بمقتضى أمر رئاسي عدد  102لسنة  2019مؤرخ في 28
ماي .2019
أسند وسام الشغل من الدرجة اﻻستثنائية "وسام ذهبي"
بعنوان سنة  2018للعمال الفائزين بجائزة العامل المثالي
المذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا اﻷمر الرئاسي.
قائمة العمال المحرزين على وسام الشغل من الدرجة
اﻻستثنائية "وسام ذهبي" بعنوان سنة 2018

ـ عفيف قريضة  :رئاسة الجمهورية،

ـ حسين المطماطي  :رئاسة الحكومة،

ـ اﻷسعد مازني  :مجلس نواب الشعب،

ـ نور الدين بن العبيدي  :وزارة الدفاع الوطني،

ـ فوزي يحمدي  :وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اﻹدارة
والسياسات العمومية،
ـ سهام بالحاج علي  :وزارة المالية،

ـ معز الخريجي  :وزارة الشؤون اﻻجتماعية،

ـ مختار الورغي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد
البحري – المندوبية الجهوية للتنمية الفﻼحية بالكاف،
ـ شاذلية سالمي  :وزارة التجارة – اﻹدارة الجهوية بالقصرين،

ـ نور مشﻼوي  :وزارة التكوين المهني والتشغيل – اﻹدارة
الجهوية بأريانة،

ـ محمد الحويذق  :الشركة المتوسطية للجبس ومشتقاته
)وﻻية تطاوين(،
ـ صالح علياني  :شركة بل للسياحة نزل ريم بيتش )وﻻية مدنين(،
ـ رفيقة العيفي  :شركة المغازة العامة )وﻻية سيدي بوزيد(،
ـ محمد قطاري  :الديوان الوطني للبريد )وﻻية قفصة(،

ـ محسن السلطاني  :اﻻتحاد العام التونسي للشغل )وﻻية تونس(.
أمر رئاسي عدد  104لسنة  2019مؤرخ في  3جوان 2019
يتعلق بإعﻼن حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  77منه،

وعلى اﻷمر عدد  50لسنة  1978المؤرخ في  26جانفي
 1978المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية
التونسية ابتداء من  5جوان  2019إلى غاية  4جويلية .2019

الفصـل  2ـ الوزراء مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر
الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  3جوان .2019

ـ سالم صالح  :شركة – باك مي )وﻻية زغوان(،

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

ـ عبد الرزاق الجبري  :شركة كرومبارغ وشوبارت )وﻻية باجة(،

ـ صالحة بنور  :الشركة التونسية للكهرباء والغاز )وﻻية المهدية(،

ـ سالم الرحموني  :شركة ليوني ويرينغ سيستامز تونس
)وﻻية سوسة(،
ـ محمد ناصر بولعواد  :الشركة الجهوية للنقل بالقيروان
)وﻻية القيروان(،
ـ اﻷسعد الجليدي  :المجمع الكيميائي التونسي – معمل
سماد الداب )وﻻية قابس(،
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أسند الصنف اﻷول من وسام الوفاء والتضحية للعريف بﻼل
الزديني رقم  2016/1345بالتجنيد ،وذلك ابتداء من  26أفريل
.2019
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