يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
بمقتضى أمر رئاسي عدد  23لسنة  2021مؤرخ في  8مارس
.2021
يسمى السيد حسام المزوغي ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء
من  1مارس .2021
بمقتضى أمر رئاسي عدد  24لسنة  2021مؤرخ في  8مارس
.2021

الفصل اﻷول ـ يدعى الناخبون بالدائرة اﻻنتخابية الصخيرة
من وﻻية صفاقس ﻻنتخاب أعضاء المجلس البلدي الصخيرة ،يوم
اﻷحد  13جوان .2021
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات اﻷمن الداخلي
المسجلون بالدائرة اﻻنتخابية المعنية ﻻنتخاب أعضاء المجلس
البلدي المذكور ،يوم السبت  12جوان .2021
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  19أفريل .2021
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

يسمى السيد أمير العرفاوي ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء
من  1مارس .2021
بمقتضى أمر رئاسي عدد  31لسنة  2021مؤرخ في 31
مارس .2021
يسمى السيد كمال العياري مستشارا لدى رئيس الجمهورية
مكلفا بالشؤون القانونية ابتداء من  1أفريل .2021

بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في
 18فيفري .2021
يعين السيد بوبكر عميدي عضوا ممثﻼ للدولة عن رئاسة
الجمهورية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية واﻹقامات عوضا
عن السيد إسماعيل البديوي وذلك ابتداء من  1فيفري .2021

أمر رئاسي عــــدد  33لسنة  2021مؤرخ في  19أفريل
 2021يتعلق بدعوة الناخبين لﻼنتخابات البلدية الجزئية في
بلدية الصخيرة لسنة .2021
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  126منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  23لسنة  2012المؤرخ في
 20ديسمبر  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  6لسنة
 2021المؤرخ في  7أفريل  2021المتعلق بروزنامة اﻻنتخابات
البلدية الجزئية في بلدية الصخيرة لسنة ،2021
عــدد 36

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  19أفريل .2021
تسمى السيدة عفاف الفرجاني في رتبة متصرف رئيس كتابة
محكمة بالمحكمة اﻹدارية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في  21أفريل .2021
يعين السيدات والسادة اﻵتي ذكرهم أعضاء بالمجلس اﻹداري
للمرصد الوطني لﻺعﻼم والتكوين والتوثيق والدراسات حول
سﻼمة المرور طبقا ﻷحكام الفصل  8من اﻷمر عدد  2666لسنة
 2003المؤرخ في  29ديسمبر :2003
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