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حة ت�ؤكد �أنها حاالت عادّية �إ�صابات باالأنفل�نز� و�صط �الأطفال بق�صنطينة ومديرية �ل�صّ

جددت �لتز�مها مبو��سلة �حلو�ر �جلاد و�ل�سادق مع كل �ل�سركاء

وز�رة �لرتبية حتذر من تبعات دع��ت ملقاطعة �المتحانات
�لفريق �ل�سعيد �سنقريحة يوؤكد 

�جلي�ش �صي���صل بناء ق�ته �لر�دعة 
للت�صدي الأي عدو�ن �أو غدر 

�ل�سعيــد  �لفريــق  �ل�سعبــي،  �لوطنــي  �لجي�ــش  �أركان  رئي�ــش  �أكــد 
�سنقريحــة، �أم�ش �لثالثاء، "حر�ش" �لجي�ــش �لوطني �ل�سعبي على 
مو��سلة �أد�ء مهامه �لد�ستورية �لنبيلة، م�سير� �إلى �أن �سغله �ل�ساغل 
هــو تاأميــن �لجز�ئــر �أر�ســا و�سعبــا وحفــظ ��ستقر�رهــا و��ستقاللها 
و�سيادتهــا �لوطنية، مــا يفر�ش عليه، مو��سلة بنــاء قوته �لر�دعة 

�لكفيلة بالت�سدي لأي �سكل من �أ�سكال �لعدو�ن و�لغدر.

با�صر ات�صاالت متقدمة مع العديد منها

ميناء جن جن مينح ت�صهيالت يف �لت�صدير لدول �إفريقية

�لفريق �لوطني

بلما�صي يكافئ 
�صعي�د وحمرز قد 

ي�صّيع وديتني

�جلز�ئــر ترف�ش 

 �لتغييــر بالقــ�ة 

يف مالــي

ملــف

�ش  14�ش  4

�ش  11

�ش  23-22

حذرت وز�رة �لتربية �لوطنية، �أم�ش،  من �لتبعات �لتي قد تنجر عن دعوة بع�ش �لنقابات لتنظيم حركات �حتجاجية ومقاطعة �متحانات نهاية �ل�سنة، ما �سيوؤدي �إلى »ن�سف جهود �سنة در��سية 
كاملة« و »تقوي�ش م�ساعي �لتكفل بان�سغالت �ل�سريك �لجتماعي للقطاع« ،  و�سجلت �لوز�رة »بكل �أ�سف و��ستغر�ب و��ستياء« مثل هذه �لدعو�ت �لتي �عتبرتها »تعديا �سارخا وخرقا لجميع �لأطر 

�لقانونية �لمعمول بها في هذ� �لمجال«.

خمت�سون يحذرون

�صغـــ�ط �لعائــالت تت�صّبــب يف ف�صـــل تالميــذ يف �المتحانــــات
يحــذر  �أ�ساتــذة و مفت�ســون و نف�سانيــون،  من تاأثيــر�ت �لتوتر �لذي يظهر علــى  �لأولياء  قبيل  و�أثنــاء �لمتحانات �سيما في �ل�سنــو�ت �لنهائية ،  
موؤكديــن �أن   �أ�سلــوب �ل�سغط و �لتخويف �لممار�ش على �لتالميذ و�لأجو�ء �لمت�سنجة  �لتي تطغــى د�خل  �لعائلة  تفقد   �لتركيز وتدخل �لطفل 
فــي دو�مــة  من �ل�سطر�بات �لنف�سية قد ت�سل حد �لهروب و�لنتحار ، موجهين عدة ن�سائح حول طرق �لمر�جعة و�أهمية �لتح�سير �لنف�سي مع 

�سرورة �لبتعاد عن �لقو�لب و محاولة تحميل �لبن فوق طاقته بالرهان عليه  لت�سحيح م�سار  ف�سلو� هم في تحقيقه .
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uدر�ج�ن من عّدة واليات يكت�صف�ن 
مفاتن جبال جيجل

uم�صروع �لت�صيري �ملدمج للغابات.. 
�قت�صاد �أخ�صر وحفاظ على �لتنّ�ع

u�صد ب�حمد�ن..م�طن للتن�ع 
�لبي�ل�جي تهدده �لنفايات
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الصفحة الخضراء


