف آن است که از تالش و ظرفیت
خود برای گسترش دین و ارزش های دینی استفاده کرده
است .تولیت آستان قدس رضوی با بیان این که در غرب
ادعا میکنند همواره باید به زنان آزادی داد ،اما در عمل
تالش آن ها در راستای بهره کشی از زنان است ،تصریح
کرد :برای مقابله با این نگاه و برای حفظ کرامت زنان،
باید هر چه بیشتر به زنان در خانواده نقش داده شود.
رئیسی افزود :یکی از مهم ترین اختالفات ما با افرادی که
در مغرب زمین مدعی حقوق زنان هستند ،همین اعطای
نقش بیشتر به زنان است و ما معتقدیم مدنیتی به نام دین
و ارزش های دینی در اسالم با مدنیت مد نظر غرب تفاوت
فاحشی دارد .وی بیان کرد :برخالف دیدگاه غربی که
نگاهی فمنیستی به زن دارد و در عمل بر مدار ظلم به زن
استوار است ،در فرهنگ تمدن ساز اسالمی نگاه به زن
کامال متفاوت و انسانی است .تولیت آستان قدس رضوی
گفت :اگر کسی در راه رضای خدا به جایی رسید که بذل
مال ،آبرو و جان کرد ،او را کریم و کریمه می دانیم .وی با
اشاره به تفاوت های موجود میان اهدای جایزه جهانی
گوهرشاد با دیگر جوایز مشابه به زنان ابراز کرد :این جایزه
همراه خود پیام و سخن دارد و پیامش این است که ما

عکس ها:صادق ذباح

دومین دوره جایزه جهانی گوهرشاد با معرفی و تقدیر از
 8بانوی نمونه جهان اسالم در زمینه های ایثار و شهادت
 ،آموزشی ،علمی و پژوهشی  ،مدیریت امــور عمرانی ،
مدیریت کارآفرینی  ،امور فرهنگی و امور خیریه برگزار
شد و  4بانوی ایرانی به همراه بانوانی از کشورهای نیجریه،
عراق ،روسیه و کویت موفق به دریافت جایزه نقدی و مدال
افتخار این جایزه ارزشمند در سال  2017شدند .به
گزارش خراسان رضوی در این مراسم که با حضور آیت
ا ...علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی،
تولیت آستان قدس رضوی ،نماینده رهبر معظم انقالب
در افغانستان ،فرماندار مشهد،معاون زیارت استانداری
خراسان رضوی،اساتید حوزه علمیه خراسان و جمعی
دیگر از مسئوالن رضوی در تاالر قدس کتابخانه مرکزی
آستان قدس رضوی برگزار شد« ،فردوس یاسین العوادی»
معاون امور علمی و پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی کربال
از کشور عراق به عنوان برگزیده بخش آموزشی ،علمی و
پژوهشی« ،مهری یزدانی» از ایران در بخش ایثار و شهادت،
«زهرا گیتی نژاد» از ایران در بخش مدیریت امور عمرانی،
«بهجت افــراز» از ایــران در بخش مدیریت و کارآفرینی،
«فرنگیس عنبری یزدی» از ایران در بخش امور خیریه،
«زیلیشینا قاسموونا» از روسیه در بخش امور فرهنگی،
«رباب علی دشتی» از کویت در بخش عمران و «بصیرت
نبیری» از نیجریه در بخش مدیریت و کارآفرینی پس از
بررسی های متعدد  17داور بین المللی و از میان رزومه
های ارسالی از  120کشور مختلف ،به عنوان بانوان نمونه
دریافت جایزه جهانی گوهرشاد انتخاب شدند و ضمن
دریافت لوح تقدیر و مدال افتخار ،جایزه نقدی  8سکه طال
را نیز دریافت کردند.

مدنیتی به نام دین و ارزش های دینی داریم و زنانی که با
عشق به خدا دست دیگران را گرفته اند ،نتیجه خداخواهی
آن ها رضایت یک سازمان و مجموعه نیست بلکه برای
رضای خدا اقدامات خود را انجام می دهند.
▪حقانیت نگاه و فرهنگ اسالمی نسبت به زن

وی اظهار کرد :انسان خداخواه بدون توجه به جایگاه
مـــادی و تحکیم موقعیت دنــیــایــی خـــود ،صــرفــا بــرای
خداخواهی به فعالیت های خیرخواهانه می پردازد مثال
زنی که  30سال به طور شبانه روز و در اوج فداکاری از
همسر جانباز خود مراقبت و نگهداری می کند ،حتما باید
نام و آوازه اش به عنوان اقدامی خداپسندانه به یک الگو
تبدیل شود .تولیت آستان قدس رضوی گفت :امیدوارم
خداخواهی روز به روز در جهان گسترش بیشتری یابد و
فرهنگ ،مدنیت و سخن غالب در جهان اسالم شود ،البته
ممکن است برخی ها رسیدن به آن روز را خیلی دور بدانند
اما امیدواریم هر چه زودتــر این دیدگاه ،نگاه و فرهنگ
اسالمی و پرچمداری ایران و نیز نگاه رهبر معظم انقالب
به زن و فرهنگ زن به الگویی برای همه جهان تبدیل شود.
وی ادامه داد :بسیاری در مقابل این دیدگاه صف کشیده
اند اما می دانیم با وجود نگاه نامهربانانه ای که در دنیا
درباره این دیدگاه وجود دارد ،حقانیت این نگاه جای خود
را در عالم باز خواهد کرد.
▪جوانان در انجام امور خیر پیش قدم شوند

در این مراسم «فردوس یاسین العوادی» معاون امور علمی
و پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی شهر کربال و یکی از
منتخبان به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم ،ضمن
تمجید از تولیت آستان قدس رضوی برای برگزاری این
همایش در جهت شناخت بانوان نخبه جهان اســام،
گفت :اعمال خیر ،متنوع و گوناگون است و باید بر دو
مبنای بذل مال و بذل تالش و کوشش در راه رضای خدا
باشد و نهایت این تالش ها می تواند اهدای نفس برای
رضای پروردگار باشد .وی با بیان این که تأکید بر انجام
اعمال خیر برای همه است ،افزود :با این حال این تأکید به
دلیل سالمت جسم ،قدرت و خالقیت ،برای جوانان بیشتر
است زیرا هماهنگی جوانان با پیشرفت های تکنولوژیک
و در موفقیت پروژه های خیرخواهانه بیشتر است .وی با
ضروری دانستن این نکته که جوانان باید در انجام امور
خیر پیش قدم شوند ،اظهار کرد :متأسفانه اغلب پروژه
های خیر بعد از سنین جوانی و توسط افــرادی که دوره
جوانی را پشت سر گذاشته اند ،انجام می شود و این در
حالی است که همواره خالقیت و انگیزه در میان جوانان
بیشتر است .یاسین العوادی ادامــه داد :در کشورهای
غربی سهم بیشتری برای جوانان در انجام امور خیر در نظر
گرفته می شود و این در حالی است که تمام انگیزه های
آن ها نیز دینی نیست .وی در خاتمه سخنان خود گفت:
تهنیت ،دوستی و محبت خود را به آیت ا ...خامنه ای اعالم
می کنم که در راه مبارزه با استکبار جهانی قدم بر می دارد
و از رهنمودهای ایشان که باعث شد کشور عراق به ساحل

امنیت برسد ،سپاس گزارم.
▪ساخت  80مدرسه در مناطق محروم سیستان و
بلوچستان

«زهرا گیتی نژاد» نیز که با ایجاد یک سازمان خیریه تاکنون
بیش از  80مدرسه در مناطق محروم استان سیستان و
بلوچستان احداث کرده است و خدمات بهداشتی و کمک
های فراوانی را به طور مداوم به این مناطق ارسال می
کند ،طی سخنان کوتاهی گفت :از سال ها قبل با کمک
تعدادی از خیران و در قالب کاری تیمی ،مدرسه سازی
می کنیم و با توجه به محرومیت های فراوانی که در زمینه
تحصیل دانش آموزان استان های محروم وجود دارد ،برای
این امر احساس تکلیف می کردیم .وی تصریح کرد :از همه
زنان سرزمینم می خواهم برای رفع محرومیت ها در نقاط
مختلف کشور دست به دست هم بدهند.
▪استمداد برای تکمیل بانک جهانی جایزه گوهرشاد

«علی سروری مجد» دبیر دومین جایزه جهانی گوهرشاد
نیز در ابتدای این مراسم گفت :مراسم جایزه جهانی
گوهرشاد به منظور استفاده از ظرفیت های فرهنگی
عظیم آستان قدس و در راستای ترویج مکتب قرآن و اهل
بیت(ع) و به منظور جریان سازی فرهنگی و مطالبه از غرب
در موضوع زنان برگزار می شود.وی ادامه داد :به همین
منظور جایزه جهانی گوهرشاد در آستان قدس تأسیس
شد تا با تجلیل از بانوان نمونه و خادمان جهان اسالم،
هر سال از  8نفر از بانوان فرهیخته داخلی و خارجی که
اقدامات چشمگیری داشته اند تقدیر شــود.وی افزود:
شخصیت بانو گوهرشاد به عنوان بانویی خیر ،نیکوکار،
علم دوست ،هنرپرور ،واقف ،مدیر و مدبر ،توانست یکی
از نمادهای تمدن اسالمی را با موقوفات قابل توجهی در
کنار مضجع امام رضا(ع) بنا کند و این اثر بزرگ تاریخی
و تمدنی در حرم ،پس از گذشت  600سال هنوز محل
طــواف فرشتگان اســت.ســروری مجد تصریح کــرد :این
مسجد از بزرگ ترین مساجد جهان اسالم است و تحوالت
تاریخی بزرگی داشته که دفاع از حریم حجاب یکی از آن
هاست و همواره در آن شخصیت های بزرگ دینی به اقامه
نماز پرداخته اند.وی افزود :برای برگزاری این مراسم و

جایزه جهانی گوهرشاد ،شیوه نامه ای ترسیم شد و مالک
هایی از قبیل ایثار و شهادت ،مقاومت و بیداری اسالمی،
جریان ســازی فرهنگی و هنری ،وقــف و امــور خیریه،
خدمات عمرانی ،خدمات پزشکی ،امور علمی و آموزشی
و پژوهشی و سرانجام مدیریت و کارآفرینی مد نظر قرار
گرفت.دبیر دومین جایزه جهانی گوهرشاد گفت 4:کمیته
بین الملل ،علمی ،انتخاب برگزیدگان و کمیته رسانه با
حضور  17داور داخلی و خارجی 120 ،رزومه از ایران و
دیگر کشورها را بررسی کردند و در نهایت  4بانوی ایرانی
و  4بانوی مسلمان از دیگر کشورهای اسالمی توسط این
کمیته انتخاب شدند.وی افزود :در میان بانوان خارجی
انتخاب شده ،چهره هایی از مذاهب گوناگون اسالمی
نیز وجود دارد که نشانه اهتمام آستان قدس به تقریب
مذاهب اسالمی در مقابل تفکر دشمنان وهابی و تکفیری
است.سروری مجد ادامه داد :در میان برگزیدگان ،هم
خیر مدرسه ساز و هم محقق ،فعال فرهنگی ،امدادگر،

حامی محرومان و مدیر و کارآفرین نیز وجود دارد.وی
افزود :راه اندازی سایت جایزه به سه زبان و انتشار فراخوان
مقاالت ،برنامه ریزی برای نشست های تخصصی داخلی
و خارجی ،تعامل با نهادهای داخلی و خارجی و برگزاری
شب شعر گوهرشاد ،استفاده از ظرفیت رسانه های
دیداری و شنیداری ،تشکیل شبکه جهانی بانوان نیکوکار،
انجام پژوهش های کاربردی و توسعه شبکه رسانه ها
نیز در همین راستا انجام شده اســت.وی با بیان این که
بانک اطالعات جایزه جهانی گوهرشاد همچنان نیازمند
تکمیل و توسعه است ،اظهار کرد :با معرفی شخصیت
هــای فرهیخته و نیکوکار اجتماعی میتوان بر غنای
این بانک اطالعاتی افزود ،بنابراین در همین راستا می
توان با مستندسازی دقیق ،حمایت رسانه ها ،مشارکت
اندیشمندان ،نهادهای دولتی و مردم هم به غنای این
بانک کمک کرد و هم گام دیگری برای تحقق منشور  7گانه
رهبر معظم انقالب برداشت.

نگاهی به کارنامه  8بانوی فرهیخته جهان که جایزه جهانی گوهرشاد را دریافت کردند
*«فردوس یاسین العوادی» معاون علمی ،پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی کربال ،بانوی منتخب حوزه علمی،
پژوهشی
*«زهرا گیتی نژاد» معلم و خیر مدرسه ساز از ایران ،وی بانوی منتخب مدیریت و امور عمرانی است .او به همراه
تیمی از خیران تاکنون  250مدرسه ساخته که  80مدرسه از این تعداد در استان محروم سیستان و بلوچستان
ساخته شده است.
*«بصیرتنهیبی»بانویبرگزیدهبخشپزشکیودرمانیکهدرحالساخت 10بیمارستاندر 10کشوردنیااست.
* «زیلیشینا قاسموونا» از روسیه که در زمینه ترویج و گسترش فعالیت های اسالمی اقدامات قابل توجهی انجام
داده است.
*«مهری یزدانی» از کشورمان که همسر «مجتبی شاکری» جانباز دفاع مقدس است و به عنوان بانوی منتخب
ایثار و شهادت ،بیش از  30سال از همسر جانباز خود پرستاری کرده است .وی همچنین در ساماندهی و یاری
رسانی به همسر  300نفر از جانبازان اعصاب و روان دوران دفاع مقدس ایفای نقش نموده است .وی جایزه نقدی
خود را به مردم یمن و مدال خود را نیز به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.
*«فرنگیس عنبری یزدی» بانوی منتخب امور خیریه که در جهت دستگیری از محرومان و کمک به خانواده های
نیازمند ،اقدامات قابل توجهی طی سال های متمادی انجام داده است.
*«بهجت افراز» بانوی امدادگر و فعال اجتماعی در هالل احمر که طی سال ها عالوه بر فعالیت در حوزه های
اجتماعی ،کتاب هایی نیز در زمینه خانواده سرافرازان آزاده دوران دفاع مقدس به رشته تحریر درآورده است.
*«رباب علی دشتی» بانوی کویتی ،بانوی منتخب امور عمرانی و سازندگی
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طراح جدول:مجید شادروح
افقی:

-1سهولت  -خویشاوندی – خانم  -معشوق  -2شقه
 جنین – ایــوان – جعبه خارجی  -3واحــد سطح -همنشین – هدف فوتبالی  -اطالع دهنده – دشنام -4
ناپدید -سودمند – میانجی  -هوس زن باردار – خاک
صنعتی  -5هم آورد  -كــاروان شادی – ســودای ناله
-6میراب-نوعیآچار-رها–سفینهماهنشین -7برگ
برنده – بازیگر فیلم سینمایی شور شیرین  -ذخیره -8
دریا – جوانمردی  -زوبین  -جوهردان – درخت زبان
گنجشک  -9خرس فلکی  -ماهر – قدم یکپا  -شهرها
– بینش -10پرنده ای وحشی و حالل گوشت  ،با پاهای
گردن دراز و ُدم کوتاه  -نابود  -ایزد -متاع -11
بلند،
ِ
سنگدلی – تکیه گاه – آقا – از پیست های اسکی ایران
عمودی:

-1لحظه – ارجمند – مرگ از غصه  -2تایلند سابق
 آموزگار  -3فرمان  -آزرم  -عمارت  -4عدد منفی تشریفات – آب روستایی  -5شیپور -چهره  -6رج نغمه  -7مژده  -تکریم  -8نقره  -سبزی پیچیده -بشقاب بزرگ  -9حرف همراهی – طرد کردن – هرگز
عرب  -10نقش و تصویر  -رود مصر  -11شیر -ناچیز
 -12گوشت ترکی – عشیره – سرما  -13لطیف –
سرپرست  -فساد  -14معترض  -واحد پول اتازونی
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به گزارش پایگاه اطــاع رسانی «آیــت ا ...علمالهدی»
وی روز گذشته در دیدار با اعضای شورای برگزاری دهه
کرامت آستان قدس رضــوی ،با اشــاره به جایگاه مشهد
مقدس در توسعه و گسترش فرهنگ اسالمی و شیعی در
جهان ،اظهار کرد :ائمه میدانستند روزی مسجداالقصی،
مکه و مدینه به تصرف دشمنانشان در میآید و اعتاب
مقدسه در موقعیتهای غیر امنی واقــع مـیشــود که
نمیتواند مرکز تجمع شیعه و نشر و توسعه دین و معارف
دین واقع شود ،تنها نقطهای که میتواند در توسعه اسالم تا
جهانیشدن آن نقش ممتدی ایفا کند ،فقط ایران ،مشهد
و بارگاه مقدس امام هشتم (ع) است .آیتا ...علمالهدی،
تامین رفاه زائر را یکی از اصلیترین مبانی حرکتی آستان
قدس دانست و تصریح کرد :باید با همه قوا و قدرت بر دو
اصل بهعنوان مبنای اعتقادی و ایدئولوژی در آستان قدس
کار شود؛ مسئله اول آمادهسازی شرایط برای ارتباط تمام
محبان اهل بیت در سراسر جهان است ،در مسئله خدمت
به زائر  ،رفاه زائر مسئله اصلی است ،این جا چطور نقطه
ارتباطی میشود؟ زمانی که زائر بعد از سفر اول ،دوباره
آرزو کند به مشهد بیاید؛ مسئله توسعه رفاه زائر ،کاری
میکند که نقش مرکزی ارتباطات جهان شیعه را ایفا کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد :نکته دوم ،مسئله
ترویج و توسعه معارف اهل بیت (ع) است؛ خوشبختانه دو
حرکت از سوی آقای رئیسی صورت گرفت که ارزشمند
است ،حرکت اول ،مسئله توسعه امداد و رفاه زائران است،
بحث این نیست که زائــر از کجا میآید و چطور گذران
میکند ،مسئلهاین است که وقتی یک دست لباس یا یک
ظرف غذا برای آن آدم ارسال شود که امام رضا(ع) به فکر
توست ،دل را جذب میکند ،در جذب قلوب ،امدادی که
در خارج از کشور توسعه پیدا میکند ،کار ارزشمندی است
که قلبها را جذب میکند.
وی افزود :در کشور خودمان یک آدم فقیر در زاغهای در یک
منطقه زندگی میکند ،میبیند به او رسیدگی شد ،لباس و
مسکن او تأمین شد ،میگوید امام رضا (ع) در مشهد به فکر
من هست ،جذب دلها و قلوب به طرف امام رضا(ع) ،در
واقع در مسیر توسعه ارتباطات اهل بیت (ع) است؛ آنانی
که به یک باقیمانده غذای امام رضا (ع) دل میبستند،
امروز میبینند امام رضا (ع) آمده در شهر و کشور آنان،
پشت در خانهاش ،این کاری بسیار ارزشمند و بزرگ در
جذب دلهاست.
وی به حرکتهای علمی آستان قدس اشاره و تأکید کرد:
نکته دومی که آستان قدس دارد امروز روی آن فعالیت
میکند ،حرکت علمی آستان قدس است؛ روز پنج شنبه
همایشی که انجام شد ،من خیلی تأسف خوردم ،انجمن
قلب اروپا در این جا همایش گذاشته در زمانی که آمریکا ما
را تحریم میکند و دیگران به خاطر مصالح خود ارتباطشان
را با جمهوری اسالمی قطع میکنند ،انجمن قلب اروپا
همایشش را در ایــران و آ نهــم در بیمارستان متعلق به
آستان قدس برگزار میکند اما در رسانهها دیده نمیشود.
آیتا ...علمالهدی ،ضعف فرهنگ زیارت در مشهد را یکی
از مشکالت در مسیر توسعه زیارت دانست و گفت :در مشهد
با ساخت زائرشهر ان شاءا ...بخش زیادی از مشکل حل
میشود اما مشکل عمده ما در مشهد ،در فرهنگ زیارت و
فرهنگ پرورش زائر در قاموس فرهنگ مردم مشهد است
که متأسفانه تا االن نتوانستیم مهمانپذیری و زائرپذیری را
در مردم مشهد ایجاد کنیم.
امام جمعه مشهد اضافه کرد :یکی دو سال است مردم
دهه آخر صفر در خانه های خود را باز میکنند و از زائران
پذیرایی میکنند ،مسئله پذیرایی از زائر و مهمان امام
رضا (ع) متعلق به خود مشهد یهاست؛ در معامالت و
رفتوآمدها در کشور مشکل فرهنگی داریــم که به این
یشود.
یها حل نم 
راحت 
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد:
امیدواریم با ساخت زائرشهر ،بخش زیــادی از مشکل
زائران حل شود تا نیازی به رفتن به خانههای مردم نباشد
و فشار شدیدی که در مهمانپذیرها و هتلها به مردم وارد
میشود ،کاهش یابد؛ فشار بر زائران در هتلهای میانی و
مهمانپذیرها بسیار باالست ،مشکالت در اینهاست که
فوقالعاده به زائر در ایام اوج سفر زیارتی اجحاف میکنند؛
مسئله توسعه رفاه زائر ،موضوعی است که در مسئله توسعه
ارتباطاتی که پیامبر و ائمه روی آن تأکید داشتند ،حائز
اهمیت است.
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی :  - 1از شهدای عاشورا و از یاران امام حسین(ع)
كه پس از ورود ابن زیاد به كوفه علیه وی قیام كرد  -نوعی
پارچه نــرم و نــازك  -شهری در خوزستان  - 2سیدها
 گردهم آمدن  -مورد قبول  -سازگاری  - 3کاله الف -دارای نقش و نگار  -قدیمی ترین فرش جهان  -خمیده
 - 4گــرو گذاشته شــده  -اولــیــن فیلم ناطق سینمای
ایران -خدای اندیشه و هنر  -سودای ناله  - 5خورشید
 كاستی  -نماز وحشت  -خویشاوندی  - 6کمک رسانی -گران ترین محله شهر برلین  -دوره تناوب  - 7واپسین -
برادر شیرازی  -بخش عمده شن و ماسه را تشكیل می دهد
 هنر فرنگی  - 8جهت  -عزاداری  -حقه و نیرنگ  -مرز - 9نوعی پارچه نفیس  -از آثار شهید مطهری  -راه یافتن
 مكان  - 10رودی در لهستان  -گیج گاه  -هر عمل زشت الشه جانور  - 11فیلمی ساخته مارتین اسکورسیزی بابازی تام کروز  -میوه شبیلدا  -شاعر و نویسنده اهل چک
و صاحب رمان تخیلی کارخانه مطلق سازی.
عمودی- 1:پایتختاریتره-واحدیبرایاندازهگیریوزن
درقدیم- 2کنایهازبیچیزوگرسنهبودناست- 3دوستی-
چشمداشت-درگذشت- 4هشتم-زمینزراعیكهآبیاری
نمی شود  - 5بخش اصلی نوشته  -رمان مشهور امیل زوال
فرانسوی -همسر زن  - 6صدای مرغ خانگی  -خردورزی
 - 7با شخصیت  -اثر نمایشی خنده آور - 8ترمز چارپا  -واحد
پول بنگالدش  -دیدار  - 9کروی بودن زمین را اثبات کرد
 -فلز قرآنی  - 10سنبله ذرت  -باران تند و شدید  - 11زره

ساز  -شغال در گویش عرب  - 12از اعمال حج  -گلی زیبا 13
 قرارگاه  -جانور تکسلولی  -حشره ای خونخوار  - 14نانشبمانده  -زبان قراردادی بین چند نفر  - 15جاه و جالل -
لفاف كرم ابریشم  - 16خاندان -بیماری ثروتمندان  -ضایعه
سطحیپوست- 17منکروجودخدا-روستایزادگاههوشنگ
مرادی کرمانی  - 18وثیقه  -سقف فروریخته  -بله روسی 19
 کتابی درباره زندگی حضرت زینب (س) نوشته سیدمهدیشجاعی-20دورهپسازپایانحملهحادبیماری-آمادهكردن.
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