
  

وذ� يف ا��رى الثانیة لرتس�مي �ح�فاالت 
مدفو�ة أ�جر، بعد قرار الرئ�س عبد 
، لت�ٔ�ذ بدایة من هذه الس�نة طابعا وطنیا، ٕاذ مت تنظمي العدید من 

من . ال�شاطات والفعالیات �رب اكمل الرتاب الوطين، ومل یبق �ح�فال حكرا �ىل م�طقة بعیهنا
�هتا دعت وزارة التعلمي لك املدارس واملؤسسات التعلميیة أ�خرى ٕاىل �ح�فال �رٔ�س الس�نة 
تعرب عن جزء من الهویة الوطنیة، 
وهددت مبعاق�ة مسؤويل ٔ�ي مؤسسة یت�اهلون 

ودعت الوزارة ٕاىل التعریف . 
�ملوروث الثقايف و�نرتبولو� من �الل العادات 
والتقالید اخلاصة �لك م�طقة، و�رق�ة البعد أ�مازیغي 

وحتتفل . و�هتا الثالث إالسالم والعروبة وأ�مازیغیة
العائالت اجلزا�ریة يف معو�ا �رٔ�س الس�نة أ�مازیغیة حىت ق�ل ٕاقرارها �شلك رمسي من طرف 
السلطات، فه�ي م�اس�بة یمت �ح�فال هبا يف جو ٔ�رسي، مع ٕا�داد ٔ�طباق تقلیدیة، �اصة 

�س�بع خرض وبقول » ینّا�ر « ٕا�داد �سكيس 

�عید وطين یمت » ینّا�ر « واكنت السلطات قد قررت بعد س�نوات من النكران ��رتاف ب 
�ح�فال به رمسیا وشعبیا، م�لام اكنت ق�ل ذ� قد ا�رتفت �ٔ�مازیغیة لغة وطنیة ورمسیة، 
وتعهدت برتق�هتا، لكهنا تعرضت النتقادات �دیدة، �س�ب ما وصف ب�ٔنه تقاعس يف تطو�ر هذه 
یل ٔ�ن مجمع ا�لغة أ�مازیغیة ا�ي مت الكشف عن �شك�� ٔ�عضائه ق�ل ٔ��م ٔ��ر جضة، 
�س�ب �نتقادات اليت و�ت ٕاىل �دد من أ�سامء اليت حصلت �ىل العضویة ف�ه، بدلیل ٔ�ن 

سا�ة بعد  24الربوف�سور عبد الرزاق دوراري ٔ��لن عن ا�س�ابه من ا�مع 

وذ� يف ا��رى الثانیة لرتس�مي �ح�فاالت  2969تفل اجلزا�ر الس�ت �رٔ�س الس�نة أ�مازیغیة 
مدفو�ة أ�جر، بعد قرار الرئ�س عبد  عط� هبا، واليت ٔ�صبحت بدایة من الس�نة املاضیة یوم

، لت�ٔ�ذ بدایة من هذه الس�نة طابعا وطنیا، ٕاذ مت تنظمي العدید من بوتفلیقة �رس�ميها
ال�شاطات والفعالیات �رب اكمل الرتاب الوطين، ومل یبق �ح�فال حكرا �ىل م�طقة بعیهنا

�هتا دعت وزارة التعلمي لك املدارس واملؤسسات التعلميیة أ�خرى ٕاىل �ح�فال �رٔ�س الس�نة 
تعرب عن جزء من الهویة الوطنیة،  أ�مازیغیة، �عتبارها

وهددت مبعاق�ة مسؤويل ٔ�ي مؤسسة یت�اهلون 
. �ح�فال هبذه ا��رى

�ملوروث الثقايف و�نرتبولو� من �الل العادات 
والتقالید اخلاصة �لك م�طقة، و�رق�ة البعد أ�مازیغي 

و�هتا الثالث إالسالم والعروبة وأ�مازیغیة�لك مكو�ته، و�رس�یخ الهویة اجلزا�ریة مبك
العائالت اجلزا�ریة يف معو�ا �رٔ�س الس�نة أ�مازیغیة حىت ق�ل ٕاقرارها �شلك رمسي من طرف 
السلطات، فه�ي م�اس�بة یمت �ح�فال هبا يف جو ٔ�رسي، مع ٕا�داد ٔ�طباق تقلیدیة، �اصة 

ٕا�داد �سكيس الكسكيس ا�ي یعد بطرق خمتلفة، لكن �ادة یمت 

واكنت السلطات قد قررت بعد س�نوات من النكران ��رتاف ب 
�ح�فال به رمسیا وشعبیا، م�لام اكنت ق�ل ذ� قد ا�رتفت �ٔ�مازیغیة لغة وطنیة ورمسیة، 
وتعهدت برتق�هتا، لكهنا تعرضت النتقادات �دیدة، �س�ب ما وصف ب�ٔنه تقاعس يف تطو�ر هذه 
یل ٔ�ن مجمع ا�لغة أ�مازیغیة ا�ي مت الكشف عن �شك�� ٔ�عضائه ق�ل ٔ��م ٔ��ر جضة، 
�س�ب �نتقادات اليت و�ت ٕاىل �دد من أ�سامء اليت حصلت �ىل العضویة ف�ه، بدلیل ٔ�ن 

الربوف�سور عبد الرزاق دوراري ٔ��لن عن ا�س�ابه من ا�مع 
 �ٔعضائه

تفل اجلزا�ر الس�ت �رٔ�س الس�نة أ�مازیغیة حت 
هبا، واليت ٔ�صبحت بدایة من الس�نة املاضیة یوم

بوتفلیقة �رس�ميها العز�ز
ال�شاطات والفعالیات �رب اكمل الرتاب الوطين، ومل یبق �ح�فال حكرا �ىل م�طقة بعیهنا

�هتا دعت وزارة التعلمي لك املدارس واملؤسسات التعلميیة أ�خرى ٕاىل �ح�فال �رٔ�س الس�نة 

�لك مكو�ته، و�رس�یخ الهویة اجلزا�ریة مبك
العائالت اجلزا�ریة يف معو�ا �رٔ�س الس�نة أ�مازیغیة حىت ق�ل ٕاقرارها �شلك رمسي من طرف 
السلطات، فه�ي م�اس�بة یمت �ح�فال هبا يف جو ٔ�رسي، مع ٕا�داد ٔ�طباق تقلیدیة، �اصة 

الكسكيس ا�ي یعد بطرق خمتلفة، لكن �ادة یمت 
 .خمتلفة

واكنت السلطات قد قررت بعد س�نوات من النكران ��رتاف ب 
�ح�فال به رمسیا وشعبیا، م�لام اكنت ق�ل ذ� قد ا�رتفت �ٔ�مازیغیة لغة وطنیة ورمسیة، 
وتعهدت برتق�هتا، لكهنا تعرضت النتقادات �دیدة، �س�ب ما وصف ب�ٔنه تقاعس يف تطو�ر هذه 

یل ٔ�ن مجمع ا�لغة أ�مازیغیة ا�ي مت الكشف عن �شك�� ٔ�عضائه ق�ل ٔ��م ٔ��ر جضة، ا�لغة، بدل 
�س�ب �نتقادات اليت و�ت ٕاىل �دد من أ�سامء اليت حصلت �ىل العضویة ف�ه، بدلیل ٔ�ن 

الربوف�سور عبد الرزاق دوراري ٔ��لن عن ا�س�ابه من ا�مع ٔ��د ٔ�عضائه وهو 
�ٔعضائهالكشف عن قامئة 


