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 صحفي اعالم

بعدداّالعه ددىّ اددمّ ددرّ ددد ّلهددالّح االحاددىّبرا دد ر  ّالاحعل دد ّّالمرصددالالنسي ددتلال ددنقضالالق دد  ّإنّ 

ّالاددال يّالا مقداّالاصدد اّ   داّالا ل دد ّالا ا حقددئّ حالا حالقد ّالخببرا دد ّبهدتنّ دد تّب ديّ  ّ ّددئّسدا 

ح ا اّ  ا ىّالاص اّ الرنّ ل اّ نّأجلّجا   ّ ادّالاكه ّ نّهح  ّأهبرصّ بع عحنّا هداح ّ

 د  ف ّالا دبر  ّ) نّقرلحنّ كر  د ّالراهدر 81ّّاف لّإاهربئّح ادّإ هدّالاصاعّالاّسرل  ّعبقّال

حبعداّالر  درلّبحكراد ّالاج يحا د ّاداحّالا  ك د ّ(81/81/1182ّالا بر ّل ح  ّب ليّل ح ّب را خّ

ّ:الرب االل  ّب حليّ حلّلفيّالا حسح 

ّب دديّ  ّ ّددئّ ددنّالال ربدد ّالاع ح  دد ّبرا  ك دد ّالرب االل دد ّب ددحليّسدداّالاصدد ا ّ-أّسال نّ ف دداّبعددادّ دد تّأ  

ّ.   اّالا ل  ّالا ا حقئّح الرنّ ل اّصحالءّ نّأجلّالاحقرل ّالا ذكحاةّأحّغ اهر

الادمّ د تّب ديّ  ّ ّدئّّب دحليّّ ه اّ ص ّالا عع راّالا صد ّرةّ برهداةّ دنّالا  ك د ّالرب االل د ّ-ث يي 

 ادمّإرداّالا  دا  راّالا دئّأاادمّبيدرّالا دا اّالاعدردّاا دنّالاالرصدئّالاصد ا1182ّّصب  با81ّّب را خّ

حالا  عاّدد ّبحجددحاّ بعددعّح يا دداالاّبرغ  ددرلّالاصدد اّالابددرجئّقر دداّالاصبصددئّحقدداّ دددّ دد تّّ ح  ددقّالاّرصدد ئ

الاب يّ نّالال رب ّالاع ح   ّااحّالا  ك  ّالرب االل  ّب حليّساّكل ّ دنّص كهد ّ لدىّالاب ديّ دنّأجدلّ

 دن831ّّح838ّ امّالألهبرصّحالأل هكّعبقّأ كدردّالاف دا نّّالر  االءالا آ اّح كح نّح رقّبّ اّ

صدب  با81ّّاجلرل  ّحقداّ دد ّ دئّأعدراّالاب ديّالا  ّ ّدئّصد ر ّالاصد اّالابدرجئّقر داّالاصبصدئّ دئّالا جا ّال

بح فىّهرهاالّإسر  ّالامّالبلىّالاصد اّ   داّالا در اّحالاصد ا نّ دالرنّ ل داّح ح  دقّالاّرصد ئ1182ّّ

ّ.ب ف يدّهيحاال

 لداّلّدلّ ادكّالألببدراّحال  بدراّ داال  ر يرّالاصداب  ّ دئّصد رقّالا  اد ّّمكاّ امّساحاةّالا  ا  ّ-ث لث 

 .ّالرل برب  ّالابر  ّبررل بربراّالاالرص  

 عن املرصد التونسي الستقالل القضاء
 الرئيس أمحد الرمحوني                                                                                        
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