۶

گزارش تصویری

سه شنبه  ۱۵آبان  ۲۷ 1397صفر  14۴۰شماره 2۸۵۱

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

زائران استان مسافر حرم رضوی

گام های عاشقانه تا امام مهربانی ها
مرتضوی -چه عاشقانه دل به جاده می زنند و قدم به قدم
می روند به سوی آفتاب و همراه می شوند با همان هایی
که دلشان هوای خورشید کرده است .خوب می دانند،
برای رفتن تنها عشق کافی است تا به کعبه آمال برسند.
به راستی عشق می خواهد برای رفتن ،باید کوله باری از
عشق داشته باشی تا هوای مدینه را در مشهدالرضا هم
استشمام کنی .این روزها حال و روز عاشقان و پیادگان
رضوی عجیب است.
با هر قدم که بر می دارند مشتاق تر می شوند برای
رسیدن ،برای بوییدن عطر حرمت ،هر چند آرزومندند که
در چنین روزهایی در مدینه باشند و زائر بارگاه پیامبر(ص)
اما باز هم دل دل می کنند تا به پابوسیات بیایند و در کنار
خیل دلدادگانی که مشتاق مشهد الرضا هستند عزاداری
کنند .این روزها جاده ها نیز برای بوسیدن پای زائرانت
بی قرارند و همچون آن ها لحظه شماری می کنند برای
رسیدن به تو ای امام مهربانی ها.
حاال درست در آستانه سالروز شهادتت ،ای هشتمین
ستاره تابناک آسمان امامت و والیت و رحلت جدت ،نبی
اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) شیفتگانت
روانه بارگاه ملکوتی ات شده اند تا در سوگ جدت اشک
بریزند 68 .هزار نفر از شیعیان و اهل سنت در قالب
کاروان های پیاده و سواره از سرزمین باب الرضا(ع) راهی
حرم مطهرت شده اند تا همنوا با کبوتران حرمت ،دل
شان را به پنجره فوالد بسپارند و در سوگ امام شان اشک
بریزند.
 18هزار زائر پیاده در قالب  99هیئت و  50هزار نفر در
قالب هیئت های مذهبی با وسایل نقلیه طی طریق کردند
تا در سالروز رحلت پیامبر اعظم(ص) و شهادت امام
حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) همراه با عاشقان
والیت به سوگ بنشینند.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان
شمالی در این باره به ایجاد  30موکب در مسیر حرکت
زائران اشاره کرد و گفت :کاروانهای پیاده در شهرستان
بجنورد قبل از اربعین به سمت مشهد مقدس حرکت
کردند که با همکاری دستگاههایی اعم از هاللاحمر
و شهرداری در امامزاده اسماعیل باباامان ،دوراهی
امامزاده حمزة الرضا(ع) شیروان ،مسجد رضاآباد قربیل
قبل از شیروان ،مجتمع رفاهی آل یاسین در ورودی
شهرستان فاروج و دوراهی جعفرآباد در خروجی استان
اسکان و پذیرایی از آن ها انجام شد .حجت االسالم
«صفری» خاطرنشان کرد 8 :ایستگاه صلواتی نیز در مسیر
در نظر گرفته شده است.

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

پاسخصحیحهرسرگرمی،یکشانسقرعهکشی
قرعه کشی و اسامی برندگان ،شنبه هر هفته
آخرین فرصت را برای جایزه از دست ندهید....

برای تعطیالت

.

یکسرگرمی۲۰دقیقهایداریم

محمدمهدیرنجبر

متصلکردنشمارههایپیاپیبهیکدیگر،ازآنسرگرمیهایی
اســتکهچهبزرگباشــیوچهکودک،نمیتوانیبهراحتی

نقشیاب شماره
سهشنبهها
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برایارسالپاسخ
وشرکت
درمسابقه،
دوتاازاجزای
تصویراینمعما را
درمتنپیامکتان
نامببرید.

در برابرش مقاومت کنــی! حتی اگر مشــغول صحبت کردن
باتلفنباشــیهم وقتیچنیــنصفحهایرویمیزتباشــد،
ناخــودآگاهدســتترویشــمارههامیلغــزدوبــدوناینکه
بخواهی،خطهایتنقطههارابههموصلمیکنند!
اگرمدادرنگیبهجای مدادوخودکاردردســترسنباشدهم
اینتصویربااتصالشمارههامشخصاست،امااگرچندرنگ
مدادرنگیداشتهباشیدمعرکهاست،چونمیتوانیدیکتصویر
زیبایرویاییراکشفکنید.
میگویندحلکردن«نقشیابشماره»،باعثکاهشاسترس

خط اختصاصی پاسخ ها و نظرات۳۰۰۰۷۲۲۵۲ :
اطالعات بیشتر در وب سایت 1sargarmi.ir

وافزایشآرامشمیشود.اســتفادهازرنگهاهمالبتهبهاین
آرامشکمکولذتاینسرگرمیراتکمیلمیکند.
باتوجهبهاینکهقرعهکشیمسابقاتخراسان،شنبههاانجام
میشــود و روزهای چهارشنبه و پنجشــنبه هم تعطیل است،
در تمام اوقات فراغت تعطیــل پایان هفته ،فرصــت دارید این
سرگرمیراحل وپاســخشرابرایماارسالکنیداینآخرین
شانسبرایشرکتدرقرعهکشیشنبهاست.
موفق و پیروز باشید
و حرفهای

پاسخ
مسابقههای
قبل

قانون:
از شماره یك تا بزرگترین شماره ،به ترتیب هر نقطه شمارهدار را با رنگ خودش ،به نقطه بعدی وصل کنید .هرکجا به جای «نقطه» به عالمت «ستاره» رسیدید ،خطتان باید
قطع شود تا با پیدا کردن شماره بعدی ،کشیدن تکه خط جدیدی را آغاز کنید .بعد از پایان کار ،خطها را ضخیمتر کنید تا تصویر کشفشده را واضحتر ببینید.

سودوکو
هر روز

قانون:ارقام 1تا 9رادرخانههایخالیبنویسیدطوریکه درهرسطر،درهرستونودرهر
مربع3در 3هیچرقمیتکرارینباشد.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

برایارسال
پاسخوشرکت
درمسابقه،
ارقامسطرهای
اولودوموسوم
ازهرسودوکوی
حلشدهرابه
ترتیبازخانه
باال-چپ تا خانه
پایین-راستبه
صورتیکعدد
 ۲۷رقمی(بدون
فاصله،اینتریا
کاراکتردیگری)
پیامککنید.
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حرفهایهاو
مدعیانسودوکو
درجهدشواری
هرسودوکو+
زمانحلشان
راپیامککنند.
مثال:متوسط
۰۰:۱۲:۲۰
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