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 14 يف  انطلقــت  ثــورة  هي 
الجنويب  الجزء  يف  1963م  أكتوبر 
مــن اليمــن )املناطــق الجنوبية 
االســتعامر  ضد  حاليًا(  اليمن  من 
الربيطــاين، وانطلقــت من جبال 
ردفان، بقيادة راجح بن غالب لبوزة، 
شمس  مغيب  مع  استشــهد  الذي 
السلطات  شــنت  وقد  الثورة،  يوم 
االحتاللية حمالت عسكرية غاشمة 
استمرت ستة أشهر، رضبت خاللها 
القرى والســكان اآلمنني مبختلف 
أنواع األسلحة، ترشد عىل إثرها آالف 

املدنيني العزل. 
واّتبعت القوات الربيطانية يف هجامتها وغاراتها عىل مناطق ردفان 
سياســة »األرض املحروقة«، وخلفت كارثة إنســانية فظيعة جعلت أحد 

أعضاء مجلس العموم الربيطاين يدين تلك األعامل الالإنسانية.
وقامت الثورة لتحقيق األهداف التالية: 

تصفية القواعد وجالء القوات الربيطانية من أرض الجنوب دون قيد 
أو رشط.

إسقاط الحكم السالطيني والتي يصنف بأنها رجعي.
إعادة توحيد الكيانات العربية الجنوبية ســرًا نحو الوحدة العربية 

واإلسالمية عىل أسس شعبية وسلمية.
اســتكامل التحرر الوطني بالتخلص من الســيطرة االســتعامرية 

االقتصادية والسياسية.
إقامة نظام وطني عىل أسس ثورية سليمة يغر الواقع املتخلف إىل 

واقع اجتامعي عادل ومتطور.
بناء اقتصاد وطنــي قائم عىل العدالة االجتامعية يحقق للشــعب 

السيطرة عىل مصادر ثرواته.
توفر فرص التعليم والعمل لكل املواطنني دون استثناء.

إعادة الحقــوق الطبيعية للمرأة ومســاواتها بالرجــل يف قيمتها 
ومسؤولياتها االجتامعية.

بناء جيش وطني شعبي قوي مبتطلباته الحديثة متكنه من الحامية 
الكاملة ملكاسب الثورة وأهدافها.

انتهاج سياسية الحياد اإليجايب وعدم االنحياز بعيدا عن السياسات 
والرصاعات الدولية.

اسرتاحة

أفقيا
1ـ  أحــد أبناء اإلمام عيل كرم الله وجهه 

)معكوسة( ـ سورة قرآنية. 

2 ـ نادي كرة قدم إنجليزي ـ يذرف الدموع. 

3 ـ بسط ـ كراسات .

4ـ تلة ـ عملة آسيوية ـ موت )مبعرثة(.

5 ـ يظهر ـ أقامت باملكان لياًل.

6 ـ منطــاد ـ وحدة قياس ـ نصف كلمة 

يعلم. 

7 ـ ينتقي ـ مساعدة )معكوسة( .

8 ـ متشــابهان ـ عني بجــوار الكعبة ـ 

سكون. 

9 ـ حرص املمتلــكات ـ القواد عىل أهله 

)معكوسة(. 

10 ـ بســاط منســوج مــن الخيوط ـ 

متشابهان ـ عقل )معكوسة(.

11ـ صمت ـ خلوك )مبعرثة(.

12ـ  خلق وأنشــأـ  للتعريفـ  كاهنـ  

حقد )معكوسة(.

عموديا:
1 ـ دولة آســيوية )معكوسة( ـ سرت 

)معكوسة(. 

2 ـ اتسخ )معكوسة( ـ دولة أوروبية 

)معكوسة(. 

3ـ حرف إنجليزي )معكوسة( ـ جميل 

)معكوسة( ـ من األطراف )معكوسة( .

4ـ أحــد األنبيــاء )معكوســة( ـ توز 

)مبعرثة( .

5 ـ نصــف كلمة حاجب ـ مــن األعداد 

)معكوسة( ـ نصف كلمة ساحر. 

6 ـ أرشد )معكوسة( ـ ذنب )معكوسة ( 

ـ تعب وخات قواُه.

7ـ  حيوان ضخم ـ  من مديريات محافظة 

حرضموت )معكوسة( .

8ـ  آلة موسيقية )معكوسة(ـ  متشابهان 

ـ جواهر. 

9 ـ تخلفتُ عن الحضور ـ إحسان ـ ارشد 

ـ نقص من وزنُه.

قداحــة  ـ  )معكوســة(  دعــاء  ـ   10

)معكوسة(.

11ـ حرف جر ـ قوية وصلبة ـ اتعب .

12 ناقص العقل )معكوسة( ـ يصل سن 

الرشد.
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ثورة 14 �أكتوبر
إعالن فقدان بطاقة محاماة

يعلن املحامي/ محمد عبدالحميد محمد عن فقدانه بطاقة محاماة صادرة من 
م/عدن تحمل رقم )216( .. ويرجى عىل من يعرث عليها تســليمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر. 


