أفقيـًا:

عمـوديـًا:

سـودوكــــو

 - 1حلقوم – من مواد البناء.
 - 2بان – حبق – نصف بسيط.
 - 3يتابعه بالنظر – يساوي (معكوسة).
 - 4مرض تكسر الدم.
 - 5ثمينة (معكوسة) – أداة استثناء.
 - 6يلمس (معكوسة) – أربير (مبعثرة).
 - 7نصف شتات – عملة أجنبية – ثلثا ثلة.
 - 8يفحصه – من األنبياء.
 - 9عدد بين أربعة وستة – يوخزه.
 - 10سقي – شاطئ – يستنشق.
 - 11في المنتصف – بيليه (مبعثرة).
 - 12مــرض عــرف بـ"الموت األســود" – حرف
جر.

 - 1بيــت المواشــي – لقــب
تشريفي – للنداء.
 - 2مجــرى مائــي ذو ضفتين –
مــن يســيطر قهــراً على أي
بلد.
 - 3بكتيريا – محافظة مصرية.
 - 4مدينــة فلســطينية – قاعــدة
(معكوسة).
 - 5مخيط (معكوسة) – لمع.
 - 6سهي (مبعثرة) – للنداء.
 - 7بياض البيض – دقيق.
 - 8ثاني رؤســاء جمهورية
اليمــن الديمقراطيــة
(صاحب الصورة).
 - 9أكلــة يمنيــة – صــوت
الجرس – طائر مائي.
 - 10أحــرف مكــررة – من
ألمع نجوم درب التبانة.

 - 11مملكــة يمنيــة – اســم علم
مؤنث – نبيل.
 - 12لفافة من تبغ – أخو األب.

حل العدد السابق

�إعــداد :هانـي جعمـان

إحدى مديريات حجة
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أدخـل األرقـام الموجـودة باألسفـل داخـل المربعـات
بشكل عمودي وأفقـي بحيث تتداخـل في ما بينهـا
حل العدد السابق

 - 1لون.
 - 2بغيضة.
 - 3يختبرونه.
 - 4غير المنحازون.
 - 5األثر.
 - 6تسعير.
 - 7بدّل.

حل
العدد
السابق

حدث في مثل هذا اليـوم
1922
1965
2016

2017

 21فبراير

المملكــة المتحــدة تنهي حمايتها التــي فرضتها على
مصر عام 1914م.
اغتيال رئيس االتحاد األفريقي مالكوم إكس في مدينة
نيويــورك وهــو داعية إســامي ومدافــع عن حقوق
اإلنسان.
استشهاد  30مواطنا ً أغلبهم نساء وأطفال باستهداف
طيــران العــدوان منازل فــي منطقة غافــرة بمديرية
حيــدان بصعدة ..وكذا استشــهاد  6مواطنين بقصف
طيران العدوان على مديرية بني ضبيان.
استشــهاد مديــر مديريــة مقنبة بمحافظــة تعز محمد
هائل سنان بغارة لطيران العدوان على سيارته جنوب

 21مارس  19 -أبريل

الثور
 20أبريل  20 -مايو

الجوزاء
 21مايو  21 -يونيو

السرطان
 22يونيو  22 -يوليو

األسد
 23يوليو  22 -أغسطس

العـذراء
 23أغسطس  22 -سبتمبر

شــرق مدينة المخا ..وكذا استشــهاد مواطنين اثنين
بغارتين لطيران العدوان على مديرية باقم بصعدة.
 2018استشــهاد وإصابــة  18مواطنــا ً بغــارة اســتهدفت
سيارات بمديرية الصفراء بصعدة.
 2020استشهاد امرأة جراء خروقات قوى العدوان السعودي
بالحديدة وإصابة مواطن في صعدة ..وطيران العدوان
السعودي األمريكي يشن  7غارات على مديريتي نهم
ومجزر.
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وليات .اخرج

�سكرتري التحرير

برجـــك اليـــوم
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املديــــر الفنــــي
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الميزان
 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العقرب
 24أكتوبر  21 -نوفمبر

القوس
 22نوفمبر  21 -ديسمبر

الجـدي
 22ديسمبر  19 -يناير

الدلـو
 20يناير  18 -فبراير

الحـوت
 19فبراير  20 -مارس

السكرتري الفنــــي
nojournalism@gmail.com
@nojournalism1
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إعداد :وليد مانع و نبيــل الضيفــي
�أظن �أن ليلة حممد بن �سلمان كانت طويلة!
"وا�شنطن بو�ست"� :إدارة بايدن ترفع ال�رسية عن
تقرير وكالة اال�ستخبارات الأمريكية ب�ش�أن دور
ويل العهد حممد بن �س��لمان وكبار امل�س�ؤولني
يف مقتل جمال خا�شقجي.
Ahmed Yassine

ق�ص��ف املطارات غ�ير جم��د ،بخا�صة مع
تقليل عدد الرحالت ب�س��بب قيود كورونا.
تق�صف مطار ًا يعاد ت�شغيله خالل �ساعتني.
هنالك �أهداف �أكرث جدوى وفاعلية وت�سبب
خ�س��ائر مالية �ضخمة وحتتاج لوقت كبري
حت��ى يت��م �إ�صالحه��ا ،مث� ً
لا ق�ص��ف عمود
ناقل للتيار يف زاوية معينة بحيث ي�س��بب
�ضغط�� ًا على الأعمدة التي خلفه وي�س��قطها
خلفه ،والإ�صالح يحتاج لأيام كثرية.
معلومة :انقط��اع التيار يقلل من الإيرادات
وي�س��بب �إرب��اك ًا لل��شركات وامل�ؤ�س�س��ات
والبنوك واملطارات ويوقف امل�صانع.
#توعية_كلفوتية
Zaid ali

الع��امل ينتظ��ر معركة م�أرب
ونتائجه��ا وت�أثرياته��ا على
موازين القوى الإقليمية.

روبير بشعالني

ر�أيتم ال�سعودية وهي تتبنى �صفقة القرن.
ر�أيتمالإمارات وهي تطبع.
ر�أيتمالبحرين تفتتح �سفارة "�إ�رسائيلية".
ر�أيتماملغرب ي�ستقبل ال�سفري "الإ�رسائيلي".
ر�أيتمال�سودان يتباهى بعالقته مع "�إ�رسائيل".
بالل��ه عليك��م تري��دون تقنعوننا �أن ه��ذه الدول
التي حاربتنا يف املوقف ال�صح ،و�أن اليمن على
باطل؟!

محمد عبدالله المسمري

برعاية الأمم املتحدة ،قطع حتالف ال��شر والظالم �رشيان احلياة
عل��ى اليمنيني من خ�لال احتجاز �س��فن الوق��ود .و�إن عدنا لقرار
احل�ص��ار رغ��م ع��دم قانونيته و��شرعيته� ،إال �أنه �أ�سا�س�� ًا مت ملنع
تدفق الأ�س��لحة ،بينما ما حدث ويحدث هو منع تدفق كل مقومات
احلي��اة وت�س��هيل دخول ال�س��موم القاتل��ة مثل املبي��دات منتهية
ال�صالحي��ة "املهربة" ،والتي تعترب نفايات كيميائية تدفع الدول
ماليني ال��دوالرات للتخل�ص منها وجعلوا م��ن �أر�ضنا الطيبة مكب ًا
للنفاي��ات ،وم��ن ناحية �أخ��رى �أغلقوا مطاراتنا .فم��ا عالقة منع
تدفق ال�سالح مبنع املر�ضى من ال�سفر �إىل اخلارج للعالج؟!
مل يرتك العدوان �ش��يئ ًا ُم َّرم ًا �إال وارتكبه يف اليمن ،فهل تدركون
حجم الآثام التي يتحملها م�ؤيدو ومنا�رصو العدوان؟
ننا�ش��د الق��وة ال�صاروخية والطريان امل�س�ير دك مطارات وموانئ
دول الع��دوان ،وعليكم مب�أرب يا رجال الل��ه ففيها نفطنا وغازنا
وكهربا�ؤنا ومرتباتنا .ال تنتظروا الر�أفة ممن ال يخ�شى الله.

خالد العراسي

�أ�س��و�أ م��ا يف الع��رب �أنه��م
يجي��دون ال�صفق��ات اخلفي��ة
�ضد بع�ضهم البع�ض!

حمزة الحسن
الطائ��رات الت��ي تق�ص��ف الع��رب وامل�س��لمني
ه��ي طائ��رات �س��عودية و�إماراتي��ة و�أمريكي��ة
و"�إ�رسائيلية".
ه��ل ر�أيت��م يف يوم م��ن الأي��ام طائ��رة �إيرانية
تق�صف عرب ًا �أو م�سلمني؟!

يحيى صالح الهمداني
#اليمن_ال�سعيد
يف م�أرب �سيهوي ا�ستكباركم،
ويتعملق ن�رص املجاهدين.

علي هاشم

عمر خليل المعربوني
(خيمة معاوية) م�أرب
يج��ب �إ�س��قاطها لكي ت�س��قط
معه��ا كل الد�سائ���س والفنت
وال�رصاعات.

علياء أحمد الصبيحي
التفاو�ض
م��ن موق��ع الق��وة
حاج��ة تفر�ضه��ا الهيمن��ة
والغطر�س��ة ال�س��عودية وتبعي��ة
حكومة الفنادق.
م��ع �أمث��ال ه���ؤالء ف���إن القوة ه��ي �أق�رص
الطرق �إىل ال�سالم� ،سالم ال�شجعان.
ف���إن جنح��وا لل�س��لم عملي�� ًا ،كان لزاما �أن
نلتقيهم �إىل منت�صف الطريق.
اليم��ن ال يحتم��ل االنتظ��ار ،والتباك��ي
الكاذب على م�أرب لي�س حالً.

عبدالله الصبري

التجمع اليمني للإ�صالح :م�أكولٌ ومذموم!
ه��و �إرهابي بنظرهم ،لكن ال مانع من �أن يقاتل
اىل جانبه��م ،وبع��د القتال يتخل�ص��ون منه �إن
حتقق الن�رص لهم!
قيادة التجمع ال تطيق العي�ش بدون ويل �أمر!
قيادة تنق�صها احل�صافة والوعي وت�سيطر عليها
اجلهالة ال�سيا�سية اىل �أبعد احلدود!
لقد �أرداهم ابن �سلمان املهالك!

ثم ماذا بعد يا غريفيتث؟!
�سيا�سة الكيل مبكيالني دائم ًا تف�ضح دوره �أنه لي�س �إال ناطق ًا با�سم
�أ�صحابه ،ولي���س مبعوث ًا �أممي ًا ي�ش�ترط �أن يكون حمايد ًا وملتزم ًا
بامل�صداقية وال�شفافية ،وكيف ال و�أمه بريطانيا!

دينا الرميمة

ا�س��تح�ضار الدي��ن واملذهبية والعرقية حل�ش��د
النا���س للقتال� ،سالح العاجز و�صاحب احلجة
ال�ضعيفة.
يا الربع ،هناك غازٍ �أجنبي حمتل لأر�ضنا ينهب
مواردن��ا ويحا��صر اليم��ن كله ،ومين��ع عنهم
الوقود وو�سائل احلياة.
هم من ت�س��تهدفهم حملة جي�ش الدولة وجلانها
و��شرفاء الوط��ن عل��ى حمافظ��ة م���أرب ،وال
ت�ستهدف �أبناء و�سكان م�أرب.

الشيخ حسين حازب
حترير م�أرب متثل لليمن قوة ا�س�تراتيجية و�إف�ش��ال تق�س��يم اليمن
وجتزئت��ه وبلقنت��ه كما ر�س��مته دوائ��ر اال�س��تخبارات والربيطانية
والأمريكي��ة وال�صهيوني��ة لبلقن��ة الوطن العربي خدمة للم��شروع
ال�صهيوين امل�س��مى ال��شرق �أو�سطي ،ور�س��م خرائط جديدة ،وعند
ف�ش��ل مترير م��شروع �أقلمة اليمن �أعلن العدوان من وا�ش��نطن تنفيذ ًا
لتل��ك اخلرائ��ط وبن��اء كيان��ات متناحرة ،وت��دور �ضم��ن الهيمنة
وامل��شروع ال�صهيوين تلبية مل�رشوع "�إ��سرائيل" الكربى من النيل
للفرات وال�س��يطرة على ال�ثروات والبحار واجلزر واملوانئ وجعل
الكيان جزء ًا من املنطقة وت�سليم الأمن القومي العربي واالقت�صادي
والع�سكري واجلو�سيا�سي للكيان.
Dr-aness Alasbahi

هي��ا حارب ل��ك الإ�صالح ،الن��ازح عنده ،وهو
م�س���ؤول ع��ن حتديد مواق��ع املخيم��ات ،وهو
الذي اختار �رصواح حتديد ًا للنازحني ،ويقول
لك� :صنعاء ت�ستخدمهم دروع ًا ب�رشية!
يعني ترقبوا" :م�أرب تنزف" وتوطل!
Akil Ali Alhuthi

