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 ــيـــــــــــــالغ صحفـــــــبـــ
 
 

خمسون  تأسيسهبمرور خمسين سنة على  واالحذيةالمركز الوطني للجلود يحتفل 
 لحد االن. بتونس مرت واالحذيةلفائدة قطاع الجلود  والعطاءسنة من البذل 

 1969جانفي  24ي ف والمؤرخ 1969لسنة  9بعث المركز بموجب القانون عدد 
 .واالحذيةبإحداث مركز وطني للجلود  والمتعلق

...من أبرز  والتجديد والبحث والتكوين والتجارب والتحاليلتعد االحاطة الفنية 
قطاع الجلود         وحرفييالمهام المناطة بعهدة المركز لفائدة صناعيي 

 .واالحذية
" ت شعار "األيام الوطنية للجلدحتوذلك إحياء الذكرى الخمسين النبعاثه  إطاروفي 
 تقام االحتفاالت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمةأفريل  27و 26و 25و 24أيام 

ورشات  في تونس واألحذيةتاريخ الجلود لوثائقي  معرض وموسيقيةعروض فنية 
 ومتنوعبرنامج ثري  المعروفة والوجوهلعديد من النجوم لصنع األحذية بحضور ا

 واالحذيةوطني للجلود المركز ال واشعاعقيمة  وفيالحدث  يكون في مستوى س
 .ودوليامحليا 

ندوة لعرض نتائج  نزل افريكا بالعاصمةافريل ب 25 يسالخم يومصباح  نتظمت 
تكون مرفوقة بعرض لنجاحات بعض  واالحذيةالدراسة االستراتيجية لقطاع الجلود 

 في المجال.الباعثين الشبان 
المديرين العامين للمركز  تكريم االحتفالد برنامج شهسيمساء نفس اليوم  وفي

  اعترافاو  هملمجهوداتتثمينا  السابقين واالحذيةالجامعة الوطنية للجلود  ورؤساء
 

 

  ...242..................................................2019افريل  24 مقرين في
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للمسابقة  29الدورة  تنظيم سيتمكما  بالخدمات الجليلة التي قدموها للقطاع
اون ـــعبالت  ينظمها المركز  التي« 2019االورومتوسطية الكعب الكرستالي "إبداعات 

ا ـايطاليو ا ـبكل من فرنس ئهنظـرانسيق مع مع الجامعة الوطنية للجلود واألحذية وبالت  
 ".لتراث والحداثةبين ا الجلد احتفاليات" تحت عنوان وذلك اـواسباني

 

 ناعةوزير الص   سليم الفرياني يدالس   الجوائز وتوزيععلى حفل التكريم  فيشر وس 
 .رئيس منظمة األعراف سمير ماجول السيدو  والمتوسطةالصغرى  توالمؤسسا

 
 66 66 22 97 ايمان الهادفي القدري  بالمركز المكلفة باإلعالم
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