بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25
ديسمبر .2017

كلف السيد شكري الرياحي ،مستشار المصالح العمومية،
بمهام رئيس مصلحة متابعة النزاعات باﻹدارة العامة للشؤون
القانونية والدراسات التشريعية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25
ديسمبر .2017
كلفت اﻵنسة هندة ثابت ،متصرف ،بمهام رئيس مصلحة
التكوين والتربصات والرسكلة باﻹدارة العامة للشؤون اﻹدارية
والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2
جانفي .2018
كلفت السيدة درة الشريف ،متصرف مستشار ،بمهام رئيس
مصلحة التنسيق وضبط البرامج العامة والخصوصية للنظافة
باﻹدارة العامة للتراتيب والنظافة والعناية بالمحيط بوزارة الشؤون
المحلية والبيئة.

أمر حكومي عدد  4لسنة  2018مؤرخ في  8جانفي 2018
يتعلق بتسخير بعض اﻷعوان التابعين للشركة التونسية
للكهرباء والغاز.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى المجلة الجنائية وخاصة الفصل  107منها،

وعلى القانون عدد  27لسنة  1966المؤرخ في  30أفريل
 1966المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وخاصة على القانون عدد  29لسنة 1994
المؤرخ في  21فيفري ،1994
وحيث أن إضراب بعض اﻷعوان التابعين للشركة التونسية
للكهرباء والغاز من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية
بالبﻼد،

صفحــة 118

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ يقع تسخير اﻷعوان المبينين بالقائمة الملحقة
لهذا اﻷمر الحكومي والتابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز
للعمل ابتداء من يوم  9إلى غاية  10جانفي .2018

الفصل  2ـ يجري العمل حاﻻ بهذا اﻷمر الحكومي ويبلغ فحواه
بصفة فردية إلى آخر مقر سكنى مسجل لدى الشركة وذلك عن
طريق أعوان الضابطة العدلية.
الفصل  3ـ على اﻷعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا
على ذمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأن يلتحقوا بمراكز
عملهم العادية للقيام باﻷعمال التي تطلب منهم.
الفصل  4ـ كل من ﻻ يمتثل ﻹجراءات التسخير يتعرض
للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل  5ـ وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والرئيس
المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز مكلفان ،كل فيما
يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  8جانفي .2018

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  9جانفي .2018

سمي الدكتور رياض عبيد عضوا ممثﻼ عن أطباء القطاع
الحر بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس ،وذلك
ابتداء من  30مارس .2017
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  9جانفي .2018

سمي أعضاء بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع
بتونس ،وذلك ابتداء من  11أوت : 2017
ـ اﻷستاذ محمد بديس الشنوفي  :رئيس اللجنة الطبية.
ـ اﻷستاذ حيان مغربي  :طبيب رئيس قسم،
ـ اﻷستاذة عفاف مصمودي  :طبيب رئيس قسم،
ـ اﻷستاذة عائدة مصمودي  :طبيب رئيس قسم،

ـ اﻷستاذة فتحية بودية  :ممثل عن اﻷطباء اﻷساتذة
المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمركز،

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  9جانفي 2018
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