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عمم احملامي قيس ناصر 
ب��ي��ان��ا ج����اء ف���ي���ه: "ق���رر 
بطلبات  اخل���اص  ال��ق��س��م 
جتميد امللفات اجلنائية في 
نيابة الدولة هذا األسبوع 
قيس  احملامي  طلب  قبول 
يوسف ناصر باسم هيئة 
الدفاع العامة في الناصرة 
جتميد اإلجراءات اجلنائية 
ضد مواطن من أحد القرى 
الذي  الشمال  العربية في 
اتهام  الئحة  بحقه  قدمت 
حول تنفيذ مخالفات بناء 
خطيرة ومنها إقامة مبنى 
سكني بدون رخصة وعدم 
قضائي  ه���دم  ام���ر  تنفيذ 
واالستمرار بتشييد مبنى 
س��ك��ن��ي ب���خ���اف أوام�����ر 
إليقاف  وقضائية  إداري��ة 
العمل لم يحترمها املواطن 
الئحة  في  ج��اء  ما  حسب 
االت���ه���ام. واس���ت���ن���ادا الى 
قرار التجميد الذي أصدره 
مت  ال��ق��ض��ائ��ي،  املستشار 
انهاء اإلجراءات في امللف 
أي  اص��دار  اجلنائي دون 
مادية  غ��رام��ة  او  ع��ق��وب��ة 

على املتهم. 

مكاتب "كل العرب" - 
الناصرة

اللجنة  م���ك���ت���ب  أرس�������ل 
ال�����ق�����ط�����ري�����ة ل������رؤس������اء 
العربية  السلطات احمللية 
برسالة  ال���ن���اص���رة  ف���ي 
خاصة لرؤساء السلطات 
بشأن  ال��ع��رب��ي��ة  احمل��ل��ي��ة 
وزارة  م����ع  اإلت����ف����اق����ات 
إلى  ، ووص���ل  اإلس��ك��ان 
موقع العرب.كوم نسخة 
التوضيحي،  البيان  ع��ن 
استمراراً  ف��ي��ه:"  وج���اء 
ابقة، حول  للمراسات السَّ
ت��وق��ي��ع إط���ار إِت���ف���اق بني 
العربية  السلطات احمللية 
فيما  اإلس��ك��ان،  ووزارة 
اإلسكان  بقضايا  يتعلق 
صة  املخصَّ وامل��ي��زان��ي��ات 
وترجمة  كإِمتداد  لذلك، 
احلكومي  للقرار  عملية 
للخطة  أي   ،922 رق����م 
ير  للتطو س����ي����ة  خُل����م����ا ا

املجتمع  في  اإلقتصادي 
وب���ع���د فحص  ال���ع���رب���ي، 
املوضوع ودراسته أّولياً، 
على  إليكم  نتّوجه  فإننا 

النحو التالي:
1(ميكن للسلطات احمللية 
تنضوي  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
"اخلطة  مجموعة  ضمن 
اإلستراتيجية"، أن توقِّع 
ع��ل��ى إط�����ار اإلت���ف���اق مع 
بعد  اإلس����ك����ان،  وزارة 
اإلتفاق ودراسته  فحص 
ج���يّ���داً م���ن ق��ب��ل��ك��م، ومن 
خ���������ال امل����ه����ن����ي����ني ف���ي 
كان  إذا  احمللية،  السلطة 
يتجاوب  اإلت����ف����اق  ه����ذا 
األساسية  امل��ط��ال��ب  م���ع 

لبلدكم.
ت  للسلطا لنسبة  با )2
احمل��ل��ي��ة األُخ�����رى، ضمن 
م���ج���م���وع���ة ال���س���ل���ط���ات 
احمللية الَعيْنِية- أحمُلّددة- 
ف���ي نفس  املَ����ْوِض����ع����يّ����ة، 

فإننا  أَع�����اه،  امل���وض���وع 
للمطالبة  إل��ي��ك��م  ن��ت��وج��ه 
بتمديد فترة التوقيع على 
إط��ار اإلت��ف��اق م��ع وزارة 
عشرة  ح��ت��ى  اإلس���ك���ان، 
أيام إضافية، واحلصول 
اإلتفاق"  ع��ل��ى"من��وذج 
ودراسته مهنياً محلياً قبل 
ومحاولة  عليه،  التوقيع 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��دي��ل��ه او 
تطويره وفقاً الحتياجات 
التوقيع  ث��مَّ  وم��ن  بلدكم، 
على "اإلتفاق" إذا وجدمت 
ان����ه ي��ت��ن��اس��ب وي���ت���اءم 
األساسية  امل��ط��ال��ب  م���ع 
ل��س��ل��ط��ت��ك��م احمل��ل��ي��ة، في 
ه��ذا اخل��ص��وص.. كذلك 
سنقوم نحن من جانبنا، 
مب���وازاة  ق��ط��ري��ة،  كلجنة 
إلى  ��ه  ب��ال��ت��وجُّ دورك������م، 
هذا  في  اإلس��ك��ان  وزارة 
���دد"، ك��م��ا ج���اء في  ال���صَّ

بيان القطرية.

القطرية تّوضح قضية اإلتفاقات مع وزارة اإلسكان

وق��د ج��اء ق��رار املستشار 
ال����ق����ض����ائ����ي ل��ل��ح��ك��وم��ة 
اخلاص  القسم  بواسطة 
امللفات  جت��م��ي��د  ب��ط��ل��ب��ات 
الدولة  نيابة  في  اجلنائية 
بعد ان قّدم احملامي قيس 
ناصر املوكل بالدفاع عن 
الدفاع  ه��ي��ئ��ة  م��ن  امل��ت��ه��م 
طلبا  الناصرة  في  العامة 
ئي  لقضا ا ر  ل��ل��م��س��ت��ش��ا
ل����ل����ح����ك����وم����ة ب���ت���ج���م���ي���د 
ضد  اجلنائية  اإلج���راءات 
املستشار  ان  حيث  املتهم 
القضائي ميلك الصاحية 
اجلنائية  القوانني  حسب 
يجّمد  ان  إس��رائ��ي��ل  ف���ي 

امللفات  ف���ي  اإلج��������راءات 
اجل���ن���ائ���ي���ة ف����ي احل�����االت 
امل���ن���اس���ب���ة. وق�����د ع���رض 
احمل�����ام�����ي ق���ي���س ن���اص���ر 
ف�������ي ال�����ط�����ل�����ب ظ�������روف 
ومنها  اخل���اص���ة  امل��ت��ه��م 
ووضعه  الصحية  حالته 
وحصوله  االج��ت��م��اع��ي، 
ع��ل��ى رخ��ص��ة ب���ن���اء، كما 
تصرف  طلبه  ف��ي  ه��اج��م 
والبناء  ال��ت��ن��ظ��ي��م  جل��ن��ة 
احمل��ل��ي��ة ال��ت��ي ح��ق��ق��ت مع 
سليم  غير  بشكل  املتهم 
الذي  بالطلب  تهتم  ول���م 
ف���ي حينه  امل��ت��ه��م  ق���دم���ه 
الذي  ال��ه��دم  ام���ر  لتمديد 

صدر ضد املبنى على نحو 
ونزاهة  عدالة  في  يشكك 
اإلجراءات القضائية ضد 
املتهم. وبناًء على كل ذلك، 
أص�����در ال��ق��س��م اخل���اص 
امللفات  جت��م��ي��د  ب��ط��ل��ب��ات 
املستشار  باسم  اجلنائية 
ال����ق����ض����ائ����ي ل��ل��ح��ك��وم��ة 
اإلجراءات  بتجميد  قراره 
املتهم،  ض���د  ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
وهو من القرارات النادرة 
املستشار  يتخذها  ال��ت��ي 
في  للحكومة  ال��ق��ض��ائ��ي 
التنظيم  مخالفات  ملفات 
حلساسية  ن��ظ��را  وال��ب��ن��اء 

هذه امللفات.
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