
يكـــون  عـــام،  مـــكاٍن  يف  ضجيجـــاً  أو  صوتـــاً 
 3 باحلبـــس  عليهـــا  يعاقـــب  جنحـــة  ارتكـــب 
مـــن  كل  وأن  الماليـــة،  بالغرامـــة  أو  أشـــهر، 
وضـــع مـــادة مفرقعـــة يف أي مـــكان، بوجـــه غـــر 
مـــروع، يكـــون ارتكـــب جنايـــة يعاقـــب عليهـــا 
قانـــون  إىل  باإلضافـــة  عامـــاً«،   14 باحلبـــس 
 2005 عـــام  الفلســـطيين  المســـتهلك  حمايـــة 
مـــواده حظـــر  مـــن  الكثـــر  يف  تنـــاول  الـــذى 
قـــرار  إىل  باإلضافـــة  المـــواد  بهـــذه  المتاجـــرة 
وزيـــر الصناعـــة الفلســـطينية عـــام 2000 القـــايض 
بحظـــر رشاء هـــذه المنتجـــات وكذلـــك قـــرار 
ــذي  ــام 2005 الـ ــطيين عـ ــوزراء الفلسـ مجلـــس الـ
يقـــي بحظـــر التـــداول، والتصنيـــع، والمتاجـــرة، 
التعليمـــات  إىل  باإلضافـــة  الناريـــة  باأللعـــاب 
مؤسســـة  عـــن  الصـــادرة  اإللزاميـــة  الفنيـــة 
المواصفـــات والمقاييـــس الفلســـطينية والـــي 
تحـــدد الـــروط الواجـــب توفرهـــا يف األلعـــاب 

وتداول السلع.
تكاتــف اجلهــود  بــرورة  المجتمعــون  وأوىص 
والدينيــة  اإلعالميــة  اجلوانــب  كافــة  يف 
والرتبويــة والقانونيــة، واتخــاذ مجموعــة مــن 
اإلجــراءات  للحــد مــن هــذه الظاهــرة منهــا عــى 
المؤسســات   جميــع  تكاتــف  المثــال  ســبيل 
الرســمية الفلســطينية مــع المجتمــع المــدين، 
الثقافيــة،  والمراكــز  السياســية،  والتنظيمــات 
المســاجد،  خطــب  عــر  األوقــاف  ووزارة 
والمؤسســات االقتصاديــة مثــل غــرف التجــارة 

الفلســطينية وغرهــا، والمؤسســات اإلعالميــة 
الرســمية والمحليــة؛ للقضــاء واحلــد مــن هــذه 
التثقيــف األرسي يك  باإلضافــة إىل  الظاهــرة، 
عــى  الناريــة  األلعــاب  مخاطــر  األرسة  تعــي 
أبنائهــا عــى اعتبــار أن األرسة تضطلــع بالــدور 
عــن  وردعهــم  أفرادهــا  متابعــة  يف  األهــم 

لمخاطــر  والتنويــه  األلعــاب  هــذه  اســتخدام 
المؤسســات  جهــود  ومضاعفــة  اســتخدامها، 
ومســتوردي  مصنعــي  عــى  للقبــض  الرقابيــة 

هذه المواد.
ــات باخلصــوص  ــاء رفعــت توصي ــة اللق ويف نهاي
الظاهــرة  هــذه  انتشــار  مــن  احلــد  تضمــن 

      اســـتقبل المجلـــس األعـــى للقضـــاء برئاســـة 
المستشـــار ضيـــاء الديـــن المدهـــون يف قـــر 
العـــدل وفـــًدا حكومًيـــا يرأســـه األســـتاذ عصـــام 
الدعليـــس رئيـــس متابعـــة العمـــل احلكومـــي 
الفـــرا،  نائبـــه األســـتاذ محمـــد  برفقتـــه  وكان 
ــة  ــد احلتـ ــار أحمـ ــدل المستشـ ــل وزارة العـ ووكيـ
وبحضـــور نائـــب رئيـــس المجلـــس المستشـــار 
أنـــور أبـــو رشخ، والمستشـــار محمـــد النحـــال 
ــار  ــس المستشـ ــاء المجلـ ــام وأعضـ ــب العـ النائـ
مســـعود احلشـــاش والمستشـــار أرشف فـــارس 
عـــام  وأمـــن  الهـــي  حســـن  والمستشـــار 

ـــس األعـــى  ـــب الفـــين بالمجل        ناقـــش المكت
األلعـــاب  حيـــازة  انتشـــار  ظاهـــرة  للقضـــاء 
العامـــة  النيابـــة  مـــع  »المفرقعـــات«  الناريـــة 
ووزارة الداخليـــة، بحضـــور القـــايض أســـامة أبـــو 
الفـــين،  المكتـــب  جامـــع، وعـــدد مـــن أعضـــاء 

وممثلن عن النيابة العامة ووزارة الداخلية.
مـــن جهتـــه أكـــد القـــايض أســـامة أبـــو جامـــع 
عـــى أن ظاهـــرة اســـتخدام المفرقعـــات مـــن 
مجتمعنـــا  يف  المنتـــرة  الســـلبية  الظواهـــر 
عـــى  ليـــس  خطـــرًا  تشـــكل  باتـــت  والـــي 
لآلخريـــن  تمتـــد  بـــل  فقـــط  مســـتخدمها 
المتواجديـــن يف محيـــط اســـتخدامها، مشـــددًا 
ـــة  ـــكل الســـبل القانوني ـــا ب عـــى رضورة مجابهته

والتوعوية لضمان سالمة المواطنن.
وأشـــار أبـــو جامـــع إىل رضورة التشـــديد لـــدى 
إيقـــاع العقوبـــة بمصنعـــي ومـــرويج األلعـــاب 
هـــذه  مـــن  للحـــد  والمفرقعـــات  الناريـــة 
المواطنـــن  تـــؤرق  باتـــت  الـــي  الظاهـــرة 
ـــلم األهـــي  وتقـــضُّ مضاجعهـــم وتمـــسُّ السِّ
مســـاس  عنهـــا  ونتـــج  بـــل  والمجتمعـــي 
بالســـالمة اجلســـدية ســـواء لمســـتخدميها أو 

المتواجدين يف محيط مكان استخدامها.
الناظمـــة  للقوانـــن  المجتمعـــون  وتطـــرق 
والعقوبـــات  الظاهـــرة  هـــذه  لمعاجلـــة 
قانـــون  ســـيما  ال  منهـــا  للحـــد  المفروضـــة 
لعـــام 1٩3٦  رقـــم ٧4  الفلســـطيين  العقوبـــات 
ــدث  ــن أحـ ــى كل مـ ــه عـ ــص يف أحكامـ ــذي نـ الـ

اجلنايات الكربى تصدر أحكاًما 
بالسجن المؤبد واحلبس يف 
قضية قتل وإيقاع أذى بليغ
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بالسـجن  أحـكام  ثالثـة  الكـرى  اجلنايـات  هيئـة  أصـدرت     

المؤبـد وحكمـن خمسـة عـر عاًمـا عـى متهمـن أدينـوا بتهمـة 

القتـل قصـًدا، وإيقـاع أذى بليـغ بشـخص آخـر بقصـد التعطيـل 

منفصلتـن. قضيتـن  يف  باالشـراك 

تعميم رقم )2021/27(

بشأن تمثيل المحامي للمتهم يف 
القضايا اجلزائية

اجلرائم اإللكرتونية والمعاجلة 

الترشيعية لها
قـال قـايض محكمـة الصلـح سـعيد بطـاح »إن التقـّدم يف 
المعلومـات شـكَّل جانبًـا  وتكنولوجيـا  االتصـاالت  مجـال 

كبـرًا وُمهًمـا يف حيـاة المواطنـن وتعامالتهـم

تكون  التجار  البينات فإن دفاتر  لقانون  1. طبقاً 
حجة عليهم سواء كانت منتظمة أو غر منتظمة، 
وإن كان األصل أن تكون دفاتر التجار منتظمة 
لم  أنه  إال  حجيتها،  مع  تعامل  القانون  أن  إال 
يمسكون  ال  قد  التجار  بعض  أن  يغفل حقيقة 
غر  الدفاتر  عى  حجية  فأضفى  منتظمة  دفاتر 

المنتظمة فيما بن التجار دون غرهم...

القضاء يناقش مع النيابة العامة والداخلية 
ظاهرة »المفرقعات واأللعاب النارية«

القضاء يستقبل وفًدا حكومًيا يرأسه األستاذ عصام الدعليس يف قرص العدل

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

مبادئ  قضائية

3

المجلـــس ورئيـــس المكتـــب الفـــين واألمـــن 
العـــام المســـاعد والمديـــر العـــام ومديـــر عـــام 
الرطـــة القضائيـــة ومديـــر الرطـــة القضائيـــة 

فـــرع غـــزة. 
المدهـون  المستشـار  رحـب  جهتـه  مـن    
باألسـتاذ الدعليـس والوفـد المرافـق لـه، واصًفا 

بالتاريخيـة. زيارتـه 

»هيبــة  أن  المدهــون  المستشــار  وأوضــح   
واســتقالل القضــاء وتعزيــز ثقــة المواطــن 
اســتقرار  عــى  إيجابًــا  تنعكــس  بالقضــاء 
المجتمــع وأمنــه والســلطة التنفيذيــة خاصــة 
القــرارات  بتنفيــذ  األخــرة  الــزام  ظــل  يف 

المحاكــم«.  عــن  الصــادرة 
تعزيـز  عـى  العليـا  المحكمـة  رئيـس  وأكـد    

العالقـة والركـة مـع السـلطة التنفيذيـة مـن 
خالل مشـاركتهم يف رسـم السياسـة القضائية 
والعقابيـة، لقربهـا واطالعها عى واقع المجتمع 

الفلسـطيين. 
بيئـة  توفـر  أن  المدهـون  المستشـار  وبـن    
رضورة  المحافظـات  كل  يف  مناسـبة  تقـايض 
بـأن  الفلسـطيين  المواطـن  ليشـعر  ملحـة 
لديـه مؤسسـة تقـدم لـه العدالـة بجـودة عاليـة 
ويسـهم بالتـايل يف تعزيـز انتمائـه لبلـده وبذلـه 

العطـاء.  مـن  مزيـًدا 

     من جهته قال األستاذ الدعليس إننا »أمام 
رصح قضـايئ نزيـه ومسـتقل، يصـون احلقوق 
أو  محابـاة  دون  النـاس  عـن  الظلـم  ويرفـع 

تدخـالت«.

    مؤكـًدا عـى الفصـل بـن السـلطات وعـدم 
تدخـل السـلطة التنفيذيـة يف قـرارات السـلطة 
وأن  االيجـاب،  أو  بالسـلب  سـواء  القضائيـة 

القانـون.  مظلـة  تحـت  اجلميـع 
    وعـر الدعليـس عـن فخره واعـزازه بإنجازات 
وإنجـازه  األخـرة  الفـرتة  يف  خاصـة  القضـاء 
انشـاء  السـيما  الهامـة،  القضايـا  مـن  العديـد 
هيئـة اجلنايـات الكـرى والـي انتهجـت سياسـة 
عقابيـة مشـددة بهـدف نر األمـن يف المجتمع 

واحلـد مـن اجلريمـة. 
احلكومـي  العمـل  متابعـة  رئاسـة  وجـددت    
الزامهـا اتجـاه القضـاء وتلبيـة كافـة متطلباتـه 
حسـب اإلمكانـات المتاحـة لديهـا، لـي يتمكـن 

للمواطنـن. وتجويـد خدماتـه  تقديـم  مـن 

   واسـتمع الدعليـس والوفـد المرافـق لـه لرح 
وعـن  العـدل  قـر  أقسـام  عمـل  عـن  مفصـل 
مـع  التقـى  كمـا  قسـم،  كل  يف  اإلنجـاز  حجـم 
عملهـم،  طبيعـة  عـى  واطلـع  القضـاة  بعـض 
واسـتمع إىل عـدد مـن المراجعـن والمحامـن 
عـى  وأكـدوا  القضـاء  بعمـل  أشـادوا  اللذيـن 

القضـايئ.  العمـل  يف  نوعيـة  قفـزة  وجـود 
   وعـرض المستشـار المدهـون رشحًـا موجـزًا 
األعـى  المجلـس  وضعهـا  الـي  األهـداف  عـن 
والـذي  2022م  العـام  لتحقيقهـا خـالل  للقضـاء 
أطلـق عليـه عـام العدالـة الناجـزة، خاصـة معاجلـة 
القضـايئ،  والتخصـص  التقـايض،  أمـد  إطالـة 

الذكيـة. للمحاكـم  والوصـول 

غزة-المجلس األعى للقضاء 

غزة-المجلس األعى للقضاء 

ومحاربة استخدام المفرقعات النارية.
وتــأيت هــذه اللقــاءات بتعليمــات مبــارشة مــن 
للقضاء-المستشــار  األعــى  المجلــس  رئيــس 
ضيــاء الديــن المدهــون- من أجــل التوعيــة ونر 
الثقافــة القانونيــة للحــد مــن الظواهــر الــي تؤثــر 

سلبا عى السلم المجتمعي واألهي.
يذكــر أن ظاهــرة اســتخدام األلعــاب الناريــة يف 
فلســطن إحــدى الظواهــر اخلطــرة الــذي نتــج 
تحويــل  عنهــا عواقــب وخيمــة، وســاهمت يف 
يف  وتنتــر  أحــزان؛  إىل  األفــراح  مــن  العديــد 
المناســبات واألفــراح خاصــة وأننــا عــى مشــارف 
االنتهــاء مــن تقديــم امتحانــات الثانويــة العامــة 
ومــا يعقبهــا مــن إعــالن لنتائــج الثانويــة العامــة 
تشــكل  الــي  الناريــة  المفرقعــات  واســتخدام 
خطــرًا يمــس ســالمة أفــراد المجتمــع، ويهــدد 

االستقرار والسلم األهي.
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وزن البينة

إضاءة قانونية

    أصـدرت هيئـة اجلنايـات الكـرى ثالثـة أحـكام بالسـجن 
أدينـوا  متهمـن  عـى  عاًمـا  عـر  وحكمـن خمسـة  المؤبـد 
بتهمـة القتـل قصـًدا، وإيقـاع أذى بليـغ بشـخص آخـر بقصد 

باالشـراك يف قضيتـن منفصلتـن. التعطيـل 
بالتهـم  )ن/س(،  المتهـم  اجلنايـات  هيئـة  أدانـت  حيـث 
محمـد  »نظمـي  المسـن  مقتـل  قضيـة  يف  إليـه  المسـندة 
مطـر«، وحكمـت بمعاقبتـه بالسـجن المؤبـد ومصـادرة أداة 
اجلريمـة، وذلـك عـن تهمـة القتـل قصـًدا، والسـلب، وحمـل 
 ،1936 لسـنة   74 رقـم  العقوبـات  لقانـون  اسـتنادًا  سـكن، 
وجـاء احلكـم بنـاًء عـى أدلـة اإلثبـات، وألن المتهـم كان حدًثـا 

اجلريمـة. ارتـكاب  وقـت 

غــزة،  قطــاع  يف  االســتئناف  محكمــة  أصــدرت     
حكًمــا باإلجمــاع بمعاقبــة المتهــم )ه/ب( باإلعــدام 
شــنًقا حــى المــوت، وذلــك عــن تهــم القتــل قصــًدا 
باالشــراك واخلطــف بقصــد القتــل وحمــل آلــة مؤذيــة 
اســتنادًا لقانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة 1936. 

يذكــر أن محكمــة أول درجــة قضــت حكمــاً باحلبــس 
المؤبــد عــى المتهــم وذلــك عــن كافــة التهــم المســندة 

إليــه يف الئحــة االتهــام.
عبــد  بكــر  المواطــن  قصــًدا  قتــل  المتهــم  وكان 
وذلــك   )2014/08/14( بتاريــخ  بكــرة  أبــو  الــرازق 

اجلنايات الكربى تصدر أحكاًما بالسجن 
المؤبد واحلبس يف قضية قتل

وإيقاع أذى بليغ

أن  يجب  الي  المهارات  أهم  من  البينة  وترجيح  وزن 

يتمتع بها القايض والي تعتمد باألساس عى إدراك أن 

القايض هو وسيلة القضاء يف تحقيق رسالته يف فض 

المنازعات وحماية احلقوق واحلريات بما يعين أن تتوفر 

المالئمة  والمعرفية  العلمية  المؤهالت  القايض  يف 

المهارة  وهذه  رسالته  وتحقيق  القضاء  منصة  لتويل 

االحرتافية  قدراته  تعزيز  القايض  من  تتطلب  تحديًدا 

يف تقدير األدلة ووزنها واحلرص عى المطالعة والرجوع 

إىل المراجع الفقهية القانونية واالطالع عى كل جديد 

دائم  بشكل  القضائية  االجتهادات  ومتابعة  فيها 

يف  تسهم  المستمرة  المتابعة  هذه  أن  ذلك  ومستمر 

تحويلها  يمكن  والي  المعرفية  القدرات  وتطوير  بناء 

القايض  قبل  من  انتاجها  إلعادة  تطبيقية  مهارات  إىل 

المعروضة  للفروض  معاجلته  عند  والتدبر  التفكر  يف 

عليه من خالل نزاع قضايئ قائم، وأنَّ احلذق يف الربط 

نشوء  تحكم  الي  الموضوعية  القانونية  القواعد  بن 

هي  وإجراءاتها  الدعوى  قبول  وقواعد  وأسبابه  احلق 

وزن  إلمكانية  وإتقانها  إدراكها  من  بد  ال  أساسيات 

المهارات  امتالك  من  الهدف  أن  ذلك  وتقديره  الدليل 

القانونية بوزن األدلة وتقديرها هو الوصول إىل حكم 

تناقش  واقعية  قائم عى علل  نزاع  قضايئ فاصل يف 

ويتِّم  القانون  وأحكام  تتفق  بصورة  اخلصوم  فيها 

عقاًل  ومقبولة  وسائغة  صحيحة  بصورة  استخالصها 

ومنطًقا من دليل ثابت يف ملف الدعوى وعلٍل قانونية 

قامت عليها األسباب القانونية للحكم ربًطا مع العلل 

يضع نصب  أن  القايض  واجبات  أن من  ذلك  الواقعية 

تقدير  تحكم  الي  األساسية  القانونية  القواعد  عينيه 

أدلة الدعوى للوصول اىل حكم يكون عنوانًا للحقيقة.
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العنوان:رئيس التحرير:تصدر عن

وكان المتهـم قتـل المجـي عليه بتاريـخ 2018/10/13 وذلك 
طعنـات  عـدة  )سـكن(  مؤذيـة  أداة  بواسـطة  رضبـه  بـأن 
لوفاتـه عـى  أدى  )الصـدر والبطـن( ممـا  قاتلـة يف منطقـة 

الفـور وذلـك بوجـه غـر مـروع. 
ويف السـياق ذاتـه أصـدرت الهيئـة حكمهـا بعقوبـة السـجن 

المؤبـد عـى متهـم أديـن بتهمـة ايقـاع.
والمتهـم  )ح/خ(،  المتهـم  اجلنايـات  هيئـة  أدانـت  حيـث 
وتعديـل  االتهـام  الئحـة  يف  إليـه  المسـندة  بالتهـم  )أ/ك( 
بليـغ بشـخص  إيقـاع أذى  القتـل إىل  التهمـة مـن محاولـة 
آخـر بقصـد التعطيـل باالشـراك، ومعاقبـة المـدان )خ/خ( 
مـدة  منهـا  تخصـم  15 سـنة  مـدة  باحلبـس  )ج/خ(  والمـدان 
التوقيـف عـن جميـع المدانـن، وذلـك اسـتنادًا لمـواد قانـون 
اسـتنادًا لقانـون العقوبـات رقـم 74 لسـنة 1936 ومصـادرة 

القضيـة. ذمـة  عـى  المحـرزة  المضبوطـات 

االستئناف بغزة تعدل حكًما ليصبح 
اإلعدام شنًقا يف قضية أبو بكرة

القضاء يجري عدد من اجلوالت التفتيشية عىل مراكز 

اإلصالح والتأهيل

جــوالت  النظاميــة  المحاكــم  قضــاة  مــن  عــدد  أجــرى 
والتأهيــل  اإلصــالح  مراكــز  مــن  عــدد  عــى  تفتيشــية 
ومراكــز الرطــة يف المحافظــات للتعــرف عــى أوضــاع 
الــزالء، واالطــالع عــى اإلجــراءات القانونيــة للتوقيــف 

األحــكام. وتنفيــذ 
فقــد أجــرى القــايض عبــد احلميــد األغــا رئيــس محكمــة 
بدايــة رفــح جولــة تفقديــة لمركــز اإلصــالح والتأهيــل يف 
ســجن أصــداء المركــزي وكان برفقتــه القــايض أســامة 
المقــدم  القضائيــة  الرطــة  مديــر  ونائــب  جامــع  ابــو 
المعــاون، وكان يف  اإلداري  عــاذرة والطاقــم  أبــو  صابــر 
اســتقبالهم مديــر المركــز المقــدم عبــد احلميــد أبــو حمــودة 

وعــدد مــن ضبــاط الرطــة.

ومــدى  الســجن  يف  اإلجــراءات  صحــة  الوفــد  وتفقــد 
المعايــر  مــع  الــزالء  الــي يعيشــها  الظــروف  مالءمــة 
الــي نظمهــا قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل رقــم )6( 
لســنة 1998، والتحقــق مــن صحــة األوراق والســجالت 
القانــون  نصــوص  مراعــاة  ومــدى  بالــزالء  المتعلقــة 

التوقيــف. وإجــراءات 
غــزة  صلــح  محكمــة  قاضيــا  تفقــد  ذاتــه  الســياق  ويف 
نظــارة  نصــار  يــارس  واألســتاذ  اجلملــة  ماهــر  األســتاذ 
مركــز التفــاح والــدرج ونظــارة مركــز الزيتــون، وكان يف 

التحقيــق. ومفتشــو  المراكــز  مــدراء  اســتقبالهم 
ــي تواجههــم،  ــزالء والمشــاكل ال ــان لل واســتمع القاضي
كمــا اطلعــا عــى األماكــن وتقديــم اخلدمــات المتعلقــة 
الســجالت  صحــة  مــن  والتأكــد  الصحيــة،  بالرعايــة 

وتوقيفهــم. بالــزالء  المتعلقــة 

بقلم القايض/ هدى اللواء

بــأن بيــت النيــة ومــا أن ظفــر بــه خطفــه ونقلــه إىل 
منطقــة المطــار، وقتلــه، برضبــه عــى أماكــن متعــددة 
بــه  أحلقــت  مؤذيــة  أدوات  باســتخدام  جســده  يف 
التريحيــة  الصفــة  بتقريــر  الموضحــة  اإلصابــات 
المرفقــة بــاألوراق، وذلــك بقصــد منــه وبوجــه غــر 

للقانــون.  ومخالــف  مــروع 
ومــن اجلديــر ذكــره بأنــه بعــد صــدور احلكم المســتأنف، 
لنــص  طبًقــا  بالنقــض  للطعــن  قابــل  احلكــم  فــإن 
المــادة )350( مــن قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة رقــم 

2001م. لســنة   )3(

وتــم التوافــق عــى وضــع آليــات لرسعــة إنجــاز القضايــا 
اجلزائيــة المودعــة لــدى محكمــة صلــح غــزة بالتنســيق مــع 

جميــع اجلهــات ذات العالقــة.
مــن جهتــه تفقــد القــايض محمــد فروانــة مديــر محكمــة 
صلــح غــزة ســر العمــل يف مؤسســة الربيــع اإلصالحيــة 
ــل  ــع ووكي ــر مؤسســة الربي ــه مدي لألحــداث وكان برفقت

ــة األحــداث ورئيــس قلــم محكمــة األحــداث. نياب
وتعميــم  تعليمــات  عــى  بنــاء  تــأيت  الزيــارات  أن  يذكــر 
رئيــس المجلــس األعــى للقضــاء المستشــار ضيــاء الديــن 
المدهــون لرؤســاء محاكــم البدايــة ومــدراء محاكــم الصلح 
إلجــراء جــوالت تفتيشــية لمراكــز اإلصــالح والتأهيــل يف 
المحافظــات لالطمئنــان عــى أوضــاع الــزالء القانونيــة 
والصحيــة يف أماكــن توقيفهــم ومــدى ومالءمتهــا، ورفــع 

ــارة باإلجــراءات المتخــذة خاللهــا. ــر عــن كل زي تقري

غزة-المجلس األعى للقضاء 

غزة-المجلس األعى للقضاء 

غزة-المجلس األعى للقضاء 
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أمام السادة القضـاة

 المستشار/ محمد الدريوي رئيساً وعضوية المستشارين/مسعــود 

احلشـــاش وأرشف فارس وزيـــاد ثـــابت وأرشف نرص الله.

سكرتارية: نرمن داود.

الطاعـــــنة: م. ب. ل. ر . ن

وكليها المحامي/سامي ديب.

المطعـون ضـده: م. ه. م. ع.

وكيله المحامي/ عيل أبو وردة.

احلكم المطعون فيه: احلكم الصادر بتاريخ 2015/6/14 عن محكمة 

االستئناف بغزة يف االستئناف احلقويق رقم )2014/337( والقايض 

بقبول االستئناف شكالً ويف الموضوع برفضه وتأييد احلكم المستأنف 

وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف القانونية.

تــاريخ تقديمـه: 2015/7/13م.

جلسـة يـوم :اخلميس:2016/1/31م. 

//القــــــــــــــرار//

بعد االطالع عى األوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً.

وحيث إن الطعن قد استوىف أوضاعه الشكلية.  

وحيـث إن الوقائـع تتحصـل يف أن الطاعنـة أقامـت القضيـة   

المطعـون  فيهـا  مختصمـة  جباليـا  صلـح  محكمـة  لـدى   2012/139 رقـم 

ضـده تسـتأديه بموجبهـا دفـع مبلـغ وقدره 12658 شـيكل مقابـل بضاعة 

فواتـر  عـن  عبـارة  الطاعنـة مسـتنداتها  أبـرزت  مـا  وبعـد  منهـا  اسـتلمها 

وكشـف حسـاب المـرز م/1 عـدد 16 واسـتجواب ممثـل الركـة / ن. ب 

وشـاهدها ر . ب واسـتجواب المدعـى عليـه ومـن ثـم أقفل بـاب المرافعة 

ثـم فتحـه مـن جديـد لتعديـل الئحـة الدعـوى وباجللسـة المحـددة  ومـن 

لنظرهـا تـم السـر حضوريـاً اعتباريـاً بحـق المدعى عليه وقـررت المحكمة 

المبدأ
1. طبقـاً لقانـون البينـات فـإن دفاتـر التجار تكون حجة عليهم سـواء 

كانـت منتظمـة أو غـر منتظمـة، وإن كان األصـل أن تكـون دفاتـر 

التجـار منتظمـة إال أن القانـون تعامـل مـع حجيتهـا، إال أنه لم يغفل 

حقيقـة أن بعـض التجـار قـد ال يمسـكون دفاتـر منتظمـة فأضفـى 

حجيـة عـى الدفاتـر غـر المنتظمـة فيمـا بـن التجـار دون غرهـم، 

كمـا أنـه ال يجـوز تجزئـة الدفاتر المنتظمة، وتعتـر دليل متكامل ال 

يُدحـض إال بتقديـم دليـل عكـي )م/22 بينـات(.

2. فهـم المحكمـة للوقائـع واألدلـة فهمـاً صحيحـاً هـو مفتـاح احلكـم 

بـأن  يكـون سـائغاً  أن  يجـب  وإنمـا  الفهـم،  يكفـي  الدعـوى، وال  يف 

يتتبـع القـايض يف فهمـه للوقائـع وأدلتهـا قواعـد العقـل والمنطـق، 

فـإن خالـف ذلـك وشـاب فهمـه للواقعـة االضطـراب كان اسـتدالله 

فاسـداً غـر صـاحل لبنـاء احلكـم الصحيح وهـذا يخضع لرقابـة محكمة 

النقـض.

يف الطعن المدين رقم:588/2011                 السنة القضائية 2016
التأجيـل مـع إعـادة إعالنه ووكيله وحرض بجلسـة 2014/5/11 ووجهت إليه 

المحكمـة اليمـن المتممـة حسـبما مبـن يف محـرض اجللسـة المذكور وقد 

قضـت عـى أثرهـا بـرد دعـوى المدعيـة.

وكيلهـا  بـادر  الـي  للطاعنـة  يـرق  لـم  احلكـم  هـذا  إن  وحيـث   

بموجـب  االسـتئنافية  بصفتهـا  غـزة  بدايـة  محكمـة  لـدى  اسـتئنافه  إىل 

قضـت  الطرفـن  مرافعـة  سـماعها  وبعـد   2014/377 رقـم  االسـتئناف 

بتاريخ 2015/6/14 باألغلبية برفض االسـتئناف وتأييد احلكم المسـتأنف 

حـدود  ضمـن  يقـع  الموضـوع  محكمـة  بـه  قضـت  مـا  أن  عـى  تأسيسـاً 

صالحيتهـا وسـلطتها التقديريـة ومسـتنبط من واقع البينـات المطروحة 

أمامهـا بشـكل سـائغ وسـليم لـم تشـطط يف ذلـك أو تحـز وقـد أصـدرت 

حكمهـا بثبـات الطاعنـن ال سـيما وأن البينـات المقدمـة أمامهـا لـم تـرق 

إىل الدرجـة القانونيـة لكسـب قناعتهـا عـى الوجـه المبـن فالواضـح جليـاً 

أُعـد  كشـف  عـر  واحـد  وقـت  يف  تفريغهـا  تـم  قـد  المـرزة  الفواتـر  أن 

لتقديمـه للمحكمـة وليـس قديمـاً حـى أن قواعـد اإلثبـات يف المعامـالت 

التجاريـة ال بـد وأن تكـون جازمـة وحازمـة ألنهـا تـأيت عـى خـالف األصـل 

لصحـة  مفروضـة  المنظمـة  التجاريـة  العمليـة  وان  الذمـة  بـراءة  وهـو 

االدعـاء والقـول بـأن المدعـى عليـه لـم يقـدم بينـة تدحـض ثبـات المدعـي 

فالقاعـدة القانونيـة أكـدت أن عـبء اإلثبـات وااللـزام يقـع عـى الدائـن 

والمدعـي مكلـف قانونـاً بإثبـات دعـواه وتقديـم األدلـة المؤيـدة لهـا )طعن 

رقـم 2010/139، 2002/181( ألن األصـل خلـو الذمـة وخالصهـا كل ذلـك 

الدعـوى. الوقائـع يف  لتعلقـه بفهـم  الموضـوع  بـه قـايض  يسـتقل 

وحيـث إن احلكـم المذكـور لـم يصادف قبواًل لـدى الطاعنة الي   

بـادر وكيلهـا إىل الطعـن فيـه أمـام هـذه المحكمـة بموجـب الطعـن الراهـن 

ناعيـاً عليـه اخلطـأ يف تطبيـق القانـون وتأويلـه ومخالفـة القانون والسـوابق 

درجـة  أول  محكمـة  أن  بمقولـة  الطاعنـة  بحقـوق  واإلجحـاف  القضائيـة 

خالفـت نصـوص قانـون البينـات خاصـة المـواد 22، 23 والمطعـون ضده لم 

يقـدم أي دليـل يثبـت أنـه قـام بسـداد المديونيـة المرصدة يف ذمتـه والذي 

لـم ينكـر العالقـة التجاريـة مـع الطاعنة كما خالفت المحكمة المـادة 2/146 

مـن قانـون البينـات كون الدعوى يوجـد فيها دليل كامل فأخطأت محكمة 

تدقـق  ولـم  درجـة  أول  محكمـة  حكـم  بتأييـد  قامـت  حينمـا  االسـتئناف 

يف محـارض اجللسـات والبينـات المقدمـة ملتمسـاً يف ختامهـا إلغـاء احلكـم 

المطعـون فيـه واحلكـم للطاعنـة بمـا جـاء يف الئحـة دعواهـا.

تـرى  فإنهـا  لـأوراق  المحكمـة  هـذه  بتدقيـق  إنـه  وحيـث   

الوقـوف عـى صيغـة العالقـة مـا بـن الطاعنـة والمطعـون ضـده فـاألوىل 

الصنـف  التجـارة يف ذات  المالبـس واآلخـر يتعاطـى  تجـارة  تتعاطـى يف 

بضاعـة  المطعـون ضـده  اسـتلم  بحيـث  تجاريـة  عالقـة  بينهمـا  وقامـت 

المدعـى  المبالـغ  ذمتـه  يف  ترصـد  سـنوات  عـدة  مـدار  عـى  الطاعنـة  مـن 

عـن  عبـارة  المـرزة وهـي  المسـتندات  بتقديـم  الطاعنـة  بهـا وقـد قامـت 

فواتـر وكشـف بقيمـة البضائـع المسـتلمة وقيمـة الدفعـات الي سـددت 

وتواريـخ كل منهـا تفصيـالً حسـب المـرز م/1 عـدد 16 حسـب نصـوص 

مـواد قانـون البينـات الـي بينـت أن دفاتر التجار تكون حجة عليهم سـواء 

كانـت منتظمـة أو غـر منتظمـة وإن كان األصـل أن تكـون دفاتـر التجـار 

منتظمـة ومـن خـالل هـذا الوصـل تعامـل المـرع مـع حجيتهـا إال أنـه لم 

يغفـل حقيقـة أن بعـض التجـار قـد ال يمسـكون دفاتـر منتظمـة فأضفـى 

حجيـة عـى الدفاتـر غـر المنتظمـة فيمـا بـن التجـار دون غرهـم كمـا أنـه 

إال  يدحضـه  متكامـل  دليـل  ومقيـد  المنتظمـة  الدفاتـر  تجزئـة  يجـوز  ال 

22 بفقرتيهـا. للمـادة  كلـه وفقـاً  بتقديـم دليـل عكـي وذلـك 

يف  أوضـح  ضـده  المطعـون  أن  األوراق  خـالل  مـن  والثابـت   

اسـتجوابه حقيقـة العالقـة التجاريـة فيمـا بينـه وبـن الطاعنـة وبـن أن 

ترصـد يف ذمتـه مبالـغ وأنـه أنكـر قيمـة المبالـغ المدعـى بهـا فبذلـك انتقـل 

عليـه عـبء إثبـات الوفـاء الـذي يدعيه وما ذهب إليه احلكـم المطعون فيه 

أن عـبء اإلثبـات يقـع عـى عاتـق الطاعنة يف إثبـات إدعاءاتها فاخلطأ الذي 

وقـع فيـه أن إدعـاء المطعـون ضـده بالمخالصـة معهـا يسـتلزم بالـرضورة 

إلزامـه بإثبـات هـذا اإلدعـاء وبذلـك فـإن فهـم المحكمـة للوقائـع واألدلـة 

فهمـاً صحيحـاً مفتـاح احلكـم الصحيـح يف الدعـوى وال يكفـي فقـط الفهـم 

وإنمـا يسـتلزم أيضـاً أن يكـون سـائغاً بمعـى أن يتتبـع قـايض الموضـوع 

يف فهمـه للواقعـة وأدلتهـا قواعـد العقـل والمنطـق فـإن خـــــالف ذلـــــك 

غـر صـاحل  أو  اسـتدالله فاسـد  كان  للواقعـة اإلضطـراب  وشــاب فهمـه 

ألن يبـي عليـه احلكـم الصحيـح وهـذا مـا وقـع فيـه احلكـم الطعـن ومـن 

قبلـه حكـم محكمـة أول درجـة والـذي إن كان لـه تحصيـل فهـم الواقـع 

يف الدعـوى مـن األدلـة المقدمـة ويف وزنهـا وتقديرهـا وترجيـح بعضهـا 

تكييـف  النقـض يف  لرقابـة محكمـة  يخضـع  أنـه  إال  اآلخـر  البعـض  عـى 

هـذا الفهـم بحيـث ال يجـوز لـه أن يطـرح مـا يقـدم إليـه مـن أدلـة تقديمـاً 

صحيحـاً ويؤثـر يف حقـوق اخلصـوم دون أن يبـن يف حكمـه أسـباباً خاصـة 

يـرر مـن خاللهـا طرحـه للمـرز م/1 عـدد 16 وهـو عبارة عن فواتر وكشـف 

حسـاب مفصـل بقيمـة مـا تـم تسـليمه وقيمـة مـا تـم دفعـه لـم تدحـض 

مـن قبـل المطعـون ضـده بأيـة بينـة وما يمكن يسـتدعي توجيهـه اليمن 

المتممـة لـه يف هـذه احلالـة ممـا يدلـل عـى أن هـذا الفهـم الـذي بـى عليـه 

أحـكام محكمـي أول وثـاين درجـة مخالـف لمـا هـو ثابـت بـأوراق الدعـوى 

ممـا عـاب احلكـم ببطـالن جوهـري يوجـب نقضـه.

وحيـث إن الدعـوى صـاحل موضوعهـا للفصـل فيـه طبقـاً لنـص   

المـادة 2/237/أ مـن قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة رقـم2 

لسـنة 2001 فإن الطاعنة تسـتحق إجابة طلباته الواردة يف الئحة الدعوى.

وحيث إن خارس الدعوى ملزم بالرسوم والمصاريف.  

 

فلهذه األسباب

باسم الشعب العريب الفلسطيي

// احلــــكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكالً ويف الموضوع بنقض احلكم 

المطعون فيه وإلغاء حكم محكمة أول درجة واحلكم بإلزام المطعون 

ضده بدفع مبلغ وقدره 12658 شيكل للطاعنة وتضمينه بالرسوم 

والمصاريف وثالثمائة شيكل أتعاب محاماة.

نظر تدقيقاً وصدر يف 2016/1/31م.
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رئيس المحكمة
المستشار

محمد الدريوي

تعميم رقـم )2021/27(
بشأن تمثيل المحامي للمتهم يف القضايا اجلزائية

بعد االطالع عى القانون األسايس المعدل لسنة 2003م 

وقانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م 

وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م 

وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م وتعديالته

وقانون المحامن النظامين رقم )3( لسنة 1999م وتعديالته

وعى توصية المكتب الفي بتاريخ 2021/12/21م

وبناًء عى الصالحيات المخولة لنا قانوناً، وحسن سر العمل والمصلحة العامة

أصدرنا التعميم التايل:

تعميم رقم )2021/20(
بشأن رصف األموال عى ذمم قضايا تنفيذية بوكالة المحامي المصّدقة طبق األصل

من محكمة الموضوع 
بعد االطالع عى قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م 

وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م 
وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م وتعديالته

وقانون المحامن النظامين رقم )3( لسنة 1999م وتعديالته
وعى توصية المكتب الفي بتاريخ 2021/08/01م

وبناًء عى الصالحيات المخولة لنا قانوناً، وحسن سر العمل والمصلحة العامة
أصدرنا التعميم التايل:

مادة )1(
1. يتعـن عـى السـادة رؤسـاء وقضـاة المحاكـم 
النظاميـة يف حـال عـدم وجـود محامـي للمتهـم 
المادتـن  نـيّ  إعمـال  اجلزائيـة،  القضايـا  يف 
)244/245( مـن قانـون اإلجـراءات اجلزائيـة رقـم 

2001م. لسـنة   )3(
عـن  للدفـاع  التطـوع  محامـي  رغـب  يف حـال   .2
المتهـم يف أي قضيـة جزائيـة، يُلـزم بإيداع وكالة 

محامـي حسـب األصـول.

مادة )2(
عـى اجلهـات المختصـة كافـة -كلٌ فيمـا يخصـه- 
تنفيـذ أحـكام هـذا التعميـم، ويعمـل بـه اعتبـاراً 

مـن تاريـخ صـدوره.
صدر يف مدينة غزة بتاريخ:2021/12/26م.

                  المستشار/ ضياء الدين المدهون
                رئيس المحكمة العليا

                  رئيس المجلس األعى للقضاء

مادة )1(
القضيـة  رقـم  بكتابـة  التنفيـذ  مأمـور  يقـوم   .1
مـن  المصدقـة  المحامـي  وكالـة  عـى  التنفيذيـة 
قسـم احلقـوق يف محكمـة الموضـوع للحكم الصادر 
عـن ذات المحكمـة وختمهـا بختـم الدائـرة، والمـراد 

التنفيـذ. دائـرة  أمـام  تنفيـذه 
2. عـى اإلدارة العامـة للشـئون اإلداريـة والماليـة – 
بالمجلـس األعـى للقضـاء، قبـول  دائـرة األمانـات 
الوكالـة مـن المحامـي لـرف المبالـغ المودعـة عـى 
ذمـم القضايـا التنفيذيـة، بعد التأكـد من وجود رقم 
القضيـة التنفيذيـة عليهـا وختـم دائـرة التنفيـذ، وأن 

تشـتمل القبـض والـرف.

مادة )2(
عـى اجلهـات المختصـة كافـة - كلٌ فيمـا يخصـه- 
تنفيـذ أحـكام مـا ورد يف هـذا التعميـم، ويعمـل بـه 

مـن تاريخـه.
صدر يف مدينة غزة بتاريخ:2021/08/30م.

                             المستشار/ محمد أحمد عابد
                            رئيس المحكمة العليا

                            رئيس المجلس األعى للقضاء

3مبادئ وقرارات
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أو  اإللكرونيـة  اجلرائـم  أن  بطـاح  القـايض  واعتـر    
ُمسـتجدة  إجراميـة  ظاهـرة  العاليـة  التقنيـة  جرائـم 
نسـبياً تقـرع جنباتهـا أجـراس اخلطر لتنبيـه مجتمعاتنا 
حلجـم المخاطـر وهـول المخـارس الناجمـة عنهـا وهـي 
األركان  حيـث  مـن  التقليديـة  اجلريمـة  مـن  تقـرب 
عليـه  ومجـي  لفاعـل  واحتياجهـا  واخلاصـة،  العامـة 
مـن حيـث صفـات  عنهـا  اختلفـت  أنهـا  إال  وموضـوع، 
الفاعـل ومزاتـه، وطبيعـة السـلوك اإلجرامـي المنفـرد 
بخاصيـة معنويـة فريـدة، ومـرح للجريمـة ذي طابـع 
معنـوي، باإلضافـة إىل تشـعب وتنـوع أصنافهـا وعـدم 
قـدرة النصـوص التقليديـة عـى اإلحاطـة بهـذه الصـور 

الفاعـل. ابتكرهـا عقـل  الـي  اجلديـدة 

االلكرونيـة  اجلرائـم  أن  البطـاح  القـايض  وأوضـح     
جـاٍن  أو  فاعـل  لطرفـن  تحتـاج  اجلرائـم  مـن  كغرهـا 
مـا  نوعـاً  يختلفـون  األطـراف  أن  إال  عليـه،  ومجـي 
عـن أطـراف اجلرائـم التقليديـة، فاجلـاين فيهـا شـخص 
طبيعـي، يتوافـر لديـه كـرط أسـايس معرفـة كافيـة 
بعمـل وتشـغيل احلاسـب اآليل، ووفقـاً لعلـم اإلجـرام 
االلكرونيـة  اجلرائـم  يف  الفاعـل  فـإن  االلكـروين 
عـدة  مـن  التقليـدي  الفاعـل  عـن  مـا  إىل حـد  يختلـف 

أوجـه، فالفاعـل يف اجلرائـم االلكرونيـة يمتـاز بالـذكاء 
والفطنـة وهـو عـادة من ذوي المعرفـة التقنية الكافية 
اخـراق  يف  قدراتـه  يسـتغل  متخصـص  مجـرم  فهـو 
بالهـدوء ويسـتعمل عقلـه  أنـه يمتـاز  كمـا  الشـبكات، 
وذكاءه ووسـائل التقنيـة، وال يحتـاج إىل أدىن درجـة 
باإلضافـة  المقصـودة،  النتيجـة  إليقـاع  العنـف  مـن 
إىل أن المجـرم المعلومـايت يعتـر مجرًمـا عائـًدا، فهـو 
عائـد للجريمـة دائًمـا، ويوظف مهاراتـه يف الدخول غر 

بـه مـرات عديـدة.  المـرصح 

اجلرائم  يف  الضحية  إن       وأضاف      

شخص  يكون  أن  يمكن  االلكرتونية 
طبيعياً أو معنوياً، مع أن الغالبية العظمى 
معنوي  شخص  عى  تقع  اجلرائم  من 
أو  مالية  وقطاعات  بمؤسسات  يتمثل 
احلاسب  بمجال  تتعامل  ضخمة  رشكات 
التجارية أو  أثناء ممارسة األعمال  اآليل 
تستعمل  أن  ينبغي  واليت  االقتصادية 
احلاسب يف إدارة أعمالها وأن يكون لدى 
مرتبط  أكرث  أو  حاسوب  عليه  المجين 
تتم  وال  بيانات  أو  معلومات  أو  بربامج 
اجلريمة إال من خالل حاسوب آخر يخص 
اجلاين، ونظرًا ألن اجلرائم االلكرتونية تقع 
الغالب،  احلاسب اآليل نفسه يف  بيئة  يف 
تلك  هي  الُمستهدفة  القطاعات  فإن 
أجهزة  عى  غرها  من  أكرث  المعتمدة 
أهمها  ومن  المختلفة،  اآليل  احلاسب 
البنوك، وكذلك إدارات وقطاعات اإلنتاج 

الصناعي.            
الترشيع الفلسطيين

يف  االلكرونيـة  للجرائـم  الناظـم  التريـع  وعـن    
تعـاين  إن فلسـطن  البطـاح  القـايض  قـال  فلسـطن 
تقـوم عـى  مـن إشـكالية قانونيـة يف المجـال اجلنـايئ 
بـن  فيهـا  الُمطبقـة  العقوبـات  قوانـن  ازدواجيـة 
الضفـة  القوانـن، ففـي  الوطـن، وِقـدم هـذه  شـطري 
 1960 الغربيـة يُطبـق قانـون العقوبـات األردين لعـام 
وذلـك وفـق أحـدث التعديـالت عـام 2020، ويف قطـاع 
غـزة يُطبـق قانـون العقوبـات االنتـدايب رقـم 74 لسـنة.
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بطـاح  سـعيد  الصلـح  محكمـة  قـايض  قـال      

االتصـاالت  مجـال  يف  التقـّدم  »إن 
جانبًـا  شـكَّل  المعلومـات  وتكنولوجيـا 
المواطنـن  حيـاة  يف  وُمهًمـا  كبـرًا 
وتعامالتهـم؛ فأصبح احلاسـوب أساًسـا 
والـرّشكات  األشـخاص  بـن  للّتعامـل 
االسـتخدام  أن  ورغـم  والمؤسسـات، 
قـاد  قـد  التكنولوجيـة  لأِلنظمـة  الكبـر 
إال  والفوائـد  المنافـع  مـن  الكثـر  إىل 
الكثـر  جلـب  قـد  ذاتـه  الوقـت  يف  أنـه 
مـن المشـاكل والَمخاطـر وأدى لظهـور 
تكـن معروفـة  لـم  اجلرائـم  أصنـاف مـن 
ُمسـبقاً، ُسـمّيت باجلرائـم اإللكرتونية«.

اجلرائم اإللكرتونية والمعاجلة الترشيعية لها

وبـن أن المجلـس التريعـي أضاف مادة ُمسـتحدثة 
تحـت  )262( مكـرر،  )262( وتحمـل رقـم  المـادة  تـيل 
بهـدف  التكنولوجيـا«،  اسـتخدام  »إسـاءة  عنـوان 
اجلرائـم  بتأثيـم  المتعلـق  التريعـي  النقـص  سـد 
إقـرار قانـون  اإللكرونيـة خاصـة عـدم معرفتهـا فـرة 
العقوبـات رقـم )74( لسـنة1936 النافـذ حالياً يف قطاع 
غزة، مشـراً أن رئيس السـلطة بتاريخ 2018/4/29م، 
أصـدر قـرار بقانـون رقـم 10 لسـنة 2018 بشـأن اجلرائم 

االلكرونيـة والُمطبـق حاليـاً يف الضفـة الغربيـة.

مجموعـة  أصـدر  الفلسـطيي  ِع  الُمـرَّ أن  ولفـت 
اجلرائـم  بعـض  تناولـت  الـي  اخلاصـة  القوانـن  مـن 
هنـا  متناثـرة  بسـيطة  نصـوص  ضمـن  اإللكرونيـة 
 1996 لسـنة  رقـم)3(  القانـون  ومـن ضمنهـا  وهنـاك، 
قـد  كمـا  والالسـلكية،  السـلكية  االتصـاالت  بشـأن 
المعامـالت  قانـون  بغـزة  التريعـي  المجلـس  أقـر 

2013م. لسـنة   )6( رقـم  اإللكرونيـة 

توصيات

    وأكـد القـايض بطـاح عـى رضورة سـن قانـون خـاص 
مجابهـة  إىل  الماسـة  للحاجـة  اإللكرونيـة،  باجلرائـم 
المقـررة  تكـون العقوبـة  الُمسـتحدثة، بحيـث  اجلرائـم 
اإللكـروين  اجلـرم  جسـامة  مـع  متناسـبة  للجريمـة 
باجلرائـم  خـاص  قانـون  لسـن  إضافـة  المرتكـب، 
اجلزائيـة  احلمايـة  توفـر  يف  يسـاهم  اإللكرونيـة 
مـن  لهـا  كضحايـا  للوقـوع  الُمعرضـن  لأشـخاص 
خـالل إفـراد عقوبـات رادعـة لُمرتكـي ُمختلـف أنواعها.

     ونوه لرضورة اتخاذ الركات والمؤسسات المالية 

أقـى تدابـر احلمايـة اإللكرونيـة ألعمالهـا مـن خـالل 
تثبيـت برامـج توقيهـا مـن الفروسـات واالخراقـات، 
تقـع فريسـة  وتحافـظ عـى معلوماتهـا آمنـة حـى ال 
تـل اجلرائـم ويف حـال المخالفـة يتـم  سـهلة لُمرتكـي 

فـرض جـزاءات عليهـا.

توعيـة  بـرضورة  المختصـة  اجلهـات  وطالـب        
األشـخاص بصـور وآليـات ارتكاب اجلرائـم اإللكرونية 
اجلرائـم  عـن  القضائيـة  الضابطـة  إبـالغ  عـى  وحثهـم 
المرتكبـة بحقهـم، وإرشـادهم للسـبل المثـى للحماية 

لهـا. الوقـوع ضحايـا  وعـدم  منهـا 

كفـاءات  إعـداد  بـرضورة  بطـاح  القـايض  وأوىص     
مـع  بالتعامـل  تختـص  الرطـة  جهـاز  يف  بريـة 
مـن  التحقيـق  إجـراءات  لمبـارشة  احلديثـة  التقنيـات 
اجلرائـم  وحـدة  تسـمى  رُشطيـة  وحـدة  إنشـاء  خـالل 
مكافحـة  يف  ُمتخصصـة  نيابـة  وكذلـك  اإللكرونيـة، 
عقـد  يف  واالسـتمرار  واالنرنـت،  احلاسـوب  جرائـم 
وأعضـاء  الرطـة  وأفـراد  لضبـاط  تدريبيـة  دورات 
التعامـل  كيفيـة  لمعرفـة  والقضـاة  العامـة  النيابـة 
إجـراءات  حيـث  مـن  سـواء  االلكرونيـة  اجلرائـم  مـع 

والمحاكمـات. اإلثبـات  طـرق  أو  التحقيـق 

يف  والـدويل  اإلقليمـي  التعـاون  بـرضورة  ونصـح     
الُمجرمـن  لمالحقـة  والقضـايئ  األمـي  المجـال 
ُمرتكـي اجلرائـم اإللكرونيـة، بهـدف رسعـة كشـفهم 
وإلقـاء القبـض عليهم، والعمل عـى تبادل المعلومات 
االلكرونيـة  اجلرائـم  يتعلـق بمكافحـة  واخلـرات فيمـا 

مواجهتهـا. يف  ممكـن  نجـاح  أقـى  لتحقيـق 

القضاء- اسالم بهار
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مـن جهتـه قـال القايض أحمد الشـيخ خليل 

رئيـس دائـرة تنفيذ محكمـة بداية غزة أن 

وأشـار القـايض الشـيخ خليـل أن الظـروف 
انعكسـت  غـزة  قطـاع  يف  االقتصاديـة 
المواطنـن  حيـاة  عـى  ُمبـارش  بشـكل 
وكشـفت حجـم ُمعاناتهـم األمـر الـذي أدى 
وعـدم  االلزامـات  تسـديد  يف  كبـر  لعجـز 

بمديوناتهـم. الوفـاء  عـى  القـدرة 
تحـاول  الدائـرة  أن  الشـيخ خليـل  وأوضـح 
تسـوية القضايـا ومعاجلتهـا صلحًـا محققـة 
الـي  القضايـا  مجمـوع  يف   80% بنسـبة 
احلجـوزات  قضايـا  السـيما  تسـديدها  تـم 
مراعـاة  مـع  التقسـيط،  وطلبـات  وفكهـا 
والكادحـن  العمـال  مـن  الهشـة  الفئـات 
يف ظـل جلـوء نسـبة كبـرة مـن المواطنـن 
حاجياتهـم  بـراء  أنفسـهم  عـى  للتيسـر 

التقسـيط. عـر 
وبـن أن الدائـرة تسـعى لتحقيق توازن بن 
الدائن والمدين، بما يضمن تحقيق العدالة 
يف  المديـن  ومنـع حبـس  األطـراف،  جلميـع 
بعـض احلـاالت الـي يمكـن أن ترتتـب عليهـا 
عائلـة  بأفـراد  ورضر  سـلبية  اجتماعيـة  آثـار 
المديـن خاصـة إذا كان المديـن مـن النسـاء.
وأكـد أن قـايض التنفيـذ يختـص بالفصـل 
التنفيـذ  وإشـكاالت  منازعـات  جميـع  يف 
بـه،  المتعلقـة  واألوامـر  القـرارات  وبإصـدار 
وإلغـاء احلجـز وفكه عى أمـوال المدين وبيع 
بإصـدار  يختـص  كمـا  المحجـوزة،  األمـوال 
المنفـذ ضـده وحبسـه  بالقبـض عـى  األمـر 

وفقـاً لمـا هـو مقـرر يف هـذا القانـون.

ونـوه أن قـايض التنفيـذ يف اجللسـة المعينـة 
بحضـور  المديـن  مـع  تحقيًقـا  يبـارش 
عـى  مقدرتـه  مـن  للتأكيـد  لـه  المحكـوم 
دفـع المبالـغ المحكـوم بهـا ومعرفـة أموالـه 
واكتشـاف ترفاتـه الـي قـام أو الي ينوي 
القيـام بهـا بغرض تهريبها مـن وجه الدائن 
للحيلولـة دون تمكينـه من اسـتيفاء الدين 

أو بشـأن عزمـه عـى الفـرار.
وعن مدة احلبس قال:

قانـون  مـن   »156« المـادة  أن  وأوضـح 
لسـنة   )23( رقـم  الفلسـطيين  التنفيـذ 
عـى  القبـض  رشوط  اوضحـت  2005م 
المحكـوم عليـه وحبسـه وقـد نّصت عى أنه

بنـاًء عـى طلـب  التنفيـذ  يجـوز لقـايض 
عـى  بالقبـض  يأمـر  أن  لـه  المحكـوم 
لـم يراجـع  إذا  المحكـوم عليـه وحبسـه 
دائـرة التنفيـذ ويعـرض تسـوية لوفـاء 
يف  لذلـك  المحـددة  المـدة  دينـه خـالل 
ورقـة اإلخطـار المشـار اليهـا يف المـادة 
السابقة، وإذا تبن لقايض التنفيذ بناًء 
عـى بينة شـفهية أو خطيـة ونتيجة لما 
للمـادة  وفقـاً  تحقيقـات  مـن  بـارشه 

احلبس التنفيذي يعترب 
إجراًء استثنائًيا للضغط 

عىل المدين من أجل معرفة 
حقيقة مقدرته عىل تنفيذ 

الزتامه والوفاء بما يف ذمته 
من دين؛ وذلك بحرمانه 

مؤقتا من حريته. مشريًا 
أن احلبس التنفيذي يكون 

بناء عىل طلب الدائن طالب 
التنفيذ، وال يتم استبدال 

احلبس بغرامة كما يف 
العقوبة اجلزائية وإنما يمتلك 

الدائن حق التنازل عنه.

      دائــرته عمــــدت إىل انتهـــاج 
سبــل لمعــــاجلة عســـرة المديــن 
عنـد الدفـــع مــن خــــالل تقريــب 
المسافات، والوصول إىل نقـطة 
تــــوازن بن الدائن والمدين من 
حيث مقدرة المديــن عى الدفــع 
والمحــــافظة عى حــــق الدائـــن، 

وبناء عالقة جديدة بينهما.

معاجلة مقدار الدين ومقدرة المدين

القضاء- اسالم بهار

     تعـد المعامـالت الماليـة أصـاًل ثابًتـا يف احليـاة االجتماعيـة وركـزة مـن ركائـز وجودهـا واسـتمرارها، ويف سـبيل دعمهـا وتسـهيلها وجعلهـا 

وسـيلة للتيسـر وفائدة للفرد والمجتمع عى حد سـواء فقد أباح اإلسـالم التداين لما له من أهمية يف تخفيف األعباء وتيسـر شـؤون احلياة، 

وأكـد عـى مبـدأ الوفـاء بااللزامـات، واعتـرب االمتنـاع عنـه بغـر عـذر مـن قبـل الظلـم واإلثـم المرتـب للعقوبـة يف الدنيـا واآلخرة.

ورشع القانون العديد من الوسائل الضامنة اللزام المدين بالوفاء عن طريق المالزمة أو بيع األموال أو احلجز أو احلبس أو المنع من السفر.

الفلسـطيين  التنفيـذ  قانـون  أن       وبـن 
بحاجـة لُمعاجلـة الثغـرات الـي كشـف عنهـا 
االنسـجام  تحقيـق  إىل  إضافـة  التطبيـق، 
وقوانـن  التنفيـذ  قانـون  نصـوص  بـن 
موضوعيـة ناظمـة لبعـض أنـواع السـندات.

بتعديـل  خليـل  الشـيخ  القـايض  وطالـب 
تريعـي عـى القانـون بمـا يضمـن وجـود 
التبايـن  لمنـع  للمـواد  تفسـرية  مذكـرات 
يف األحـكام والقـرارات بـن قضـاة التنفيـذ، 
لـم يتطـرق  الـي  القضايـا  لتغطيـة  إضافـة 
المسـتحدث  ظـل  يف  خاصـة  القانـون  لهـا 
وتدابـر  بديلـة  عقوبـات  وإيجـاد  منهـا، 
للحقـوق. ضامنـة  واقتصاديـة  اجتماعيـة 

وترتبـط  تنشـأ  أنـه  ذكـره  اجلديـر  ومـن 
المنطقـة  يف  األوىل  الدرجـة  بمحكمـة 
قـاض  يرأسـها  للتنفيـذ  دائـرة  لهـا  التابعـة 
ُينـَدب لذلـك، ويعاونـه مأمـور للتنفيذ وعدد 
كاف مـن الموظفـن، وعنـد تعـدد القضـاة 

المهمـة. هـذه  إليـه  تـوكل  مـن  يرأسـها 

      ال تتجــاوز مــدة احلبــس ألي 
قرار يصــــدره قــــايض التنفـــــيذ 
عــــن )91( يوًما، عى أن يكـــــون 

      يجـب عى المدين مراجعـــة 
دائــــرة التنفـــــيذ بعــــد تبليــــــغه 
اإلخطـــــــــــار لعــــرض تســـــــوية 
تتنـــاسب مــع مقدرتــه المـــالية 
ومقـــدار الديــــن لدفـــع مـــا هــو 
مستحق يف ذمته مــن المبـــــالغ 
المحكــوم بهـــا علــيه، فـــــــإذا لم 
يتقــــــدم بتســــوية منـــــاسبة أو 
عرض تأمينات وطلب تقسـيط 
الديـن لمــدد لـــم يوافـــق عليهـــا 
المحكوم له، يتم تحـديد جلـسة 

لسماع أقوال الطرفن.

مجموع مــــدد احلبس عــــن )91(      وأردف القايض الشيخ خليل 
يوًما يف السـنــة الواحــدة مهـــما 
بلغ الدين أو تعددت الديــــــــــون 
وذلك يف الديـــــون اليت تتجــاوز 
قيمتها )500( خمسمـــائة دينار 
أردين، أما الديون اليت هي أقـــل 
من ذلك فال تتجاوز مدة احلبس 

فيها )21( يوًما.

أنـه  أو  يملـك  كان  المديـن  أن   )155(
وصـل ليـده منـذ صدور احلكـم ما يكفي 
لتمكينـه مـن دفع المبالـغ المحكوم بها 
عليـه أو مـا تبقـى منهـا بـال دفـع أو مـن 
دفـع قسـط مـن ديـن مسـتحق األداء 
بمقتـى مـا تعهـد بـه يف اإلجـراء وبأنه 
رفـض أو أهمـل الدفـع، أو أن المديـن 
وهـب أو نقـل أو سـلم للغـر شـيئاً من 
أموالـه أو سـمح لغـره بإجـراء ذلـك أو 
لديـن  تأمينـاً  أموالـه  مـن  وضـع شـيئاً 
أو أخفـاه ممـا أدى إىل منـع الدائـن مـن 
اسـتيفاء مـا حكـم لـه بـه كليـاً أو جزئياً. 
أو أن المديـن ينـوي الفـرار يف حـن أنـه 
لـم يكشـف عن أمـواٍل لـه واقعة ضمن 
اختصـاص محاكـم البـالد تكفـي لوفـاء 
الديـن المحكـوم بـه أو لـم يعـط كفالـة 

عـى دفعـه.
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قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )661/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )665/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )665/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )701/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )957/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )957/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )628/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )705/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )870/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )861/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )869/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )924/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ بهاء الدين زياد أحمد المرصي
سكان/ الشمال – بيت حانون - شارع النعايمة

إىل المتهم/ أحمد محمد شعبان دراج
سكان/ الشمال – جباليا البلد – دوار احللي

إىل المتهم/ خليل محمد نمر داوود
سكان/ الشمال – جباليا - شارع العودة

إىل المتهم/ خليل سهيل خليل مايض
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – قرب النادي

إىل المتهم/ أرشف عطا نمر غيث
سكان/ الشمال – بيت الهيا – التوام

إىل المتهم/ عاطف عايش توفيق الصوص
سكان/ الشمال – بيت الهيا – مسجد الني يوسف

إىل المتهم/ امجد صاحل عبد الرحمن مطر
سكان/ الشمال – عزبة بيت حانون

إىل المتهم/ لؤي العبد عيل القرعة
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – تل الزعر

إىل المتهم/ أنور عبد الرحمن أحمد حماد
سكان/ الشمال معسكر جباليا – التوام

إىل المتهم/ عالء الدين عيل إبراهيم أبو ندى
سكان/ الشمال الشيخ زايد – برج )29(

إىل المتهم/ محمد عصام محمد مهنا
سكان/ الشمال – بيت الهيا – الفاخورة

إىل المتهم/ رامي سعد الله صاحل مشتهي
سكان/ غزة – الميناء

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

35( مـن   ،1 28 فقـرة   ،2 )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد البيـع والرتويـج( المؤثمـة بالمـواد )1، 

.2013 لسـنة   )7( رقـم  العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات  قانـون 

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ بهاء الدين زياد أحمد المرصي.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)الرسقـة مـن بيـت سـكين باالشـرتاك( المؤثمـة بالمـواد )23، 297( مـن قـانــون العقوبـات 

.1936 رقـم )74( لسـنة 

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ خليل سهيل خليل مايض.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ أحمد محمد شعبان دراج.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ لؤي العبد عيل القرعة.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ امجد صاحل عبد الرحمن مطر.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)تزويـر مسـتند رسـمي( المؤثمـة بالمـواد )332، 334، 338، 23( مـن قـانــون العقوبـات رقـم 

)74( لسـنة 1936.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ عاطف عايش توفيق الصوص.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)الرسقـة مـن قبـل اخلـدم( المؤثمـة بالمـادة )275( مـن قـانــون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 

.1936

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ عالء الدين عيل ابراهيم أبو ندى.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ خليل محمد نمر داوود.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

قـانــون  مـن   )23  ،338  ،334  ،332( بالمـواد  المؤثمـة  باالشـرتاك(  رسـمي  مسـتند  )تزويـر 

.1936 لسـنة   )74( رقـم  العقوبـات 

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ أرشف عطا نمر غيث.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ رامي سعد الله صاحل مشتهي.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ أنور عبد الرحمن أحمد حماد.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمد عصام محمد مهنا.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى
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قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )874/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )883/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )978/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )936/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )78/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )587/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )188/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )228/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )321/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )247/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )247/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )169/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ معز درويش محمد أبو العوف
سكان/ الشمال – جباليا – عزبة عبد ربه

إىل المتهم/ خالد مصطفى الراوي العطار
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – برئ النعجة

إىل المتهم/ أحمد مازن أحمد حامد الشوا
سكان/ الشمال – جباليا البلد قرب محطة السلطان

إىل المتهم/ مسعد أحمد محمد الرايف
سكان/ الشمال – بيت حانون – بورة جميل

إىل المتهم/ نواف يونس محمد عزيز
سكان/ الشمال – الفالوجا – بجوار المقرة

إىل المتهم/ محمد صالح عبداحلي سالم
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – خلف كمال عدوان

إىل المتهم/ سعيد أحمد سمر الشوا
سكان/ غزة  – شارع النرص

إىل المتهم/ سليم صاحل محمد حسونة
سكان/ غزة – الشاطئ – شارع حميد

إىل المتهم/ محمود عدنان محمود احللي
سكان/ الشمال – جباليا – التوبة

إىل المتهم/ ماهر حامد أحمد أبو قينص
سكان/ غزة – أبراج المخابرات

إىل المتهم/ يوسف خر محمد حجازي
سكان/ الشمال – مروع بيت الهيا – يح الرباط

إىل المتهم/ أحمد زهر محمد الكفارنة
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – مسجد عائشة

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ معز درويش محمد ابو العوف.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ خالد مصطفى الراوي العطار.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ أحمد مازن أحمد حامد الشوا.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

يقتـي عليـك تسـليم نفسـك إىل السـلطة القضائيـة خـالل مـدة عـرة أيـام مـن تاريخ 
تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة 

عليـك مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/
35( مـن   ،7 27 فـقــرة   ،2 )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 

.2013 لسـنة   )7( رقـم  العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات  قانـون 
وإذا لـم تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل المـدة المذكـورة أعاله - سـيجرى محاكمتك غيابياً 

كمتهـم فـار من وجـه العدالة، 
وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال 
غـزة، وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.
آمـر بالقبـض عـى المتهـم أعـاله مـن ِقبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة 

القضائيـة وعـى كل مـن يعلـم مـكان وجـوده اإلخبـار عنـه.
طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ مسعد احمد محمد الرايف.
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)السطو( المؤثمة بالمواد )294 ،295( من قـانـون العقوبات رقم )74( لسنة 1936.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ نواف يونس محمد عزيز.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

35( مـن قانـون   ،1 28 فقـرة   ،2 بالمـواد )1،  )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار( المؤثمـة 

.2013 لسـنة   )7( رقـم  العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات 

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمد صالح عبداحلي سالم.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ سعيد أحمد سمر الشوا.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)الرسقـة مـن بيـت سـكن وتزويـر شـيكات( المؤثمـة بالمـادة )273( مـن قـانــون العقوبـات 

رقـم )74( لسـنة 1936.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ سليم صاحل محمد حسونة.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)حيازة أدوات تزوير( المؤثمة بالمادة )351( من قـانـون العقوبات رقم )74( لسنة 1936.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمود عدنان محمود احللي.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

مـن   )301  ،300  ،23( بالمـواد  المؤثمـة  واالحتيـال(  النصـب  بطريـق  أمـوال  عـى  )احلصـول 

.1936 لسـنة   )74( رقـم  العقوبـات  قـانــون 

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ ماهر حامد احمد ابو قينص.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)حيازة أدوات تزوير( المؤثمة بالمادة )351( من قـانـون العقوبات رقم )74( لسنة 1936.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ يوسف خرض محمد حجازي.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

)حيازة أدوات تزوير( المؤثمة بالمادة )351( من قـانـون العقوبات رقم )74( لسنة 1936.

أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/21م.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  ِقبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ أحمد زهر محمد الكفارنة.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى            

7قرارات اإلمهال
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العدالُة ليست ثقافًة َتْختلُف 

باختالِف مشارِب النَّاس 

وَمستوى تْعليمهم أو َمالءة 

تهم أو ُقوَّة َمصاحلهم أو  ِذمَّ

تفاوت قوتهم، »الَعَدالُة« 

عقيدةٌ ينبغي أْن يؤمَن بها 

ويحافَظ عى جَْذوتها ُمتَِّقدة 

كافَّة أَفراِد ومكوناِت الُمجتمع 

بِمختلف رشائحه، وتْعِطيلها 

أو الْتماُس التأثِر علْيها أو 

الَمساس بها له مآالٌت وخيمٌة 

ى  وعواقُب كارثية سيتلَظَّ

بنارها من غيَّبها أو َشارك أو 

اْمَتنع عن الُوقوف حائاًِل دُونها.

 »العدالة«

القايض/ إيهاب عرفات

إليه  المشار  القرار  المحكمة  تصدر فيها  الي  اللحظة  منذ 

الدعوى  أوراق  تفحص  بعبء  المحكمة  تنهض  أعاله 

رشائطه  واستيفاء  التبليغ  أوراق  من  ابتداًء  وتمحيصها 

مرورًا بصحيفة الدعوى ولوائحها اجلوابية ، واضًعة مخافة 

الله عز وجل نصب عينيها عالًمة أن رقابته سبحانه وتعاىل 

الدنيا بزخرفها منكبًة  مشددةٌ فوق رأسها، ومنقطعًة عن 

عى الدعوى تسر غور أوراقها ومرزاتها وشهادة شهودها، 

لعدالة  هادفًة  القانون  بأحكام  مسرشدًة  للبينة  مرجحًة 

 ، وتعاىل  سبحانه  احلق  رضا  لتنال  إليها  تصل  أن  تطمح 

احلقيقة والعدالة الي وما إن توصلت إليها المحكمة، تبدأُ 

مرحلة أخرى يف تسطر أسباب حيثيات احلكم ومنطوقه 

ومرزاٍت  شهاداٍت  من  يديها  بن  تقدم  ما  لكل  مراجعًة 

ومذكرات، فإياك أن تعتقد أن الوصول للحقيقة والعدالة 

أو أن الوصول لمنطوق احلكم بعد كتابة حيثياته أمرٌ سهل 

القانونيـة  اليمـن  بالمحاكـم  بدايـة جـدد  أربعـة قضـاة  أدى 
أمـام أعضـاء المجلـس األعـى للقضـاء، وتـم تنسـيبهم مـن 
رؤسـاء النيابـة العامـة وهـم القـايض حسـام دكـة والقـايض 
النمـرة. الفـرا والقـايض كـرم حسـنن والقـايض زيـاد   يحـى 

وهنـأ رئيـس المجلـس القضـاء القضـاة اجلـدد متمنًيـا لهـم 
التوفيـق والسـداد يف تأديـة مهامهـم وواجباتهـم يف تطبيـق 

القانـون وتحقيـق العـدل.
وحثهـم عـى بـذل اجلهـد لتعزيـز قدراتهـم، واصـدار أحكامهـم 
كرامـة  وحفـظ  احلريـات  عـى حمايـة  يعمـل  عـادل،  بشـكل 

احلقـوق. المواطـن وصـون 

قررت المحكمة إقفال باب المرافعة

أربعة قضاة بداية يؤدون اليمني 
القانونية أمام المجلس األعىل للقضاء

الفتة قضائية

القايض محمد معروف

قايض محكمة صلح

مؤشرات األداء القضائي
من تاريخ 2022/6/19م حتى 2022/6/23م

عدد الدعاوى المدنية والجزائية واإلدارية المتبقية في درجات التقاضي الثالث

تعتقد أن ملف الدعوى ال يُحلل تفصياًل  المنال، إياك أن 
من كافة أعضاء الهيئة المركبة ، اياك أن تعتقد أن مداولًة 
روته  ما  وإنما هو  قد وقع  أن ظلًما مقصودًا  أو  تعقد،  ال 
أَنَا  ََّما  َقاَل:)إِن ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه  أَنَّ رَُسول  اللَّه عنها:  أُمِّ َسلَمَة ريض 
َّكُْم َتْخَتِصُموَن إيَِلَّ، َولََعلَّ بَْعَضكُْم أَْن َيكُوَن أحَْلََن  بَرٌ، َوإِن
بحُجَِّتِه ِمْن بَْعٍض؛ فأَْقِي لَُه بِنْحِو َما أَْسَمُع، َفَمْن َقَضْيُت 

َّارِ(.  ََّما أَْقَطُع لَُه ِقْطَعًة ِمَن الن لَُه بحَقِّ أَِخيِه َفإِن
إياك أن تعتقد أن قرار اإلدانة ينطق به دونما استخالص 
فاألحكام  منها،  مفر  ال  دامغٌة  أدلٌة  هي  وإنما  للحقيقة، 
والتخمن،  الشك  عى  ال  واليقن  اجلزم  عى  تبى  اجلنائية 
عينيها  صوب  واضعًة  الراءة  قرينة  مع  تقف  فالمحكمة 
قوله ملسو هيلع هللا ىلص )ادرءوا احلدود عن المسلمن ما استطعتم، فإن 
كان له مخرج فخلو سبيله فإن اإلمام أن يخطئ يف العفو 
خر من أن يخطئ يف العقوبة(، وتأكد عى الدوام أن إصالح 

المجرم ال االقتصاص منه هو هدف العدالة األسمى.
إياك أن تعتقد أن بحًثا عميًقا بن أوراق القانون واألبحاث 
المحكمة  وأن  نهار،  ليل  المحكمة  تخوضه  ال  والدراسات 
تقوم بعصف لأفكار وصوال للحقيقة كالشمس يف رابعة 

النهار، ألن بالعدِل ثبات األشياء وباجلور زوالها.
أخرًا فإننا نلتمس منكم أن تسألوا الله لنا الفهم واحلكمة 

وفصل اخلطاب..

محاكم الدرجة األولىمحكمة النقض محاكم الدرجة الثانية

اإلجمالي

الدعاوى الجزائيةالدعاوى المدنية

28,429

14,169اإلجمالي اإلجمالي
13,941اإلجمالي اإلجمالي

الدعاوى اإلدارية

319اإلجمالي

غزة-المجلس األعى للقضاء 


