
األعىل  للمجلس  العام  األمني  وافتتح 
اللقاء  الله  للقضاء املستشار أرشف نرص 
للموظفني  جاءت  الدورة  هذه  »إن  قائًل 
حقوق  حماية  يف  تتعلق  القضاة  أعوان 

اإلنسان، وبما يتعلق يف متلقي الخدمة«.
حقوق  بأن  كلمته  يف  الله  نرص  وأضاف 
البرش  لجميع  عاملية  حقوق  هي  االنسان 
الرشيعة  أن  عىل  مشدًدا  للجميع،  ثابتة 
االسلمية نادت بها منذ أربعة عرش قرنًا، 

افتتح املجلـس األعىل للقضـاء بالتعاون 
مـع الهيئـة املسـتقلة لحقوق اإلنسـان، 
دور  »تعزيـز  بعنـوان  تدريبيـة  دورة 
حقـوق  لحمايـة  القضـاة  أعـوان 
موظفـي  اسـتهدفت  والتـي  اإلنسـان«، 
أعوان القضـاء بمشـاركة )30( موظف 

وموظفة عىل مدار )18( ساعة.
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رئيس القلم، مهام متعددة متنوعة، 
وحلقة وصل ما بين جمهور المحاكم 

والسادة القضاة

القضاء يفتتح دورة تدريبية في 
المهارات القانونية للشرطة القضائية

بها  املنوطة  املهام  وتتعدد  وتشكيلتها  املحاكم  تتنوع 
وتتنوع أعمالها ما بني محكمة وأخرى، وراء هذه املهام 

واألعمال جندي مجهول يتوىل توزيع...

افتتح املجلس األعىل للقضاء بالتعاون مع الهيئة املستقلة 
دور  »تعزيز  بعنوان  تدريبية  دورة  اإلنسان،  لحقوق 
أعوان القضاة لحماية حقوق اإلنسان«، والتي استهدفت 

املوظفني بوصفهم أعوان القضاء...

من املقرر لدى محكـمة 

النقض أن السبب القائم 

عىل جـدل موضوعي ال 

يجـوز التحدي به أمـام 

محكمة النقض )طعن 

رقم 2003/393(، ذلك 

أن محكــمة النــقض 

مهمتــها تقـترص عىل 

مراقبة الحكم املطـعون 

فيه فيما إذا كان مبنـيًا 

عىل األسباب القانونية، 

وأن مـا يشوب الحـكم 

من عيوب تتعلق...

القضاء يفتتح دورة تدريبية بالتعاون مع الهيئة 
المستقلة لحقوق اإلنسان 

لالطمئنان على سالمة اإلجراءات والظروف المعيشية 

المجلس األعلى للقضاء يتفقد مراكز اإلصالح والتأهيل 

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

مبادئ قضائية

3

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

وأحاطت بضمانات لحمايتها.
وأشار نرص الله إىل الدور الوظيفي املهم 
يكون  أن  توجب  التي  القضائية  للسلطة 
أكفاء  للقضاء  أعوان  القضاء  جهاز  يف 

إلقامة العدل وحماية حقوق اإلنسان. 
وبــني بــأن الــدورة تقــوم عــىل محــاور 
أساســية وجوهريــة والتــي تتمثــل 
بتعريــف أعــوان القضــاة بقواعــد 
ــي  ــات الت ــم واألخلقي ــلوك القوي الس
ــم  ــم ملهامه ــا يف تأديته ــب إتباعه يج
ــة، والقواعــد الضابطــة للعلقة  الوظيفي

مع متلقي الخدمة من املواطنني.
كما وأوضح نرص الله بأن جهاز القضاء 
جودة  بتحسني  دوًما  يسعى  الفلسطيني 
الفلسطيني  باملواطن  يليق  بما  الخدمات 
لدى  أولوية  يمثل  أنه  السيما  الكريم، 
للمجلس األعىل للقضاء، مؤكًدا عىل أهمية 
ورضورة تعزيز ثقة املواطن الفلسطيني 

بالجهاز القضائي ورفع درجة رضاه.
ونـــوه نـــرص اللـــه إىل أن قيـــام 
ــه  ــة بـ ــال املنوطـ ــف باألعمـ املوظـ

يعـــد التـــزام قانونـــي توجـــب 
احـــرام حقـــوق ومصالـــح متلقـــي 
الخدمـــة والتعامـــل معهـــم دون 
ـــاز  ـــىل رضورة إنج ـــدًدا ع ـــز، مش تميي
ـــة  ـــني بالرسع ـــلت املواطن ـــة معام كاف

والدقة والجودة املطلوبة.
بالدور  الله  املستشار أرشف نرص  وأثنى 
اإلنسان  لحقوق  املستقلة  للهيئة  امللموس 
يف  القضائية  السلطة  مع  تعاونها  عىل 
باإلنجاز  تعود  والتي  الدورة  هذه  تنظيم 

وتطوير العمل ملوظفي القضاء.
العام  املفوض  أكد  متصل  نحو  وعىل 
أمجد  أ.  اإلنسان  لحقوق  املستقلة  للهيئة 
اإلنسان، خاصة  أهمية حقوق  الشوا عىل 
به  تقوم  الذي  والجوهري  الرئييس  الدور 
العدالة  تحقيق  يف  القضائية  السلطة 

وحماية حقوق اإلنسان.
الهيئة  استعداد  كامل  عن  الشوا  ورصح 
بالتعاون  اإلنسان  لحقوق  املستقلة 
املستمر مع الجهاز القضائي الفلسطيني 

من أجل رفع كفاءة أعوان القضاة.

أجــرى املجلس األعـىل للقضـاء جـولة 
تفـقدية ملركز تأهـيل وإصــلح سجن 
خـانيونس املركـزي »أصــداء« ضـمن 
األعىل  املجلس  نفذها  زيارات  سلسلة 
لجمــيع مــراكز التــأهيل واإلصـلح 
بمحـافظات غــزة، برئاسة األمني العام 
للمجـلس املستشــار أشـرف نرص الله 
برفـقة املستشار أسامة املسارعي رئيس 
محكــمة بداية خانيونس واملستشار عبد 

رفح  بداية  محكمة  رئيس  اآلغا  الحميد 
عام  أمني  مساعد  مراد  محمد  املستشار 
املجلس والطاقم اإلداري املعاون ووفد من 
الرشطة القضائية، وكان يف استقبال الوفد 
املقدم عبد الحميد أبو حمودة مدير املركز. 
من جهته أوضح املستشار نرص الله بأن 
إنفاذ أحكام  الزيارة هو  الهدف من هذه 
اإلصلح  مراكز  تفقد  بشأن  القانون 
والتأهيل، والوقوف عىل سلمة اإلجراءات 
املعيشية واإلنسانية  القانونية، والظروف 
مستوى  وزيادة  بالنزالء،  تحيط  التي 

اإلصلح  مديرية  مع  والتعاون  التنسيق 
أي  ملعالجة  الداخلية  وزارة  يف  والتأهيل 
األحكام  تنفيذ  أثناء  تطرأ  قد  مسائل 
القضائية. ويف السياق ناقش الوفد بعض 
تكدس  من  للتخفيف  املقرحة  الحلول 
عىل  املوقوفني  محاكمة  وترسيع  النزالء، 
ذمة قضايا جنائية، باإلضافة إىل امليض يف 
تنفيذ سيــاســات اإلصـلح عرب تطبيق 
العقــوبات البديلة وفًقا ألحكام القانون، 
وعـــرب برامج التدريب والتأهيل املهني 
باإلضـــافة إىل التثـــقيف والتوعــية 

واملحــارضات الربـــوية والدينـــية. 
واشـتملت الجولـة عـىل زيـارة العيـادة 
الطبية ملركـز إصلح وتأهيـل خانيونس 
الوفـد  تفّقـد  كمـا  »أصـداء«،  املركـزي 
االسـتماع  واملرافــق وجـرى  األقســام 
ظـروف  بخصـوص  النـزالء  لشـكاوى 
هـذه  ودراسـة  بحـث  وتـم  توقيفهـم، 

الشكاوى مع مدير املركز.
ويف ختـام الجولة أشـاد املستشـار نرص 
اللـه والوفد املرافـق بالجهـود التي تبذل 
واإلصـلح  التأهيـل  مركـز  قبـل  مـن 

وفـق  للنـزالء  مميـزة  رعايـة  لتقديمـه 
املعايـر القانونية، موجًها رسـالة شـكر 
وتقديـر لهـم عـىل املجهـودات الكبـرة 

والرعاية الكاملة التي يوفروها للنزالء.
يذكر أّن هــذه الزيــارة تأتي بناء عىل 
الصلحيــات املخــولة للمجـلس األعىل 
ملراكز  تفقدية  للقضــاء إلجـراء جوالت 
اإلصــلح والتـــأهيل يف املحــافظات 
القانونية  النزالء  أوضاع  عىل  للطمئنان 
وأماكن توقيفهم ومدى وملءمتها، ورفع 

تقرير عن كل زيارة.
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أصدرت هيئة الجنايات الكربى حكًما 
النفاذ  مع  سنوات  ثماني  بالسجن 
وغرامة  التوقيف  مدة  منها  تخصم 
أردني  دينار   )5000( قدرها  مالية 
عنها  بداًل  سنتني  مدة  الحبس  أو 
املتهم  عىل  املضبوطات  ومصادرة 
مخدرة  مواد  حيازة  بتهمة  )هـ/ز(، 
استناًدا  والتعاطي،  االتجار  بقصد 
العقلية  واملؤثرات  املخدرات  لقانون 
الفلسطيني رقم )7( لسنة )2013م.

يف السياق ذاته أصدرت الهيئة حكًما 
آخر بالسجن ثلث سنوات مع النفاذ 
وغرامة  التوقيف  مدة  منها  تخصم 
مالية )5000( دينار أو الحبس سنتني 
املضبوطات  ومصادرة  منها  بداًل 
بتهمة  )ع/ف(،  املتهم  عىل  وإتلفها 
حيازة مواد مخدرة من نوع حشيش 

بقصد االتجار والتعاطي.

افتتــح املجلــس األعــىل للقضــاء دورة 
ــارات  ــة امله ــوان »تنمي ــة بعن تدريبي
القضائيــة«  للرشطــة  القانونيــة 
بمشــاركة )25(موظــف مــن الرشطــة 
املستشــار  بحضــور  القضائيــة، 
أ.ســامي األرشم عميــد املعهــد العــايل 
الفلســطيني، واملستشــار  للقضــاء 
مستشــار  بركــة  أبــو  محمــد 
املعهــد  لشــؤون  العــدل  وزيــر 
ــي  ــد حقوق ــاء والعمي ــايل للقض الع
ــة  ــام الرشط ــر ع ــل مدي ــي قندي ع
د.  حقوقــي  والنقيــب  القضائيــة، 
ــي  ــب الفن ــن املكت ــب م ــد حبي محم

ملديــر عــام الرشطــة القضائيــة. 
ـــامي األرشم  ـــار س ـــد املستش ـــدوره أك ب
ـــة  ـــن خط ـــي ضم ـــدورة تأت ـــأن ال ب
ـــي  ـــش القضائ ـــي والتفتي ـــب الفن املكت
ـــع  ـــة والرف ـــة القضائي ـــر الرشط لتطوي
مـــن كفاءتهـــا واالرتقـــاء بالرشطـــة 

بإتـلف  املختصـة  اللَّجنـة  رشعـت 
امللفـات القديمـة واملشـكلة مـن املجلس 
رقـم  القـرار  بموجـب  للقضـاء  األعـىل 
لقانـون  واسـتناًدا   ،)2015/76(
 )5( رقـم  النظاميـة  املحاكـم  تشـكيل 
لسـنة 2001م بإتـلف امللفـات القديمة 
والتـي  املحاكـم  مخـازن  يف  املوجـودة 
اكتسـبت فيها األحكام الدرجـة النهائية 
ومضـت مدة مـرور الزمـن عليهـا وفًقا 

القانـون. لنصـوص 
ومــن جهتــه أكــد مديــر محكمــة 
ــة  ــد فروان ــايض محم ــزة الق ــح غ صل
بــأن لجنــة اإلتــلف الداخليــة بــارشت 
العمــل بإتــلف القضايــا القديمــة 
املحاكــم  يف  القضائيــة  واألوراق 
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القضاء يفتتح دورة تدريبية في 
المهارات القانونية للشرطة القضائية

اللجنة المختصة بإتالف 
الملــــفـــات القديــــــمــــة 

تباشر أعمالها

الجنايات الكبرى تصدر أحكاًما 
بالسجن في قضايا مخدرات

وحدة المظالم تستقبل 
أكثر مــن )260( مظلمة 
خـــالل النصف األول من 

العام الجاري
ــس  ــم يف املجل ــدة املظال ــتقبلت وح اس
األعــىل للقضــاء أكثــر مــن )260( 
ــف األول  ــلل النص ــة خ ــة مقدم مظلم
2022، والتــي تقــدم عــرب  للعــام 
للمجلــس األعــىل  الرســمي  املوقــع 
التوجــه  طريــق  عــن  أو  للقضــاء 
أو  ورقيًــا،  وكتابتهــا  للمحكمــة 

املظالــم. اســتقبالها يف وحــدة 
ــل  ــم الفص ــه ت ــدة بأن ــدت الوح وأك
موزعــة  وهــي  مظلمــة،   )235( يف 
ــة  ــاج ألي ــة ال تحت ــىل )136( مظلم ع
ــم  ــة ت ــددة، و )2( مظلم ــراءات مح إج
ــم  ــح، و )1( ت ــوع الصل ــحبها لوق س
ــاص، و)96(  ــدم االختص ــا لع رفضه
مظلمــة تــم اتخــاذ االجــراءات املحــددة 

ــاص. ــات االختص لجه
إشــارة لذلــك تُقــدم املظلمــة بنــاًء عــىل 
الطلــب املوجــود لــدى املجلــس األعــىل 

يُذكـــر أن هيئـــة الجنايـــات الكـــربى 
قـــد ُشـــكلت بقـــرار مـــن املجلـــس 
األعـــىل للقضـــاء مطلـــع العـــام 
ــا  ــر قضايـ ــص بنظـ ــايل وتختـ الحـ
الجنايـــات الخطـــرة وهـــي القتـــل 
ومحاولـــة القتـــل وقضايـــا االتجـــار 

القضائيـــة إىل أفضـــل املســـتويات يف 
ـــق  ـــىل تحقي ـــس ع ـــا ينعك ـــل مم العم

ـــاء. ـــالة القض رس
وقـــال األرشم »أنـــه هنـــاك تعـــاون 
مشـــرك مـــع الرشطـــة القضائيـــة 
ــة  ــاندة القويـ ــد املسـ ــا اليـ كونهـ
الوحيـــدة  والجهـــة  للقضـــاء، 
ــرارات  ــذ القـ ــىل تنفيـ ــادرة عـ القـ

ــة.  ــة القضائيـ ــي الرشطـ هـ
ـــدورة  ـــذه ال ـــأن ه ـــاف األرشم ب وأض
تتنـــاول مواضيـــع ذات أهميـــة 
ــكام  ــذ األحـ ــة تنفيـ ــول كيفيـ حـ
قانونيـــة  ومســـائل  والقـــرارات 

ــلوك. ــة السـ ومدونـ
وتابـــع بـــأن هـــذه الـــدورة هـــي 
ــتنطلق  ــلة دورات سـ ــة لسلسـ بدايـ
ــىل  ــس األعـ ــني املجلـ ــاون بـ بالتعـ

ــة.  ــة القضائيـ ــاء والرشطـ للقضـ
مـــن جهتـــه أثنـــى العميـــد عـــي 
ـــس  ـــره للمجل ـــكره وتقدي ـــل بش قندي
األعـــىل للقضـــاء عـــىل تلبيـــة 

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

ــكوى  ــة الش ــن طبيع ــاء تتضم للقض
منهــا إداريــة أو فنيــة أو ســلوكية، 
ــم البحــث يف أمــر ذلــك مــن قبــل  ويت
ــراءات  ــث يف اج ــم للبح ــدة املظال وح

ــة. ــر القضي س
ــم  ــدة املظال ــل وح ــة عم ــول طبيع وح
فــإن الشــكوى تحــال ملوظــف وحــدة 
املظالــم ثــم دائــرة التفتيــش القضائــي 
ــة،  ــة القانوني ــن الناحي ــا م ــر به للنظ
األعــىل  املجلــس  لرئيــس  وصــواًل 
ــات  ــة والتوصي ــىل الدراس ــلع ع للط
املرفوعــة التخــاذ القــرار املناســب، ثــم 
ــراءات  ــة االج ــم بنتيج ــعار املتظل اش

ــة. ــة للمظلم القانوني
ويذكـر أن وحـدة املظالـم متخصصـة 
بـأداء  املتعلقـة  املظالـم  باسـتقبال 
السـلطة القضائيـة من آليـة معتمدة من 
قبـل سـعادة املستشـار رئيـس املجلس 
األعـىل للقضـاء، وتهدف لتحقيـق العدل 

واكتسـاب ثقـة املتقاضـني. 

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

احتياجـــات الرشطـــة بالـــدورات 
التدريبيـــة التـــي تعمـــل عـــىل 
تطويـــر أداء الرشطـــة القضائيـــة يف 

ــاع غـــزة. قطـ
واختتــم قنديــل بقولــه » نحــن نكمــل 
ــا البعــض، والرشطــة القضائية  بعضن
ــن  ــادرة ع ــكام الص ــة األح ــذ كاف تنف
تعمــل  أن  يجــب  وأنــه  املحاكــم، 
ــا  ــس وفًق ــة ولي ــىل دراي ــة ع الرشط
ــواب  ــل الص ــن أن يحتم ــلوك ممك لس
ــذ األحــكام  ــم تنفي ــى يت والخطــأ، حت
بالشــكل الســليم، وســتكون الرشطــة 
القضائيــة ســنًدا دائًمــا للقضــاء 

ــزة« ــاع غ ــم يف قط واملحاك
وجديـــر بالذكـــر بـــأن هـــذه 
ـــراتيجية  ـــن اس ـــي ضم ـــدورة تأت ال
اســـتثمار  يف  الفنـــي  املكتـــب 
اإلجـــازة القضائيـــة يف تطويـــر 
القضائـــي  الـــكادر  قـــدرات 
وتبـــادل  القضائيـــة  والرشطـــة 

القانونيـــة. الخـــربات 

باملخـــدرات والفســـاد، بهـــدف 
رسعـــة الفصـــل فيهـــا وتعزيـــز 
التخصـــص القضائـــي وتحقيـــق 
الـــردع العـــام، ونحـــو الوصـــول 
للحـــد مـــن معـــدالت هـــذه 

ــا. ــاء عليهـ ــم والقضـ الجرائـ

النظاميــة، مشــيًدا بالــدور الفعــال 
ــة  ــو املحكم ــه موظف ــوم ب ــذي يق ال
ــاعات  ــط ولس ــت الضغ ــل تح والعم
ــام  ــا أي ــا فيه ــة بم ــة ومتواصل طويل

العطــل االســبوعية.
وبـدوره أوضح رئيس قلـم محكمة صلح 
غزة أكـرم أبو السـبح بأن اللجنـة بارشت 
منذ منتصف شـهر يوليو املنـرصم عملية 
القديمـة،  امللفـات  آلالف  وحـرص  جـرد 
مبينًـا بأنه مـن املتوقع انتهـاء عمل اللجنة 
ورفع تقرير العمل نهاية شـهر أغسـطس 

لرئاسـة املجلس.
وقـال أبـو السـبح »إن امللفـات القديمـة 
يتـم إتلفهـا كافـة والتـي مـى عليهـا 
مـدة طويلـة مـن الزمـن، مبينًـا بأنها ال 
وجـود وال منفعة من بقائهـا أو االحتفاظ 

بهـا نظـًرا لتنفيـذ هذه األحـكام«.



الخميس
04 أغسطس 2022م | 06 محرم 1444هـ

//القرار//
بعد االطلع عىل األوراق تدقيقاً واملداولة قانوناً.

وحيث أن الطعن استوىف أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلً.
وحيــث أن وجيــز الوقائــع كمــا يبــني مــن الحكــم املطعــون فيــه وســائر األوراق تتحصــل يف أن 
املدعيــة )املطعــون ضدهــا( األوىل بصفتهــا الــواردة يف الئحــة الطعــن كانــت أقامــت بتاريــخ 
2013/5/29م القضيــة الحقوقيــة رقــم 2013/1464 يف مواجهــة املدعــى عليــه )الطاعــن(، 
ــة  ــة ثاني ــة مدعي ــك بإضاف ــوى وذل ــة الدع ــل الئح ــم تعدي ــد ت ــخ 2014/2/20م فق وبتاري
وهــي/ ياســمني محمــود فايــز الشــيخ يوســف، وموضــوع القضيــة املذكــورة هــو اســتيفاء 
قيمــة شــيك، وملتمســتان بنهايــة صحيفــة الدعــوى بإلــزام املدعــى عليــه )الطاعــن( بدفــع 
ــدول  ــغ بج ــط املبل ــع رب ــني م ــد للمدعيت ــيقل جدي ــبعمائة ش ــتة آالف وس ــدره س ــغ وق مبل
ــه بالرســوم  ــزام املدعــى علي ــام، وإل ــاء الت ــى الوف ــة وحت ــخ املطالب غــلء املعيشــة مــن تاري

ــه. ــغ املحكــوم ب واملصاريــف ونســبة %13 أتعــاب محامــاة مــن املبل
وبعــد ســماع البينــات أصــدرت محكمــة صلــح غــزة حكمهــا وذلــك بإلــزام املدعــى عليــه/ 
محمــد نبيــل محمــد النفــار بــأن يدفــع للمدعيتــني/ ســهام ســعيد محمــد دهمــان )الشــيخ 
يوســف بعــد الــزواج( بصفتهــا الــواردة يف الئحــة الدعــوى وياســمني محمــود فايــز الشــيخ 
يوســف مبلــغ وقــدره )6700 شــيقل( مقابــل حقوقهمــا موضــوع الدعــوى مــع إلــزام املدعــى 
عليــه بالرســوم واملصاريــف وثلثمائــة شــيقل أتعــاب محامــاة والــذي صــدر الحكــم بتاريــخ 

2015/7/5م.
وحيــث أن هــذا الحكــم لــم يلــق قبــوالً لــدى املســتأنف )املدعــى عليــه(/ محمــد نبيــل محمــد 
ــخ  ــا االســتئنافية بتاري ــة غــزة بصفته ــة بداي ــدى محكم ــله الســتئنافه ل ــادر وكي ــار فب النف
ــق  ــأ يف تطبي ــزة للخط ــتئناف موج ــة اس ــم 2015/388 بلئح ــتئناف رق 2015/8/3م باالس
القانــون وملخالفــة الســوابق القضائيــة وعــدم ســماع بينــات املســتأنف واإلرضار واإلجحــاف 
بــه، ملتمســاً بنهايتهــا رد دعــوى املســتأنف ضدهــن وإلزامهــن بالرســوم واملصاريــف وأتعاب 
ــة  ــام محكم ــه أم ــم بينات ــه بتقدي ــماح ل ــاً الس ــايض، واحتياطي ــي التق ــن درجت ــاة ع املحام

البدايــة االســتئنافية وإعــادة ملــف القضيــة ملحكمــة أول درجــة لســماع بيناتــه.
ــة  ــاء يف الئح ــا ج ــتأنف م ــل املس ــرر وكي ــني 2015/11/23م ك ــة االثن ــه وبجلس ــث أن وحي
اســتئنافه وأضــاف بأنــه لــم يتمكــن مــن تقديــم بيناتــه ولــم يحصــل عــىل الفرصــة الكافيــة 
ــتأنف  ــة للمس ــح فرص ــة من ــررت املحكم ــد ق ــه، وق ــة طلبات ــاً إجاب ــه، ملتمس ــم بينات لتقدي

ــه. ــم بينات لجلســة واحــدة لتقدي
وبالجلســة املحــددة لســماع بيناتــه التمــس وكيــل املســتأنف التأجيــل كــون الشــاهد حــر إال 
أنــه لــم يحــر هويتــه وعليــه غــادر املحكمــة، وال يوجــد لديــه ســندات كتابيــة، حيــث قــررت 
املحكمــة رفــض طلــب وكيــل املســتأنف وإقفــال بــاب املرافعــة وحجــز االســتئناف للدراســة 

وإلصــدار الحكــم لجلســة 2016/4/11م للحكــم.
ــكلً  ــتئناف ش ــول االس ــايض بقب ــا الق ــة حكمه ــدرت املحكم ــة 2016/4/11م أص وبجلس
ــف  ــوم واملصاري ــتأنف بالرس ــزام املس ــتأنف وإل ــم املس ــد الحك ــه وتأيي ــوع برفض ويف املوض
ــذي  ــأن األســاس ال ــا ب ــد اســتندت يف حكمه ــاة؛ وق ــاب محام ــي شــيقل أتع ــة ومائت القانوني
ــه  ــم منح ــه ت ــم أن ــه رغ ــم بينات ــن تقدي ــتأنف م ــني املس ــدم تمك ــتئناف ع ــه االس ــي علي بن
جلســتني أمــام محكمــة املوضــوع وجلســة أمــام محكمــة البدايــة بصفتهــا االســتئنافية وقــد 

املــبــدأ
مـن املقرر لدى محكمـة النقض أن السـبب القائم عىل جـدل موضوعي 
ال يجـوز التحدي بـه أمام محكمـة النقض )طعن رقـم 2003/393(، 
ذلـك أن محكمـة النقض مهمتهـا تقترص عـىل مراقبة الحكـم املطعون 
فيـه فيمـا إذا كان مبنياً عـىل األسـباب القانونية، وأن ما يشـوب الحكم 
مـن عيـوب تتعلق بتقريـر الواقـع يف الدعـوى أي الذي يـرى به قايض 
املوضـوع أن واقعـة قـد حدثت أو لم تحـدث –مثال- تقدير املسـتندات 
واألدلـة املقدمـة مـن الخصـوم والرجيـح بينهـا، واسـتخلص ثبـوت 
الواقعـة منهـا ومـدى كفايتها لثبوت هـذه الواقعـة، فإنه ومـا دام هذا 
التقريـر لـه ما يـربره يف األوراق وقام الحكم عىل اسـتخلص سـليم من 

الثابـت بـاألوراق فإن ذلـك ال يعد سـبباً للطعن.
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وكياله املحاميان/يوسف فرحات ومحمد بهار.
املطعون ضده: 1. س. س. د وآخرين.

وكيلهم املحامي/ علء فورة. 

تاريخ تقديمه: 022 مايو 2016م.
جلسة يوم: الخميس 29 مارس 2018م.

غزة  بداية  محكمة  لدن  من  2016/4/11م  بتاريخ  الصادر  الحكم  هو 
بقبول  القايض   2015/388 رقم  االستئناف  يف  االستئنافية  بصفتها 
وإلزام  املستأنف  الحكم  وتأييد  برفضه  املوضوع  ويف  شكلً  االستئناف 

املستأنف بالرسوم واملصاريف القانونية ومائتي شيقل أتعاب محاماة.

الحكم املطعـون 
فيه: 

عضو
املستشار

عبد الفتاح األغا

عضو
املستشار

أنور أبو رشخ 

عضو
املستشار

انعام انشايص

عضو
املستشار

فاطمة املخللتي

رئيس املحكمة
املستشار

محمد الدريوي

مـــن فضـــل القـــايض العـــادل أن اللـــه 
معـــه معيـــة خاصـــة يســـدده ويوفقـــه 
ويعينـــه مـــا دام متحريًـــا للعـــدل 
ــه  ــه عليـ ــىل اللـ ــال صـ ــاف قـ واإلنصـ
ـــْم  ـــا َل ـــايِض َم ـــَع الَق ـــَه َم ـــلم: “إِنَّ اللَّ وس
ـــُه  ـــُه َوَلِزَم ـــىلَّ َعنْ ـــاَر تََخ ـــِإذَا َج ـــْر، َف يَُج

ــذي. ــيَْطاُن” رواه الرمـ ـ الشَّ
وممــا أُِعــّد للقــايض العــادل مــن الكرامــة 
ــه  ــه علي ــىل الل ــي ص ــه النب ــرب ب ــا أخ م

وســلم يف قولــه: “إِنَّ اْلُمْقِســِطنَي ِعنـْـَد اللــِه 
َعــىَل َمنَاِبــَر ِمــْن نـُـوٍر، َعــْن يَِمــنِي الرَّْحَمــِن 
ــَن  ــنٌي، الَِّذي ــِه يَِم ــا يََديْ ، َوِكْلتَ ــلَّ ــزَّ َوَج َع
ــوا”  ــوَن يِف ُحْكِمِهــْم َوأَْهِليِهــْم َوَمــا َولُ يَْعِدلُ

ــلم.  رواه مس
فانظـر لهـذا املقـام الكريـم حيث يقيـم الله 
قضـاة العـدل عىل منابـر من نور عـن يمينه 
وكلتـا يديـه يمـني سـبحانه وتعـاىل إظهاراً 

لكرامتهـم وعلـو شـأنهم عنده جـّل وعل.

قــرر وكيــل املســتأنف أمــام محكمــة البدايــة بصفتهــا االســتئنافية بأنــه ليــس لديــه مســتندات 
ــى إال  ــاء ال يتأت ــذا اإلدع ــيك وه ــة الش ــاء بقيم ــىل الوف ــب ع ــتأنف ينص ــاء املس ــة، وأن ادع كتابي
بســند كتابــي وأن املســتأنف لــم ينكــر الشــيك وعليــه فــإن الحكــم املســتأنف جــاء ســليماً ممــا 

ــك. يتعــني رفــض االســتئناف وأصــدرت حكمهــا ســنداً لذل
وحيــث أن هــذا الحكــم لــم يصــادف قبــوالً لــدى الطاعــن فبــادر بواســطة وكيليــه للطعــن فيــه 
أمــام هــذه املحكمة بطريــق النقــض وذلــك بتاريــخ 2016/5/22م بالطعــن الراهــن 2016/431 
ــني  ــق الطاعن ــاف واإلرضار بح ــة واإلجح ــوابق القضائي ــة الس ــون وملخالف ــق القان ــأ يف تطبي للخط
شــارحاً أن نــوع الدعــوى كمــا هــو وارد بصحيفــة الدعــوى هــو )اســتيفاء قيمــة شــيك( وكان مــن 
األجــدر أن يكــون نــوع الدعــوى )مطالبــة ماليــة( كــون أنــه ال يوجــد شــيك مــن األســاس ذلــك 
كــون الشــيك قــد ســقط بالتقــادم الخمــس للشــيكات وقــد أخطــأت محكمــة االســتئناف يف حكمها 
حينمــا أوردت يف حيثيــات الحكــم أن الشــيك ال يدحــض إال ســند كتابــي، ذلــك أن الشــيك أصبــح 
بمثابــة ورقــة عرفيــة، مضيفــاً أن أصــل الديــن تجــاري وأنــه كذلــك يتنــاىف مــع مبــادئ القانــون 
التجــاري الــذي يعتمــد عــىل الرسعــة واالئتمــان وأن محكمــة أول درجــة لــم تأخــذ بهــذه الدفــوع 
ملتمســاً بنهايــة صحيفــة الطعــن نقــض الحكــم املطعــون فيــه ورد دعــوى املطعــون ضدهمــا عن 
الطاعــن وإلــزام املطعــون ضدهمــا بالرســوم واملصاريــف وأتعــاب املحامــاة عــن جميــع مراحــل 

التقــايض.
وحيــث أن هــذه املحكمــة وقــد اطلعــت عــىل األوراق ودققتهــا تــرى أن الطعــن الراهــن ينهــض 

عــىل ثلثــة أســباب ينعــي بهــا الطاعــن عــىل الحكــم املطعــون فيــه وهــذه األســباب هــي:
1. الخطأ يف تطبيق القانون.

2. مخالفة السوابق القضائية.
3. اإلجحاف واإلرضار بحق الطاعن.

وحيــث أن هــذه املحكمــة وقبــل الــرد عــىل أســباب الطعــن، فإنــه وطبقــاً لنــص املــادة 2/233 
ــه يجــوز ملحكمــة  ــة رقــم 2 لســنة 2001 فإن ــة والتجاري مــن قانــون أصــول املحاكمــات املدني
النقــض أن تســتبعد مــن الطعــن مــا لــم تقبلــه مــن األســباب وأن تقــرص نظــره عــىل الباقــي 
ــه صــادر عــن محكمــة  ــك، ملــا كان ذلــك وكان الحكــم املطعــون في ــان ســبب ذل منهــا مــع بي
بدايــة غــزة بصفتهــا االســتئنافية وكانــت أســباب الطعــن لــدى محكمــة النقــض طبقــاً للمــادة 
226 مــن قانــون أصــول املحاكمــات املذكــور أعــله تنحــرص يف: -بطــلن يف الحكــم أو بطــلن 
يف اإلجــراءات أثــر يف الحكــم أو تناقــض الحكــم املطعــون فيــه مــع حكــم ســابق حــاز قــوة املــر 
املقــيض فيــه صــادر بــني الخصــوم أنفســهم وبــذات النــزاع، وملــا كانــت أســباب الطعــن غــر 
ذلــك فإنــه واســتناداً للمــادة 2/233 مــن قانــون أصــول املحاكمــات فــإن هــذه املحكمــة تــرى 

اســتبعاد أســباب الطعــن ملخالفتــه نــص املــادة املذكــورة )طعــن رقــم 2002/106(.
وملــا كانــت أســباب الطعــن الراهــن تقــوم يف مجملهــا عــىل جــدل موضوعــي فقــد جــرى قضــاء 
ــه أمــام محكمــة  ــم عــىل جــدل موضوعــي ال يجــوز التحــدي ب ــة أن الســبب القائ هــذه املحكم
ــة  ــىل مراقب ــرص ع ــا تقت ــض مهمته ــة النق ــك أن محكم ــم 2003/393(، ذل ــن رق ــض )طع النق
الحكــم املطعــون فيــه فيمــا إذا كان مبنيــاً عــىل األســباب القانونيــة املذكــورة أعــله مــن عدمــه، 
وأن مــا يشــوب الحكــم مــن عيــوب تتعلــق بتقريــر الواقــع يف الدعــوى أي الــذي يــرى بــه قــايض 
املوضــوع أن واقعــة قــد حدثــت أو لــم تحــدث –مثــال- تقديــر املســتندات واألدلــة املقدمــة مــن 
ــذه  ــوت ه ــا لثب ــدى كفايته ــا وم ــة منه ــوت الواقع ــتخلص ثب ــا، واس ــح بينه ــوم والرجي الخص
الواقعــة مــا دام هــذا التقريــر لــه مــا يــربره يف األوراق وقــام الحكــم عــىل اســتخلص ســليم مــن 

الثابــت بــاألوراق فــإن ذلــك ال يعــد ســبباً للطعــن.
وحيــث أنــه ملــا فــات يكــون الحكــم املطعــون فيــه قــد أصــاب صحيــح القانــون وأن الطعــن 

غــر قائــم عــىل أســاس قانونــي ممــا يتعــني رفضــه.

بســــم الله
ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني

// الحــــكم //
حكمــت املحكمــة بقبــول الطعــن شــكالً ويف املوضــوع برفضــه وإلــزام الطاعــن بالرســوم 

واملصاريــف القانونيــة وخمســمائة شــيقل أتعــاب محاماة.
حكم نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 2018/03/29م.



الخميس
04 أغسطس 2022م | 06 محرم 1444هـ

عمــار قنديــل رئيــس محكمــة بدايــة 
ــام  ــاك مه ــأن هن ــا ب ــد لن ــزة يؤك غ
ــم  ــس القل ــا رئي ــل عليه ــرة يعم كث
ــه  ــة إىل أن ــة، باإلضاف ــل املحكم داخ
حلقــة الوصــل املهمــة بــني القضــاة 

واملؤسســات  املحاكــم  وجمهــور 
ــة  ــة العام ــرى يف النياب ــة األخ العدلي
املحامــني  ونقابــة  العــدل  ووزارة 
ــك  ــر ذل ــة، وغ ــات الحكومي واملؤسس
ــي  ــكل يوم ــور بش ــتقبال الجمه اس
ــم. ــة به ــلت الخاص ــيم املعام وترس
وأوضــح قنديــل بــأن الجمهــور 
الــذي يتعامــل معــه ينقســم إىل 
ــني  ــور املواطن ــم جمه ــمني منه قس
ــض  ــا بع ــني، وأم ــور املحام وجمه
املعامــلت يتــم تيســرها للمواطنــني 
ــف عليهــم، وعــدم  ــاب التخفي مــن ب
ــهيل  ــم لتس ــل املحاك ــام داخ االزدح

ــم. ــة له ــلت اللزم ــة املعام كاف
ــوم  ــي يق ــام الت ــرز امله ــول أب وح
ــار  ــنيَّ أ. عم ــم ب ــس القل ــا رئي به
الرســوم  بــأن معامــلت  قنديــل 
تأتــي بالدرجــة األوىل، واملقصــود هنــا 
ــوم  ــل الرس ــي تحصي ــيم ه بالرس

ــم. ــوم املحاك ــون رس ــب قان حس
كمــا وأفــاد قنديــل بــأن رئيــس القلم 
ــن  ــات م ــق املعلوم ــىل تدقي ــل ع يعم
ــراف  ــن األط ــكل وعناوي ــث الش حي
واملرفقــات،  الرباعيــة  واألســماء 
ــوم  ــر الرس ــم تقدي ــه يت ــا بأن منوًه

ــي. ــار األردن ــة الدين بعمل
تقديـر  يتـم  بأنـه  قنديـل  وأوضـح 
للرسـوم  القانـون  حسـب  الرسـوم 
وذلك بعـد التأكد مـن كافـة العناوين 
واألطـراف واملرفقـات واألوراق خاصة 
منوًهـا  للمعامـلت،  األصليـة  األوراق 

تقارير وحوارات 4

تتــنوع املحـــــاكم 
وتشـكيالتها وتتـعدد 
املــهام املـنوطة بهـا 
وتتنوع أعمالها ما بني 
محكمة وأخـرى، وراء 
هـذه املـهام واألعمال 
جندي مجهول يتــوىل 
توزيع األعمال واملهام 
لكل موظف وتــوفـري
كل مــا يلزم للسـادة 
القضاة داخل املحكمة 
والعـمل عىل تســهيل 
خدمـــات جمــهور 

املحـــاكم، نتـناول يف 
تقريرنا تعريف من هو 
رئيـس القلم ومـا هي 
محددات مهامه وأبرز 

أعمــالــه.

     إننا بالرغم من املهام 
امللقاة علينا كرؤساء 

أقـالم إال أننا نعمل عىل 
توفري جميع اللوجستيات 

واألجـــواء املنـــاســبة 
للمحــكمة، ويكــون ذلك 
مـن خـالل  ُكتَـاب الضبط 
وأجــــهزة الكمـــبيوتر 

والحــــاجـب واألمــــن 
واللوجسـتيات بشكل عام 

رئيس القلم..
مهام متعددة متنوعة، وحلقة وصل ما بين جمهور 

المحاكم والسادة القضاة

عقـود القضاء- مرج الزهور أبو هني اتفـاق  تكـون  السـندات  بـأن 
أو بيـع ورشاء، حيـث يتـم التأكـد من 
مـدى صحتها أصليـة أو غـر أصلية.
وعـىل صعيـد متصـل أشـار أ. عمـار 
أخـرى  مهـام  هنـاك  أن  إىل  قنديـل 
لرئيـس القلـم متعـددة والتـي تتمثل 
يف متابعـة التباليـغ القضائيـة والتـي 
تتـم عـن طريـق أقسـام األرشـيف يف 
املحاكـم، مبينًا بـأن دور رئيـس القلم 
هنـا هـو التأكيـد عـىل وصـول تلـك 
التباليـغ قبـل مواعيد الجلسـات وذلك 
الرشكـة  مـع  التواصـل  خـلل  مـن 
أو  بالتبليـغ  بالقيـام  بهـا  املنـوط 
الرشطـة القضائيـة ومتابعة األقسـام 
مـن ناحيـة تزويـد امللفـات بالنسـخة 
املرجعة من اإلعلنات يف امللفات املرسـلة.
ــم  ــاة املحاك ــؤون قض ــن ش ــا ع وأم

ــل ــار قندي ــال أ. عم ق

وتابـــع أ. عمـــار قنديـــل بـــأن 
مهمـــة  لـــه  القلـــم  رئيـــس 
إداريـــة تتمثـــل يف عمليـــة اإلرشاف 
اإلداري عـــىل جميـــع موظفـــني 
املحكمـــة مـــن ناحيـــة الحضـــور 
مهامهـــم  وتأديـــة  واالنـــرصاف 
ــم، و  ــكان عملهـ ــم يف مـ ووجودهـ
ـــودة  ـــدى ج ـــة م ـــك متابع ـــر ذل وغ
ــور، ورضورة  ــع الجمهـ ــم مـ عملهـ
يف  املناســـب  املوظـــف  ووضـــع 
املـــكان املناســـب وخاصـــة شـــعبة 
املراجعـــات، وجـــاء ذلـــك متابعـــة 
ــس  ــار رئيـ ــعادة املستشـ ــن سـ مـ
ـــاء  ـــاء أ. ضي ـــىل للقض ـــس األع املجل

ــون. ــن املدهـ الديـ

ــم  ــس القل ــأن رئي ــل ب ــاد قندي وأف
يقــوم باملشــاركة باالجتماعــات التــي 
ــا  ــا وخارجيً ــة داخليً ــل املحكم تمث
بمــا يهــدف إىل تحقيــق أهــداف 
املحكمــة وأهــداف الخطــة التشــغيلية 
ــداف  ــاء واأله ــىل للقض ــس األع للمجل
ــه  ــة إىل أن ــة, إضاف ــة للمؤسس العام
يعمــل باســتمرار عــىل تطويــر األداء 
الوظيفــي للموظفــني مــن خــلل 
الــدورات التدريبيــة التــي تخــدم 
ــف يف  ــل املوظ ــِس لعم ــدف الرئي اله
ــني  ــيح املوظف ــك برش ــة, وذل املحكم
ــدورات التــي تنمــي  بشــكل دوري لل
أكان  ســواء  وتأهيلهــم,  قدراتهــم 
ترشــيحهم داخليـًـا لدائــرة التخطيــط 
وتطويــر األداء املؤســيس، أو الرشــيح 
مــن خــلل اإلدارة العامــة ملؤسســات 

ــة.  ــة خارجي تدريبي

التي توفر األجواء املناسبة 
لعمل السادة القضاة.
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»يجــوز لــكل مــن الخصمني 
يف أيــة حالــة تكــون عليهــا 
ــني  ــه اليم ــوى أن يوج الدع
ــه،  ــى خصم ــمة إلـ الحاس
ــىل  ــا ع ــن أن يوجهه ويمك
ــري  ــاط فيج ــبيل االحتي س
تقــرر  أن  بعــد  تحليفهــا 
املحكمــة رد األدلــة املقدمــة 
لعــدم  أصليــة  بصــورة 
قانونيتهــا أو لعــدم كفايتها 

ــا«. ــدم جدواه أو لع

ثابــت  زيــاد  د.  القــايض  يقــول 

تعــدُّ اليمــني وســيلة مــن وســائل االثبــات وأخطرهــا تطبيًقــا وأثــًرا لكســب الحقــوق املتنــازع عليها 
أمــام القضــاء، واليمــني الحاســة هــي تــرصف قانونــي إرادي مــن جانــب موجــه اليمــني يقابلــه 

تــرصف آخــر مــن جانــب مــن وجهــت إليــه اليمــني، إمــا بالحلــف أو النكــول أو الــرد.

     إنــه يف حــال تمـسك 
من قـام بتوجــيه اليمـني 
الحـاسمة بتوجيهها عـىل 

سبيل أو من قبيل االحتياط 
وتـرى املحـكمة أن األدلـة 
املتـــداولة يف الدعــوى ال 
تكفي للحكم له بما يدعيه، 
يطلب مـن القـايض إعادة 
الدعـوى للمرافعة وتوجيه 
اليمني إىل خصمه إذا هو لم 
يقتـنع بما قدمه مـن أدلة 

عىل دعواه.

ــىل  ــع ع ــه أجم ــأن الفق ــاف ب وأض
ــه اليمــني  أنــه يجــوز للخصــم توجي
ــبيل  ــىل س ــه ع ــمة إىل خصم الحاس
احتياطــي،  كطلــب  أي  االحتيــاط 
للخصــم  يكــون  بأنــه  موضًحــا 
ــة  ــة معين ــه إىل أدل ــتناد يف ادعائ االس
ويطلــب يف الوقــت ذاتــه توجيــه 
ــدم  ــه ع ــه يف حال ــني إىل خصم اليم

ــة. ــذه األدل ــة به ــاع املحكم اقتن
ــات  ــون البين ــأن قان ــت ب ــع ثاب وتاب
بــه  العمــل  والجــاري  الســاري 

ــات يف  ــون البين ــو قان ــه وه وتطبيق
ــم )4(  ــة رق ــة والتجاري ــواد املدني امل
لســنة )2001م( ال يمنــع توجيــه 
ــة  ــم بصف ــمة للخص ــني الحاس اليم
يف  إثبــات  كوســيلة  احتياطيــة 
الدعــوى، منوًهــا بــأن الحكــم يكــون 
ــق القانــون  مشــوبًا بالخطــأ يف تطبي
إن أقــام قضــاءه برفــض طلــب 
ــمة  ــني الحاس ــه اليم ــن بتوجي الطاع
ــذا  ــىل أن ه ــم ع ــون عليه إىل املطع
احتياطيــة  بصفــة  ورد  الطلــب 
ــر  ــاره غ ــك اعتب ــىل ذل ــب ع وترت
جــدي ممــا حجبــه عــن تنــاول 

توجيههــا. رشوط 
ــه  ــب توجي ــأن طل ــت ب ــاد ثاب وأف
اليمــني الحاســمة هــو احتــكام لضمر 
الخصــم لحســم النــزاع كله أو يف شــق 
منــه، عندمــا يعــوز املدعــي أو املدعــى 
عليــه إقامــة دليــل اإلثبــات أو النفــي 
ــه  ــب توجي ــن طل ــع م ــب موق بحس
اليمــني الحاســمة، فــإن حلفهــا مــن 
ــكاره  ــت إن ــد أثب ــه فق ــت إلي وجه
لصحــة االدعــاء ويتعــني رفضــه، وإن 
نــكل، كان ذلــك بمثابــة إقــرار ضمني 
بصحــة دعــواه، ووجــب الحكــم عليــه 

ــرار. ــذا اإلق ــى ه بمقت
وأكــد بــأّن ذلــك ال يغــر بــأْن يكــون 
طلــب توجيــه اليمــني الحاســمة مــن 

بــاب االحتيــاط بعــد العمــل بقانــون 
ــات  ــون اإلثب ــايل وقان ــات الح املرافع
ــح  ــرأي الراج ــا ال ــرا ضمنً ــذان أق الل
يف الفقــه والقضــاء بجــواز توجيههــا 

عــىل ســبيل االحتيــاط.
وبــني ثابــت بــأن عــىل الخصــم 
أن يتعــرف عــىل رأي املحكمــة يف 
ــة إذا  ــاقها، -خاص ــي س ــة الت األدل
ــة  ــىل محكم ــاً ع ــزاع مطروح كان الن
االســتئناف أو أمــام محكمــة أول 
ــل  ــي تفص ــات الت ــة يف النزاع درج

ــة. ــة انتهائي ــا بصف فيه
وأشـار إىل أنـه فيمـا بعـد الحكـم يف 
النـزاع، يصبـح البـاب موصـًدا دونـه 
إلبداء طلبـه بتوجيه اليمني الحاسـمة، 
لـم ترفـض  أنـه يف حـال  إىل  مشـرًا 
املحكمـة األدلـة األخـرى التي تمسـك 
بهـا بصـدور حكـم نهائـي يف النزاع، 
الخصـم  يتمسـك  أن  إال  مفـر  فـل 

الحاسـمة. باليمـني 
ــر  ــاء نظـ ــه أثنـ ــت أنـ ــد ثابـ وأكـ
الدعـــوى قبـــل  أو بعـــد كل دفـــاع 
ــىل  ــه عـ ــني معـ ــا يتعـ ــو مـ وهـ
أن تقـــول كلمتهـــا يف  املحكمـــة 
ـــم  ـــا الخص ـــتند إليه ـــي يس ـــة الت األدل
ـــإذا  ـــني أوالً، ف ـــه اليم ـــك بتوجي املتمس
مـــا انتهـــت إىل أنهـــا غـــر كافيـــة 
ـــائغة  ـــباب س ـــا بأس ـــن عقيدته لتكوي

ـــني  ـــه اليم ـــه بتوجي ـــه إىل طلب وأجابت
باعتبـــار أن توجيهـــه –يف هـــذه 
ــو  ــىل رشط هـ ــق عـ ــة- معلـ الحالـ
ـــاقه  ـــا س ـــة بم ـــاع املحكم ـــدم اقتن ع
ـــر  ـــول بغ ـــا أن الق ـــة، موضًح ـــن أدل م
ـــة  ـــن إباح ـــة م ـــدار للعل ـــه إه ـــذا في ه
ــني  ــه اليمـ ــب توجيـ ــرشع طلـ املـ
ـــاط«. ـــبيل االحتي ـــىل س ـــمة ع الحاس
ــرشع  ــت امل ــك أوىص ثاب ــام ذل يف خت
الفلســطيني بــرورة تعديــل نــص 
الفقــرة األوىل مــن املــادة )132( مــن 
ــىل  ــطيني ع ــات الفلس ــون البين قان

ــي: ــو اآلت النح

القايض الدكتور/ زياد ثابت

القضاء- مرج الزهور أبو هني

آلية توجيه اليمين آلية توجيه اليمين الحاسمة بصورة احتياطيةالحاسمة بصورة احتياطية
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قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/328( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1099( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1762( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1543( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1398( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/519( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/786( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/768( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/368( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/963( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/368( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/433( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ أحمد إبراهيم محمد شكشك
سكان/ غزة - الزيتون - شارع النديم

إىل المتهم/ محمد إبراهيم محمد أبو حرب
سكان/ الشمال - جباليا - دوار الشهداء

إىل المتهم/ كرم زهري عبد الرحمن سلمان
سكان/ بيت الهيا - الغباري - مسجد هنية

إىل المتهم/ محمد سامي سليمان داوود
سكان/ الوسطي - دير البلح - الربكة - مسجد األبرار

إىل المتهم/ نايف حمادة سويلم دلدوم
سكان/ الشمال - أرض الشنطي - مسجد عمر

إىل المتهم/ زياد عمر جرب الديري
سكان/ الشمال- صالة ليالينا - شارع المخابرات

إىل المتهم/ أحمد محمد عبد الله قمر
سكان/ الشمال - بيت الهيا - خلف تكونة

إىل المتهم/ عواد رفيق محمد أبو العيش
سكان/ الشمال- معسكر جباليا - بلوك 11

إىل المتهم/ حسن خليل حسن رسور
سكان/ الشمال - معسكر جباليا - مسجد عماد عقل

إىل المتهم/ باسل عبد القادر إبراهيم احلداد
سكان/ غزة - التفاح - قرب مسجد المحطة

إىل المتهم/ عائد خليل حسن رسور
سكان/ الشمال - جباليا - شارع السكة - مسجد االمام الشافعي

إىل المتهم/ سالمة محمود سالمة أبو عكريش
سكان/ الشمال - مرشوع عامر

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ أحمد إبراهيم محمد شكشك.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ كرم زهر عبد الرحمن سلمان.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ عواد رفيق محمد أبو العيش.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ أحمد محمد عبد الله قمر.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ باسل عبد القادر إبراهيم احلداد.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ نايف حمادة سويلم دلدوم.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ سامة محمود سامة أبو عكرش.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمد إبراهيم محمد أبو حرب.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمد سامي سليمان داوود.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ زياد عمر جرب الديري.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ حسن خليل حسن رسور.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ عائد خليل حسن رسور.

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/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى
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قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1692( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/988( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/496( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/680( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1142( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/365( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1985( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/930( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/395( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/664( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1342( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1318( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ محمود سمري محمد حمد
سكان/ الوسطي- النصريات مخيم 1 - مسجد سيد قطب

إىل المتهم/ جمعة محمد محمود أبو قينص
سكان/ الشمال- معسكر جباليا برئ النعجة

إىل المتهم/ وائل عمر موىس أبو شمالة
سكان/ الشمال - معسكر جباليا - الرتنس

إىل المتهم/ حازم محمد عبد الرازق اليف
سكان/ الشمال - الصفطاوي - بالقرب من دوار اصفطاوي

إىل المتهم/ أسامة خليل سليمان أبو دالل
سكان/ الشمال - التوام - موقع الـ17

إىل المتهم/ أنور عليان عبد الرحمن المجدالوي
سكان/ الشمال- مسجد احلق

إىل المتهم/ ثائر عزمي سليمان أبو حمد
سكان/ بيت الهيا - السوق

إىل المتهم/ محمود ابراهيم محمد أبو حرب
سكان/ الشمال- معسكر جباليا - بلوك 9

إىل المتهم/ محفوظ سلمان سليم السواركة
سكان/ الشمال- بيت الهيا السيفا - قرب مدينة الضباب

إىل المتهم/ إبراهيم عيل عبد الهادي أبو جارس
سكان/ الشمال - الرتنس

إىل المتهم/ محمود جمعة محمد عابد
سكان/ غزة - الشيخ رضوان - آخر شارع اجلاء

إىل المتهم/ سهيل سعيد محمد أبو اجلديان
سكان/ الشمال - بيت الهيا - االمريكية

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمود سمر محمد حمد.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ جمعة محمد محمود أبو قينص.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ وائل عمر موىس أبو شمالة.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ حازم محمد عبد الرازق اليف.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ أسامة خليل سليمان أبو دالل.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ أنور عليان عبد الرحمن المجدالوي.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ ثائر عزمي سليمان أبو حمد.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمود ابراهيم محمد أبو حرب.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محفوظ سلمان سليم السواركة.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ إبراهيم عيل عبد الهادي أبو جارس.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمود جمعة محمد عابد.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ سهيل سعيد محمد أبو اجلديان.

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
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-)الَ يَتَمـاَدى يِف الزَّلَّـِة، َوالَ يَْحـرَصُ ِمـَن اْلَفـْيِء إىَِل اْلَحـقِّ إذَا َعَرَفـُه(، فـإّن الوقوف 
عـىل الحـق والعـودة إليـه هـي سـمة القـايض وديدنـه ومنهجـه، وال يعيبـه ذلـك ما لم 
يصـدر حكمـاً فاصـلً أو قـراراً قاطعـاً، وقد كتب سـيدنا عمر بـن الخطاب لسـيدنا أبي 
مـوىس األشـعري ريض اللـه عنهما، يف رسـالة القضاء )أنـه ال يمنعك قضـاء قضيته أمس 
فراجعـت اليـوم فيـه عقلـك وهديت فيـه لرشـدك أن ترجع إىل الحـق؛ فإّن الحـق قديم ال 

يبطلـه يشء ومراجعـة الحـق خر مـن التمـادي يف الباطل(.

)خصال القايض(

بقلم القاضي/ محمد مراد

مفاهيم من رسالة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب –كرم الله وجهه- إلى 
واليه مالك بن األشتر النخعي

يتبـــنيَّ مـــن نـــصِّ املـــادة )24( مـــن قانـــون 
ــنة  ــم )74( لسـ ــطيني رقـ ــات الفلسـ العقوبـ
احتكـــم  الفلســـطيني  ع  امُلـــرشَّ أن   )1936(
ـــم  ـــة إذ ل ـــة املحتمل ـــي للنتيج ـــار املوضوع للمعي
ـــات  ـــة بإمكاني ـــة املحتمل ع النتيج ـــرشِّ ـــرن امُل يق
الشـــخص ذاتـــه ولـــم يتطَّلبهـــا بـــل ربـــط 
ــق  ــد طبَـّ ــة، وقـ ــة بالجريمـ ــال النتيجـ احتمـ
ـــت  ـــار إذ قض ـــذا املعي ـــطيني ه ـــاء الفلس القض
ـــن  ـــزة يف الطع ـــا بغ ـــتئناف العلي ـــة االس محكم
ـــدة  ـــتها املنعق ـــم )99/87( يف جلس ـــي رق الجزائ
ــث  ــا: ) وحيـ ــخ )2000/3/22( بقولهـ بتاريـ
ـــني  ـــه للتهمت ـــتأنف بارتكاب ـــر املس ـــد أقَّ ـــه وق إنَّ
األوىل والثانيـــة، وملـــا كانـــت التهمـــة الثالثـــة 
ـــل  نتيجـــة محتملـــة لهـــا، فإنـــه أيضـــاً يتحمَّ
ة  مســـئوليتها كاملـــًة، وهـــو قـــد أعـــدَّ الُعـــدَّ
ـــه  ـــة، وكان علي ـــني األوىل والثاني ـــكاب الجريمت الرت
ـــع يف  ـــور أن يض ـــادي لألم ـــرى الع ـــاً للمج وفق
ـــي  ـــن املجن ـــة م ـــيلقى مقاوم ـــه س ـــاره أن اعتب
عليـــه أو ممـــن معـــه، ورغـــم ذلـــك اســـتمرَّ 
ـــىل  ـــة ع ـــق الرصاص ـــه وأطل ـــكاب جرائم يف ارت
املغـــدور وأرداه قتيـــلً، فالواقعـــة الثالثـــة 
ــة  ــة املحتملـ ــي النتيجـ ــون هـ ــاً للقانـ طبقـ
واملرَّتبـــة عـــىل الواقعتـــني األوىل والثانيـــة، 
وهـــذا النَّهـــج ســـارت عليـــه أيضـــاً محكمـــة 

معيار النتيجة المحتملة 
في قــــانون العقوبـــــات 
الفلسطــيني رقـــم )74( 

لسنة )1936م(

الفتة قضائية

القايض إيهاب عرفات

رئيس هيئة تحرير جريدة القضاء

مؤشرات األداء القضائي
لشهر يوليو 2022م

عدد الدعاوى المدنية والجزائية واإلدارية المتبقية في درجات 
التقاضي الثالث

النَّقـــض املرصيـــة، يف الحكـــم الصـــادر عنهـــا 
بتاريـــخ )1978/11/20( يف الطعـــن رقـــم 
ــار  ــه: )إنَّ معيـ ـ ــا نصَّ )1430، س 48 ق، فيمـ
ــي  ــر موضوعـ ــو أمـ ــة هـ ــة املحتملـ الجريمـ
ـــة  ـــا محكم ـــل فيه ـــي تفص ـــع الت ـــق بالوقائ ل متعَّ
قـــب عليهـــا مـــا دام  املوضـــوع بغـــر معَّ
حكمهـــا يســـاير التطبيـــق الســـليم للقانـــون، 
ومـــن ثـــمَّ يكـــون الحكـــم ســـديداً إذا أخـــذ 
ـــار  ـــىل اعتب ـــل ع ـــة القت ـــي بجناي ـــن الثان الطاع
ــة  ــة الرسقـ ــة لجريمـ ــة محتملـ ــا نتيجـ أنهـ
بإكـــراه وفقـــاً للمجـــرى العـــادي لألمـــور، إذ 
ـــا تقتضيـــه طبيعـــة األمـــور أن مـــن  ــه ممَّ أنَـّ
يحمـــل ســـلحاً إنمـــا يتوقـــع منـــه إذا أتـــى 
جريمـــة وأحـــس بانكشـــاف أمـــره ومحاولـــة 
لـــص مـــن  الغـــر لضبطـــه أن يلجـــأ إىل التخَّ
ـــذي  ـــلح ال ـــتعمال الس ـــق اس ـــن طري ـــك ع ذل
ـــديداً إذا  ـــم س ـــون الحك ـــمَّ يك ـــن ث ـــه، وم يحملُ
أخـــذ الطاعـــن الثانـــي بجنايـــة القتـــل عـــىل 

اعتبـــار أنهـــا نتيجـــة محتملـــة.
ـــُره  ـــبق ِذْك ـــا س ـــلل م ـــن خ ـــه وم ـــث إن وحي
يُمِكـــن القـــول بـــأنَّ الجريمـــة املحتملـــة 
هـــي كلَّ جريمـــة يكـــون ارتـــكاب الجريمـــة 
ــاً خطـــر ُحدوثهـــا، أو هـــي  األصليـــة متضمنَـّ
ـــم  ـــلً وبحك ـــل عق ـــي يحتم ـــة الت ـــك النتيج تل
ــن  ــج عـ ــور أن تنتـ ــادي لألمـ ــرى العـ املجـ
النشـــاط اإلجرامـــي دون أن تكـــون هـــذه 
ـــي  ـــع الفع ـــرة التوقُّ ـــت يف دائ ـــد دخل ـــة ق النتيج
للجانـــي رشيطـــة أن تكـــون متوّقعـــة وفقـــاً 

ـــخص امُلعتـــاد. ملْعيـــار الشَّ


