برانمج فعاليات و جمرايت امحلةل الوطنية التحسيس ية التوعوية لإعالم املس هتلكني
من  12مـــاي اإىل غاية هناية مومس الإصطياف
 .1قبل وخالل شهر رمضان املبارك:
 إانطالق امحلةل اجلهوية وذكل يوم  2018/05/12مبشاركة ست ( )06ولايت التابعة لناحية ابتنة ويه:
ابتنة ،بسكرة ،تبسة ،قس نطينة ،خنشةل وأم البوايق واليت س تجوب بعض أحياء املدينة.
 تنظمي أبواب مفتوحة عىل مس توى املديرية الولئية للتجارة مبشاركة لك من:
 مديرية التجارة لولية ابتنة. مجعيات حامية املس هتكل لناحية ابتنة. مديرية الصحة. مديرية امحلاية املدنية. الرشكة اجلزائرية لتوزيع الكهرابء والغاز. مديرية املصاحل الفالحية. املؤسسة اجلزائرية للمياه مكتب حفظ الصحة لبدلية ابتنة. تنظمي محالت حتسيس ية لفائدة املس هتلكني يمت من خاللها توزيع مطوايت خاصة بنصاحئ للوقاية من التسمامت الغذائية،
احلد من التبذير الغذايئ وذكل يف المامك العمومية وهذا عرب تراب لك الولية مبشاركة خمتلف الهيئات (امحلاية املدنية،
مكتب حفظ الصحة ،الكشافة الاسالمية)......... ،
 تنظمي محالت حتسيس ية لفائدة املتعاملني الاقتصاديني للقطاعات الكرث اقبال من طرف املس هتلكني (اخملابز ،احللوايت
التقليدية ،القصاابت ،املواد الغذائية العامة).
 التنس يق مع مديرية الرتبية بلتنظمي أايم اإعالمية وحتسيس ية لفائدة تالميذ الطوار الثالثة.
 التنس يق مع مديرايت اخلدمات اجلامعية (ابتنة-وسط ،ابتنة-بوعقال ،ابتنة-فسديس) لتنظمي أايم اإعالمية و حتسيس ية
لفائدة الطلبة (أبواب مفتوحة ،مداخالت).
 محةل حتسيس ية عىل مس توى املطامع اجلامعية.
 التنس يق مع مديرية الشؤون ادلينية والوقاف:
 توزيع مطوايت حول احلد من التبذير الغذايئ عىل املصلني.
 ختصيص دروس حول احلد من التبذير الغذايئ.
 املشاركة يف تنظمي يوم اإعاليم وحتسييس عىل مس توى املدارس القرأنية.
 تنظ ميميميمي مح ميميميةل حتسيس ميميمي ية ع ميميميىل مس ميميمي توى مط ميميميامع الرمح ميميمية لتف ميميميادي التس ميميميمامت الغذائي ميميمية و ك ميميميذا احل ميميميد م ميميمين
التبذير الغذايئ.







 .2بعد شهر رمضان املبارك:
تنظميميميميميميمي محميميميميميميالت حتسيسميميميميميمي ية واسميميميميميميعة لفائميميميميميميدة املسميميميميميمي هتلكني و املتعميميميميميمياملني الاقتصميميميميميمياديني ( املطميميميميميميامع،
احللوايت  ،املقايه ،بيع املثلجات ).....،عىل مس توى لك تراب الولية.
محةل حتسيس ية عىل مس توى قاعات احلفالت.
تنظمي يوم حتسييس ابلتنس يق مع الكشافة الاسالمية لفائدة مسريي و منظمي الرحالت.
تنظمي محةل حتسيس ية تزامنا مع اإحياء همرجان تميقاد ادلويل.
تنظمي محةل حتسيس ية من طرف مجعية حامية املس هتكل مبناس بة عيد الحضى.

التـغميطية الإعالمية :
سيمت تنش يط حصص اإعالمية حتسيس ية عىل أمواج اإذاعة ابتنة اجلهوية خالل هذه الفرتة وتمتحور حول :
 التسمامت الغذائية و طرق الوقاية مهنا .
 احلد من التبذير الغذايئ.
 الومس الغذايئ .
 ختفيض نس بة السكر ،امللح و املواد ادلمسة.

