
 

 انقطاع الماء عن سجنان وتمرة والمناطق الريفية المجاورة

 

  

تسجل سجنان وتمرة والمناطق الريفية المجاورة اضطرابا وانقطاعا في توزيع 
الماء الصالح للشراب، وفق ما أورده للشركة الوطـنية الستغالل وتوزيع المياه، 

 .األربعاء

ه هذا االنقطاع الى تعّمد وارجعت الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع الميا
مجموعة من المواطنين، المطالبين بجملة من المشاريع التنموية، إيقاف محطة 
ضخ المياه الخام من سد الزياتين بمعتمدية سجنان والراجعة بالنظر إلى شركة 

استغالل قنال وأنابيب مياه الشمال، نتج عنه إيقاف محطة المعالجة بالقتمة 
ة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه منذ صباح امس الثالثاءالراجعة بالنظر للشرك . 

وينتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية حال تمكن مصالح شركة استغالل قنال 
وأنابيب مياه الشمال من إعادة تشغيل محطة الضخ وإعادة تشغيل محطة المعالجة 

  .بالقتمة من طرف مصالح الشركة الوطـنية الستغالل وتوزيع المياه

 

 

 



 

ألف أصل زيتون جراء الجفاف ودعوة  056تطاوين: تضرر 
 للمشاركة في برنامج الري  

 
 

أكد رئيس دائرة اإلنتاج النباتي بمندوبية الفالحة في تطاوين، نبيل اليحياوي، اليوم 

ألف أصل من غابات الزياتين  057، أن حوالي 2722سبتمبر  70األربعاء 

مواسم 3ى مدى تضرر جراء الجفاف المتواصل عل . 

وفي تصريح أدلى به لمراسل شمس أف أم بالجهة، أوضح نبيل اليحياوي، أن 

ألف أصل فتي  057ألف أصل زيتون ُمنتج متضرر من الجفاف إضافة إلى  577

 .الفتا إلى أنه تم تسجيل تيّسس بعض األصول

قبل وأبرز اليحياوي، أن شرعت المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية شرعت في ت

مطالب الفالحين للحصول على المنحة الخصوصية التي أقرتها وزارة الفالحة 

 .لري الزياتين

ودعا محدث شمس أف أم الفالحين المعنيين إلى التسريع بتقديم المطالب إلى  

ة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة خاليا اإلرشاد الفالحي تكون مصحوب

 .من كشف حساب بنكي أو بريدي لتسهيل عملية صرف لمنح



وأوضح اليحياوي أن الري الفعلي للزياتين يكون على مرحلتين تفصلهما مدة 

لتر والزياتين  077أيام حيث يتم ري الزياين المنتجة بـ 07و 0زمنية تتراوح بين 

وفق قوله لتر لكل ريّة 277الفتية بـ . 

وتابع أن الفالح مطالب بعد االنتهاء بإعالم الخلية التي قدم لها المطلب وبعد ذلك 

ستقوم اللجنة الفنية بالمعاينة الميدانية وفي حال ثبت إنجاز العملية يقع صرف 

 .المنحة الخصوصية للفالح

 .يشار إلى أن هذه العملية سيتم إنجازها خالل شهري سبتمبر وأكتوبر فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 088رئيس اتحاد الفالحين يطالب الحكومة بزيادة ال تقل عن 

 مليم في سعر الحليب عند االنتاج

 

 

 Publié le Mercredi 07 Septembre 2022  

سبتمبر، رئيس اتحاد الفالحة والصيد البحري نور الدين بن عياد  0قال االربعاء 

ى وقع ازمة حادة داعيا الحكومة للتدخل النقاذ ان قطاع االلبان يحتضر ويعيش عل

بالمائة من مصاريف  07المنظومة عبر التخفيض في سعر العلف الذي يمثل 

 المربين.

كما دعا بن عياد، الحكومة في اطار انقاذ منظومة االلبان الي الموافقة على 

مليم"  077الترفيع في سعر لتر الحليب عند االنتاج قائال "نقترح زيادة ال تقل عن 

 وذلك وفق ما صرح به الذاعة موزاييك.

 

 



 

نجيب الشابي: جبهة الخالص تعلن مقاطعتها لالنتخابات 

 التشريعية

 

 

 Publié le Mercredi 07 Septembre 2022  

سبتمبر  0أعلن رئيس جبهة الخالص الوطني أحمد نجيب الشابي اليوم األربعاء 

، معتبرا خالل ندوة 2722ديسمبر  مقاطعة االنتخابات التشريعية في 2722

صحفية أن المشاركة لن تكون إال ديكورا على شاكلة ما كان يحدث زمن الرئيس 

 السابق زين العابدين بن علي.

ووصف الشابي هيئة االنتخابات بغير المحايدة واتّهمها بالمساهمة في تزوير 

 عة موزاييك.إرادة الناخبين خالل تصويتهم في االستفتاء وفق ما نقلته اذا

 

 


