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وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن 
حلقوق  م��ي��زان  مؤسسة  فيه:"بعثت  ج��اء  م��ي��زان،  مؤسسة 
وادارة  السجون  مصلحة  ادارة  الى  عاجلة  برسالة  االنسان 
سجن جلبوع ، تطالب فيه باإلفراج الفوري عن االسير امير 
باإلضافة   ، الصحي  وضعه  بسبب  وذل��ك  كفركنا  من  اسعد 
الى ابطال قرارها التعسفي بعزله بشكل انفرادي دون معرفة 

االسباب".
وتابع البيان:"وجاء في الرسالة التي بعثها كل من احملامي 
عمر خمايسي واحملامي د.احمد امارة، أن االسير امير اسعد 
عام  منذ  ونصف  س��ن��وات  لستة  السجن  محكومية  يقضي 
2012، وهو من احلاالت اخلاصة في السجون، حيث يعاني 
إلى جانب إعاقته من أوجاع واآلم في الظهر، وأمضى السنوات 
الست املاضية في "مستشفى سجن الرملة"، وهو بحاجة إلى 
رعاية ومعاملة خاصة، وينهي محكوميته في حزيران من العام 
اجلاري، اال انه ألسباب غير واضحة مت نقله الى سجن جلبوع 

ووضعه بعزل انفرادي وبظروف اعتقال سيئة للغاية".
احملامون  بها  قام  التي  الزيارة  من  البيان:"وتبني  وأض��اف 
أّن االسير يخوض اضراًبا مفتوًحا عن الطعام احتجاجا على 
ظروف سجنه، خاصة وانه يستخدم كرسيًا متحرًكا نتيجة 
اإلعاقة، ما يجعل القسم الذي يعيش فيه غير مالئم لوضعه 
الصحي حتديدا فيما يتعلق باستخدام احلمامات وأن القسم 
الوحيد املناسب حلالته في السجن هو "قسم 1" كون أبواب 
أن  إال  املتحرك،  الكرسي  لدخول  ومناسبة  كبيرة  احلمامات 
إدارة السجن رفضت االستجابة ملطالبه ، االمر الذي ادى به 

وص������ل إل������ى م����وق����ع ال���ع���رب 
وصحيفة كل العرب بيان صادر 
الناصرة جاء فيه ما  بلدية  عن 
يلي: "اصدرت محكمة الصلح 
في مدينة الناصرة قراراً يلزم 
اعادة  للمسنني  االخ��وة  جمعية 
بلدية  ال��ى  املسنني  بيت  مبنى 
ال��ن��اص��رة ص��اح��ب��ة احل���ق في 
املسنني  ل��ي��خ��دم  امل��ب��ن��ى  ادارة 
ب���إدارت���ه���ا. وج����اء ه���ذا ال��ق��رار 
هي  الناصرة  بلدية  ان  ليثبت 

صاحبة املبنى ويصبح من حقها هي من خالل قسم املسنني فيها ودائرة الرفاه االجتماعي ان تدير العمل 
في املبنى في احلي الشرقي. قرار احملكمة كان واضحاً وصريحاً ان يعود استعمال املبنى ملا تريده البلدية 

وبإدارتها هي وليس أي جمعية او أي طرف اخر«.
وأضاف البيان: "كانت جمعية االخوة قد توجهت للمحاكم بهذا الّصدد واستمرت القضية ما يقارب العامني 
في اروقة احملاكم ليصدر القرار الواضح وامللزم لصالح بلدية الناصرة. بلدية الناصرة اليوم بواسطة 
رئيس البلدية بإمكانها ان تصدر التعليمات بشأن اخالء اجلمعية للمبنى، قلنا دائماً ان امالك البلدية يجب 
ان تدار من خالل اقسام البلدية لنجاعة العمل وعدم ضياع حقوق املسنني في فلك مصلحة هذا الشخص 

او ذاك وها هو قرار احملكمة جاء ليؤكد ان البلدية سارت في مساٍر صحيح«.
وتابع البيان: "وان جمعية االخوة كان بإمكانها منذ البداية التعاون مع البلدية واحترام قراراتها بشأن 
املشاركة في ادارة املبنى ورفضت كل احملاوالت للعمل املشترك املثمر لصالح اهلنا من االباء واالمهات 
وفّضلت اللجوء الى احملاكم التي جاء قرارها في االمس صفعة لكل اولئك الباحثني عن املصلحة الشخصية 

في حني اننا قلنا طوال الوقت ان املصلحة هي شريحة املسنني وحقوقهم«.
واختتم البيان: "لقد تلقينا هذا القرار املنصف والعادل بتفاؤل كبير كوننا نسعى اوالً واخيراً ان نضاعف 
جهودنا في العمل الذي يصب في مصلحة الناس، وسيصدر رئيس البلدية تعليماته بهذا الّصدد ليعيد 
حق البلدية اليها والى اقسامها واملختصني فيها ليقوموا بواجبهم اجتاه املسنني. رئيس بلدية الناصرة 
السيد علي ساّلم وّضح انه ماٍض في استعادة كل امالك البلدية الى ادارتها املنتخبة هادفاً من ذلك خدمة 
اهل املدينة بتساٍو وعدٍل وشفافية مبتعداً عن اخلصخصة الكّذابة التي كانت تهدف الى خدمة اشخاص 

بعينهم« إلى هنا نّص البيان.

االس����ي����ر أم���ي���ر اس���ع���د م����ن ك���ف���رك���ن���ا ي���خ���وض اض����راًب����ا 
االن��ف��رادي للعزل  احالته  بعد  الطعام  ع��ن  مفتوًحا 

رغ�������������������������������������م اع����������������اق����������������ت����������������ه

الى خوض اضراب مفتوح عن الطعام.
كما جاء في الرسالة أن هذه االجراءات 
القاسية بحق االسير امير اسعد ال تبرير 
لها سوى محاوالت للتضييق عليه اكثر 
واكثر واننا ال نفهم ملاذا ال يتم التعامل 

االنساني مع حالته.
ب��اإلف��راج  باملطالبة  ال��رس��ال��ة  وختمت 
الفوري عنه كون ضابط السجن ميلك 
الصالحية في االف��راج عنه قبل املوعد 
باالفراج  انهم وع��دوه  احمل��دد وخاصة 
عنه قبل نهاية احملكومية بثالثة اشهر 
بنقله  م��ي��زان  مؤسسة  وطالبت  كما   ،
مالئم  قسم  ال��ى  االن��ف��رادي  العزل  من 

لوضعه الصحي"، إلى هنا البيان. 

األسير أمير أسعد
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الديزل القديم 
يقصر الحياة
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صاحب مركبة الديزل القديمة، رّكب فلتر 
لتخفيض تلوث الهواء أو أرسل سيارتك للتخريد

نحو ألف ومئة شخص يتوفون 
كل عام من التعرض لتلوث 

الهواء من المركبات.
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