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ـًا: 
دي

ـو
عم

على  لتحصل  األرقام  مكان  باألسفل  الكلمات  مرادف  أدخل 

روائي فرنسي صاحب رواية "كوكب القردة"
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أدخـل األرقـام الموجـودة باألسفـل داخـل المربعـات 
بشكل عمودي وأفقـي بحيث تتداخـل في ما بينهـا

حل  العدد السابق

ـًا:
قي

أف

حل  العدد السابق

4+2+5 = شك.

7+1+3+5 = عاقل.

6+2+7 = واٍد في جهنم.

حدث في مثل هذا اليـوم

1 - لون.
2 - بغيضة.

3 - يختبرونه.
4 - غير المنحازون.

5 - األثر.
6 - تسعير.

7 - بّدل.

حل 
العدد 
السابق

21 مارس - 19 أبريل
الحمل

20 أبريل - 20 مايو
الثور

21 مايو - 21 يونيو
الجوزاء

22 يونيو - 22 يوليو
السرطان

23 يوليو - 22 أغسطس
األسد

23 أغسطس - 22 سبتمبر
العـذراء

م
ـو

يــ
 ال

ك
ـــ

رج
ب

الحبيب في خداعه.تب��دو اليوم اأكثر ت�سميمًا واإ�سرارًا في عملك وبقراراتك. ال ت�س��تغل طيبة 
ال تج��د الوق��ت الكاف��ي للراحة اأو الجلو���س فلديك الكثير م��ن االأعمال 

لتنجزها. تفكر في ال�سفر وق�ساء اإجازة برفقة الحبيب.

تمر بيوم جيد ت�س��تطيع من خالله مواجه��ة اأي تحٍد. ال تكبر الخالفات 

مع الحبيب وخذ االأمور بب�ساطة.

تت�سرف بع�سبية مع زمالء العمل فال اأحد يعرف كيف يكلمك اأو يناق�سك. 

كن اأكثر مجاملة للحبيب وعبر له عن م�ساعرك ب�سراحة.

اأحداث مهمة تدور من حولك وتعطيها االأولوية. كن حذرًا كي ال تقع في 

دائرة ال�سك مع الحبيب.

تحل بالحكمة، وال داعي للت�سرع. تحاول اأن تك�سر البرودة في م�ساعرك 
تجاه الحبيب.

االأمور بينك وبين من تحب.تتح�س��ن اأو�ساعك في العمل وت�س��ير نحو االأف�سل. ال تدع ع�سبيتك تف�سد الحبيب اأي اأ�سرار وتبادل معه وجهات النظر.اأعمالك ت�س��ير ب�س��هولة اليوم واالأمور كلها ت�سب ل�سالحك. ال تخف على حر�سًا على م�ساعر الحبيب ومتطلباته.ال تكن �س��لبيًا وتب��ادل االأفكار واالآراء مع االآخرين. علي��ك اأن تكون اأكثر 

23 سبتمبر - 23 أكتوبر
الميزان

24 أكتوبر - 21 نوفمبر
العقرب

22 نوفمبر -  21 ديسمبر
القوس

22 ديسمبر - 19 يناير
الجـدي

20 يناير - 18 فبراير
الدلـو

19 فبراير - 20 مارس
الحـوت

من نطاق الملل في عالقتك مع الحبيب.تب��دو معكر المزاج اليوم فلديك الكثير من المهام والم�س��وؤوليات. اخرج 

اأنيقًا وجذابًا، والمعجبون كثر من حولك.االأو�س��اع الحالية تتطلب منك اأن تك��ون اأكثر حكمة في ت�سرفاتك. تبدو 

ال تعتم��د اأ�س��لوب التهدي��د والوعيد فاأنت تدرك اأنه ل��ن ينفع. الحبيب 

يحبك كما اأنت فال تت�سنع.

إحدى مديريات حجة

  21   فبراير

سـودوكــــو

1 - حلقوم – من مواد البناء.
2 - بان – حبق – نصف بسيط.

3 - يتابعه بالنظر – يساوي )معكوسة(.
4 - مرض تكسر الدم.

5 - ثمينة )معكوسة( – أداة استثناء.
6 - يلمس )معكوسة( – أربير )مبعثرة(.

7 - نصف شتات – عملة أجنبية – ثلثا ثلة.
8 - يفحصه – من األنبياء.

9 - عدد بين أربعة وستة – يوخزه.
10 - سقي – شاطئ – يستنشق.

11 - في المنتصف – بيليه )مبعثرة(.
12 - مــرض عــرف بـ"الموت األســود" – حرف 

جر.

لقــب   – المواشــي  بيــت   -  1
تشريفي – للنداء.

2 - مجــرى مائــي ذو ضفتين – 
مــن يســيطر قهــراً على أي 

بلد.
3 - بكتيريا – محافظة مصرية.

4 - مدينــة فلســطينية – قاعــدة 
)معكوسة(.

5 - مخيط )معكوسة( – لمع.

6 - سهي )مبعثرة( – للنداء.
7 - بياض البيض – دقيق.

8 - ثاني رؤســاء جمهورية 
الديمقراطيــة  اليمــن 

)صاحب الصورة(.
9 - أكلــة يمنيــة – صــوت 

الجرس – طائر مائي.
10 - أحــرف مكــررة – من 
ألمع نجوم درب التبانة.

11 - مملكــة يمنيــة – اســم علم 
مؤنث – نبيل.

12 - لفافة من تبغ – أخو األب.

اإعــداد: هانـي جعمـان

حل
العدد

حل
العدد

السابق

السابق

مدير التحرير

nojournalism@gmail.com

املسكرتري الفنــــياملديــــر الفنــــي�سكرمري التحرير

@nojournalism1 

المملكــة المتحــدة تنهي حمايتها التــي فرضتها على    1922
مصر عام 1914م.

اغتيال رئيس االتحاد األفريقي مالكوم إكس في مدينة    1965
نيويــورك وهــو داعية إســامي ومدافــع عن حقوق 

اإلنسان.
استشهاد 30 مواطناً أغلبهم نساء وأطفال باستهداف    2016
طيــران العــدوان منازل فــي منطقة غافــرة بمديرية 
حيــدان بصعدة.. وكذا استشــهاد 6 مواطنين بقصف 

طيران العدوان على مديرية بني ضبيان.
استشــهاد مديــر مديريــة مقنبة بمحافظــة تعز محمد    2017
هائل سنان بغارة لطيران العدوان على سيارته جنوب 

شــرق مدينة المخا.. وكذا استشــهاد مواطنين اثنين 
بغارتين لطيران العدوان على مديرية باقم بصعدة.

استشــهاد وإصابــة 18 مواطنــاً بغــارة اســتهدفت    2018
سيارات بمديرية الصفراء بصعدة.

استشهاد امرأة جراء خروقات قوى العدوان السعودي    2020
بالحديدة وإصابة مواطن في صعدة.. وطيران العدوان 
السعودي األمريكي يشن 7 غارات على مديريتي نهم 

ومجزر.
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إعداد: وليد مانع و نبيــل الضيفــي 
�أظن �أن ليلة حممد بن �سلمان كانت طويلة!

"و��سنطن بو�ست": �إد�رة بايدن ترفع �ل�رسية عن 
تقرير وكالة �ل�ستخبار�ت �لأمريكية ب�ساأن دور 
ويل �لعهد حممد بن �س��لمان وكبار �مل�سوؤولني 

يف مقتل جمال خا�سقجي.

 ر�أيتم �ل�سعودية وهي تتبنى �سفقة �لقرن.
ر�أيتم  �لإمار�ت وهي تطبع.

ر�أيتم  �لبحرين تفتتح �سفارة "�إ�رس�ئيلية".
ر�أيتم  �ملغرب ي�ستقبل �ل�سفري "�لإ�رس�ئيلي".

ر�أيتم  �ل�سود�ن يتباهى بعالقته مع "�إ�رس�ئيل".
بالل��ه عليك��م تري��دون تقنعوننا �أن ه��ذه �لدول 
�لتي حاربتنا يف �ملوقف �ل�سح، و�أن �ليمن على 

باطل؟!

�لطائ��ر�ت �لت��ي تق�س��ف �لع��رب و�مل�س��لمني 
ه��ي طائ��ر�ت �س��عودية و�إمار�تي��ة و�أمريكي��ة 

و"�إ�رس�ئيلية".
ه��ل ر�أيت��م يف يوم م��ن �لأي��ام طائ��رة �إير�نية 

تق�سف عربًا �أو م�سلمني؟!

��س��تح�سار �لدي��ن و�ملذهبية و�لعرقية حل�س��د 
�لنا���س للقتال، �سالح �لعاجز و�ساحب �حلجة 

�ل�سعيفة.
يا �لربع، هناك غاٍز �أجنبي حمتل لأر�سنا ينهب 
مو�ردن��ا ويحا���رس �ليم��ن كله، ومين��ع عنهم 

�لوقود وو�سائل �حلياة.
هم من ت�س��تهدفهم حملة جي�س �لدولة وجلانها 
و���رسفاء �لوط��ن عل��ى حمافظ��ة م��اأرب، ول 

ت�ستهدف �أبناء و�سكان ماأرب.

هي��ا حارب ل��ك �لإ�سالح، �لن��ازح عنده، وهو 
م�س��وؤول ع��ن حتديد مو�ق��ع �ملخيم��ات، وهو 
�لذي �ختار �رسو�ح حتديدً� للنازحني، ويقول 

لك: �سنعاء ت�ستخدمهم دروعًا ب�رسية!
يعني ترقبو�: "ماأرب تنزف" وتوطل!

�لتجمع �ليمني لالإ�سالح: ماأكوٌل ومذموم!
ه��و �إرهابي بنظرهم، لكن ل مانع من �أن يقاتل 
�ىل جانبه��م، وبع��د �لقتال يتخل�س��ون منه �إن 

حتقق �لن�رس لهم!
قيادة �لتجمع ل تطيق �لعي�س بدون ويل �أمر!

قيادة تنق�سها �حل�سافة و�لوعي وت�سيطر عليها 
�جلهالة �ل�سيا�سية �ىل �أبعد �حلدود!

لقد �أرد�هم �بن �سلمان �ملهالك!

محمد عبدالله المسمري

علي هاشم

الشيخ حسين حازب

Akil Ali Alhuthi

حمزة الحسن

Zaid ali

روبير بشعالني

يحيى صالح الهمداني

عمر خليل المعربوني

علياء أحمد الصبيحي

Dr-aness Alasbahi

ق�س��ف �ملطار�ت غ��ري جم��د، بخا�سة مع 
تقليل عدد �لرحالت ب�س��بب قيود كورونا. 
تق�سف مطارً� يعاد ت�سغيله خالل �ساعتني. 
هنالك �أهد�ف �أكرث جدوى وفاعلية وت�سبب 
خ�س��ائر مالية �سخمة وحتتاج لوقت كبري 
حت��ى يت��م �إ�سالحه��ا، مث��اًل ق�س��ف عمود 
ناقل للتيار يف ز�وية معينة بحيث ي�س��بب 
�سغط��ًا على �لأعمدة �لتي خلفه وي�س��قطها 

خلفه، و�لإ�سالح يحتاج لأيام كثرية.
معلومة: �نقط��اع �لتيار يقلل من �لإير�د�ت 
وي�س��بب �إرب��اكًا لل���رسكات و�ملوؤ�س�س��ات 

و�لبنوك و�ملطار�ت ويوقف �مل�سانع.
#توعية_كلفوتية

Ahmed Yassine

خالد العراسي

دينا الرميمة 

برعاية �لأمم �ملتحدة، قطع حتالف �ل���رس و�لظالم �رسيان �حلياة 
عل��ى �ليمنيني من خ��الل �حتجاز �س��فن �لوق��ود. و�إن عدنا لقر�ر 
�حل�س��ار رغ��م ع��دم قانونيته و���رسعيته، �إل �أنه �أ�سا�س��ًا مت ملنع 
تدفق �لأ�س��لحة، بينما ما حدث ويحدث هو منع تدفق كل مقومات 
�حلي��اة وت�س��هيل دخول �ل�س��موم �لقاتل��ة مثل �ملبي��د�ت منتهية 
�ل�سالحي��ة "�ملهربة"، و�لتي تعترب نفايات كيميائية تدفع �لدول 
ماليني �ل��دولر�ت للتخل�س منها وجعلو� م��ن �أر�سنا �لطيبة مكبًا 
للنفاي��ات، وم��ن ناحية �أخ��رى �أغلقو� مطار�تنا. فم��ا عالقة منع 

تدفق �ل�سالح مبنع �ملر�سى من �ل�سفر �إىل �خلارج للعالج؟!
مًا �إل و�رتكبه يف �ليمن، فهل تدركون  مل يرتك �لعدو�ن �س��يئًا حُمرَّ
حجم �لآثام �لتي يتحملها موؤيدو ومنا�رسو �لعدو�ن؟                                                                       
ننا�س��د �لق��وة �ل�ساروخية و�لطري�ن �مل�س��ري دك مطار�ت ومو�نئ 
دول �لع��دو�ن، وعليكم مباأرب يا رجال �لل��ه ففيها نفطنا وغازنا 

وكهرباوؤنا ومرتباتنا. ل تنتظرو� �لر�أفة ممن ل يخ�سى �لله.

ثم ماذ� بعد يا غريفيتث؟!
�سيا�سة �لكيل مبكيالني د�ئمًا تف�سح دوره �أنه لي�س �إل ناطقًا با�سم 
�أ�سحابه، ولي���س مبعوثًا �أمميًا ي�س��رتط �أن يكون حمايدً� وملتزمًا 

بامل�سد�قية و�ل�سفافية، وكيف ل و�أمه بريطانيا!

حترير ماأرب متثل لليمن قوة ��س��رت�تيجية و�إف�س��ال تق�س��يم �ليمن 
وجتزئت��ه وبلقنت��ه كما ر�س��مته دو�ئ��ر �ل�س��تخبار�ت و�لربيطانية 
و�لأمريكي��ة و�ل�سهيوني��ة لبلقن��ة �لوطن �لعربي خدمة للم���رسوع 
�ل�سهيوين �مل�س��مى �ل���رسق �أو�سطي، ور�س��م خر�ئط جديدة، وعند 
ف�س��ل مترير م���رسوع �أقلمة �ليمن �أعلن �لعدو�ن من و��س��نطن تنفيذً� 
لتل��ك �خلر�ئ��ط وبن��اء كيان��ات متناحرة، وت��دور �سم��ن �لهيمنة 
و�مل���رسوع �ل�سهيوين تلبية مل�رسوع "�إ���رس�ئيل" �لكربى من �لنيل 
للفر�ت و�ل�س��يطرة على �ل��رثو�ت و�لبحار و�جلزر و�ملو�نئ وجعل 
�لكيان جزءً� من �ملنطقة وت�سليم �لأمن �لقومي �لعربي و�لقت�سادي 

و�لع�سكري و�جلو�سيا�سي للكيان.

�لع��امل ينتظ��ر معركة ماأرب 
ونتائجه��ا وتاأثري�ته��ا على 

مو�زين �لقوى �لإقليمية.

�أنه��م  �لع��رب  م��ا يف  �أ�س��و�أ 
يجي��دون �ل�سفق��ات �خلفي��ة 

�سد بع�سهم �لبع�س!

#�ليمن_�ل�سعيد
يف ماأرب �سيهوي ��ستكباركم، 

ويتعملق ن�رس �ملجاهدين.

)خيمة معاوية( ماأرب
يج��ب �إ�س��قاطها لكي ت�س��قط 
معه��ا كل �لد�سائ���س و�لفنت 

و�ل�رس�عات.

�لتفاو�س 
م��ن موق��ع �لق��وة 

�لهيمن��ة  تفر�سه��ا  حاج��ة 
وتبعي��ة  �ل�س��عودية  و�لغطر�س��ة 

حكومة �لفنادق.
م��ع �أمث��ال ه��وؤلء ف��اإن �لقوة ه��ي �أق�رس 

�لطرق �إىل �ل�سالم، �سالم �ل�سجعان.
 ف��اإن جنح��و� لل�س��لم عملي��ًا، كان لز�ما �أن 

نلتقيهم �إىل منت�سف �لطريق.
و�لتباك��ي  �لنتظ��ار،  �ليم��ن ل يحتم��ل   

�لكاذب على ماأرب لي�س حاًل.

عبدالله الصبري
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