 -السيد حسين المطماطي ،عامل برئاسة الحكومة،

أمر رئاسي عدد  82لسنة  2019مؤرخ في  3ماي 2019
يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  77منه،

وعلى اﻷمر عدد  50لسنة  1978المؤرخ في  26جانفي
 1978المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  53لسنة  2019المؤرخ في 5
أفريل  2019المتعلق بإعﻼن حالة الطوارئ،
وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية
التونسية لمدة شهر ابتداء من  6ماي  2019إلى غاية  4جوان
.2019
الفصـل  2ـ الوزراء مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر
الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  3ماي .2019

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  30أفريل .2019

أسندت جائزة العامل المثالي بعنوان سنة  2018بالنسبة
ﻷعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة اﻹدارية إلى :
 -السيد عفيف قريضة ،مساعد تقني برئاسة الجمهورية،
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 السيد اﻷسعد مازني ،مستشار من الدرجة الثالثة لمجلسالنواب بمجلس نواب الشعب،
 -السيد نور الدين بن العبيدي ،عامل بوزارة الدفاع الوطني،

 السيد فوزي يحمدي ،عامل بوزارة الوظيفة العموميةوتحديث اﻹدارة والسياسات العمومية،
 -السيدة سهام بلحاج علي ،متصرف بوزارة المالية،

 -السيد المعز الخريجي ،عامل بوزارة الشؤون اﻻجتماعية،

 السيد مختار الورغي ،عامل بوزارة الفﻼحة والموارد المائيةوالصيد البحري )المندوبية الجهوية للتنمية الفﻼحية بالكاف(،

 السيدة شادلية سالمي ،ملحق تفقد للمراقبة اﻻقتصاديةبوزارة التجارة )اﻹدارة الجهوية للتجارة بالقصرين(،

 السيدة نور مشﻼوي ،كاتب تصرف بوزارة التكوين المهنيوالتشغيل )اﻹدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بأريانة(.

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في  3ماي .2019

أسندت الدرجة اﻻستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة
منية التفنوتي ،مهندس معماري عام ،مكلفة بوظائف مدير البناءات
باﻹدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة العدل.
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في  3ماي .2019

كلف السيد أحمد سماوي ،تقني أول ،بوظائف رئيس مصلحة
الدراسات ومتابعة صفقات البناءات بإدارة البناءات بوزارة العدل.

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في  3ماي .2019

كلفت السيدة حكمة الشعري ،متصرف مستشار كتابة محكمة،
بوظائف رئيس مصلحة الشؤون المالية واﻹذن بالدفع باﻹدارة
الجهوية لوزارة العدل بصفاقس.
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