
n    Site internet: http://www.annasronline.dz - E-mail: annasr.journal@gmail.com الأربعاء  30 مار�س  2022 م /27 �شعبان 1443 هـ      -    n العدد :  n    -     16792الثمن : 10 دج

الرئي�س تبون يعزي عائلة ال�شهيد

 ا�شت�شهـــاد رائــــد
  طيـار اإثــر حتطــــم 

طائــرة ع�شكريــة
يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

اخل�شـــــر ي�شّيعــــون املونديــــال يف ليلـــــة حــزينـــــــــة

اإلغاء التباعد خالل اأداء ال�شلوات والرتاويح
تخفيف الإجراءات الوقائية بامل�ساجد والإبقاء على الكمامة

رئي�س الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية من �شكيكدة

ندرك حتديات العوملة وعلى الزوايا 
حتمل م�شوؤوليتها

الماأمــون  محمــد  ال�شيــخ  اأكــد 
رئي�ــس  الح�شنــي،  القا�شمــي 
للزوايــا  الرحمانيــة  الرابطــة 
الم�شجــد  ورئي�ــس  العلميــة 
مــن  اأم�ــس  اأول  الأعظــم، 
�شكيكــدة، اأن الزوايــا جزء من 
رغــم  الجزائرييــن  وجــدان 
عليهــا  الممار�شــة  ال�شغــوط 
لر�شالتها،  المناوئــة  والعوامــل 

موؤكــدا اإدراك هــذه الزوايــا ل�شرعــة التطــور الــذي طبــع مختلف 
مجــالت الحياة، و �شــرورة التفاعل مع هــذا التطــور، و اأن الو�شع 
الح�شــاري الــذي ي�شهــده العالــم مطبــوع بفل�شفة العولمــة، داعيا 

الزوايا اإلى تحمل م�شوؤوليتها في هذا ال�شاأن. 

الصفحة الخضراء
u ال�شيـد الع�شـوائي واملتاجــــرة 
يهـددان احليـاة الربية باالختــالل
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�شوناطراك تعلن عن اكت�شاف نفطي هام

نحو بروز قطب جديد للمحروقات 
�شمال حا�شي الرمل

اأكدت ال�شركــة الوطنية للمحروقات �شوناطــراك، اإمكانية بروز 
قطب جديــد للمحروقات �شمال حا�شي الرمــل، بعد الكت�شافات 
النفطية الأخيرة، باحتياطيــات تقدر بنحو 961 مليون برميل. 
الــذي �شيتم تاأكيــده من خالل حفــر العديد من الآبــار بالأماكن 
التي تم تحديدها بهذه المنطقة وكذا اأعمال تر�شيم الكت�شافات 

التي اأنجزت لتحديد حجم الحتياطيات.
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اأعلنــت اللجنــة الوزارية للفتوى اأم�ــس عن رفع التباعد اأثناء اأداء ال�شلوات الخم�س و�شــالة التراويح في رم�شان، مع ا�شتئناف كافة الأن�شطة بالم�شاجــد، وكذا فتح م�شليات الن�شاء في ظل 
اللتزام ببع�س التدابير الوقائية، من بينها و�شع القناع الواقي، وا�شتمرار الأئمة في تخفيف ال�شلوات والخطب والدرو�س.

الك�شافة �شتوزع 3 اآلف طرد غذائي يف الأ�شبوع الأول من رم�شان 

الهالل االأحمر يح�شر لتقدمي م�شاعدات ل�شتة اآالف عائلة 
�شطــرت الك�شافة الإ�شالمية الجزائرية برنامجا خا�شا بالعمليات الت�شامنية الخا�شة ب�شهر رم�شان الكريم وفي هذا الإطار، �شيتم  توزيع 
حوالــي 3 اآلف طــرد غذائي خالل الأ�شبــوع الأول من رم�شان لتتوا�شل العملية بعدها، كما �شيتم فتــح مطاعم الرحمة وتوزيع الوجبات 
ال�شاخنــة والعديد من الأن�شطة، ومن جانبه �شيقوم الهالل الأحمر الجزائري باإطالق قافلة ت�شامنية لتوزيع الم�شاعدات لفائدة 6 اآلف 

عائلة كمرحلة اأولى، على م�شتوى 58 ولية، ويتم التركيز خاللها على المناطق النائية ومناطق الظل والمناطق الحدودية.

u اأ�شجـــــار االأرز املتمـــاوتـــــة.. 
ثــروة غيــر م�شتغّلــــة 


