
 

 

اجلزا�ریون �س�تعدون لالح�فال يف ا��رى الس�نویة أ�وىل لرتمسیه

 �12س�تعد اجلزا�ریون لالح�فال �رٔ�س الس�نة أ�مازیغیة، اليت تصادف 
�انفي من لك س�نة، وتعد هذه ا��رى الس�نویة �وىل لرتس�ميه عیدا وطنیا، س�مت �ح�فال به 

�انفي، بتزيي وزو، ٕاشارة انطالق ال�شاطات اخلاصة �الح�فال ب��ا�ر 
اليت تزتامن و ا��رى الس�نویة أ�وىل لرتس�ميه �عید وطين و ذ� من طرف السلطات 

ف �ارضا من خمتل 35و حرض حفل �ف�تاح، ا�ي اح�ضنته دار الثقافة مولود معمري، حوايل 
مرجعیة وطنیة : ینّا�ر“م�اطق البالد �ربوا عن رضامه �لمشاركة يف هذا �ح�فال حتت شعار 

”. 
املشاركة “ويف لكمهتا �ف�تاح�ة، ٔ�كدت مد�رة الثقافة احمللیة، ن��� قومز�ن، ٔ�ن ینّا�ر یعكس 

، و اس�تدلت ”يف فرح و��ش مشرتك وتضامن
القمي واملبادئ احملددة لتعا�مينا وثقاف�نا يف املعرفة 

”. 
�ح�فال ب��ا�ر مضیفا ان �كر�سه 

م�ادرة �مة تعزز الثقافة “عیدا وطنیا من طرف رئ�س امجلهوریة، عبد العز�ز بوتفلیقة، هو 
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�س�تعد اجلزا�ریون لالح�فال �رٔ�س الس�نة أ�مازیغیة، اليت تصادف : عريب
�انفي من لك س�نة، وتعد هذه ا��رى الس�نویة �وىل لرتس�ميه عیدا وطنیا، س�مت �ح�فال به 

�انفي، بتزيي وزو، ٕاشارة انطالق ال�شاطات اخلاصة �الح�فال ب��ا�ر  7ؤ�عطیت الیوم االثنني 
اليت تزتامن و ا��رى الس�نویة أ�وىل لرتس�ميه �عید وطين و ذ� من طرف السلطات 

و حرض حفل �ف�تاح، ا�ي اح�ضنته دار الثقافة مولود معمري، حوايل 
م�اطق البالد �ربوا عن رضامه �لمشاركة يف هذا �ح�فال حتت شعار 

.”و�رخيیة وتذاكریة تعكس العمق الثقايف واملصري املشرتك لٔ�مازیغ
ويف لكمهتا �ف�تاح�ة، ٔ�كدت مد�رة الثقافة احمللیة، ن��� قومز�ن، ٔ�ن ینّا�ر یعكس 

يف فرح و��ش مشرتك وتضامن“حيتفل به شعب شامل ٔ�فریق�ا 
القمي واملبادئ احملددة لتعا�مينا وثقاف�نا يف املعرفة “يف ذ� �ملامرسات �ج�عیة اليت ت��اسب مع 

.”و املمتث� يف التضامن والتواصل وأ�خوة وروح املسا�دة املتباد�
�ح�فال ب��ا�ر مضیفا ان �كر�سه   عبد احلكمي شاطر، �ىل ٔ�مهیةو �ملناس�بة، اكد وايل الوالیة،

عیدا وطنیا من طرف رئ�س امجلهوریة، عبد العز�ز بوتفلیقة، هو 
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عريب TSA – اجلزا�ر
�انفي من لك س�نة، وتعد هذه ا��رى الس�نویة �وىل لرتس�ميه عیدا وطنیا، س�مت �ح�فال به 

 .يف لك ربوع الوطن
ؤ�عطیت الیوم االثنني 

اليت تزتامن و ا��رى الس�نویة أ�وىل لرتس�ميه �عید وطين و ذ� من طرف السلطات  2969
 .احمللیة

و حرض حفل �ف�تاح، ا�ي اح�ضنته دار الثقافة مولود معمري، حوايل 
م�اطق البالد �ربوا عن رضامه �لمشاركة يف هذا �ح�فال حتت شعار 

و�رخيیة وتذاكریة تعكس العمق الثقايف واملصري املشرتك لٔ�مازیغ
ويف لكمهتا �ف�تاح�ة، ٔ�كدت مد�رة الثقافة احمللیة، ن��� قومز�ن، ٔ�ن ینّا�ر یعكس 

حيتفل به شعب شامل ٔ�فریق�ا ا�ي ” والتواصل
يف ذ� �ملامرسات �ج�عیة اليت ت��اسب مع 

و املمتث� يف التضامن والتواصل وأ�خوة وروح املسا�دة املتباد�
و �ملناس�بة، اكد وايل الوالیة،

عیدا وطنیا من طرف رئ�س امجلهوریة، عبد العز�ز بوتفلیقة، هو 
  .”والهویة الوطنیة

  
 



 �ادات وتقالید
و�لجزا�ریني �ادات وتقالید �اصة توارثوها ٔ�� عن �د، يف �ح�فال ب��ا�ر، ٔ��رزها ٕا�داد 
ٔ��ت تقلیدیة �اصة يف هذه ا�لی� �متیزيها عن بق�ة لیايل الس�نة، وٕالضفاء طابع الفرح �لهيا، 
ح�ث ختتلف نوعیة ا�ٔ�ت من م�طقة ٕاىل ٔ�خرى �ىل غرار الشخشو�ة والكسكس والبغر�ر 

 .ف و�ريهاواخلفا
وحيرص ساكن م�طقة الق�ائل �ىل ذحب دیك عن الر�ال ود�ا�ة عن ال�ساء ویعتربونه فاال یقهيم 

 .من احلسد والعني
وتعترب هذه الوالمئ ذات بعد اج�عي وثقايف لالح�فال، تلتقي ف�ه العائالت �ىل موائد لبعث 

�ح�فال ب��ا�ر ا�ي ال ميكن ان ا�لحمة ب�هنا، كام حترص العائالت �ىل مجع افرادها �ىل طاو� 
، ا�ي جيمع بني خمتلف ٔ�نواع املكرسات �رمز من رموز الرضا بتودیع ”الرتاز“�كمتل دون تقلید 

 .العام القدمي والتفاؤل �س�تق�ال العام اجلدید
و�الضافة اىل أ�طباق الشهیة، �متزي �ح�فاالت ٔ�یضا �ٔ�هازجي والرقص وأ�لعاب التقلیدیة 

 .روض املرسح�ة وعروض الفروس�یةوالع
 


