
الوادي

وفــاة طفـل 
 �صعقــا بالكهربــاء 

و�إ�صابــة �آخــر

مهنيون يطالبون وزارة ال�صحة بالتحقيق يف الظاهرة

دعـــو�ت للغــر�س بطـرق علميــة 
يف �حلملــة �لوطنية للت�صجيــر

�ختفــــاء 50 باملــئة مـن �حلائزيـن علـى رخ�س توزيــع �لأدويــة

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�س   2

�س  9

الصفحة الخضراء

ملــف

توقع دخول »اأ�صماء معروفة« املعركة االنتخابية

بـو�در �صبــاق رئا�صـي �صاخــن
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�س  13-12

جاب �هلل لن يرت�صح ويفتح باب �لتحالفات          بوحجة: تبون �صحية �لع�صابة �لبائدة        ميهوبي يكلف �إطار�ت يف �حلزب  
ب�صحب �ل�صتمار�ت         بلقا�صم �صاحلي يعلن �مل�صاركة

�س   3-2

الرابطة املحرتفة االأوىل 

�ل�صنافــر و �لوفــاق يحققـان �لأهـم

حّقــق �صبــاب ق�صنطينة ووفــاق �صطيف االأهم، فــي مباريات ال�صطر 
االأول مــن الجولة ال�صاد�صة، التي افتتحــت اأم�س، بثالث مباريات في 
انتظــار ا�صتكمال باقي المواجهــات الموؤجلة، ب�صبــب ان�صغال ممثلي 

الكرة الجزائرية، في المناف�صات القارية واالإقليمية.

�لتمور  من  طن  �آلف  نحو ت�صدير 4 
�جلز�ئرية �إىل رو�صيا

 اأكــد م�صــدرون جزائريــون مخت�صــون في مجــال اإنتــاج و تحويل 
التمــور اأن م�صاركتهــم فــي المعر�س الدولــي للمنتجــات الغذائية 
والزراعية الــذي نظم موؤخرا بالعا�صمة الرو�صيــة مو�صكو مكنتهم 
مــن اإبرام عقود تجاريــة لت�صدير اأزيد 4 اآالف طن مــن التمور اإلى 

رو�صيا و منها اإلى الدول االأوروبية االأخرى.

�س  23-22

خمت�صون يتحدثون عن اإغفال العوامل ال�صو�صيولوجية ويوؤكدون

 �أخطــاء عمر�نيــة �أنتجــت مدنــا كّر�صت �لعزلــة و�لعنــف
يعتبر مخت�صون في العمران وعلم االإجتماع  االأخطاء التعميرية �صببا في االإختالالت التي ي�صهدها المجتمع، من مظاهر عنف وتوتر في 
العالقــات وعــدم القدرة على التعاي�س، حيث يوؤكدون اأنه تم تجاهل الخ�صو�صيــة الثقافية و االجتماعية اأثناء محاوالت تطوير المدن،  
با�صتن�صــاخ اأنمــاط م�صتوردة فر�صت  نوعا من العزلة، وح�صــرت عائالت داخل ف�صاءات �صيقة ال تتيح التوا�صــل ال�صل�س الذي كان يتمتع 
بــه الجزائــري في المدن القديمة. لتكون النتيجة تجمعات �صكنية ومدنا غير متجان�صة وغير قابلة لالإ�صتقطاب �صكلت وعاء لترحيالت 

فر�صتها اأزمة تم امت�صا�صها ب�صكل ظرفي فقط، الأنها �صكلت حال  ترتبت عنه العديد من الم�صكالت.

ت�صوير: �صريف قليب

�س  11

�س  5


