أمر رئاسي عدد  118لسنة  2020مؤرخ في  2نوفمبر 2020
يتعلق بدعوة الناخبين لﻼنتخابات البلدية الجزئية في بلدية
السرس لسنة .2021
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  126منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  23لسنة  2012المؤرخ في 20
ديسمبر  2012المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات ،وعلى
جميع النصوص التي نقحته وتممته ،وخاصة الفقرة  5من الفصل
 3منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  16لسنة  2014المؤرخ في 26
ماي  2014المتعلق باﻻنتخابات واﻻستفتاء ،كما تم تنقيحه
بالقانون اﻷساسي عدد  7لسنة  2017المؤرخ في  14فيفري
 2017وخاصة الفصلين  49سادس عشر و 103مكرر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات عدد  29لسنة
 2020المؤرخ في  24أكتوبر  2020المتعلق بروزنامة اﻻنتخابات
البلدية الجزئية في بلدية السرس لسنة .2021
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ يدعى الناخبون بالدائرة اﻻنتخابية السرس من
وﻻية الكاف ﻻنتخاب أعضاء المجلس البلدي السرس وذلك يوم
اﻷحد  17جانفي .2021
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات اﻷمن الداخلي
المسجلون بالدائرة اﻻنتخابية المعنية ﻻنتخاب أعضاء المجلس
البلدي المذكور ،يوم السبت  16جانفي .2021
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  2نوفمبر .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

صفحــة 2786

بمقتضى أمر حكومي عدد  821لسنة  2020مؤرخ في 5
نوفمبر .2020
تسمى السيدة ألفة الصولي حرم الورتاني ،مستشار المصالح
العمومية ،مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة )الوزيرة لدى
رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية(.
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اﻹرهاب عدد 163
لسنة  2020مؤرخ في  28أكتوبر .2020
يجدد تجميد اﻷموال والموارد اﻻقتصادية الراجعة للمدعو
رضا بن محمد صالح بن عمار بن ناجم ،وابن حليمة بن حسين،
مولود في  1972/04/16بـتونس ،قاطن بأرض حسين الغربي
دوار هيشر منوبة ،تونسي الجنسية ،ب .ت .و عدد 037٭٭٭٭٭
بتاريخ  ،2011/07/09لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اﻹرهاب عدد 164
لسنة  2020مؤرخ في  28أكتوبر .2020
يجدد تجميد اﻷموال والموارد اﻻقتصادية الراجعة للمدعو
هيكل بن خميس بن عمار سعيداني ،وابن الفائزة الخميري
التبيني ،مولود في  1980/10/26بـتونس ،قاطن بـ  13نهج
 4556الحرايرية حي الزهور تونس ،تونسي الجنسية ،ب .ت .و
عدد 690٭٭٭٭٭ بتاريخ  ،2002/11/11لمدة ستة أشهر قابلة
للتجديد.
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اﻹرهاب عدد 165
لسنة  2020مؤرخ في  28أكتوبر .2020
يجدد تجميد اﻷموال والموارد اﻻقتصادية الراجعة للمدعو
محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري ،وابن عزيزة النابلي،
مولود في  1984/05/22بـتونس ،قاطن بـ  9نهج ابو القاسم
الزهراوي بومهل بنعروس ،تونسي الجنسية ،ب .ت .و عدد
289٭٭٭٭٭ بتاريخ  ،2008/01/24لمدة ستة أشهر قابلة
للتجديد.
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