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�لرئي�س تبون يوؤكد يف ذكرى مظاهر�ت 17 �أكتوبر1961

ال تنازل وال تراخ يف ملفات الذاكرة

�إىل جانب �إمتام �ملخططات �ل�ستعجالية للحد من �أزمة �ملاء 

الوزيــــر االأول ياأمـــر بتمويـن منتظــم لل�ســـوق باملـواد الفالحيــــة 

�ص  14

ملــف

اإقامــــة �ســـالة 

اال�ست�سقـاء عبـــر 

م�ساجـد الوطـن

الرئي�ص تبون يعزي 

يف وفاة جنل ال�سهيد 

م�سطفى بن بولعيد

�ص  4-3-2

�ص  5

�ص  5

�لفريق �سنقريحة يوؤكد

�سمعة اجلي�ص ال�سعبي الوطني اأ�سبحت 
مرجعا عامليا

�أ�ســاد رئي�ــش �أركان �لجي�ــش �لوطنــي �ل�سعبــي، �لفريــق �ل�سعيــد 
للت�سكيلــة  »�لمتميــزة«  بالم�ساركــة  �ل�سبــت،  �أم�ــش  �سنقريحــة، 
�لع�سكريــة �لم�ساركة فــي تمرين م�سترك حــول مكافحة �لإرهاب 
برو�سيــا و �لتــي تعك�ش »�ل�سمعــة �لجيــدة« �لتي �أ�سبــح يتحلى بها 
�لجي�ــش �لوطنــي �ل�سعبــي دوليــا حيــث �أ�سبحــت »مرجعــا عالميا 

يقتدى به«.

للخ�سر هزمية  دون  �سنو�ت   3

م�سيـــرة مظفــرة ُحطمت فيها اأرقـــام 
فرديـــة وجماعيـــة

مــرت �أم�ش، 3 �سنو�ت علــى �آخر هزيمة تلقاهــا �لخ�سر تحت قيادة 
�لناخــب �لوطني جمال بلما�سي، كانــت مدة كافية لتتحقق �لكثير 
مــن �لإنجاز�ت، وحطم خالها زمــاء �لقائد ريا�ش محرز، �لعديد 

من �لأرقام جماعية كانت �أو فردية.

�ص  5�ص  24

�ص 6�ص  4

�ملجاهد بوحجرية عبد �لرحمان يقدم �سهادته حول �ملجزرة للن�سر

اخرتنا ال�سلميـة يف املظاهـرات و كنا قادرين على حمل ال�سـالح
يعــود �لمجاهــد بوحجيرة عبد �لرحمــان، بذ�كرته �إلى �سنو�ت �لكفاح �لم�سلــح، لي�سرد علينا تفا�سيل مثيرة عن �أحــد�ث 17 �أكتوبر 1961، �لتي 
عاي�ش كل حيثياتها، كو�حد من �لمجاهدين �لذين �سكلو� جناح �لثورة في �لمهجر، حيث �أكد للن�سر، باأن هذه �لمحطة �لتاريخية �لمهمة، كانت 
�ست�ســكل فارقا كبيــر� و تغير تاريخ �ل�ستقال لو �أن من خططو� لها، �سمحو� للمتظاهرين، �أو على �لأقــل منا�سلي �لمهجر، بحمل �ل�ساح �آنذ�ك، 

خ�سو�سا و�أن �سفوفهم كانت منظمة، وجلهم كانو� يمتلكون �أ�سلحة ��سطرو� للتخلي عنها، لأجل �سلمية قوبلت بالقمع.

�سورة :اأر�سيف 

اإجناز اأزيد من 67 األف م�سكن ريفي 
خالل 18 �سهرا  


