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أخبار البلديات
بنزرت :دخول  10مشاريع لتزويد وإعادة تهيئة شبكات الماء
الصالح للشرب حيز االستغالل
التاريخ  02 :ماي 2022
https://cutt.ly/fG0vCXK
المؤسسة اإلعالمية  :جوهرة ف م
دخلت  10مشاريع لتزويد وإعادة تهيئة شبكات الماء الصالح
للشرب حول محاور سجنان بوالية بنزرت ,حيز االستغالل بكلفة
تقدر ب  49,3مليون دينار بحسب المندوب الجهوي للتنمية
الفالحية الحبيب مرابط .وبين المصدر ذاته ,في تصريح ل
"وات" ,ان من ابرز هذه المشاريع المدرجة ضمن مشروع تحسين
نسبة التزود بالماء الصالح للشرب حول محاور سجنان ,مشروع
تزويد منطقة الحساينية لفائدة  998منتفعا بكلفة  781ألف دينار,
و مشروع تزويد منطقة مساكن لفائدة  808منتفعين بكلفة 776
ألف دينار ,ومشروع تزويد منطقة سقمان لفائدة  2836منتفعا
بكلفة مليونين و  399الف دينار ,ومشروع تزويد منطقة شعبة
الحوت وفيض الخزين بكلفة مليون و  264الف دينار لفائدة 749
منتفعا ,ومشروع تزويد منطقة الحنية ام الطبل بكلفة مليون و
 800الف دينار لفائدة  1782منتفعا ,ومشروع تزويد منطقة
الكناينية بكلفة مليون و 500الف دينار لفائدة  1157منتفعا.
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أخبار البلديات
أجواء تنشيطية وتقديم هدايا لألطفال في حديقة البلفدير بمناسبة
عيد الفطر
التاريخ  02 :ماي 2022
https://cutt.ly/QG0TFEL
المؤسسة اإلعالمية  :نسمة
شاركت ظهر اليوم اإلثنين  2ماي رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة
سعاد بن عبد الرحيم أطفال مدينة تونس فرحة اإلحتفال بعيد الفطر
وذلك بحديقة البلفدير بالعاصمة.
وقد تم تقديم هدايا لألطفال كما تم تقديم عرض تنشيطي لهم
بحضور أعضاء المجلس البلدي لمدينة تونس و ثلة من اإلطارات
البلدية المعنية.
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أخبار البلديات
بلدية تونس والجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكفونية
يوقعان ملحقا تكميليا التفاقية جرد وتثمين األمالك البلدية
التاريخ  09 :ماي 2022
https://cutt.ly/LHwHDVr
المؤسسة اإلعالمية IFM
وقعت بلدية تونس والجمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقة
بالفرنسية ،عشية اليوم اإلثنين بقصر بلدية تونس،ملحقا تكميليا
التفاقية هبة لتمويل مشروع جرد األمالك البلدية ورقمنتها وتثمينها
للحفاظ عليها وتنميتها.
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أخبار البلديات
رئيس بلدية الحمامات لـ' ُمحتلّي األرصفة'' :انتهت الهدنة'..

التاريخ  04 :ماي 2022
https://cutt.ly/QG0OUR9
المؤسسة اإلعالمية  :موزاييك ف م
حدث معز مراد رئيس بلدية الحمامات في تصريح لموزاييك اليوم
األربعاء  4ماي  2022عن استعدادات المجلس البلدي للموسم
السياحي وفصل الصيف .وقال في هذا اإلطار '' االستعدادات لهذه
الصائفة استثنائية نظرا للمؤشرات االيجابية التي انطلق بها الموسم
السياحي اثر سنتين من الركود بفعل انتشار جائحة كورونا ..
واالستعدادات على أكمل وجه نظرا ألهمية مدينة الحمامات في
المسلك السياحي ومكانتها لدى السائح المحلي واألجنبي" ،وفق
قوله .وأوضح مراد في التصريح ذاته أن المجلس البلدي وضع
مخططا متكامال لتحضير المدينة الستقبال زوارها يرتكز أساسا
على نظافة البيئة وتطهير النقاط السوداء بالمسالك السياحية ووسط
مدينة الحمامات ،من ذلك رصد ثالثة مليارات لتهيئة المجال البيئي
أي ما يعادل ثلث ميزانية بلدية الحمامات .وهو مبلغ اعتبره مراد
غير كاف لتنفيذ المخطط المرسوم لنظافة البيئة لذلك وجه دعوة
الى مختلف الهياكل المتداخلة من ديوان التطهير ووزارة السياحة
الى معاضدة مجهودات المجلس البلدي.
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أخبار البلديات
تطاوين :استئناف نشاط المسبح البلدي

التاريخ  04 :ماي 2022
https://cutt.ly/UG0OH5h
المؤسسة اإلعالمية  :شمس ف م
استأنف المسبح البلدي بتطاوين اليوم األربعاء  04ماي ،2022
النشاط بعد ّ
تعطله األسابيع الماضية بسبب خلل في تزويده بالوقود
طبقا للمواصفات التي حددتها الشركة التونسية لتوزيع البترول
عجيل" ،وفق رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس البلدي وليد
غرار .وقال غرغار في تصريح لـوكالة تونس افريقيا لألنباء ،إن
البلدية برمجت ربط المسبح بشبكة الغاز الطبيعي حالما تنتهي أشغال
بناء شبكة توزيعه في مدينة تطاوين قبل نهاية العام الجاري ضمانا
لديمومة تسخين مياه المسبح بعد اعادة تهيئته وتجديده بالكامل بأكثر
من  3,5ماليين دينار .من جانبه ،أكد مدير المركب الرياضي
بتطاوين ،خير الدين المؤدب ،أن اإلقبال كان كبيرا اليوم على
المسبح الذي يعتبر المرفق الوحيد لشباب الجهة ومتساكنيها ،حيث
يمارس أكثر من  800منخرط في جمعية تطاوين للسباحة المحدثة
نهاية العام الماضي والجمعية العسكرية رياضتهم المفضلة كل مساء
في هذا المسبح الخامس من نوعه في تونس ،فضال عن قائمات
االنتظار التي تم تسجيلها لدى الجمعيتين ،معربا عن أمله في ان
يكون لهذا المرفق دور في ابراز عديد االبطال من مرتاديه.
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أخبار البلديات
بلديات صفاقس تتع ّهد بدفن جثث المهاجرين

التاريخ  04 :ماي 2022
https://cutt.ly/iG0O1vg
المؤسسة اإلعالمية  :التاسعة
تلقت االدارة العامة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس،
اليوم االربعاء ،تسخيرا من والية صفاقس يقضي بتعهد بلديات
صفاقس الكبرى ،وقرمدة ،وساقية الدائر ،وساقية الزيت ،والشيحية،
والعين ،وطينة ،بدفن  25جثة لمهاجرين غير نظاميين من جنسيات
افريقية جنوب الصحراء غرقت قواربهم قبالة سواحل الجهة نهاية
شهر أفريل الماضي ،وفق ما أفاد به مصدر من االدارة العامة
لمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس ،لـوكالة تونس افريقيا لألنباء.
من جهته ،أكد رئيس بلدية صفاقس الكبرى ،منير اللومي ،على
ضرورة التفاعل ايجابيا وبصفة مشتركة بين جميع البلديات مع هذه
التساخير الصادرة عن السلط الجهوية ،سيما وان األمر يتعلق بدفن
جثث كائنات بشرية التي يجب التعامل معها بصفة انسانية” ،وفق
تعبيره.
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أخبار البلديات
قابس :جلسة بين النقابة ورئاسة البلدية تنهي إضرابا تواصل
ألربعة أشهر
التاريخ  04 :ماي 2022
https://cutt.ly/WG0AriN
المؤسسة اإلعالمية  :موزاييك ف م
انعقدت مساء اليوم األربعاء  4ماي جلسة ضمت نقابة عمال البلدية
المنضوية تحت راية االتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة البلدية،
أسفرت عن تسوية المسائل العالقة وتنقية األجواء وعودة عمال
النظافة إلى سالف نشاطهم .وبهذا االتفاق يعود المرفق البلدي إلى
سالف نشاطه انطالقا من يوم غد الخميس  5ماي بعد تعطل دام
أكثر من أربعة أشهر خاض فيه الطرفان صراعا قضائيا وحرب
بيانات.
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أخبار البلديات
رئيس بلدية قابس :سنن ّ
ظم حفال فنيّا ستُخصص مداخيله لدعم
تضررين من حريق سوق الحناء
ال ُم ّ
التاريخ  04 :ماي 2022
https://cutt.ly/MG3YaRF
المؤسسة اإلعالمية  :شمس ف م
أكد رئيس بلدية قابس ،الحبيب الذوادي ،اليوم األربعاء  04ماي
 ،2022أن فنانين إثنين بينهما الفنان رؤوف ماهر عبرا عن
استعدادهما لتنظيم حفل فني ستخصص مداخيله لدعم المتضررين
من حريق سوق الحناء في الجهة .وأوضح الحبيب الذوادي ،خالل
مداخلته في برنامج شمس معاك ،أنالفنانين اتصال بالبلدية وطلبا
تأمين فضاء لتنظيم حفل كبير في إطار التضامن مع التجار
المتضررين من الحريق .وأضاف الذوادي أن البلدية ساهمت بمبلغ
مالي قيمتة  100ألف دينار إلعادة تهيئة السوق ومساعدة
المتضررين وقامت اليوم بالتعاون مع إدار التجهيز وشركة
الغراسات والبيئة لتنظيف السوق من أجل تمكين الخبراء من
الوصول إلى السوق لمعاينة األضرار .كما دعا منحدث شمس أف
أم إلى ضرورة تمكين اإلدارة الجهوية للحماية المدنية بقابس
بمعدات متطورة.
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أخبار البلديات
استعدادا لموسم الحصاد :االنطالق في تنظيف حواشي الطرقات
المرقمة بسليانة
التاريخ  04 :ماي 2022
https://cutt.ly/gG0AT6M
المؤسسة اإلعالمية  :شمس ف م
انطلقت مصالح اإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان بوالية سليانة في
تنظيف حواشي الطرقات المرقمة الواقعة بجوانب مزارع الحبوب توقيا
من الحرائق واستعدادا لموسم الحصاد ،وفق رئيس مصلحة الصيانة
واستغالل الطرقات باإلدارة الجهوية للتجهيز علي البحري .وأضاف
البحري في تصريح اليوم األربعاء ل(وات) أن مصالح التجهيز
والسكان ،شرعت منذ أواخر مارس المنقضي في حمالت نظافة
بالطرقات المرقمة ومسح لحواشي الطرقات ،إلى جانب إصالح
زالقات األمان وتنظيف المفترقات و رفع فواضل البناء ،فضال عن
العناية بالمناطق الخضراء وتركيز وصيانة اإلشارات المرورية
ليتواصل هذا البرنامج إلى غاية موفى جوان القادم .كما تمت ،وفق
ذات المصدر برمجة عمليات مسح للمسالك الفالحية بكل المعتمديات
والتي تقدر بحوالي  2039كم والذي بين أن مجال التدخل بالمسالك يتم
ضبط برنامج محدد من قبل المعتمدين حسب األهمية ،واكد جاهزية جل
المعدات بمختلف معتمديات الوالية باستثناء عطب اآللة الماسحة
بمعتمدية الروحية وهو اشكال يقع العمل حاليا على تجاوزه.
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أخبار البلديات
قربة :كارثة بيئية تهدد المدينة لعدم رفع الفضالت

التاريخ  05 :ماي 2022
https://cutt.ly/vG3TGB6
المؤسسة اإلعالمية  :موزاييك ف م
عبّر عدد من متساكني مدينة قربة في تصريح لموزاييك عن
خوفهم واستنكارهم من تداعيات تراكم الفضالت المنزلية وعدم
رفعها من قبل أعوان النظافة منذ أسبوع  .وكان أعوان بلدية قربة
قد قرروا يوم الخميس الفارط الدخول في اضراب مفتوح على
خلفية نزاع قضائي بين عدد من األعوان ورئيس البلدية والكاتبة
العامة للبلدية تطور إلى حد غلق مقر البلدية من قبل الموظفين
ورفع شعار ديقاج في وجه رئيس المحلس البلدي والكاتبة العامة.
يذكر أن حالة من االحتقان واالحتجاج بين أعضاء المجلس البلدي
منذ تاريخ تنصيب المجلس الجديد منذ سنتين ما تسبب في تعطل
كل خدمات البلدية بما في ذلك رفع الفضالت واستخراج الوثائق.
وتعيش مدينة قربة اليوم حالة من التلوث تسودها روائح كريهة
وانتشار واسع للحشرات والناموس بشكل الفت لالنتباه وبما ينبئ
بحدوث كارثة بيئية.
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أخبار البلديات
بنزرت :تخصيص عقار دولي إلنجاز ملعب ودار شباب ومستودع
بلدي وقصر بلدية بغزالة
التاريخ  05 :ماي 2022
https://cutt.ly/MG3YaRF
المؤسسة اإلعالمية  :شمس ف م
تولت لجنة جهوية مشتركة ،اليوم الخميس ،تنفيذ قرار وزير أمالك
الدولة والشؤون العقارية بتخصيص عقار دولي يبلغ مساحته 10
هكتارات بمعتمدية غزالة النجاز ملعب بلدي ودار شباب ومستودع
بلدي وقصر بلدية بالمنطقة ،وفق ما أفادت به رئيسة دائرة الشؤون
العقارية بمركز الوالية نهلة مومن "وات" .وبينت مومن ان اللجنة
الجهوية المشتركة ترأستها معتمدة المنطقة بالنيابة وفاء بن عريف
نيابة عن والي الجهة سمير عبد الالوي ،وتكونت من مصالح
اإلدارة الجهوية المالك الدولة والشؤون العقارية ودائرة الشؤون
العقارية بمركز الوالية ،وان المشاريع المقترحة لها أهمية تنموية
واجتماعية كبرى بالمنطقة .يشار الى ان مشروع انجاز قصر
البلدية والمستودع البلدي تبلغ تكلفتهما  2،7مليون دينار ،بينما
مشروعي الملعب البلدي ودار الشباب تمت برمجتهما في اطار
برنامج التنمية المندمجة بكلفة مالية توازي  2،9مليون دينار
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أخبار البلديات
صفاقس :إحداث مسالك صحية بكل من سيدي منصور والسلطنية
وطريق المطار
التاريخ  05 :ماي 2022
https://cutt.ly/MG3YaRF
المؤسسة اإلعالمية  :شمس ف م
تم اليوم السبت تدشين  3مسالك صحية جديدة أحدثتها بلدية
صفاقس بكل من منطقة سيدي منصور في جوار المسرح الصيفي
ونهج المحيط بمنطقة السلطنية وفي مستوى مدخل كلية العلوم
بطريق المطار .وتندرج المسالك المحدثة ضمن برنامج البلدية
"رياضة للجميع" الذي خصص له المجلس البلدي الحالي اعتمادات
مالية بلغت  400ألف دينار وسبق للبلدية أن هيّأت في إطاره 7
مالعب أحياء (بمعدل ملعب لكل دائرة من الدوائر السبع التي
تعدها البلدية) ،وفق ما بيّنه المكلف باإلدارة العامة للتجهيزات
األساسية والبيئة ببلدية صفاقس يوسف ولها في تصريح إعالمي
على هامش حفل التدشين .ويمتد المسلك الص ّحي بسيدي منصور
على مساحة جملية تقدر بحوالي  23ألف متر مربع ،وتكمن أهمية
إحداثه فضال عن دوره في توفير فضاء لممارسة الرياضة والترفيه
للمواطنين ،في كونه اقترن بالقضاء على مصب فوضوي كان
مصدر امتعاض من األجوار.
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أخبار البلديات
ميدون :انطالق عملية تشجير مرحلي لمصب تالبت للنفايات

التاريخ  08 :ماي 2022
https://cutt.ly/8G6Swdv
المؤسسة اإلعالمية  :شمس ف م
انطلقت بمصب تالبت بجربة ميدون عملية تشجير ضمن برنامج
استصالح وتهيئة ،إعدادا لتحويله الى منتزه ايكولوجي بعد غلقه
نهائيا وذلك من خالل االنطالق بغراسة  500شجرة مرحليا على
ان يشمل البرنامج غراسة  3000شجرة الحقا مع تجديد غراسة
المشاتل على مدخل الطريق السياحية القنطرة اغير ،وفق رئيس
بلدية جربة ميدون لسعد الحجام .وتأتي حملة التشجير في إطار
خطة عمل بين بلدية ميدون والمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
بمدنين والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والشركة المستغلة
للمصب .ووفق رئيس البلدية ،فإن مكان المصب سيشمل إعادة
تهيئة ومعالجة بشكل بيئي وإيكولوجي بعد أن انطلقت عملية ردم
جزئي له واختيار نوعية النباتات التي تتأقلم مع المكان حتى يكون
منتزها.
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أخبار البلديات
العدد الثالث لنشرية المالية المحلية في نسخته اإللكترونية

التاريخ  06 :ماي 2022
https://cutt.ly/yHqhuaE
المؤسسة اإلعالمية  :شمس ف م
اصدرت الهيئة العليا للمالية المحلية العدد الثالث لنشرية المالية
المحلية في نسخته اإللكترونية وفيما يلي المقاالت والتقارير التي
تضمنها :قصة نجاح بلدية الزهراء  :نموذج في مكافحة كورونا
بإمكانيات ذاتية أين توجد المعلومة؟  ,ملف النشرية  :النهوض
بالموارد المالية للبلديات ،أي دور للهيئة العليا للمالية المحلية في
المساعدة على توفير الحلول ؟  ,حوار مع الرئيس األول لمحكمة
المحاسبات نجيب القطاري ,خبراء النشرية  :النظام المحاسبي
الجديد للجمعات المحلية ،األهداف والمزايا والمتطلبات األساسية
لتركيزه ,خبراء النشرية  :تمويل الالمركزية ,خبراء النشرية :
الجماعات المحلية وسلطة القضاء المالي  ,التقرير الختامي لملتقى
"الجماعات المحلية ...الواقع والتحديات " ,أخبار الهيئة  ,وقد تم
إعداد هذه المقاالت من طرف مجموعة من الخبراء والباحثين
وأساتذة جامعيين واطارات عليا لإلدارة.

نقاط هامة

الالمركزية والبلديات

• بنزرت :دخول  10مشاريع لتزويد وإعادة تهيئة شبكات الماء الصالح للشرب حيز االستغالل
• بلديات صفاقس تتع ّهد بدفن جثث المهاجرين
• بلدية تونس والجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكفونية يوقعان ملحقا تكميليا التفاقية جرد

وتثمين األمالك البلدية
ّ
تضررين من حريق سوق الحناء
• رئيس بلدية قابس:
سننظم حفال فنيّا ستُخصص مداخيله لدعم ال ُم ّ
• ميدون :انطالق عملية تشجير مرحلي لمصب تالبت للنفايات

• تطاوين :استئناف نشاط المسبح البلدي
• استعدادا لموسم الحصاد :االنطالق في تنظيف حواشي الطرقات المرقمة بسليانة
• اصدرت الهيئة العليا للمالية المحلية العدد الثالث لنشرية المالية المحلية في نسخته اإللكترونية

17

18

السلطات الجهوية

الالمركزية

19

أخبار جهوية
خلية أزمة حريق سوق الحناء بقابس تقرر توجيه التبرعات
المخصصة لصيانة السوق حصريا إلى اللجنة الجهوية للتضامن
االجتماعي
التاريخ  03 :ماي 2022

https://cutt.ly/WG0IfTn
المؤسسة اإلعالمية  :المصدر
قررت خلية أزمة حريق سوق الحناء بقابس خالل اجتماعها
ّ
الثاني ،اليوم الثالثاء ،توجيه التبرعات التي ستخصص لصيانة
وترميم المتاجر التي تضررت في حريق سوق الحناء ،حصريا،
إلى اللجنة الجهوية للتضامن االجتماعي على ان يشرع بداية من
يوم غد في حملة نظافة لهذه المتاجر ومحيطها بإشراف بلدية قابس
والتجهيز.
وسيقوم عدد من المهندسين المتطوعين بعد تنظيف هذه المتاجر
وبعد ان قاموا اليوم بمعاينة واختبار أولي لها باعداد اختبار دقيق
بشأنها يتم فيه تحديد ما يتعين ازالته منها بالكامل وماهو قابل منها
للصيانة والترميم لتقوم على ضوء هذا االختبار مصالح التراث
باعداد ملف فني لالشغال التي سيتم انجازها وفق الشكل الهندسي
األصلي للسوق.

الالمركزية

20

أخبار جهوية
حملة تبرعات لصيانة وترميم المتاجر المتضررة من حريق سوق
الحناء بقابس
التاريخ  04 :ماي 2022
https://cutt.ly/OG0AMgE

المؤسسة اإلعالمية  :حقائق أون الين
قررت خلية األزمة التي تم تكوينها إثر اندالع حريق سوق الحناء
ّ
بقابس خالل اجتماعها الثاني ،يوم أمس الثالثاء ،توجيه التبرعات
التي ستخصص لصيانة وترميم المتاجر التي تضررت في حريق
سوق الحناء ،حصريا ،إلى اللجنة الجهوية للتضامن االجتماعي
على أن يتم الشروع بداية من اليوم األربعاء في حملة نظافة لهذه
المتاجر ومحيطها بإشراف بلدية قابس والتجهيز.
وسيقوم عدد من المهندسين المتطوعين بعد تنظيف هذه المتاجر
وبعد أن قاموا أمس بمعاينة واختبار أولي لها باعداد اختبار دقيق
بشأنها يتم فيه تحديد ما يتعين إزالته منها بالكامل وماهو قابل منها
للصيانة والترميم لتقوم على ضوء هذا االختبار مصالح التراث
بإعداد ملف فني لألشغال التي سيتم انجازها وفق الشكل الهندسي
األصلي للسوق.

الالمركزية

21

أخبار جهوية
بداية من اليوم  :انطالق حملة نظافة بسوق الحناء بقابس
وأشغال ترميم المتاجر التي التهمتها النيران
التاريخ  04 :ماي 2022
https://cutt.ly/jG0A5A5

المؤسسة اإلعالمية  :اخر خبر أون الين
اشرف المعتمد االول المكلف بتسيير والية قابس صابر البنبلي
بحضور معتمد قابس الجنوبية ومعتمد قابس الغربية ومعتمد قابس
المدينة ورئيس بلدية قابس والكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل
وممثلي االتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ورئيس غرفة تجار الصناعات التقليدية والمسؤولين بمصالح
التجهيز والثقافة والتراث والصناعات التقليدية والسياحة والشؤون
االجتماعية واللجنة الجهوية للتضامن االجتماعي والحماية المدنية
واالمن على اجتماع خلية أزمة حريق سوق الحناء عشية أمس.
ونقال عن الصفحة الرسمية للوالية تم في هذا االجتماع متابعة
العمل الذي قامت به مجموعة من المهندسين المتطوعين من ابناء
الجهة مرفوقين بعدد من المسؤولين من التجهيز وبلدية قابس
والتراث.

الالمركزية

22

أخبار جهوية
قابس :المجلس الجهوي يخصص  250ألف دينار لترميم السوق
التاريخ  05 :ماي 2022
https://cutt.ly/6G0Spad
المؤسسة اإلعالمية  :اخر خبر أون الين
أكد المعتمد األول المكلف بشؤون والية قابس صابر البنبلي في
الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الخميس  5ماي تخصيص المجلس
الجهوي مبلغ  250ألف دينار لترميم السوق الذي تضرر من
الحريق وفتح حساب جار للتبرعات.

وأضاف أن كل حديث عن مبالغ خيالية أخرى ال يلزم السلطة
الجهوية في شيء ،وفق قوله.

الالمركزية

23

أخبار جهوية
الكاف :وضع خطة جهويّة للتوقي من الحرائق وضمان تجميع
صابة الحبوب
التاريخ  05 :ماي 2022
https://cutt.ly/RG3YzN0

المؤسسة اإلعالمية  :شمس ف م
اتّخذت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بوالية
الكاف ،اليوم الخميس ،جملة من اإلجراءات لضمان تجميع صابة
الحبوب لهذا الموسم في أحسن الظروف والتوقي من الحرائق
وقررت اللجنة ،بالمناسبة ،متابعة الخطة
خالل الفترة الصيفيةّ .
الجهوية للتصدّي للحرائق بالمساحات المزروعة وتنقسم إلى 194
الف هكتار للحبوب و 31الف هكتار للزراعات العلفية ،اضافة الى
التوقي من الحرائق بالفضاءات الصناعية والمحالت خاصة منها
التي تستعمل مواد قابلة لالشتعال .ودعت اللجنة إلى متابعة كل
عناصر الخطة الجهوية لمنع وتفادي الحرائق ومنها بالخصوص
برنامج مسح حواشي الطرقات والمسالك الفالحية التي شرعت
المصالح الجهوية للتجهيز واالسكان في انجازه بالتعاون مع
مختلف المصالح الجهوية المعنية ،والبلديات ،والمجلس الجهوي،
ويهم قرابة  1500كلم من الطرقات ،وتمت التوصية خالل الجلسة
بتسريع عملية المسح والتقييم الدوري من أجل تقدم االنجاز.

الالمركزية

24

أخبار جهوية
توزر :وفد من متعهدي الرحالت األلمانية للترويج للسياحة
الصحراوية
التاريخ  06 :ماي 2022
https://cutt.ly/1G3U2Ek

المؤسسة اإلعالمية  :موزاييك ف م
وصلت عصر اليوم الجمعة طائرة إلى مطار توزر نفطة الدولي
على متنها  80متعهد رحالت ألماني من مطار فرانكفورت في
ّأول رحلة مباشرة .وأفاد رئيس الجامعة الجهوية لوكاالت األسفار
بتوزر طاهر العصمة في تصريح لموزايكّ ،
بأن الوفد يضم قرابة
 80متع ّهد رحالت ألماني اختار توزر لتنظيم المنتدى السنوي
لمتعهدي الرحالت األلمان .ومن توصيات هذا المنتدى هو ربط
ّ
خط مباشر من ألمانيا إلى مطار توزر نفطة الدولي خالل الموسم
ّ
ستطلع على
القادم .وسيتم تقسيم الوفد إلى  4مجموعات ،مجموعة
الصحراء ومجموعة أخرى ستتوجه إلى دويرات وشنني وتطاوين
والمجموعة الثالثة ستقوم بزيارة األماكن السياحية بتوزر أما
المجموعة الرابعة ستهتم باأللعاب الرياضية في الجهة.

الالمركزية

25

أخبار جهوية
القصرين تحتضن مهرجان الشعانبي الدولي للمسرح المعاصر في
دورته العاشرة بمشاركة  7دول أجنبية
التاريخ  05 :ماي 2022
https://cutt.ly/1G3IiDb

المؤسسة اإلعالمية  :شمس ف م
تنتظم بوالية القصرين من  6الى  10ماي الجاري مهرجان
الشعانبي الدولي للمسرح المعاصر في دورته العاشرة بمشاركة
 200شخصا أجانب وتونسيين من بينهم  50مشاركا من بعض
الدول األجنبية وهي الجزائر والمغرب والسودان والعراق واألردن
وعمان والمملكة العربية السعودية .وسينتظم بالمناسبة  36عرضا
مسرحيا من بينهم  33عرضا ضمن المسابقتين الرسميتين للفرق
الهاوية والمحترفة إضافة إلى  3عروض شرفية و 21عرضا
لمسرح الشارع .وسيتم على هامش المهرجان تنظيم ورشتين
مختصتين في مسرح الشارع وإدارة الممثل تحت اشراف
مختصين أكاديميين مع تكريم  6فنانين تونسيين هذا اضافة إلى
تنظيم عرض ومناقشة شريط سينمائي قصير وأمسية شعرية و
عروض موسيقية و معرض للفنون والحرف والصناعات التقليدية
وعروض تنشيطية لألطفال مع توقيع بروتوكوالت شراكة بين
المركز الدولي للفنون المعاصرة ومراكز ثقافية من الدول األجنبية
المشاركة.

الالمركزية

26

أخبار جهوية
يحتضن فعالياته المسرح البلدي  ..مهرجان األصيل للموسيقات
المغاربية بصفاقس
التاريخ  06 :ماي 2022
https://cutt.ly/JG3IdfG

المؤسسة اإلعالمية  :شمس الجنوب
انعقدت عشية اليوم الجمعة  6ماي  ،2022ندوة صحفيّة لتقديم
برنامج الدورة االولى لمهرجان األصيل للموسيقات المغاربيّة الذي
سينعقد أيّام  18و  19و  20ماي  2022بالمسرح بصفاقس تحت
شعار “عطور المالوف والفن الغرناطي” .
و تنظم هذا المهرجان جمعية األصيل للموسيقى المغاربية بالشراكة
مع بلدية صفاقس و والية صفاقس و المندوبية الجهوية للشؤون
الثقافية و المندوبية الجهوية للسياحة .

الالمركزية

27

أخبار جهوية
انطالق حملة تنظيف للمواقع األثرية والمعالم التاريخية بوالية
المنستير
التاريخ  08 :ماي 2022
https://cutt.ly/AG6Uora

المؤسسة اإلعالمية  :التاسعة
أشرف طارق البكوش المعتمد األول المكلف بتسيير شؤون والية
المنستير صباح اليوم األحد  08ماى  2022بحضور رئيس بلدية
المنستير ومندوب الثقافة و معتمد مركز الوالية على انطالق حملة
تنظيف المواقع األثرية و المعالم التاريخية بوالية المنستير تزامنا
مع ملتقى التراث و الطفل بقصر الرباط بالمنستير  ،نظمت
بالشراكة بين مندوبية الثقافة بالمنستير و المعهد الوطني للتراث و
وكالة احياء التراث و التنمية الثقافية تتواصل الي غاية يوم 18
ماي  2022لتشمل المواقع األثرية و المواقع التاريخية و المتاحف
بمدينة المنستير .

الالمركزية

28

أخبار جهوية
القصرين :أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف ''ب'' بتالة
تناهز ال% 20
التاريخ  09 :ماي 2022
https://cutt.ly/0G6SJa4

المؤسسة اإلعالمية  :شمس ف م
بلغت نسبة تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف -ب-
بمعتمدية تالة في والية القصرين ،التي انطلقت في جانفي ،2021
حوالي ال 20بالمائة وكانت مدة األشغال قد حددت ب 24شهرا،
وفق معتمد تالة جوهر الشعباني .وأكد الشعباني في تصريح
ل(وات) أن األشغال تسير بنسق حثيث وتصاعدي ،وقد تم
استكمال بناء أسس وأرضية المشروع وتجاوز كل العراقيل
المتعلقة باألرضية الصعبة ذات الطبيعة الصخرية ،علما وأن
المشروع مبرمج منذ سنة  2012في إطار إتفاقية قرض مبرمة
بين البنك اإلسالمي للتنمية وزارة الصحة بكلفة تقدر ب 58مليون
دينار بين بناء وتجهيز .ويمتد المشروع على مساحة تقدر ب4
هكتارات وهو يشتمل على  105أسرة وقسم إستعجالي ،ومخبر،
وقسم أشعة ،وأقسام للجراحة العامة وأمراض النساء والتوليد
والطب الباطني واألطفال واإلنعاش والعمليات إضافة إلى العيادات
الخارجية واإلدارة والمكتبات الفنية وقاعة إنتظار ومطبخ وقسم
لألموات.

نقاط هامة

29

سلطات جهوية

•
•
•
•
•
•

قابس :المجلس الجهوي يخصص  250ألف دينار لترميم السوق
حملة تبرعات لصيانة وترميم المتاجر المتضررة من حريق سوق الحناء بقابس
توزر :وفد من متعهدي الرحالت األلمانية للترويج للسياحة الصحراوية
القصرين تحتضن مهرجان الشعانبي الدولي للمسرح المعاصر في دورته العاشرة بمشاركة  7دول
أجنبية
الكاف :وضع خطة جهويّة للتوقي من الحرائق وضمان تجميع صابة الحبوب
انطالق حملة تنظيف للمواقع األثرية والمعالم التاريخية بوالية المنستير

الالمركزية

الالمركزية والمجتمع المدني/التعاون الدولي

30

الالمركزية

31

مجتمع مدني
سببطلة :جمعية أحالم الطفولة تنظم ركحا متنقال وفنونا متجولة
ألطفال القرى الجبلية واألرياف صبيحة عيد الفطر المبارك
التاريخ  02 :ماي 2022
https://cutt.ly/xG0RAfI
المؤسسة اإلعالمية  :سفيطلة
ّ
تنظم جمعيّة أحالم الطفولة بسبيطلة من  ،صبيحة عيد الفطر
المبارك ،ركحا فنيا وثقافيا وتربويا متنقال في األحياء الشعبية
والقرى الجبلية المتاخمة لجبل سمامة في سبيطلة وذلك بالشراكة مع
المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة
وبدعم من بلديتي سبيطلة والشرايع-مشرق الشمس.
وسيقام الركح الفني المتنقل ،الرامي إلى نشر الفرحة وزرع البهجة
وبث الفنون في صفوف أطفال الجبال واألرياف ،في الجزء الخلفي
لشاحنة كبيرة أشرفت على تزيينها وتزويقها الفنانة ابنة الجهة هاجر
نجالوي ويضم  10فنانين ومربين يرتدون أزياء مهرج ،سيقدمون
عروضا فنية وتنشيطية وموسيقة ومسرحية مختلفة ألطفال أرياف
سمامة ومتساكنيها في كل تجمع سكني وقرية يتوقفون فيها بمعدل
 30دقيقة في كل قرية وفق رئيس جمعية أحالم الطفولة بسبيطلة
وتصور » الركح الفني المتنقل «  ،محمد الهادي
وصاحب فكرة
ّ
المحمودي.

الالمركزية

32

مجتمع مدني
الهوارية :المنبت البيئي البلدي كان حلما فأصبح واقعا

التاريخ  03 :ماي 2022
https://cutt.ly/zG0IRGW
المؤسسة اإلعالمية  :الصريح
يتحفنا شباب جمعية تنمية بال حدود بمولود جديد ينضاف إلى عائلة
المحيط البيئي سموه على بركة هللا المنبت البيئي البلدي ومسكنه
نادي األطفال بالفضاء البلدي للرياضة والطفولة بالهوارية…
وتم تدشينه مساء االحد  1ماي  2022وكان أحسن هدية للعائالت
وأطفالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث سيكون متنفسا لهم
لقضاء بعض الوقت ونحن على ابواب فصل الصيف بعيدا عن
سجن البيت العائلي وضجيج شوارع المدينة ،شكرا لكل من فكر
وهندس ومول وتطوع وانجز لميالد هذا المولود الجديد متمنين
على الجميع رعايته وحضانته ليشتد عوده ونراه كبيرا ونموذجا
صالحا يقتدون به اآلخرين .
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مجتمع مدني
منتدى الحقوق االجتماعية يوجه نداء لدفن الئق للمهاجرين غير
النظاميين
التاريخ  04 :ماي 2022
https://cutt.ly/NG0O5Px
المؤسسة اإلعالمية Tuniscope :
و ّجه المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،اليوم
األربعاء ،نداء من أجل دفن الئق لجثث المهاجرين غير النظاميين
الذين لقوا حتفهم في عرض البحر ،داعيا الى إطالق آلية استباقية
للمساعدة واإلنقاذ البحري بغية إنقاذ األرواح ،تدمج ك ّل الهياكل
والمتدخلين على طول المياه اإلقليمية التونسية .ولفت المنتدى في
بيان له ،إلى أنّه يتابع حوادث الغرق على السواحل التونسية وما
نتج عنها من مآس إنسانية وتكدّس جثث المهاجرين بمستشفيات
صفاقس وسط تردّد في اإلسراع بالدفن بحجج عدم وجود أماكن
شاغرة أو ارتفاع تكاليف الدفن .ودعا السلطات إلى القيام
باإلجراءات القانونية والطبية التي تتيح للعائالت التع ّرف الحقا
على الهويات ،مهيبا ببلديات والية صفاقس التعبير عن تضامنها
والتكفل بدفن الجثث في أماكن الئقة تحفظ الكرامة البشريةنقال عن
"وات".
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مجتمع مدني
''غيّر'' ...شباب من السوق الجديد يستعرضون قصص نجاحهم

التاريخ  06 :ماي 2022
https://cutt.ly/PHwKvIv
المؤسسة اإلعالمية موزيك فم :
استعرض اليوم الجمعة  6ماي  2022عدد من الشباب ( أصحاب
أعمال) بمعتمدية السوق
الجديد التابعة لوالية سيدي بوزيد قصص نجاحهم في كيفية
بناء مشاريع تنموية خاصة رغم الصعوبات و قساوة الظروف
اإلجتماعية و المادية التي واجهتهم في بداية أحالمهم و رغباتهم
في تطوير نمط حياتهم التي اتسمت بالقتامة و التردي سيما و أن
الجهة لم يكتب لها أن تحظى بالعناية المطلوبة في سالف العقود
ولم يولها من توالوا على حكم البالد ما تستحق من تنمية و تشغيل
على غرار بقية الجهات التونسية.

نقاط هامة

الالمركزية والمجتمع المدني/التعاون الدولي

• سببطلة :جمعية أحالم الطفولة تنظم ركحا متنقال وفنونا متجولة ألطفال القرى الجبلية واألرياف
صبيحة عيد الفطر المبارك
• الهوارية :المنبت البيئي البلدي كان حلما فأصبح واقعا
• منتدى الحقوق االجتماعية يوجه نداء لدفن الئق للمهاجرين غير النظاميين
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