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الالمركزية
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الالمركزية

أخبار البلديات

ت االنطالق في عملية جهر األودية وتنظيف البالوعا: تبرسق
استعدادا ألمطار فصلي الخريف والشتاء

2021سبتمبر 06: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/7AVY

إذاعة الكاف:المؤسسة اإلعالمية 

برسقتفصلي الخريف والشتاء ، انطلقت بلدية المطاراستعدادا 
ى من والية باجة في عملية جهر االودية وتنظيف البالوعات ال
نيس جانب دهن االرصفة وفق ما يضيف رئيس المجلس البلدي ا

بالطاهر

http://rp.alternative.tn/7AVY
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الالمركزية

أخبار البلديات

انات عمليات جهر األودية ببلدية أريانة توقيا من الفيضإنطالق
(صور)

2021سبتمبر 06: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/cSGa

بلدية نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

حماية من الفيضانات تدخلت إدارة حفظ الصحة والتوقيفي إطار 
توى  المحيط ببلدية أريانة بعمليات الجهر والتنظيف على مس

.والمجرى المحاذي له    (VENTURI)محول سكرة

http://rp.alternative.tn/cSGa
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الالمركزية

أخبار البلديات

جهر ألف قناة لمياه األمطار استعدادا لموسم الخريف: الحمامات

2021سبتمبر 06: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/sSaz

شمس فم:المؤسسة اإلعالمية 

عكاسات من االنللتوقيتتواصل بوالية نابل االستعدادات حثيثة 
ابل التي السلبية ألمطار الخريف، فقد تعززت جهود بلديات والية ن

تدخلت لجهر قنوات مياه االمطار بتدخالت للديوان الوطني 
للتطهير في اطار برامج عملها وفي اطار آليات خاصة، مكنت

1500بالخصوص، من جهر ألف بالوعة مياه أمطار من مجموع 
بالوعة مبرمجة بمعتمدية الحمامات، وفق ما أكده المدير الجهوي

.للديوان الوطني للتطهير بنابل، بشير بن يوسف

http://rp.alternative.tn/sSaz
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الالمركزية

أخبار البلديات

نطقة مشروع لتحسين ساللة الخروف البربري بم: سيدي بوزيد
الجمال

2021سبتمبر 12: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/NA0A

شمس فم:المؤسسة اإلعالمية 

ور، ويتمثل المشروع، حسب ما أوضحه رئيس بلدية فائض بن
ف نعجة ، في تربية أل(وات)شوقي بوزيدي، في تصريح أفاد به 

ي من النوع البربري في مركب نموذجي متعدد الوظائف يحتو
وحدات لتربية األغنام، ومركز لتسمين الحمالن ومركز5على 

طب بيطري، ومعمل إلنتاج العلف، ومركز تحسين وراثي، 
زين ومسلخ عصري، ووحدات لتصنيف اللحوم، وأيضا وحدة لتخ

.األعالف

http://rp.alternative.tn/NA0A
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الالمركزية

أخبار البلديات

عجيل االتفاق خالل جلسة عمل ببلدية نابل على ضرورة الت: نابل
هيئة الحاليةللملعب النابلي بعد استقالة التسييريةبتشكيل هيئة 

2021سبتمبر 11: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/fA48

اإلذاعة التونسية:المؤسسة اإلعالمية 

ة نابل خلصت جلسة العمل التي عقدت بعد ظهر اليوم بمقر بلدي
يشها وخصصت لبحث الحلول الممكنة للخروج من االزمة التي يع

الجسةر عقد الملعب النابلي بعد استقالة الهيئة المديرة الحالية وتعذ
ها الجمعية الى الصعوبات المالية التي تواجهباالضافةاالنتخابية ،

رف على تشتسييرية،الى االتفاق على التعجيل بتشكيل هيئة 
.يةدواليب النادي الى حين تقدم هيئة جديدة للجلسة االنتخاب

http://rp.alternative.tn/fA48
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الالمركزية

أخبار البلديات

قرارات التأكيد على ضرورة اتباع الصرامة و الجدية في تطبيق ال
البلدية بأريانة

2021سبتمبر 08: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/bSSz

بلدية نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

، جلسة 2021سبتمبر 07بمقر بلدية أريانة يوم الثالثاء إنعقدت
د على اتباع عمل لجنة متابعة تنفيذ القرارات البلدية حيث تم التأكي

ة مهما الصرامة و الجدية في تطبيق القرارات الصادرة عن البلدي
الل كان المخالف حفاظا على مصداقية البلدية و هيبتها كما تم خ

.األسبوع الجلسة ضبط قائمة في القرارات التي سيتم تنفيذها هذا

http://rp.alternative.tn/bSSz


9

الالمركزية

أخبار البلديات

ة بلدية باردو تدعو أصحاب المقاهي والمطاعم والمحالت التجاري
بةالمستوجالمعاليمإلى المبادرة بتسوية وضعياتهم وخالص 

2021سبتمبر 07: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/oSDp

بلدية نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

دعت بلدية باردو في بالغ لها أصحاب المقاهي والمطاعم 
المبادرة والمحالت التجارية المفتوحة للعموم المنتصبة بالجهة إلى

المعاليمبتسوية وضعياتهم بصورة عاجلة من خالل خالص 
.المستوجبة

http://rp.alternative.tn/oSDp
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الالمركزية

أخبار البلديات

طفل منإغتصابحل المجلس البلدي بحمام سوسة بعد حادثة 
قبل موظفين

2021سبتمبر 07: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/BAXE

أم.أفموزاييك :المؤسسة اإلعالمية 

حل المجلس البلدي بحمام 2021سبتمبر 7تم اليوم الثالثاء 
ها وهي اآلجال القانونية المنصوص عليإستيفاءسوسة  وذلك بعد 

18يوما ما بعد االستقالة الجماعية  التي كان تقدم بها 15
.دون التراجع عن هذا القرار 24مستشارا من أصل 

ك  إنه وقع وقالت رئيسة المجلس البلدي المنحل ليلى القلي لموزايي
الى حين  لدعوة المجلس  لتسيير البلديةالواليةتكليفها من قبل 

قع تكليف وفي حال رفض األعضاء ذلك فسيتسييريةتعيين هيئة 
.الكاتب العام لمواصلة تسيير البلدية

http://rp.alternative.tn/BAXE
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الالمركزية

أخبار البلديات

فضيحة مدّوية في صفاقس

2021سبتمبر 09: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/wA2y

Tuniscope:المؤسسة اإلعالمية 

ة أن أكدت رئيسة لجنة النظافة في بلدية صفاقس راوية عمير
ية أعوان فرقة الشرطة البلدية بصفاقس وأعوان الشرطة العدل

طن من 300بصفاقس الجنوبية داهموا مستودعين وتفّطنوا لوجود 
.النفايات الخطيرة

http://rp.alternative.tn/wA2y
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الالمركزية

أخبار البلديات

م الشط بلدية حمارئيس..البحروفاة طفل بسبب جرثومة في مياه 
يوّضح

2021سبتمبر 12: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/RSsW

قناة التاسعة :المؤسسة اإلعالمية 

12أوضح رئيس بلدية حمام الشط نزار مقري، اليوم األحد 
، أن هناك شكوك تحوم حول وفاة طفل يبلغ من 2021سبتمبر 
.سنة بسبب جرثومة قاتلة في مياه البحر15العمر 

وأكد رئيس البلدية، في تصريح لشمس أف أم، أن األبحاث
تجاجية للطفل، على هامش وقفة احالمسترابةمتواصلة في الوفاة 

عملة من لعدد من مواطني المدينة رفضا لعمليات سكب المياه المست
.طرف الديوان الوطني للتطهير

http://rp.alternative.tn/RSsW
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الالمركزية

أخبار البلديات

حذر رئيس بلدية غار الملح ي.. على إثر نفوق كمية من األسماك
من بيعها أو استهالكها

2021سبتمبر 06: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/SA8r

نسمة:المؤسسة اإلعالمية 

من بيع 2021سبتمبر 6حذر رئيس بلدية غار الملح اليوم االثنين 
يمنع "ئال واستهالك أسماك البوري التي لفظتها سبخة علي المكي قا

".منعا باتا على أي كان بيع أو استهالك هذه األسماك 

ن وأكد رئيس بلدية غار الملح أن كل من يخالف هذا اإلجراء يكو
.العدلية الصارمةللتتبعاتعرضة 

http://rp.alternative.tn/SA8r
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الالمركزية

أخبار البلديات

لزم رئيس البلدية يؤكد عدم تعاقد البلدية مع أي مست: حفوز 
للسوق األسبوعية ويحذر من عمليات التحيل

2021سبتمبر 12: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/fSIF

آمآفصبرة :المؤسسة اإلعالمية 

لهاللي انه رئيس بلدية حفوز لمراسلنا علي االبحرونياكد الشاذلي 
ن كما لم يتم التعاقد مع اي مستلزم للسوق االسبوعية الي حد اال

معاليمكل من يستعمل طرق التحيل في استخالصالبحرونيحذر 
عدلية تتبعاتاالنتصاب خالل السوق االسبوعية غدا االثنين من 

من قبل موصيا في ذات السياق الي ضرورة التبليغ عن كل تجاوز
.المنتصبين

http://rp.alternative.tn/fSIF
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الالمركزية

أخبار البلديات

والـم من الخزف في ع: بوزوايةفي تجربة الفنانة التشكيلية هالة 
وأنشطة ومعارض في اليابان..شجن الحال 

2021سبتمبر 06: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/ZAB5

جريدة المغرب:المؤسسة اإلعالمية 

لمدينة وثلة سعاد بن عبدالرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة اباشراف
يث من أعضاء المجلس البلدي لمدينة تونس واإلطارات البلدية ح

.تم اقتناء عملها الفني

http://rp.alternative.tn/ZAB5
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الالمركزية

أخبار البلديات

بلدية حمام سوسة تدعو المواطنين الى تجنب إلقاء اغصان 
قرب الحاويات” الملوخية“

2021سبتمبر 07: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/oSFM

بلدية نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

نب دعت بلدية حمام سوسة في بالغ لها كافة أهالي الجهة إلى تج
.لفضالتإلقاء أغصان نبتة الملوخية قرب الحاويات لتجنب تراكم ا

لعديد وكشفت البلدية  ان هذه الفترة تتزامن مع النشاط الفالحي
.الملوخيةالنتاجالعائالت بحمام سوسة 

http://rp.alternative.tn/oSFM
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الالمركزية

أخبار البلديات

صورة مضللة.. إغالق أبواب بلدية القصرين

2021سبتمبر 06: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/wA7M

 trustnews.tn:المؤسسة اإلعالمية 

صورة قيل إنها إلغالق" لحظة بلحظةبوحجلة"نشرت صفحة 
.محتجين لبلدية القصرين بسبب التقاعس

.وتظهر الصورة أشخاص يغلقون البوابة باآلجر

موقع غوغل"فريق عمل تراست نيوز تفحص الصورة عبر 
وقد 2019وتبين أنها مضللة فهي قديمة وتُروج منذ سنة " للصور

ين وسيدي القصر)نٌسبت ألكثر من بلدية في الجمهورية التونسية 
.ولكن مصدرها األساسي يبقى مجهوال..( بوزيد وسليانة

http://rp.alternative.tn/wA7M
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الالمركزية

أخبار البلديات

ضوي حملة لمنع استغالل الرصيف وإزالة االنتصاب الفو: قفصة
بحي النور

2021سبتمبر 07: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/JSfe

اإلذاعة الوطنية:المؤسسة اإلعالمية 

ذ بداية شهر تنفّذ فرقة الشرطة البيئية التابعة لبلدية قفصة، من
صاب سبتمبر الجاري، حملة لمنع استغالل الرصيف وإزالة االنت

ة، وفق ما الفوضوي بالشارع الرئيسي بحي النور بقفصة المدين
.بوستتةذكره رئيس الفرقة، محمد 

آلن ، أنه تم الى حد ا(وات)في تصريح لـبوستتةوأضاف محمد 
مخالفة ضد عدد من الباعة المنتصبين عشوائيا، 25تحرير 

مستحوذين على الرصيف المخصص للمترجلين، األمر الذي
ات تسبب في اختناق مروري بهذا الحي، مشيرا الى أن المخالف

دينارا، مع 60التي وجهت للباعة تمثلت في خطايا مالية بقيمة 
التنصيص على عدم عرض بضائعهم على األرصفة

http://rp.alternative.tn/JSfe
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الالمركزية

أخبار البلديات

ات بلدية نابل تضع مكثفات أكسجين على ذمة عدد من المؤسس
الصحية بالجهة

2021سبتمبر 10: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/jSAm

بلدية نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

إطار معاضدة المجهودات الوطنية والجهوية لمكافحة فيروس 
م الجمعة كورونا سلمت رئيسة بلدية نابل بسمة معتوق المؤدب اليو

ن رفقة رئيس دائرة سيدي عمر نبيل الخني2021سبتمبر 10
7هان عدد ورئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة ببلدية نابل داود د

بنابل المعموريمكثفات أكسجين للمستشفى الجهوي محمد الطاهر 
بنابل يالتالتلعدد مكثفات أكسجين للمستشفى الجهوي محمد 4و

39رها قدجمليةبحضور إطارات من المستشفيات المذكورة بكلفة 
.ألف دينار

http://rp.alternative.tn/jSAm
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الالمركزية

أخبار البلديات

مواصلة اغالق بلدية اللة و منع االعوان من مباشرة عملهم من 
قبل عدد من طالبي الشغل

2021سبتمبر 07: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/lA5E

كابصاراديو :المؤسسة اإلعالمية 

تصام عدد يتواصل تعطل العمل ببلدية اللة منذ مدة طويلة بسبب اع
العمل من الشبان للمطالبة بالتشغيل ، و في محاولة الستئناف

ن تواجد يوم االمس كل من الكاتب العام ورئيسة البلدية وأعوا
رة اإلدارة داخل مقر البلدية بحضور العمدة وعدل تنفيذ لمباش

د أشخاص مطالبين بالتشغيل و اك4عملهم ولكن تم منعهم من قبل 
اعوان و إطارات البلدية مساندتهم لهم في مطالبهم لكن دون 

،و هذا ما ( الف ساكن 11) المساس بمصلحة المواطنين باللة 
تشغيل هذا طالب بال“ورد في تدوينة على الصفحة الرسمية للبلدية 

مصلحة المواطن راك عطلت مصلحتك منعطلوشحقك ولكن 
ماشي ترصيلو500بش يطلع مضمون بعالشومصلحة غيرك 

عالشبش يخرج وثيقة من البلدية 2000بالڨصروإال لڨفصة
.الظلم هذا والتعدي على حق المواطن 

http://rp.alternative.tn/lA5E
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الالمركزية

أخبار البلديات

المعنية رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية يدعو الوزارات
إلى تفعيل المعّرف الوحيد

2021سبتمبر 09: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/iSjH

الجامعة الوطنية -الصفحة الرسمية:المؤسسة اإلعالمية 
للبلديات التونسية 

عصيدةبوعبّر السيد عدنان " موازييك أف أم "في تصريح إلذاعة 
رر مظاهر رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عن أسفه لتك

دنية لفترات طويلة أمام شبابيك الحالة المواإلنتظاراإلكتظاظ
.بالبلديات التونسية

وأضاف رئيس الجامعة أن البلديات تعاني من قلة اإلمكانيات
راجوإستخالمادية والبشرية مطالبا بتفعيل المعّرف الوحيد 

.المضامين عن بعد لتفادي إرهاق المواطن والبلدية

http://rp.alternative.tn/iSjH


22

الالمركزية

تعاون

الفرق بين السلطة المحلية والحكم المحلي

2021سبتمبر 10: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/TScs

المركز الدولي للتنمية -الصفحة الرسمية:  المؤسسة اإلعالمية 
المحلية والحكم الرشيد

مال يفسر معز بصالح مختص في الالمركزية لماذا يجب استع
.مصطلح السلطة المحلية عوض على الحكم المحلي

http://rp.alternative.tn/TScs


23

الالمركزية

تعاون

دعم القدرات المحلية في مجال الحد من مخاطر "مشروع 
".وبوسالمالكوارث بكل من بلدتي تطاوين 

2021سبتمبر 09: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/ySlq

وزارة الشؤون المحلية-الصفحة الرسمية : المؤسسة اإلعالمية 
والبيئة

لحد دعم القدرات المحلية في مجال ا"إطار متابعة تنفيذ مشروع 
ن الممول م" وبوسالممن مخاطر الكوارث بكل من بلدتي تطاوين 

والذي ينجز بالتعاون   (DG ECHO)طرف المفوضية االوروبية
جودة اإلدارة العامة للبيئة و)بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة 

والوكالة الفرنسية للخبرات التقنية الدولية ( الحياة
(Expertise.France)

طة وتطاوين والذي تضمن إنجاز األنشبوسالمبكل من مدينتي 
 …:التالية 

http://rp.alternative.tn/ySlq
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الالمركزية

تعاون

بتقديم المساعدة الفنية لوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي

2021سبتمبر 09: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/BSWL

السفارة األمريكية -الصفحة الرسمية : المؤسسة اإلعالمية 
بتونس

ونس السفارة األمريكية فخورة بدعم قطاع الحرف اليدوية في ت
 ACEAمن خالل مشروع العمل التعاوني للصادرات الحرفية 

Tunisia
ة، على الذي يساعد الحرفيين، وخاصة النساء في المناطق الريفي

ؤسسة هي متيساويهديل . الوصول إلى سوق أوسع محليًا ودوليًا
في  ACEAوأحد المستفيدات من مشروع " كنوز الشمال"تعاونية 

.والية جندوبة
رد، وتتخصص التعاونية في إنتاج الزيوت العطرية، وماء الو

شاهد . إمرأة20واألعشاب المجففة وتضم من بين أعضائها 
.الفيديو لمزيد التفاصيل

http://rp.alternative.tn/BSWL
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الالمركزية

تعاون

توج تدشين مختبر لصنع نماذج اللف و التغليف لتثمين المن
القيرواني

2021سبتمبر 09: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/kSPL

آم آفصبرة : المؤسسة اإلعالمية 

غليف و تم صباح اليوم تدشين مختبر لصنع نماذج من اللف و الت
ت أخرى، في و مجاالالتقلديةالتعبئة بالقيروان، ستوّجه للصناعات 

كالة إطار مشروع التشغيل بالمناطق الريفية الممّول من طرف و
هذا . روان التعاون الفني االلماني بالشراكة مع جمعية المبادرة بالقي

العليا ،الشهائدالمختبر سيشغل حوالي خمسة من حاملي 

وان رئيس جمعية المبادرة بالقيرالسبريوفق ما صّرح لمجد 
.لموفد األخبار زبير العياري

http://rp.alternative.tn/kSPL
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الالمركزية

تعاون

"تهيئة الفسحة الشاطئية بكورنيش قابس"أشغال إنطالق

2021سبتمبر 06: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/FSkY

الجامعة الوطنية -الصفحة الرسمية : المؤسسة اإلعالمية 
للبلديات التونسية 

يوم تإنطلق" إستراتيجية تنمية مدينة قابس"تجسيما لمخرجات 
الفسحة »أشغال تهيئة وتطوير 2021سبتمبر 1األربعاء 

"الشاطئية بكورنيش قابس
المنجز من طرف  SDV_ACTيندرج هذا المشروع ضمن برنامج 

الف تح"الجامعة الوطنية للبلديات التونسية والممول من منظمة 
:ويهدف إلىCities Alliance Tunisia" المدن

ينة والعمرانية لكورنيش مداإلقتصاديةالرفع من الجاذبية •
.قابس

ر المساهمة في حماية الشريط الساحلي لمدينة قابس من خط•
.البحرياإلنجراف

بالمنطقةوإجتماعيةإقتصاديةخلق ديناميكية وحركية •

http://rp.alternative.tn/FSkY
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الالمركزية

تعاون

بتقديم المساعدة الفنية لوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي

2021سبتمبر 09: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/oSQI

السفارة األمريكية -الصفحة الرسمية : المؤسسة اإلعالمية 
بتونس

ي في تدعم السفارة األمريكية بتونس بكل فخر القطاع الفالح
لق المزيد من تونس لدفع التنمية االقتصادية في المناطق الريفية وخ

.فرص العمل في قطاع ذو قدرة تشغيلية عالية
ماليين دوالر، 5الذي تبلغ قيمته FARMERمن خالل مشروع 

ن الفالحي نحن نقوم بتقديم المساعدة الفنية لوكالة اإلرشاد والتكوي
((AVFAل من وتمويل تحديث وتطوير خمسة مراكز تكوين في ك

اهد هذا ش. وشط مريم وحكيم الجنوبية وطبرقة وسبيطلةتاكلسة
.FARMER Tunisiaالفيديو لمعرفة المزيد عن مشروع 

http://rp.alternative.tn/oSQI
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الالمركزية

تعاون

الورشة التقييمية حول المقاربة التشاركية 

2021سبتمبر 11: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/ZSbW

ة المركز الدولي للتنمي-الصفحة الرسمية : المؤسسة اإلعالمية 
المحلية والحكم الرشيد 

طابقة حسب هذا التقييم الذي قمنا به اليوم أجد أن بلدية باجة مت"
شريك آلليات المقاربة التشاركية وسعيها الدائم للتحسين ولت

من شهادة السيدة يسرى" المواطنين والمواطنات في إخذ القرار
ة خالل حضورها الورشوإنتماء، رئيسة جمعية تجديد بوعافية

لفائدة التقييمية حول المقاربة التشاركية على المستوى المحلي
أعضاء مجالس واإلدارة البلدية ومكونات المجتمع المدني من 

11و10يومي تيباربلدية عين دراهم وبلديةبلديات باجة 
.2021سبتمبر

http://rp.alternative.tn/ZSbW
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الالمركزية

مجتمع مدني 

اصمة سلسلة بشرية على امتداد شواطئ الضاحية الجنوبية للع
للتنديد بالتلوث البحري

2021سبتمبر 12: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/uSdK

نسمة: المؤسسة اإلعالمية 

عدد نّظم عدد من أهالي الضاحية الجنوبية للعاصمة وبمساهمة من
ية من الجمعيات الناشطة في المجال البيئي والمبادرات المواطن
اصمة، مساء اليوم األحد، على امتداد شواطئ الضاحية الجنوبية للع

حي والسكب سلسلة بشرية، للمطالبة بغلق تدفق مياه الّصرف الص
.الصناعي في البحر

ن التلوث وأوضحت الناشطة في المجال البيئي ، دنيا زاد التونسي أ
لغ البحري على مستوى شواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة ب

غير مالمح مستويات كبيرة وأصبح يشكل كارثة بيئية، نجم عنها ت
استمرار الواجهة البحرية التي باتت تميل إلى اللون القاتم بفعل

.تدفق المياه الملوثة على مدى سنوات عديدة

http://rp.alternative.tn/uSdK
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الالمركزية

مجتمع مدني 

ة الشراكة  بين القطاعين العام والخاص في قلب إستراتيجي
التنمية ببنزرت

2021سبتمبر 11: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/MSzd

أنباء تونس: المؤسسة اإلعالمية 

نهج يواصل المعهد التونسي للدراسات اإلستراتيجية وشركاؤه
تمر بها االستثمار في المستقبل رغم الظروف االستثنائية التي

امج المدينة بعد أكثر من سنة من اإلعداد والبرمجة لتنفيذ برن. البالد
ة بين الذكية، إذ يعتزم المعهد ؛ بالشراكة مع الهيئة العامة للشراك
القطاع العام و القطاع الخاص وصندوق الودائع واألمانات 

رنامج والجمعية التونسية للمدن الذكية ؛ إطالق مرحلة تفعيل الب
الوطني للمدن الذكية والمستدامة تحت سامي إشراف رئاسة 

.الجمهورية

لى أرض وتتمثل هذه المرحلة في االنتقال من الفكرة إلى التجسيد ع
ية تحت الواقع عبر تنظيم مجموعة من المنتديات االستثمارية الجهو

وي األول وسينعقد المنتدى الجه. ”لنستثمر في المستقبل“عنوان 
.ةلالستثمار في مدينة بنزرت ، مهد المدينة الذكية التونسي

http://rp.alternative.tn/MSzd
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الالمركزية

مجتمع مدني 

البلديةمحطات االعداد و المصادقة على ميزانية

2021سبتمبر 10: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/lSxT

منظمة البوصلة -الصفحة الرسمية : المؤسسة اإلعالمية 

تذكر منظمة البوصلة بأهم محطات االعداد و المصادقة على 
القانونية لضمان االجالالبلدية و تدعو الى ضرورة احترامميزانية

حسن سير المرفق العام

http://rp.alternative.tn/lSxT
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الالمركزية

مجتمع مدني 

الذكيةمفهوم المدينة 

2021سبتمبر 08: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/WSvm

نيوزبلدية: المؤسسة اإلعالمية 

ين عن  الجمعية التونسية للمراقبالصدقاويعقيليفسر السيد 
.الذكيةالمدينةمفهومالعموميين 

http://rp.alternative.tn/WSvm
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الالمركزية

مجتمع مدني 

إطالق وحدة لرحي وتدوير ...طبيعي مستسمدإلنتاج : توزر
فواضل المواد الغذائية في الوسط المدرسي والجامعي

2021سبتمبر 08: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/6A9s

نسمة: المؤسسة اإلعالمية 

ق في للتنمية المستدامة، على االنطالالواحيةتعمل جمعية المرأة 
اكة مع األلمانية بالشرجريزالندتنفيذ مشروعها الممول من بلدية 

ن بلدية توزر، بداية شهر أكتوبر المقبل، وهو مشروع يمكن م
الغذائية طبيعي بيولوجي انطالقا من فواضل الموادمستسمدانتاج 

.عيمشلفي الوسط المدرسي والجامعي، وفق رئيس الجمعية فريدة 

http://rp.alternative.tn/6A9s
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الالمركزية

مجتمع مدني 

مبادرات نساء» بدوز تطلق مشروع « نخلة » جمعية : قبلي
اء لمرافقة عدد من النس« من اجل تنمية تضامنية دامجة واحيات

في تحقيق افكار مشاريع

2021سبتمبر 08: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/CSYR

إذاعة قفصة: المؤسسة اإلعالمية 

دوز ب« نخلة  » خصصت ورشة العمل التي نظمتها اليوم جمعية 
روع عن اطالقها لمشلالعالنالفضاءات السياحية بالمنطقة باحد
« لي من اجل تنمية تضامنية ودامجة بقبواحياتمبادرات نساء » 

نس في الذي تنفذه بتمويل من برنامج االمم المتحدة االنمائي بتو
اطار مشروع ريادة االعمال من اجل التنمية

:تتحدث« احالم الجديدي » منسقة هذا المشروع 

http://rp.alternative.tn/CSYR
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الالمركزية

مجتمع مدني 

ورشات حوارية مع الشباب وممثلي الجمعيات و عدد من: نفزة
لشباب النساء الريفيات حول مشروع تعزيز المشاركة المواطنية ل

بمناطق التوسع البلدي

2021سبتمبر 10: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/vA6j

إذاعة الكاف: المؤسسة اإلعالمية 

من والية نفزةبمعتمدية 2021سبتمبر 10انطلقت اليوم الجمعة 
باجة ورشات حوارية مع الشباب وممثلي الجمعيات و عدد من 

لشباب النساء الريفيات حول مشروع تعزيز المشاركة المواطنية ل
.بمناطق التوسع البلدي

http://rp.alternative.tn/vA6j
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الالمركزية

مجتمع مدني 

افظة على تعزيز التعاون وتشبيك البرامج للمح: بيئة/مجتمع مدني
ياوقورالتنّوع البيولوجي ومقاومة التلّوث بجزر الكنائس 

2021سبتمبر 12: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/pSub

وات : المؤسسة اإلعالمية 

ى إرساء اتفقت جمعية تواصل األجيال بصفاقس التي تشتغل عل
مع ( ةمعتمدية الغريب" )جزر الكنائس"التصّرف المستديم في 

دف في التي تشتغل على تحقيق ذات اله" أزرقنا الكبير"جمعية 
ة وتهيئة ، بالشراكة مع وكالة حماي(أرخبيل المنستير)قورياجزيرة 

ا في مجاالت الشريط الساحلي، على تعزيز التعاون والتشبيك بينهم
األنشطة المحافظة على التنوع البيولوجي ومقاومة التلوث وتعزيز
ية السياحية اإليكولوجية في هذه الجزر وتطوير االستراتيج

.االتصالية المرافقة لهذه البرامج
.

http://rp.alternative.tn/pSub
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الالمركزية

مجتمع مدني 

عاقة لتعزيز قدرات الباعثين ذوي اإل'' المحتاحشاقي و ''مشروع 
في تطاوين

2021سبتمبر 06: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/TSt7

أم.أفموزاييك : المؤسسة اإلعالمية 

المنفذ من طرف " الريادة من أجل التنمية"في إطار مشروع 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع وزارة الشباب 

والرياضة واإلدماج المهني و بدعم من مملكة النرويج ، أطلقت  
اقي ش"جمعية آدم المحلية للنهوض بالمعوقين بتطاوين مشروع  

قة في واللي يهدف لتعزيز قدرات الباعثين ذوي االعا" وال محتاج
.والية تطاوين و دعمهم و مرافقتهم و االحاطة بهم

http://rp.alternative.tn/TSt7
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الالمركزية

مجتمع مدني 

حملة تضامنية بمناسبة العودة : المحرس'' س و س''قرية 
المدرسية

2021سبتمبر 06: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/jSyv

Tuniscope: المؤسسة اإلعالمية 

"  سس و"، نظمت قرية أطفال "بالعلم نشيّد الوطن"تحت شعار 
سبة المحرس من والية صفاقس، اليوم األحد، حملة تضامنية بمنا

.، بمقرها في مدينة المحرس2022-2021العودة المدرسية 

وتهدف هذه التظاهرة باألساس، إلى توفير مستلزمات العودة
تالميذ من 309ومحافظ وأدوات مدرسية لـميداعاتالمدرسية من 

ية تقدر بكلفة إجمال( ابتدائي وإعدادي وثانوي)مختلف المستويات 
ية ألف دينار، فضال عن المساهمة في النفقات الدراس62بحوالي 

.دينارا للتالميذ والطلبة50عبر توفير مبلغ شهري يقدر بـ

http://rp.alternative.tn/jSyv
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الالمركزية

مجتمع مدني 

ندوة دراسية عبر المحادثة المرئية عن بعد

2021سبتمبر 08: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/mAME

صحيفة شمس اليوم: المؤسسة اإلعالمية 

ينظم مركز التكوين ودعم الالمركزية بالتعاون مع منظمة 
ونية ومركز الجنوب للدراسات القان” أنا يقظ“ومنظمة ” البوصلة“

زاهة تعزيز الن“ندوة دراسية عبر المحادثة المرئية عن بعد حول 
ا بداية من الساعة التاسعة صباح2021سبتمبر 08يوم ” بالبلديات

.إلى الواحدة بعد الزوال وفق بيانات البرنامج المصاحب

http://rp.alternative.tn/mAME
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الالمركزية

مجتمع مدني 

دورة تدريبية لفائدة فوج الكشافة بمدينة حمام الشط

2021سبتمبر 07: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/USn9

أنشر-الصفحة الرسمية : المؤسسة اإلعالمية 

دورة تدريبية 2021سبتمبر 03نظمت جمعية انشر يوم الجمعة 
ة جهة بن لفائدة فوج الكشافة بمدينة حمام الشط الكشافة التونسي

عروس فوج احمد شاطر حمام الشط وذلك بهدف تجميع معطيات
تشاركية على منصة البيانات المفتوحة للبلديات 

http://openbaladiati.tn/ حول النقاط السوداء المتعلقة
ماعية بالنظافة ومراقبتها الحقا في إطار برنامج للمساءلة االجت

ـة حمــام حول الخدمات البلدية باستعمال البيانات المفتوحة بلديــ
2023-2018الشــط 

http://rp.alternative.tn/USn9
http://openbaladiati.tn/


الالمركزية والبلديات

االنطالق في عملية جهر األودية وتنظيف البالوعات : تبرسقبلدية •

جهر ألف قناة لمياه األمطار : بلدية الحمامات•

التأكيد على ضرورة اتباع الصرامة و الجدية في تطبيق القرارات : بلدية أريانة  •

وخالص تدعو أصحاب المقاهي والمطاعم والمحالت التجارية إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم:بلدية باردو  •

المستوجبةالمعاليم

حل المجلس البلدي ببلدية حمام سوسة •

لم يتم التعاقد مع اي مستلزم للسوق األسبوعية: بلدية حفوز •

حي النورحملة لمنع استغالل الرصيف وإزالة االنتصاب الفوضوي بالشارع الرئيسي ب: بلدية قفصة •

بالجهةبلدية نابل تضع مكثفات أكسجين على ذمة عدد من المؤسسات الصحية •

القيروانيالمنتوج تدشين مختبر لصنع نماذج اللف و التغليف لتثمين : القيروان •

41

نقاط هامة



الالمركزية والبلديات

دعم القدرات المحلية في مجال الحد من مخاطر الكوارث: وبوسالمتطاوين بلدتي •

أشغال تهيئة وتطوير الفسحة الشاطئية بكورنيش قابسإنطالق: قابس •

أهم محطات االعداد و المصادقة على ميزانية البلدية:منظمة البوصلة  •

إطالق وحدة لرحي وتدوير فواضل المواد الغذائية في الوسط المدرسي والجامعي: توزر •

ز ورشات حوارية مع الشباب وممثلي الجمعيات و عدد من النساء الريفيات حول مشروع تعزي: نفزة•

المشاركة المواطنية للشباب بمناطق التوسع البلدي

نتطاويلتعزيز قدرات الباعثين ذوي االعاقة في والية " الريادة من أجل التنمية"مشروع : تطاوين •

بعد لتفادي المضامين عنوإستخراجتفعيل المعّرف الوحيد :رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية •

إرهاق المواطن والبلدية 

42

نقاط هامة



السلطات الجهوية
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الالمركزية

ا للقمة صيانة الطرقات واألرصفة وعناية بالنظافة استعداد: جربة
الفرنكوفونية

2021سبتمبر 09: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/oSg8

الشاهد:المؤسسة اإلعالمية 

وزير التجهيز ووزير الدوخكمال 2021سبتمبر 9أّدى اليوم  
،  في إطار الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، زيارة إلى جزيرة جربة

تضنها متابعة االستعداد النعقاد القمة الفرنكوفونية التي ستح
حة الجزيرة موفى شهر نوفمبر القادم، حسب ما أفادت به الصف

.الرسمية لوالية مدنين على موقع فايسبوك

د ورافقت إطارات مركزية الوزير إلى جربة، كنا رافقه المعتم
ة والمصالح األول المكلف بتسيير والية مدنين، ممثلي السلط المحلي

تهيئة الجهوية لالطالع على تقدم إنجاز عدد من المشاريع التي تهم
مسرح الهواء الطلق والفضاءات المحيطة به وأشغال صيانة 

.الطرقات واألرصفة والمسالك والعناية بالنظافة بالجزيرة

أخبار جهوية

http://rp.alternative.tn/oSg8
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الالمركزية

تحادلإلمواقع تونسيّة مرّشحة لالنضمام للقائمة الخضراء 3
الدولي لحماية الطبيعة

2021سبتمبر 07: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/7Si8

شمس فم:المؤسسة اإلعالمية 

ل السرج وجب-والية جندوبة-بغار الدماء الفايجةالمحميّة الوطنيّة 
احل شرق سو-قورياوأرخبيل -والية سليانة-برقومن معتمدية 

د الدولي إلى القائمة الخضراء لالتحالإلنضماممرّشحة -المنستير
، 2014لحماية الطبيعة، وهي عالمة دوليّة تّم إطالقها منذ سنة 

ماهر لدى منّسق البرنامج بشمال إفريقيا،-وات-وفق ما علمته 
.محجوب

أخبار جهوية

http://rp.alternative.tn/7Si8
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الالمركزية

ة الحصيل: الصابة تم إنتاجها بواليات الشمال الغربي% 57
لتصل الى % 14النهائية لكميات الحبوب المجمعة ترتفع بنسبة 

..مليون قنطار 8.1

2021سبتمبر 07: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/pSwu

جريدة المغرب:المؤسسة اإلعالمية 

يد أكد ديوان الحبوب تطور كميات الحبوب المجمعة على الصع
مليون 8.1لتبلغ % 14بنسبة 2020/2021الوطني لموسم 

.قنطار وتنقسم
ث بلغت واليات الشمال الغربي بالنصيب األوفر حيإستأثرتوقد 

مليون قنطار 4,6كميات الحبوب المجمعة بهذه الجهة ما يعادل 
تقريبا من التجميع الوطني فيما ناهزت هذه % 57أي بنسبة 

مليون قنطار بواليات 0,5مليون قنطار و 3الكميات على التوالي 
تباعا وقد حلت % 7و% 36الشمال الشرقي والوسط أي بنسبة 

2,2الي والية باجة المرتبة األولى حيث تّم تجميع ما يقّدر بحو
1,6، تليها والية بنزرت بحوالي %28مليون قنطـار أي بنســبة 

مليون قنطار 1فوالية جندوبة بحوالي % 20مليون قنطار بنسبة 
(13.)%

أخبار جهوية

http://rp.alternative.tn/pSwu
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الالمركزية

ظهور الحشرة القرمزية بنبتة التين الشوكي: المهدية

2021سبتمبر 10: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/DSqn

جوهرة أف آم:المؤسسة اإلعالمية 

والية السواسيمن معتمدية " الشعيرة"و" سيدي زيد"تشهد منطقة 
4منذ( الهندي)المهدية انتشار حشرة خطيرة في التين الشوك 

بالمنطقة سبتمبر الحالي، حيث تم مالحظتها من قبل أحد الفالحيين
.السلط الجهويةباعالموقام 

وتعرف هذه الحشرة باسم القرمزية، وقد ظهرت ألول مرة في 
لك المناطق في ت( الهندي)والية المهدية، حيث يعتبر التين الشوكي 

لثروة الريفية مادة أساسية لعلف المواشي وهو ما يمثل خطرا على ا
مادة ك( الصبار( )الهندي)الحيوانية وكذلك على التين الشوكي 

.علفية أساسية 

أخبار جهوية

http://rp.alternative.tn/DSqn
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الالمركزية

بلوغ مخزون السدود مستواه األدنى: نتيجة لتواصل الجفاف

2021سبتمبر 07: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/uSrP

جوهرة أف آم:المؤسسة اإلعالمية 

ة عامة تعتبر تونس ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الوسط بصف
ة، ويقّدر أكثر البلدان عرضة للتأثير السلبي للتغيرات المناخي

450د نصيب الفرد في تونس من الموارد المائية المتاحة في حدو
، 2030سنة 3م350في الّسنة وهو مرشح لالنخفاض إلى 3م

"  صوناد"اه وفق تقرير نشرته اليوم الشركة الستغالل وتوزيع المي
.عن دائرة االتصال والتعاون الدولي

ة سنوات األخيرة بخمس سنوات جافة وسن( 06)وقد تميزت الست 
(.2019)واحدة ممطرة 

ائية في وقد أثرت التغيرات المناخية بشكل كبير على الموارد الم
ي تونس ومن انعكاساتها ارتفاع درجات الحرارة مما يتسبب ف

اقطات التبخر المفرط للمياه في السدود وانخفاض معدالت التس
السنوية لألمطار وارتفاع استهالك المياه

أخبار جهوية

http://rp.alternative.tn/uSrP
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الالمركزية

بالصمارانطالق اشغال الجزء األول من المستشفى المحلي 

2021سبتمبر 08: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/aSp9

أم.أفموزاييك :المؤسسة اإلعالمية 

ي الجديد انطلقت مساء اليوم االربعاء أشغال بناء المستشفى المحل
من والية تطاوين و قد اكد معتمد المنطقة الصماربمعتمدية 

من ان  كلفة  انجاز القسط األوللمموزاييكالحمزوايعبدالرزاق 
ال مليون دينار على ان يكون جاهزا الستقب6.75المستشفى تناهز 

المرضى خالل سنة و سيتكون من إدارة و عيادات خارجية و 
نساء صيدلية خارجية و أخرى داخلية و مخبر و قاعة توليد و قسم

الف دينار لصيانة 70كما انه قد تم تخصيص مبلغ . و توليد
.واعادة تهيئة المستشفى القديم

أخبار جهوية

http://rp.alternative.tn/aSp9
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الالمركزية

آالف دينار لفائدة كل حرفية8تخصيص دولة شقيقة منحة بقيمة 
والي تونس يوّضح..من حرفيات حي هالل 

2021سبتمبر 06: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/aA3T

نسمة:المؤسسة اإلعالمية 

آالف دينار 8نفى والي تونس تخصيص دولة شقيقة منحة بقيمة 
سيجوميبالبمنطقة حي هالل الكواننلفائدة كل حرفية من حرفيات 

.دينارا فقط 800وأن والية تونس مكنت كل حرفية من 

وأوضح الوالي عبر صفحة والية تونس على موقع التواصل
منطقة حي االجتماعي فايسبوك أن كل التدخالت لفائدة الحرفيات ب

ونس أنجزت عن طريق المجلس الجهوي بوالية تبالسيجوميهالل 
دون سواه  حيث وضع المجلس الجهوي بوالية تونس  اعتمادا 

إنجاز ألف دينارا على ذمة بلدية تونس والتي تكفلت ب198قدره 
مجال مشروع  بناء منطقة حرفية لفائدة الحرفيات العامالت في

فيات وقد تم االنتهاء من االنجاز وتم تمكين الحرالكواننصناعة 
.من ورشات عمل

أخبار جهوية

http://rp.alternative.tn/aA3T
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الالمركزية

صدد مشروع صيانة وتهيئة بالمؤسسات التربوية ب25: زغوان 
اإلنجاز

2021سبتمبر 09: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/YSeu

شمس فم:المؤسسة اإلعالمية 

آالف دينار 8نفى والي تونس تخصيص دولة شقيقة منحة بقيمة 
سيجوميبالبمنطقة حي هالل الكواننلفائدة كل حرفية من حرفيات 

.دينارا فقط 800وأن والية تونس مكنت كل حرفية من 

وأوضح الوالي عبر صفحة والية تونس على موقع التواصل
منطقة حي االجتماعي فايسبوك أن كل التدخالت لفائدة الحرفيات ب

ونس أنجزت عن طريق المجلس الجهوي بوالية تبالسيجوميهالل 
دون سواه  حيث وضع المجلس الجهوي بوالية تونس  اعتمادا 

إنجاز ألف دينارا على ذمة بلدية تونس والتي تكفلت ب198قدره 
مجال مشروع  بناء منطقة حرفية لفائدة الحرفيات العامالت في

فيات وقد تم االنتهاء من االنجاز وتم تمكين الحرالكواننصناعة 
.من ورشات عمل

أخبار جهوية

http://rp.alternative.tn/YSeu
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الالمركزية

وقف دام بعد توقرقنةحشاد بين صفاقس اللوداستئناف سفرات 
أربع سنوات

2021سبتمبر 12: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/HSh4

أم.أفموزاييك :المؤسسة اإلعالمية 

اقس حشاد سفراته بين صفاللودأعلنت وزارة النقل استئناف 
، بعد توقف دام 2021سبتمبر 12اليوم االحد قرقنةوجزيرة 

.أربع سنوات

أخبار جهوية

http://rp.alternative.tn/HSh4
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الالمركزية

التجاري عبر القطارات الفسفاطألف طن من 170نقل : قفصة 
المنقضيخالل شهر أوت 

2021سبتمبر 08: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/nSU4

تونس الّرقمية:المؤسسة اإلعالمية 

تونس أكد مصدر مطلع بالشركة الوطنية للسكك الحديدية لمراسل
ألف 170نقل المنقضيالرقمية بقفصة أنه تم خالل شهر أوت 

التجاري من مدن الحوض المنجمي في اتجاه الفسفاططن من 
ونسية و الشركة التالصخيرةبكل من قابس و الكميائيةالمجامع 
.21و 13عبر خطى لالسمدةالهندية 

أخبار جهوية

http://rp.alternative.tn/nSU4
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الالمركزية

المهرجان العالمي للخبر في دورته الخامسة اواخر : جربة 
هذه تطغى على المهرجان خاللالجربيةسبتمبر الجاري و النكهة 

الدورة

2021سبتمبر 09: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/HSTA

راديو أوليس أف أم:المؤسسة اإلعالمية 

سبتمبر الجاري فعاليات 26الى 22تحتضن جزيرة جربة من 
الدورة الخامسة للمهرجان العالمي للخبز بمشاركة خبراء في
يطالياالمجال في عدد من دول العالم من تونس وليبيا و وفرنسا وإ

دي و تتميز هذه الدورة من المهرجان وفق رئيسة جمعية نكهة بال
ع نوال لطيفة خيري عند استضافتها في برنامج حلوة يا بلدي م

لف تفاصيلها بمختالجربيةالربعي اليوم بتسليط الضوء على االكلة 
من خالل تخصيص يوم كامل جربي لباسا و اكالت و موروث 

ة في تقليدي مادي و ال مادي الى جانب تثمين الثقافة االمازيغي
في بن خداشالخراشفةبتنظيم عروض في قصر 

أخبار جهوية

http://rp.alternative.tn/HSTA
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الالمركزية

في عروض للفن السابع" سينما الريف"مهرجان : سيدي بوزيد
األرياف وطرح لقضايا االنسان المعاصرة

2021سبتمبر 10: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/9AN8

باب نات:المؤسسة اإلعالمية 

يدي بوالية سالمكناسيمن معتمدية " المبروكة"احتضنت قرية 
تي ال" سينما الريف"بوزيد فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان 

ماكن الالمركزية الثقافية في األ"انتظمت هذه السنة تحت شعار 
ابعة بساحة القرية حيث تجمع السكان من كل الفئات لمت" العامة

.العروض السينمائية

أخبار جهوية

http://rp.alternative.tn/9AN8
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الالمركزية

الوطني لنوادي الفنون الصالون”لـالدورة االولى : غار الملح
”التشكيلية بدور الثقافة

2021سبتمبر 08: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/rA1J

24نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

195دار للثقافة من ضمن 80ناد للفنون التشكيلية بـ80بمشاركة 
2020منخرطا سنة 4346ناد على المستوى الوطني تتضمن 

من الذكور تنّظم االدارة العامة 1757من االناث و2589منهم 
من ادارة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع كل

قافية مؤسسات العمل الثقافي ووكالة احياء التراث والتنمية الث
فة غار الملح والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت ودار الثقا

”  سبتمبر الجاري بفضاء برج باب تونس19الى 17من 
وطني الالصالون”لـبغار الملح فعاليات الدورة االولى ” الزاريت

.”لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة

أخبار جهوية

http://rp.alternative.tn/rA1J
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الالمركزية

عرض مالك االخوة في الموقع األثري حيدرة ضمن مهرجان 
وتوقظها من « اميدرة»ايقاعات الجاز تغازل : «سيكاجاز»

سباتها لتحيا

2021سبتمبر 11: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/ySob

جريدة المغرب:المؤسسة اإلعالمية 

عور تصعب الكتابة امام سحر المكان، تعجز الكلمات عن وصف ش
زة، هي المتفرج وهو يعانق جمال التاريخ ويستمتع بموسيقى ممي

دعوة للرحيل الجميل،

بهية ةاميدركلم من الشقيقة الكبرى قرطاج انتصبت 250على بعد 
سفيطلةوجميلة وكانت مسارا للرومان تجمع تبسة بالجارة 

كلم من تونس كان اللقاء في 250والشقيقة قرطاج، هنا على بعد 
.قاؤهالموقع االثري بحيدرة مع موسيقى الجاز ومالك االخوة واصد

أخبار جهوية

http://rp.alternative.tn/ySob
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الالمركزية

مكتبة متنقلة بحومة السوق جربة لجمع الكتب المدرسية 
.وتوزيعها على مستحقيها 

2021سبتمبر 11: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/5SEG

راديو أوليس أف أم:المؤسسة اإلعالمية 

وق مساء نظمت باقة الياسمين للكشافة التونسية بجربة حومة الس
مثلة في  اليوم، بساحة فرحات حشاد، تظاهرة المكتبة المتنقلة، المت

.جمع وتوزيع مجموعة من الكتب المدرسية على مستحقيها 

الكشافة و تتواصل الحملة التضامنية في األيام القادمة بمقر فوج
.التونسية بحومة السوق 

أخبار جهوية

http://rp.alternative.tn/5SEG
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الالمركزية

عتصماتإ / إحتجاجات

في مشروع '' شبهة فساد'ينددون بـ '' السوق الجديد''أهالي 
تجميل المدينة

2021سبتمبر 09: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/wACh

أم.أفموزاييك :المؤسسة اإلعالمية 

عدد هام من متساكني 2021سبتمبر 9نظم اليوم الخميس 
قفة التابعة لوالية سيدي بوزيد و" السوق الجديد  "  معتمدية 
ابت أمام  مقر  معتمدية المكان و مسيرة شعبية سلمية جإحتجاجية

اء البلدة  الشارع الرئيسي للبلدة جيئة و ذهابا و توقفت في بطح
ل المدينة و شبهة فساد تتعلق بمشروع تجمي" للتنديد بما أسموه  ب 
%  " 10األشغال بنسبة في حدود الإنتهاءالتالعب بمكوناته بعد 

ث مما تسبب في شلل حركة المرور و غياب اإلنارة و وقوع حواد
من الغبار و األتربة و ما  نتج عن ذلكإنتشارقاتلة إلى جانب 

ات و وجود كافة اإلداربإعتبارفي صفوف األهالي إختناقحاالت 
نص و فق ما-المؤسسات التربوية هناك و  على حافتي الطريق 

ذي عليه بيان أصدره مواطنون في الغرض لتشخيص الواقع ال
عاشته مدينة السوق الجديد

http://rp.alternative.tn/wACh
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الالمركزية

عتصماتإ / إحتجاجات

لصيد لليوم الثامن علي التوالي حالة شلل تام بميناء ا: جرجيس 
البحري بالجهة

2021سبتمبر 12: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/HSRD

راديو أوليس أف أم:المؤسسة اإلعالمية 

ن توقف يعيش ميناء الصيد البحري بجرجيس حالة شلل تام بعد أ
من عن اإلنتاج لليوم الثامن علي التوالي بسبب اعتصام عدد

الليبية رالخوافالبحارة بسبب تعرضهم لعديد المضايقات من طرف 
.عند الصيد بالمياه االقليمية

http://rp.alternative.tn/HSRD


أخبار جهوية

صيانة الطرقات واألرصفة وعناية بالنظافة استعدادا للقمة الفرنكوفونية: جربة•

وأرخبيل -يانةوالية سل-برقووجبل السرج من معتمدية -والية جندوبة-بغار الدماء الفايجةالمحميّة الوطنيّة •

طبيعةإلى القائمة الخضراء لالتحاد الدولي لحماية اللإلنضماممرّشحة -شرق سواحل المنستير-قوريا

ظهور الحشرة القرمزية بنبتة التين الشوكي: المهدية•

بلوغ مخزون السدود مستواه األدنى•

انطالق اشغال الجزء األول من المستشفى المحلي :الصمارمعتمدية •

مشروع صيانة وتهيئة بالمؤسسات التربوية بصدد اإلنجاز25: زغوان •

المهرجان العالمي للخبر في دورته الخامسة : جربة •

" سينما الريف"مهرجان : سيدي بوزيد•

”الوطني لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافةالصالون”لـالدورة االولى : غار الملح•

«سيكاجاز»عرض مالك االخوة في الموقع األثري حيدرة ضمن مهرجان :الموقع االثري بحيدرة •

لليوم الثامن علي التوالي حالة شلل تام بميناء الصيد البحري : جرجيس •
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