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دين ودنيا
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دعا لت�سهيل نقل �سالحيات الإدارة لل�سلطة

�سريف يعلن عن ا�ستخدام طريقة جديدة ملنع التزوير
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تفعيــل اإجراءات رفــع احل�سانـــة 
عن نائبيـن مبجلـ�ص الأمــة 

وا�سلت لجنة ال�سوؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�سان والتنظيم 
المحلي وتهيئة الإقليم  والتق�سيم الإقليمي لمجل�ض الأمة، اأول اأم�ض،  
اجتماعاتها لدرا�سة طلب وزير العدل حافظ الأختام  الخا�ض بتفعيل 
 اإجراءات رفع الح�ســانة البرلمانية عن ع�ســوي المجل�ض علي طالبي 

و اأحمد اأوراغي .

يوم مبركب احلجار

عمال على خط النار لتطويع احلديد!

يقــف عمار و هو يت�ســّبب عرقــا، على ُبعد �ســنتيمترات قليلــة من وهج 
المعادن المن�سهرة، مواجها بج�ســده الهزيل و وجهه الذي تك�سوه م�سحة 
 مــن لفحــات اللهــب، حــرارة بركانيــة ل تقــل عــن 1400 درجــة مئويــة

 و تنبعــث بــال توقف مــن الفــرن العالي، في رحلــة كفاح �ســاقة لتطويع 
الحديــد يخو�ســها يوميا هذا الرجــل الأربعيني اإلى جانــب مئات العمال، 
بمركب �ســيدار الحجار للحديد و ال�ســلب بعنابة، اأين ق�ســت الن�سر يوما 

مع كهول و �سباب تحّدوا ق�ساوة المهنة لك�سب “لقمة العي�ض”.

دعا رئي�ض ال�ســلطة الوطنية الم�ســتقلة لالنتخابات محمد �ســرفي كافة الفاعلين اإلى العمل على اإنجاح النتخابات الرئا�ســية المقبلة، و ال�ســعي لنقل �ســالحيات القطاعات الوزارية 
المعنية بتنظيم العملية، اإلى ال�سلطة الوطنية في �سال�سة ل�سمان �سفافية ال�ستحقاق الرئا�سي.

ــ�ص احلقــوق يفقـد بريقــه باجلامعــة اجلزائريـة      تخ�سّ
تعــرف كليــات الحقوق في الجزائر �ســغطا كبيرا، على اعتبار اأن ال�ســعبة هي واحــدة من اأكثر التخ�س�ســات الجامعية ا�ســتقطابا للطلبة، اإذ 
يزيــد عددهم في جامعة ق�ســنطينة وحدهــا عن األفي طالب �ســنويا، وهو اإنزال يرجعــه اأكاديميون و بيداغوجيون اإلى عالقة التخ�ســ�ض 
بقطاع الت�سغيل في بالدنا، لأنه مطلوب و مت�سعب المجالت مهنيا، و هو ما بنيت على اأ�سا�سه �سيا�سة التكوين المنتهجة حاليا والتي �سبطتها 

الو�ساية بالرجوع اإلى معطيات اقت�سادية و اجتماعية معينة. 

ت�سوير: �سريف قليب

العملية ت�سمل من اختاروا املواقع يف اأكتوبر 2018

ال�سروع يف ا�ستخراج اأوامر الدفع ملكتتبي عدل 2 بق�سنطينة
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ملــف

التربع بالأع�ساء ما زال حمت�سما رغم 
اإباحته �سرعا

روبورتاج
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