
االخميس,20,يونيو,2013أأددخل  كلمة  االبحث  ... االنهارر  نيوزز خريطة  االموقع ااتصل  بنا

ووطنية عالمية االجهاتت ااقتصادد تكنولوجيا ررياضة ثقافة مجتمع حوااررااتت ررأأيي

أأخبارر

TweetTweet شارركها  !8

يستعمل  كرسي  متحركك:  تدهورر  االحالة  االصحية
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تونس  –  االنهارر  نيوزز

أأّكد  ااألستاذذ  حافظ  غضونن  في  تصريح  لوكالة  “بناءء  نيوزز”  االيومم  ااألرربعاءء  19  جواانن  2013،  ااألخبارر  االمتدااوولل  حولل  تدهورر
االحالة  االصحية  للسجين  االمنتسب  إإلى  حركة  أأنصارر  االشريعة  ووناسس  فقيه  حسين  االمضربب  عن  االطعامم  في  سجن

االمرناقية،  مشيراا  إإلى  أأنه  ررأأىى  ووناسس  خاللل  ززياررته  لسجن  يومم  ااإلثنين  في  كرسي  متحركك.

ووأأمامم  هذاا  االتدهورر  ررأأىى  غضونن  أأنه  على  قاضي  االتحقيق  االتعجيل  في  ااإلجرااءءااتت،  مؤكداا  أأنه  هناكك  من  يباشر  ووضع
االمضربين  عن  االطعامم  حالة  بحالة،  ووأأنه  سيؤدديي  ززياررةة  أأخرىى  يومم  االجمعة  21  جواانن.

وويذكر  أأنن ّ ااألستاذذ  حافظ  غضونن  سبق  أأنن ّ أأووضح  لوكالة  “بناءء  نيوزز”  في  شهر  مايي  أأنن  ددخوولل  عدددد  منن  االسلفیینن  في  سجن
االمرناقية  في  إإضرراابب  عنن  االططعامم  یأتي  على  خلفیة  مططالبتھمم  بتحسینن  أأووضاعھمم  ددااخلل  االسجنن  وواالمططالبة  بووضع

مساجینن  االتیارر  االسلفي  في  مجمع  ووااحدد  ووتسرریع  محاكمتھمم،  مشیرراا  إإلى  أّأنن  أأحدد  االمساجینن  ططلبب  منھ  إإبالغغ  ررسالة  إإلى
االررأأيي  االعامم  مفاددھھا  أّأنن  “كلل  یوومم  ددااخلل  االسجنن  بحسابھ”.

ووأأووضح  غضوونن  أأنن  االمساجینن  االسلفیینن  یططالبوونن  كذذلكك  بالمساووااةة  في  االمعاملة  باعتبارر  أأنن  االمتھمم  بررييءء  حتى  تثبتت
إإدداانتھ  باإلضافة  إإلى  تشكیھمم  منن  ووجوودد  االتجاررةة  االمووااززیة  ددااخلل  االسجنن،  معتبررااأأنھا  مططالبب  معقوولة  ووبسیططة.
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االنهارر  نيوزز

االنهارر  نيوزز  جريدةة  االكتروونية  جامعة  وومستقّلة  تطل ّ عليكم  من  تونس  لتسّلط  االضوءء  على  كاّفة  االقضايا  االمحلّية  وواالعالمية  ووتنقل  لكم  ااألخبارر  متحرية  أأكبر  قدرر  ممكن  من  االمصدااقية..  كما  نأمل
من  خاللها  االسير  نحو  طريق  االحقيقة  بكل ّ موضوعية  لتكونن  كاّفة  االمعطياتت  في  متناوولل  االجميع..  االنهارر  نيوزز  تّرحب  بكل ّ قراائها  ووتنتظر  تعليقاتكم  ووااقترااحاتكم..  بحثا  عن  إإعالمم  يكونن  فعال  بديال

مقنعا  لمشهد  إإعالمي  باتت  يثير  جدال  ووااسعا  لدىى  عامة  االتونسيين  قبل  االخبرااءء  وواالمتابعين.
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