
  

مسؤولية المستھلك في الوقاية " طلق القافلة التحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية وتحت شعار 
وتحت الرعاية السامية لمعالي السيد 

العافية والنور لحماية  تيالجلفة ومن تنظيم مديرية التجارة لو&ية الجلفة وجمعي
 Nبلدية 22و&ية  والبلديات المتواجدة في مسارھا أي 
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  اطــــج النشـامـــبرن
عروض لجمعيات حماية 

  المستھلك
التحسيس الجواري وتوزيع 

  المطويات

التحسيس الجواري وتوزيع 
  المطويات

التحسيس الجواري وتوزيع 
  المطويات

التحسيس الجواري وتوزيع 
  المطويات

التحسيس الجواري وتوزيع 
  المطويات

التحسيس الجواري وتوزيع 
  المطويات

التحسيس الجواري وتوزيع 
  المطويات

التحسيس الجواري وتوزيع 
  المطويات

التحسيس الجواري وتوزيع 
  المطويات

صباحا والعودة إلى مقر المديرية عند نھاية 

طلق القافلة التحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية وتحت شعار 
وتحت الرعاية السامية لمعالي السيد  2013جوان  19إلى  10من خ9ل الفترة الممتدة  "

الجلفة ومن تنظيم مديرية التجارة لو&ية الجلفة وجمعيوزير التجارة والسيد والي و&ية 
و&ية  والبلديات المتواجدة في مسارھا أي بال دائرة ) 12(المستھلك ، حيث ستجوب ھذه القافلة 

äŒŠ�àb�����¬@ó��à@Â�����ÕÜa@Šb�Ðb

  ةـــــلـافـــار القـــــمس
اعطاء شارة ا&نط9ق الرسمي للقافلة الوطنية من   

  . طرف السيد معالي وزير التجارة بالجزائر العاصمة
الرسمي للقافلة من مقر مديرية التجارة لو&ية  ا&نط9ق  

صباحا تجوب أحياء بلدية  09:00الجلفة على الساعة 
الجلفة مع التوقف بالمجمعات التجارية ثم التوجه إلى 

  .قرية أو&د عبيد هللا والعودة إلى المقر
بلدية -بلدية مسعد- الناقة قرية عبن- بلدية المجبارة-الجلفة  

  .الجلفة-عين ا&بل
بلدية عين -بلدية حاسي العش- بلدية حاسي بحبح-الجلفة  

  .الجلفة-معبد
بلدية -بلدية ا&دريسية-بلدية القديد-بلدية الشارف-الجلفة  

  .الجلفة- الزعفران
بلدية سيدي -بلدية دار الشيوخ- قرية المويلح-الجلفة  

  .الجلفة-بايزيد
  .الجلفة-بلدية بنھار-بلدية عين وسارة-الجلفة  

  .الجلفة- بلدية حاسي فدول-بلدية سيدي لعجال-الجلفة  

بلدية - بلدية حد الصحاري-بلدية بويرة ا&حداب-الجلفة  
  .الجلفة-البيرين

  .الجلفة-بلدية فيض البطمة-بلدية المليليحة-الجلفة  

صباحا والعودة إلى مقر المديرية عند نھاية  07:00ا4نط6ق من مقر مديرية التجارة لو4ية الجلفة على الساعة 

  

  

  

  

  

  

طلق القافلة التحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية وتحت شعار ستن@@@@@@@@@@@@@@
"من التسممات الغذائية 

وزير التجارة والسيد والي و&ية 
المستھلك ، حيث ستجوب ھذه القافلة 

  اريخـــــالت
10/06/2013  

11/06/2013  

12/06/2013  

13/06/2013  

14/06/2013  

15/06/2013  

16/06/2013  

17/06/2013  

18/06/2013  

19/06/2013  

ا4نط6ق من مقر مديرية التجارة لو4ية الجلفة على الساعة * 
  .المھمة


