
أصدرت هيئة الجنايات الكربى يف غّزة، أمس الثالثاء، باإلجماع حكًما باإلعدام 

شنًقا عىل متهم، وبالحبس مدداً متفاوتة بحق ثمانية مدانني آخرين.

حيث حكمت هيئة الجنايات الكربى عىل املتهم )م/ح(، باإلعدام شنقاً حتى 

املوت، وذلك بعد إدانته بتهمة القتل قصداً حسب ما أسند إليه...

ريـاض  العميـد  رحـب  جهتـه  مـن 
القـايض بالزيارة، مؤكًدا عىل أن أسـاس 
يف  القضائيـة  الدوائـر  مـع  العالقـة 
وأن  تكامليـة  عالقـة  هـي  املحافظـة 
هـو  اللقـاءات  هـذه  مـن  الهـدف 
الوطـن  ملصلحـة  بـاآلراء  االسـتنارة 
واملواطـن والتنسـيق مـا بـني الرشطـة 
واملحاكم، مؤكـًدا عـىل أن الرشطة تعمل 
عـىل  والحفـاظ  املوقوفـني  راحـة  عـىل 
كرامتهـم وإنسـانيتهم وتقديـم كل مـا 
يلزم مـن فحـص طبـي قبـل إدخالهم 
بـني  أوضاعهـم  ومتابعـة  النظـارات 

الحني واألخر.

رفـح  بدايـة  محكمـة  رئيـس  أجـرى 
املستشـار عبـد الحميـد األغـا ورئيـس 
محكمـة صلـح رفـح األسـتاذ محمـود 
الزطمـة ووفـد مـن الرشطـة القضائية 
جولـة تفقديـة لنظـارة رفـح، وكان يف 
القـايض  ريـاض  العميـد  اسـتقبالهم 
ونائبـه العقيـد عالء أبـو شـمالة وعدد 
بهـدف  وذلـك  الرشطـة  ضبـاط  مـن 
التعـرف عىل أوضـاع املوقوفـني والنزالء 
القانونية  والتأكد مـن مراعـاة األصـول 

يف توقيفهم لدى النظارة.
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دعـوى إلغـاء القرارات اإلدارية على 
ضـوء قانـون الفصـل فـي المنازعات 

اإلدارية رقم )3( لسـنة 2016م

قرار رقم )2022/8(

بشأن التعامل مع جمهور المتقاضين 
والمحامين والمواطنين

تعـد الرقابـة القضائيـة أحد أوجـه الرقابة عـىل أعمال 
وترصفـات اإلدارة وأهمهـا عـىل اإلطالق...

استقر قضاء محكمة النقض بغزة عىل رضورة 
تقيد الطاعن بنص املادة 228 فقرة 4 من قانون 
توجب  التي   2001/2 رقم  املحاكمات  أصول 
بيان أسباب طعنه بصورة واضحة  الطاعن  عىل 
التي  املآخذ  وبيان  تحديد  بهدف  وذلك  ومحددة 
يأخذها عىل الحكم الطعني وتعيينها تعييناً دقيًقا 

واضًحا، ال لبس فيها وال غموض...

محـــاكم رفـــح والشـرطة القضـــائية 
يتفقدون النزالء في نظارة رفح

الجــــنايات الكــــبرى تصــدر حكــــــًما 
باإلعــــدام شنـــًقا في قضــية قتل

المجلس األعلى للقضاء يعقد لقائه الدوري لمناقشة سير العمل

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

مبادئ قضائية
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الزطمة  واملستشار  األغا  املستشار  وتفقد 
والنظارة  املركز  أقسام  له  املرافق  والوفد 
توفر  ومدى  النزالء  أوضاع  عىل  للتعرف 
الرعاية الصحية لهم، والتأكد من مراعاة 
األصول القانونية يف التوقيف وعند تنفيذ 
غري  بصفة  نزيل  وجود  وعدم  العقوبة، 
النزالء  من  لعدد  االستماع  وتم  قانونية 
إجراءات  من  تم  ما  حول  واملوقوفني 
املركز  الوفد عىل سجالت  بحقهم، واطلع 
االتفاق  وتم  والنزالء،  باملوقوفني  الخاصة 

عىل عقد جلسة محاكمات رسيعة.
التعاون  املجتمعـون يف سـبل  وتباحـث 
مـع  والصلـح  البدايـة  محكمتـي  بـني 
التي  الرشطـة وآليات حـل اإلشـكاليات 

تواجه الرشطة. 
يذكــر أن الزيــارة تأتــي يف إطــار 
ــوال  ــد أح ــم يف تفق ــاص املحاك اختص
النــزالء واملوقوفــني طبقــا للقانــون 
ــىل  ــس األع ــات املجل ــىل تعليم ــاء ع وبن
ــوالت  ــراء ج ــوص إج ــاء بخص للقض
ــل يف  ــالح والتأهي ــز اإلص ــة ملراك تفقدي
ــاع  ــىل أوض ــان ع ــات لالطمئن املحافظ
النــزالء بمــا يضمــن مراعــاة حقوقهــم 

التي كفلها القانون.

عقـــد املجلـــس األعـــىل للقضـــاء 

ــام  ــره العـ ــدوري يف مقـ ــاءه الـ لقـ

بقـــرص العـــدل بمدينـــة غـــزة، 

برئاســـة املستشـــار ضيـــاء الديـــن 

املدهـــون وحضـــور جميـــع أعضـــاء 

ـــو رشخ  ـــور أب ـــار أن ـــس املستش املجل

الحشـــاش  مســـعود  واملستشـــار 
ـــار  ـــارس واملستش ـــار أرشف ف واملستش
حســـن الهـــي والنائـــب العـــام 
املستشـــار محمـــد النحـــال ووكيـــل 
أحمـــد  املستشـــار  العـــدل  وزارة 
ـــر  ـــدس ماه ـــاركة املهن ـــة وبمش الحت

الرفاتي مدير عام املحاكم.
ــه  ــالل لقائـ ــس خـ ــاول املجلـ وتنـ

عـــدة محـــاور والتـــي كان مـــن 
ــات  ــري العمليـ ــة سـ ــا متابعـ أبرزهـ
مـــن الجانـــب اإلداري والقضائـــي 
والخدمـــات  واملـــايل،  والفنـــي 
للعـــام  والتحضـــري  املختلفـــة، 
والحركـــة  الجديـــد  القضائـــي 
ـــاج  ـــدى احتي ـــة، وم ـــة املرتقب القضائي
ــذ  ــدد، وتنفيـ ــاة جـ ــم لقضـ املحاكـ

عـــدد مـــن الرتقيـــات، وإنهـــاء 
االنتدابـــات الداخليـــة بمـــا ينســـجم 
ــي،  ــل القضائـ ــة العمـ ــن طبيعـ مـ

بما يحقق االستقرار.
اســـتعرض  اللقـــاء  وخـــالل 
النصـــف  التقريـــر  املجتمعـــون 
ــم  ــؤرشات األداء للمحاكـ ــنوي ومـ سـ

للعام 2022م.

ــرص  ــىل حـ ــون عـ ــد املجتمعـ وأكـ
املجلـــس األعـــىل للقضـــاء عـــىل 
تنفيـــذ الخطـــة االســـرتاتيجية التـــي 
ـــزة  ـــة الناج ـــول للعدال ـــمها للوص رس
والحـــد مـــن أســـباب إطالـــة أمـــد 
ــة  ــة قضائيـ ــري بيئـ ــايض وتوفـ التقـ
ـــام  ـــح الع ـــدم الصال ـــا يخ ـــة بم مالئم

ويحفظ للقضاء هيبته.
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يف  الكربى  الجنايات  هيئة  أصدرت 
شنًقا  باإلعدام  حكًما  باإلجماع  غّزة 
متفاوتة  مدًدا  وبالحبس  متهم،  عىل 

بحق ثمانية مدانني آخرين.
الكربى  الجنايات  هيئة  حكمت  حيث 
شنقاً  باإلعدام  )م/ح(،  املتهم  عىل 
بتهمة  إدانته  بعد  وذلك  املوت،  حتى 
إليه  أسند  ما  حسب  قصداً  القتل 
لقانون  استناًدا  االتهام  الئحة  يف 

البلـح  ديـر  بدايـة  محكمـة  رشعـت 
بتأسـيس قاعـدة بيانـات كبـرية تشـمل 
رصد حركـة امللفات وتوثيق هـذه امللفات 
والبيانـات توثيًقا شـاماًل كتابـًة وصورًة. 
عـىل صعيـد متَّصل ذكـر األسـتاذ محمد 
غـزال رئيـس قلـم محكمـة بدايـة ديـر 
البلـح أن هـذه القاعـدة ال تـرتك كبـرية 
وال صغـرية يف حركـة امللفـات إال ويتـم 
األرشـفة  تتجـاوز  وأنهـا  توثيقهـا، 
اإللكرتونيـة العاديـة كونها أكثر شـمواًل.

وقـال غـزال »ملحكمـة بدايـة ديـر البلح 
قاعـدة أوليـة للبيانات تتمثـل يف برنامج 
امليـزان، أردنـا من خـالل هـذا املرشوع 
أن نبنـي مـا بـدأ بـه زمالؤنـا األوائـل 
بمـا يضمـن وجـود معلومة كاملـة لدى 
املتقاضـني، ونسـعى مـن خـالل هـذه 

ناقـش رئيـس املجلـس األعـىل للقضـاء 
املستشـار ضياء الدين املدهون، مسـودة 
العامـة  لألمانـة  التنظيميـة  الالئحـة 

للمجلـس األعـىل للقضـاء.
وجـاء ذلك خالل اجتماع ترأسـه سـعادة 
املستشـار املدهـون بحضـور أمـني عام 
اللـه  نـرص  أرشف  املستشـار  املجلـس 
ومسـاعد األمـني أ. محمـد مـراد، ومدير 
إداري األمانـة أ. جميـل خليـل، ومديـر 
مكتب رئيس املجلـس أ. محمود الحفني.
واسـتعرض األمـني العـام أ. أرشف نرص 
اللـه مـواد الالئحـة وكافـة تفاصيلهـا، 
مؤكـًدا بـأن الهدف مـن الالئحـة تنظيم 
العمـل وتحديـد املهـام واالختصاصات.
وأشــار نــرص اللــه بأنــه تــم االســتعانة 
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العنوان:رئيس التحرير:تصدر عن

لرفع الكفاءة وتحقيق الجودة

محكمة بداية دير البلح تطلق قاعدة 
بيانات شاملة

رئـــيس المـــجلس األعـلى 
للقـــضاء يـناقش مسودة 
الالئحــــــة التنـــــــــظيــــمية 

لألمانة العامة

الجـــنايات الكــبرى تصــدر حكًما 
باإلعدام شنًقا في قضية قتل

تسهيًل لإلجراءات ولتذليل العقبات
محكــــمة صلح ديــر البـــلح 
تعـــقد اجتــــماًعا مشــترك 
مع نيابة الوسطى الكلية

البلـح  ديـر  صلـح  محكمـة  عقـدت 
اجتماًعـا تنسـيقيًا مـع نيابة الوسـطى 
الكليـة بحضـور رئيـس محكمـة صلح 
قشـطة  سـالم  األسـتاذ  البلـح  ديـر 
واألسـتاذ عـي رصصـور رئيـس نيابـة 
النيابـة  ووكيـل  الكليـة،  الوسـطى 
األسـتاذ خميـس فروانة، واألسـتاذ رائد 
العمـودي رئيـس قلـم نيابة الوسـطى، 
واألسـتاذ محمـود املزيـن رئيـس قلـم 

صلـح ديـر البلـح.  
ديـر  صلـح  محكمـة  رئيـس  ورحـب 
النيابـة  البلـح قشـطة بالسـيد رئيـس 
وبالحضور شـاكًرا جهودهـم املبذولة يف 
سـبيل ُحسـن تقديم الخدمـة القضائية 

والوصـول للعدالـة. 
وناقـش املجتمعـون عدة محـاور ترتكز 
يف إنجـاز املحاكمـات الرسيعة، وكشـف 

العقوبات،  وقانون  الجزائية  اإلجراءات 
وذلك يف قضية مقتل املواطن خالد جمال 
القرم، وقد جاء الحكم بناًء عىل أدلة اإلثبات 
من خالل تقديم النيابة العامة كامل بيناتها 
واتخاذ اإلجراء القانوني الالزم، وبعد إتاحة 
الدفاع  يف  حقه  املتهم  وإعطاء  الفرصة 

وتقديم البينات، وسماع مرافعات محاميه.
خالد  املواطن  قصًدا  قتل  املتهم  وكان 
جمال القرم، عرب طعن املجني عليه طعنة 
منطقة  أعىل  يستلها  كان  بسكني  واحدة 
تفصيالً  ومبني  موضح  وهو  القلب، 

املعلومـة إىل تعزيـز املبـدأ الـذي أرسـاه 
املجلـس األعـىل للقضـاء يف تعزيـز مبدأ 
الشـفافية كأحد مبادئ الحكم الرشـيد«.

وذكـر غـزال أن الهدف من هـذه القاعدة 
املتقاضـني  أمـام  األمـور  تسـهيل  هـو 
للحصـول عـىل حقهـم يف تقـايض آمـن 
وفعـال وعادل قدر املسـتطاع، وتسـهيل 
يف  والقضائـي  الوظيفـي  الـكادر  عمـل 
ألي  الرجـوع  يسـهل  بحيـث  املحكمـة 
أي  أو  املتقاضـون  يطلبهـا  معلومـة 
تقاريـر تطلب منـا، وأن تكـون املعلومة 
متوفـرة بشـكل دقيـق ومركـز بحيث ال 
نسـتنزف الكثـري مـن الوقـت يف إعـداد 
التقاريـر التـي تطلب بني الحـني واآلخر.

وأشـار غـزال أنه منـذ انطـالق مرشوع 
األخـري  األسـبوع  يف  البيانـات  قاعـدة 
مـن يوليـو املـايض تـم إنجـاز مجموعة 
املدنيـة  القضايـا  مللفـات  األعمـال  مـن 
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األحـكام املنفـذة وغـري املنفـذة، وتبليغ 
وبأوامـر  باألحـكام  العامـة  النيابـة 
مـن  والعديـد  الكفـاالت،  يف  اإلفـراج 
املحـاور التي من شـأنها تطويـر جودة 

القضائـي.  العمـل 
االجتمـاع  هـذا  بـأن  قشـطة  وأوضـح 
يهدف بشـكل أسـاِس إىل تذليل العقبات 
أمـام القضـاة أو وكالء النيابـة وتحقيق 
التفاهـم املشـرتك، وتسـهيل اإلجـراءات 

العمل.  بمـا يحقـق مصلحـة 
ويف السـياق اتفـق املجتمعـون عـىل أن 
دوري  بشـكل  اجتمـاع  هنـاك  يكـون 
السـتعراض االحتياجات وآليـات العمل. 
ــار  ــي يف إط ــاء يأت ــذا اللق ــر أن ه يُذك
ــل  ــا؛ لتذلي ــود وتكامله ــر الجه تضاف
ــل  ــه العم ــي تواج ــات الت ــة العقب كاف
النيابــي والقضائــي، وتجويــد األداء 
للعدالــة  تحقيقــاً  واإلداري؛  الفنــي 

ــزة. ــة الناج اإلجرائي

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

املفصولـة للسـنوات املمتـدة بـني عامي 
2022م. _2015

مجموعـة  أن  غـزال  أوضـح  وبـدوره 
متمثلـة يف  إنجازهـا  تـم  التـي  األعمـال 
عمليـة تحديـث بيانـات كافـة القضايـا 
عـىل برنامج امليزان، وتسـجيل املالحظات 
املتعلقة بالحركة، وتوثيق حركة األرشـفة 
عـىل برنامـج اآلكسـل، وفـرز مجموعات 
مـن امللفـات التـي بحاجـة إىل إجـراءات 
كاملوقـوف أو املحـذوف أو مـا هو بحاجة 
ولـم  املشـطوب  أو  الرسـوم  لتحصيـل 
يتـم تجديـده او فصلـه تمهيـًدا لعرضها 
عـىل السـادة القضـاة واتخـاذ املقتـى 

فيها. القانونـي 
يُذكـر أن مجمـوع امللفـات التـي جـرى 
عليهـا العمـل هـو مـا يزيـد عـن 1200 
قضيـة خالل 12 يوم عمـل وال زال العمل 
مسـتمرا ليغطي باقي امللفـات والقضايا.

)الصفة  الرشعي  الطب  تقرير  يف 
وبوجه  منه  بقصد  وذلك  الترشيحية( 

غري مرشوع ومخالف للقانون.
وحكمت املحكمة أيًضا عىل مدان ثاٍن 
ثالث  ملدة  بالحبس  القضية  ذات  يف 
غرامة  وتغريمه  النفاذ،  مع  سنوات 
أو  شيكل  آالف  خمسة  قدرها  مالية 
الحبس ستة أشهر بداًل منها عما أدين 
بها من تهم، باإلضافة إىل الحكم عىل 
باقي املدانني بأحكام متباينة وفق ما 

ثبت بحقهم من تهم.

ــا  ــول به ــح املعم ــن اللوائ ــد م بالعدي
ــتفادة  ــك لالس ــة، وذل ــدول العربي يف ال
مــن الخــربات الدوليــة وضمــان تنظيــم 

وحســن ســري العمــل.
مـن  العديـد  املجتمعـون  وناقـش 
عـىل  املقدمـة  والتعديـالت  املالحظـات 
مـرشوع الالئحة تمهيـدا لعرض املرشوع 
عىل املجلـس األعىل للقضاء بعـد تعديلها 
إلقرارهـا واعتمادهـا واملصادقـة عليهـا.

جديـر بالذكـر بـأن األمانـة العامـة هي 
جسـم إداري يتبـع رئيـس املجلس األعىل 
قـرار  بموجـب  إنشـاؤها  تـم  القضـاء، 
املجلس رقـم )2( لسـنة )2006(، وذلك 
بهـدف متابعـة قـرارات املجلـس األعىل 
وأعمالـه  اجتماعاتـه  وتنظيـم  للقضـاء 
التحضرييـة، والقيـام بشـؤون القضـاة 
وغريهـا مـن املهـام الـواردة يف الالئحة.
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قرار رقم )2022/8(

بشأن التعامل مع جمهور املتقاضني واملحامني واملواطنني  

بعد االطالع عىل القانون األسايس لسنة 2003 وتعديالته

وقانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002 

وقانون الخدمة املدنية رقم ) 4 ( لسنة 1998 وتعديالته 

ومدّونة قواعد السلوك الوظيفي  وأخالقيات الوظيفة العامة لسنة 2016  

وبناء عىل الصالحيات املخولة لنا قانوناً وحسن سري العمل واملصلحة العامة

أصدرنا التعميم اآلتي:

مادة )1(
يجـب عـىل املوظـف وخاصـة الـذي يتعامـل 

الجمهـور: مبـارشًة مـع 
1.احـرتام خصوصيات املتعاملـني وأرسارهم يف 

القـرارات املتصلة بهم بشـكل مبارش.
2.مسـاعدة املراجعـني فيما يتعلـق باإلجراءات 

املطلوبـة قانونـاً وتقديم اإلرشـادات لهم.
الجمهـور،  ومصالـح  حقـوق  3.احـرتام 
وحياديـة  ولباقـة  باحـرتام  معهـم  والتعامـل 

تمييـز. دون  وموضوعيـة  وتجـرد 
4.أداء املهـام املطلوبة بمهنية عاليـة وبالكفاءة 
حـدود  وضمـن  املطلوبـة  والدقـة  والرسعـة 

االختصـاص.
الجمهور  وشكاوى  استفسارات  عن  5.اإلجابة 
عدم  حال  يف  األسباب  وبيان  وموضوعية،  بدقة 

املوافقة أو حصول تأخري عىل معامالتهم.
لـذوي  والرعايـة  العنايـة  أولويـة  6.منـح 
االحتياجـات الخاصـة وكبـار السـن، وتقديـم 

لهـم. واملسـاعدة  العـون 
للجمهـور  الشـخيص  الـرأي  إبـداء  7.عـدم 
بخصوص األحـكام القضائية الصـادرة بحقهم.

للمتقاضني  والعصبي  النفي  الجانب  8.مراعاة 
اىل  يؤدي  وبما  وكياسة  بلطف  معهم  والتعامل 

امتصاص توتراتهم وعصبيتهم.
9.إطـالع املسـئول املبـارش عـىل أيـة إشـكالية 
أو تَعـدٍّ أو إهانـة يتعـرض لهـا بسـبب قيامـه 
بمهـام وظيفتـه من قبـل الغري، وعىل املسـؤول 

املبـارش التـرصف عـىل الفـور حيـال ذلـك بما 
يحفـظ للموظـف كرامتـه واحرتامه.

10.اطـالع املسـئول املبـارش عـن أيـة عروض 
غـري قانونيـة يعرضها عليه أي طـرف خارجي.
11.االمتنـاع عـن أي عمـل يؤثر سـلبًا عىل ثقة 

القضائية. بالسـلطة  املتعاملني 
مادة )2(

1.عىل رؤسـاء األقالم ومأمـوري التنفيذ ومدراء 
الدوائـر متابعـة تنفيـذ التعليمـات الـواردة يف 

هـذا التعميـم كل يف منطقـة اختصاصه.
بمتابعـة  الداخليـة  الرقابـة  وحـدة  2.تكلـف 
التعميـم  هـذا  يف  ورد  بمـا  املوظفـني  التـزام 
وأيـة  الخفـي  املتعامـل  أسـلوب  واسـتخدام 
وسـائل أخرى، ورفع تقريرهـا لرئيس املجلس 

خـالل شـهرين مـن تاريخـه.
مادة )3(

سـيتم اتخاذ اإلجـراءات القانونيـة بحق كل من 
يخالـف التعليمـات الواردة أعـاله وتحت طائلة 

املسئولية.
مادة )4(

عـىل الجهـات املختصـة كافـة _كل فيمـا 
التعميـم،  هـذا  أحـكام  تنفيـذ  يخصـه_ 

تاريخـه. ويعمـل بـه مـن 

املستشار/ ضياء الدين املدهون
رئيس املحكمة العليا

رئيس املجلس األعىل للقضاء

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

حيث إن الطعن أودع ضمن املدة القانونية.
وحيــث إن وجيــز الوقائــع كمــا يبــني مــن الحكــم املطعــون فيــه وســائر أوراق الطعــن تتحصــل 
يف أن املدعــي )الطاعــن(/ ع. م. س. أ. - مــن ســكان ديــر البلــح كان قــد أقــام بواســطة وكيلــه 
ــه  ــة املدعــى علي ــح بمواجه ــر البل ــح دي ــدى محكمــة صل ــم 2011/268 ل ــة رق ــة املدني القضي
)املطعــون ضــده(/ ن. ر. إ. -مــن ســكان النصــريات بموجــب صحيفــة دعــوى أودعــت قلــم تلــك 
ــه  ــا يدعي ــع ســنداً مل ــاق عــىل بي ــد اتف ــا إبطــال عق ــخ 2011/6/2م وموضوعه املحكمــة بتاري
بالئحــة دعــواه ملتمســاً بنهايتهــا الحكــم بإبطــال عقــد البيــع املــؤرخ يف 1989/12/3م واملحرر 
بــني املدعــي واملدعــى عليــه واعتبــاره كأن لــم يكــن وتضمــني املدعــى عليــه بالرســوم واملصاريف 
وأتعــاب املحامــاة. وبعــد ســماع البينــة قضــت محكمــة املوضــوع بتاريــخ 2014/7/3م بــرد 

دعــوى املدعــي وتضمينــه بالرســوم واملصاريــف ومائــة شــيكل أتعــاب محامــاة.
لــم يرتــِض املدعــي )املســتأنف( بهــذا الحكــم فبــادر وكيلــه الســتئنافه بتاريــخ 2014/10/13م 
لــدى محكمــة بدايــة ديــر البلــح بصفتهــا االســتئنافية يف االســتئناف رقــم 2014/217 للخطــأ 
ــة  ــك بالئح ــة وذل ــوابق القضائي ــة الس ــي وملخالف ــات املدع ــل بين ــون ولتجاه ــق القان يف تطبي
اســتئناف مختــرصة منتهيــاً فيهــا لطلــب إلغــاء الحكــم املســتأنف والحكــم بإبطــال عقــد االتفاق 
عــىل بيــع املــؤرخ يف 1989/12/3م وتضمــني املســتأنف ضــده بالرســوم واملصاريــف وأتعــاب 
املحامــاة. وبعــد ســماع املرافعــة قضــت محكمــة بدايــة ديــر البلــح بصفتهــا االســتئنافية بقبــول 
االســتئناف شــكالً ويف املوضــوع برفضــه وتأييــد الحكــم املســتأنف وإلــزام املســتأنف بالرســوم 

واملصاريــف ومائتــي شــيكل أتعــاب محامــاة وذلــك بجلســة 2015/6/9م.
ــخ  ــه بتاري ــادر وكيل ــي( فب ــن )املدع ــدى الطاع ــوالً ل ــادف قب ــم يص ــاء ل ــذا القض ــث إن ه وحي
2015/7/21م للطعــن فيــه بطريــق النقــض أمــام هــذه املحكمــة بالطعــن املاثــل 2015/491 
ملخالفــة القانــون والخطــأ يف تطبيقــه، وذلــك بالئحــة طعــن مختــرصة محتفظــاً بحقــه يف تقديــم 
الئحــة طعــن تكميليــة، طالبــاً بالنتيجــة نقــض الحكــم املطعــون فيــه والحكــم بإبطــال عقــد 
االتفــاق عــىل بيــع املــؤرخ يف 1989/12/3 موضــوع الدعــوى وإلــزام املطعــون ضــده بالرســوم 
واملصاريــف وأتعــاب املحامــاة، وتبــني أن الطعــن تــم إيداعــه قلــم هــذه املحكمــة بعــد إجــازة 

عيــد الفطــر مبــارشة.
وحيــث إن هــذه املحكمــة وقــد اطلعــت عــىل األوراق ودققتهــا تــرى أن مفــاد املــادة 4/228 مــن 
قانــون أصــول املحاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 أنهــا أوجبــت عــىل الطاعــن 
أن يبــني يف صحيفــة طعنــه أســباب الطعــن بصــورة واضحــة، والقصــد مــن ذلــك تحديــد املآخــذ 
واملطاعــن التــي يأخذهــا الطاعــن عــىل الحكــم الطعــني وتعيينهــا تعيينــاً واضحــاً ال لُبــس فيــه 
بحيــث يتســنى ملــن يطلــع عــىل الحكــم أن يــدرك عــىل الفــور وجــه العيــب يف الحكــم وموضعــه 
ــن  ــه الطاع ــا يعيب ــة م ــن أول وهل ــدرك م ــايض أن ي ــرس للق ــث يتي ــه بحي ــره يف قضائ ــه وأث من
عــىل الحكــم املطعــون فيــه مــن مخالفــة للقانــون أو خطــأ يف تطبيقــه أو تأويلــه أو غــري ذلــك 
ــة دون  ــن عام ــه بعناوي ــباب طعن ــد وردت أس ــن ق ــك –وكان الطاع ــا كان ذل ــباب. مل ــن األس م
تحديــد أســباب الطعــن بصــورة واضحــة ومحــددة، األمــر الــذي ال يمكــن معــه ملحكمــة النقــض 
أن تبــارش ســلطتها يف مراقبــة صحــة تطبيــق القانــون وســالمة اإلجــراءات، وملــا كان الطاعــن 
لــم يبــني يف طعنــه مواطــن القصــور التــي يدعيهــا يف الحكــم فــإن الطعــن يكــون مجهــل ممــا 

ينبغــي معــه الحكــم بعــدم قبــول الطعــن وإلــزام الطاعــن بالرســوم واملصاريــف.
وحيث إنه متى كان ذلك.

املبدأ
استقر قضاء محكمة النقض بغزة عىل رضورة تقيد الطاعن بنص املادة 
228 فقرة 4 من قانون أصول املحاكمات رقم 2001/2 التي توجب عىل 
بيان أسباب طعنه بصورة واضحة ومحددة وذلك بهدف تحديد  الطاعن 
وبيان املآخذ التي يأخذها عىل الحكم الطعني وتعيينها تعييناً دقيًقا واضًحا، 
ال لبس فيها وال غموض، كاشًفا املقصود منها عىل نحو يبعدها عن الجهالة، 
بحيث يتسنى ملن يطّلع عىل الحكم أن يدرك عىل الفور وجه العيب يف الحكم، 
وموضعه منه وأثره يف قضائه، بحيث يتيرّس للقايض أن يدرك من أول وهلة 

ما يعيبه الطاعن عىل الحكم املطعون فيه من مخالفة للقانون.

يف الطعن املدني رقم: 2015/491                   السنة القضائية 2016

الشهادة رؤية أم معاينة

إضاءة قانونية
بقلم القاضي/ د. يحيى نافع الفرا

أمـام السـادة القضـاة: محمـد الدريوي رئيسـاً وعضويـة املستشـارين/انعام انشـايص وفاطمة 
املخلالتـي وعبـد الفتاح األغا ومسـعود الحشـاش

سكرتارية: إسالم أهل.
الطاعن: ع. م. س. أ.

وكيله املحامي/مطيع أبو معيلق.
املطعون ضده: ن. ر. إ. ش..

وكيله املحامي/ عبد الكريم صيام.

تاريخ تقديمه: 2015/07/21م. 
جلسة يوم: الثالثاء 16 فرباير 2016م.

االستئنافية  بصفتها  البلح  دير  بداية  محكمة  لدن  من  الصادر  الحكم  هو 
بقبول  والقايض  2015/06/9م  بتاريخ   2014/217 رقم  االستئناف  يف 
وإلزام  املستأنف  الحكم  وتأييد  برفضه  املوضوع  ويف  شكالً  االستئناف 

املستأنف بالرسوم واملصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.

الحكم املطعـون فيه: 

عضو
املستشار

عبد الفتاح األغا

عضو
املستشار

مسعود الحشاش

عضو
املستشار

انعام انشايص

عضو
املستشار

فاطمة املخلالتي

رئيس املحكمة
املستشار

محمد الدريوي

تعترب الشهادة من أهم األدلة يف كشف الجناة 
الشهادة  تكون  قد  بل   ، الجريمة  ارتكاب  يف 
بجانب أنها رؤية للواقعة ورواية الشاهد ملا رآه 
يف سبيل إثبات أو نفي واقعة جرمية محددة 
تتعلق  مادية  معاينة  عن  عبارة  تكون  ،فقد 
بمرسح الجريمة ومن خالل ذلك تتحدد براءة 
أو ادانة من وجهت نحوه الظنون والشبهات 
يوسف  سيدنا  فقصة   ، الجريمة  بارتكاب 
هذا  عىل  تدلل  العزيز  امرأة  مع  السالم  عليه 
شاهد  شهد  أنه  ذكر  عندما  واملعنى  املقصد 
من أهلها ولم توضح شخصية الشاهد ولكن 
الواقعة  يشاهد  لم  أنه  ذلك   يف  الجازم  األمر 
لكنه لحكمة لديه وفطنة وقدرته عىل التحليل 
ملوقف ال يوجد أي دليل أو شاهد عليه لتربئة 
قميصه  إىل  أشار  ادانته  أو  يوسف  سيدنا 
أو  وكذبه  إدانته  عىل  فيصليا  شاهدا  ليكون 

طوق  الشاهد  هذا  وكان   ، وصدقه  براءته 
يوسف  لسيدنا  رباني  وإلهام  بإعجاز  نجاة 
من كيد امرأة العزيز وثبتت براءته ألنه كان 
قميصه ممزقا من الخلف أي أنه كان يف حالة 
هروب خشية من الوقوع يف املعصية ، وامرأة 
تمزيق  ومكان  طبيعة  يف  تفكر  لم  العزيز 
بقميصه  االستشهاد  حاولت  عندما  القميص 
لتثبت أنها صادقة وهو كاذب وفقا ملا طرحه 
أن  بعد  وذلك  الكريم  القرآن  مفرسي  بعض 
رأت زوجها العزيز عىل الباب لحظة محاولة 
هروب سيدنا يوسف منها متجها نحو الباب 
فتمزق  الخلف  من  بقميصه  ممسكة  وكانت 
أنها كانت  فكانت حيلتها عندما رأت زوجها 
له،  مقاومتها  عىل  دليل  قميصه  وأن  تقاومه 
لكن مكان التمزيق كان دليل عىل براءة سيدنا 

يوسف عليه السالم .

فلهذه األسباب
باسم الشعب العربي الفلسطيني

// الــحـكـم  //
حكمت املحكمة بعدم قبول الطعن ملخالفته نص املادة 228 فقرة 4 من قانون أصول املحاكمات 

املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وإلزام الطاعن بالرسوم واملصاريف القانونية.
حكم نظر تدقيقاً وصدر يوم الثالثاء املوافق 16 فرباير 2016م.
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وأردف ُكاّلب إن: ــب  ــس املكت ــرم ُكاّلب رئي ــار أك املستش

الفنــي قــال:

وتابع ُكاّلب:

تقارير وحوارات 4

يتوىل املكتب الفني تنفيذ عدة مهام أساسية إسنادية للمجلس األعىل للقضاء واملحكمة العليا عىل وجه الخصوص واملحاكم األخرى، حددها قانون 

السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م يف مادته العارشة، وقانون تشكيل املحاكم رقم )5( لسنة 2001م املادة رقم )26( فقرة )1(، والئحة املكتب 

الفني رقم )1( لسنة 2006م التي نصت عىل اختصاصات املكتب الفني باملحكمة العليا وأهمها استخالص املبادئ القانونية التي تقررها املحكمة 

العليا فيما تصدرها من أحكام وتبويبها ومراقبة نرشها بعد عرضها عىل رئيس املحكمة، واعداد البحوث، وأية مسائل أخرى يطلبها رئيس املحكمة 

العليا، مثل إعداد أهم القرارات والتعميمات التي يصدرها املجلس والتي تهم أعضاء السلطة القضائية. 

المستشار ُكاّلب: المكتب الفني يسهم بتقديم المساندة 
الُمعززة للقضاء األعلى

القضاء- مرج الزهور أبو هني

وأوضـــح ُكاّلب أن املكتـــب الفنـــي 

القانونيـــة  باملعالجـــات  املستشار/ أكرم ُكاّلبيســـاهم 

والواقعيـــة مـــن خـــالل مرشوعـــات 

ـــه  ـــي يقدم ـــرارات الت ـــات والق التعميم

ـــك  ـــأن ذل ـــريًا ب ـــس، مش ـــس املجل لرئي

يأتـــي لضمـــان تطويـــر مســـتويات 

ــاندتها  ــم ومسـ ــام للمحاكـ األداء العـ

ـــاط  ـــا املن ـــذ دوره ـــن تنفي ـــن م لتتمك

بهـــا قانونًـــا، لتعزيـــز مكانـــة 

القضـــاء وعدالتـــه. 

ـــف  ـــي يتأل ـــب الفن ـــني ُكاّلب أن املكت وب

مـــن رئيـــس ويتـــواله أحـــد قضـــاة 

املحكمـــة العليـــا ووكيـــل للمكتـــب 

ــم  ــاة املحاكـ ــن قضـ ــدد كايف مـ وعـ

تجـــاوز ثمانيـــة قضـــاة، يذكـــر أن 

ــني  ــي موزعـ ــب الفنـ ــاء املكتـ أعضـ

عـــىل ثـــالث لجـــان رئيســـية وهـــي 

لجنـــة البحـــوث والدراســـات والتـــي 

تهـــدف إىل إبـــداء الـــرأي القانونـــي 

ـــب  ـــىل املكت ـــة ع ـــا املعروض يف القضاي

ـــاث  ـــات واألبح ـــام بالدراس ـــي القي الفن

القانونيـــة، ويرأســـها املستشـــار 

أنـــس أبـــو نـــدى ، وغريهـــا لجنـــة 

القانونيـــة  املبـــادئ  اســـتخالص 

اســـتخالص  إىل  تهـــدف  والتـــي 

ــكام  ــن األحـ ــة مـ ــادئ القانونيـ املبـ

القضائيـــة ويرأســـها املستشـــار إيهـــاب 

ــب  ــة التدريـ ــريًا لجنـ ــات، وأخـ عرفـ

والتنميـــة والتـــي تهـــدف إىل عقـــد 

ـــاة  ـــادة القض ـــة للس ـــدورات التدريبي ال

املستشـــار  ويرأســـها  وأعوانهـــم 

ســـامي األرشم.

وأشــار ُكاّلب إىل ألهمية قســم الســوابق 

ــتالم  ــىل اس ــل ع ــذي يعم ــة ال القضائي

وتجميــع وتصنيــف وتبويــب األحــكام 

العليــا  املحكمــة  مــن  القضائيــة 

ــىل  ــس األع ــع املجل ــىل موق ــا ع ورفعاه

ــي  ــب الفن ــة املكت للقضــاء ضمــن بواب

ــة  ــادئ القانوني ــتخالص املب ــد اس بع

منهــا واعتمادهــا مــن رئيــس املجلــس.

ونــوه لصــدور عــدد مــن الكتــب 

ــة  ــة املدني ــادئ القانوني ــة باملب الخاص

ورقيــاً  توزيعهــا  وتــم  والجزائيــة 

إضافــة لنرشهــا إلكرتونيــاً عــرب بوابــة 

ــس.  ــع املجل ــي يف موق ــب الفن املكت

وأكــد ُكاّلب عــىل األهميــة الكبــرية 

واالستشــارات  الدراســات  لقســم 

القانونيــة والــذي يعمــل عــىل صياغــة 

األوليــة  الــرأي  ابــداء  مذكــرات 

ــوث  ــة البح ــن لجن ــرض م ــل الع قب

النهائــي  واالعتمــاد  والدراســات 

ــر  ــي واألم ــب الفن ــس املكت ــن رئي م

ــاث،  ــات واألبح ــأن الدراس ــه بش نفس

ومرشوعــات التعميمــات والقــرارات 

ــة  ــريًا ألهمي ــس مش ــدم للرئي ــي تق الت

املكتــب.  يف  القســم  ودور 

      إن املكـتب الفني يسـعى 

لتحقـــيق األهـــداف التي 

وضعـها يف دورتـه الحــالية 

وينـفذ األعـمال التي تسهم 

بتــقديم املسـاندة امُلعـززة 

لدور رئـيس املحـكمة العليا 

واملجلس األعىل للقضاء.

      يقـدم املكـــتب الفـني 

االسـناد القانوني للمـحاكم 

بتـقديمه املشـورة القانونية 

يف القضــايا التي تعرضــها 

علـيه والـتي تتمثل يف اتخاذ 

القرارات السليـمة بـناًء عىل 

الدراسـات املعمقة واألبحاث 

القـانونية وتقديم املقرتحات 

واالستشارات بشأنها. 

     املكـتب الفـني يعـكف 

عىل تـطوير مكتبة القضاء 

من خــالل رفدها بالكتب 

القانونية وتدشني برنـامج 

محوسب إلدارة املكتبة بما 

يحقق إمكانية البحث فيها 

عرب بوابة املكتب الفني.

ــازات  ــرز إنج ــن أب ــر ُكاّلب أن م وذك

ــدورة  ــذه ال ــالل ه ــي خ ــب الفن املكت

القانونيــة  املبــادئ  كتــاب  اصــدار 

ملحكمــة النقــض الدائــرة الجزائيــة 

عــن الســنة القضائيــة 2014-2017م، 

ــة  ــادئ القضائي ــة املب ــني صفح وتدش

ــع  ــي باملوق ــب الفن ــة املكت ــرب بواب ع

ــاء،  ــىل للقض ــس األع ــي للمجل اإلكرتون

ــات  ــات التعميم ــن مرشوع ــد م والعدي

والقــرارات التــي تــم املصادقــة عليهــا 

ــس. ــس املجل ــن رئي م
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وفًقا لذلك قال القايض فارس الغرة:

ـــوٌر  ـــدث تط ـــه ح ـــرة بأن ـــاف الغ وأض
ـــم  ـــون رق ـــدور القان ـــع ص ـــي م ترشيع
ـــل يف  ـــأن الفص ـــنة 2016م بش )3( لس
ــأن  ــريًا بـ ــة، مشـ ــات اإلداريـ املنازعـ
ــدا  ــطني غـ ــاء اإلداري يف فلسـ القضـ
قضـــاًء عـــىل درجتـــني، حيـــث تـــم 
ـــر  ـــة للنظ ـــة اإلداري ـــتحداث املحكم اس
ـــة  ـــي محكم ـــة وه ـــات اإلداري يف املنازع
ـــام  ـــا أم ـــتأنف أحكامه ـــة وتس أول درج
ـــص  ـــث تن ـــا حي ـــدل العلي ـــة الع محكم
املـــادة )1( مـــن قانـــون الفصـــل يف 

تعـد الرقابـة القضائيـة أحـد أوجـه الرقابـة عىل 

أعمـال وترصفـات اإلدارة وأهمهـا عـىل اإلطـالق 

واألقـدر عـىل حمايـة مبـدأ املرشوعيـة والدفـاع 

عـن حقـوق وحريـات األفـراد، نظـًرا ملـا يتمتـع 

وحيـدة  وحصانـة  اسـتقالل  مـن  القضـاء  بـه 

ونزاهـة، فضـاًل عـن أن مبـدأ املرشوعيـة يتطلب 

أن تكون ترصفـات اإلدارة غري مخالفـة للقانون، 

وهـذا يتطلـب توافر الدرايـة واإلحاطـة القانونية 

املهمـة هـو  بهـذه  يقـوم  الكافيـة، وخـري مـن 

القضـاء، ويمـارس القضاء هـذه الهمة من خالل 

الفصـل يف القضايـا املرفوعـة أمامـه.

دعوى إلغاء القرارات اإلدارية على ضوء قانون الفصل في 
المنازعات اإلدارية رقم )3( لسنة 2016م

القضاء- مرج الزهور أبو هني

ـــنة  ـــم )3( لس ـــة رق ـــات اإلداري املنازع
ـــه: ـــىل أن 2016م ع

القايض/ فارس الغرة - باحث يف القانون اإلداري

ــم  ــن أهـ ــأن مـ ــرة بـ ــع الغـ وتابـ
يتوالهـــا  التـــي  االختصاصـــات 
فلســـطني،  يف  اإلداري  القضـــاء 
ـــي  ـــاء والت ـــوى اإللغ ـــل يف دع الفص
ـــرار  ـــال ق ـــدام وإبط ـــدف إىل إع ته
إداري غـــري مـــرشوع، وبالتـــايل 

ــه. ــة عليـ ــار املرتتبـ ــال اآلثـ إبطـ
ـــة  ـــأن دور املحكم ـــرة ب ـــح الغ وأوض
ـــرص  ـــاء يقت ـــوى اإللغ ـــة يف دع اإلداري
ــرار  ــة القـ ــث مرشوعيـ ــىل بحـ عـ
ــه إذا  ــا أنـ ــه، مبينًـ ــون فيـ املطعـ

      إن القضـــاء اإلداري يف 
فلسـطني يختص يف الفصل 
يف املنــازعات اإلدارية الـتي 
تكون جـهة اإلدارة العـامة 

كالـــوزارات واملؤســسات 
الحكـومية والعـامة طـرًفا 

فــيها.

     البد من تـوافر مجـموعة 
مـن الشـروط حـتى يــقبل 
القـضاء اإلداري النظر فــي 
مـوضوع دعـوى اإللـــغاء، 
منـوًها بـأنه إذا لم تتــوافر 
هذه الشـروط مجـتمعة قرر 
القــايض رد الدعوى شكالً، 
وتتمثل هذه الرشوط يف محل 
الدعــوى أي القرار اإلداري، 
وعلــيه يتعني لقبول دعوى 

اإللغـاء أن توجه يف األصل إىل 
قرار إداري، فإذا انتفى وجود 
القـرار اإلداري انتـفى مناط 

قبول دعوى اإللغاء.

تبـــني للمحكمـــة بـــأن القـــرار 
ـــه  ـــت بإلغائ ـــون قض ـــف للقان مخال
لخروجـــه عـــىل مبـــدأ املرشوعيـــة.

ــرار  ــأن الق ــد ب ــه أك ــياق ذات يف الس
ــه  ــاوز في ــرار تتج ــرشوع ق ــري امل غ
ــدأ  ــة مب ــة املختص ــلطة اإلداري الس
التــي  الدعــوى  وأن  املرشوعيــة 
ــوى  ــمى دع ــدأ تس ــذا املب ــي ه تحم
ــوى  ــرف بدع ــا تع ــاء ويف فرنس اإللغ
تجــاوز الســلطة، والقــايض يف هــذه 
ــة  الدعــوى يســمى بقــايض املرشوعي
عنــارص  يفحــص مجمــل  بحيــث 
فــإذا  اإلداري،  القــرار  صحــة 
ــرار  ــاء الق ــرر إلغ ــب ق ــا عي اعرتاه

لعــدم مرشوعيتــه.
ــوى  ــول دع ــرشوط قب ــق ب ــا يتعل وفيم

ــرة: ــايض الغ ــل الق ــاء أكم اإللغ

ــك  ــرتط كذل ــه يش ــرة بأن ــح الغ وأوض
أن يكــون  اإللغــاء  لقبــول دعــوى 
للمســتدعي مصلحــة يف إقامتهــا وهــي 
املنفعــة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا 
ــة  ــه املحكم ــال أجابت ــتدعي يف ح املس

لطلباتــه أو بعضهــا، وكذلــك البــد 
ــرى  ــرشوط األخ ــض ال ــر بع ــن تواف م
ــدة  ــالل امل ــوى خ ــم الدع ــب تقدي فيج
ــرب  ــي يع ــون والت ــا القان ــي يحدده الت
ــاء  ــوى اإللغ ــع دع ــاد رف ــا بميع عنه
وأن تقــدم مــن خــالل محــام مــزاول.
ـــن  ـــد م ـــه الب ـــىل أن ـــرة ع ـــدد الغ وش
ــاص  ــق باالختصـ ــر رشط يتعلـ توافـ
أو مـــا يعـــرف بالدعـــوى املوازيـــة، 
ــر  ــل النظـ ــاء ال يقبـ ــايض اإللغـ فقـ
ــة أن  ــوى يف حالـ ــوع الدعـ يف موضـ
ـــب  ـــم لصاح ـــد نظ ـــرشع ق ـــون امل يك
الشـــأن طريًقـــا قضائيًـــا آخـــر 
ــل إىل  ــاه أن يصـ ــتطيع بمقتضـ يسـ
ـــه  ـــا ل ـــي تحققه ـــا الت ـــج ذاته النتائ

دعـــوى اإللغـــاء.
ع يف  وأشــار القــايض الغــرة إىل أن املرشِّ
ــة  ــون الفصــل يف املنازعــات اإلداري قان
حــدد أوجــه إلغــاء القــرار اإلداري 
ــاء  ــباب اإللغ ــا أس ــق عليه ــي يطل والت
أو أســباب الطعــن باإللغــاء أو حــاالت 
بطــالن القــرار اإلداري، أو الــرشوط 
ــا  ــاء وغريه ــوى اإللغ ــة لدع املوضوعي
ــس  ــؤدي نف ــي ت ــارات الت ــن العب م
ــن  ــادة )4( م ــص امل ــث تن ــى حي املعن
ــة  ــات اإلداري ــل يف املنازع ــون الفص قان

ــه:  ــىل أن ــنة 2016م ع ــم )3( لس رق
تنظر املنازعات اإلدارية يف فلسطني 

عىل درجتني:
1. املحكمة اإلدارية

2. محكمة العدل العليا.

يشرتط يف تقديم االستدعاءات الخاصة 
بدعوى االلغاء أن يكون سببها متعلًقا 

بواحد أو أكثر مما يي: 
1. عدم االختصاص.

2. وجــود عيــب يف الشــكل أو 
اإلجــراءات.

ــايس  ــون األس ــة القان 3. مخالف
ــأ  ــح أو الخط ــني أو اللوائ والقوان

ــا. ــا أو تأويله يف تطبيقه
ــتعمال  ــاءة اس ــراف وإس 4.االنح

ــلطة. الس
5.عيب السبب.

قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية رقم 
)3( لسنة 2016م

قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية رقم 
)3( لسنة 2016م

املادة 1

املادة 4

وبني القايض الغرة أن دعوى اإللغاء ترفع 
عىل شكل استدعاء يشرتط فيه وفًقا للمادة 
املنازعات  يف  الفصل  قانون  من  السابعة 
مطبوًعا  يكون  أن  إليه  املشار  اإلدارية 
وصفته  كاماًل  املستدعي  اسم  نًا  ومتضمِّ
املستدعى  واسم  وموطنه،  عمله  ومحل 
يدرج  وأن  واضح،  بشكل  وصفته  ضده 
القرار  ومضمون  الوقائع  عن  موجز  فيه 
والطلبات  الطعن  وأسباب  فيه  املطعون 
محددة،  بصورة  املستدعي  يريدها  التي 

وكذلك أن يقدم من محاٍم مزاول.



الخميس
18 أغسطس 2022م | 20 محرم 1444هـ

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1110( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1253( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1100( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1201( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1004( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/279( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1030( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1024( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1049( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1787( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/470( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1018( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ مؤمن رباح عبد اخلالق حسني عيد
سكان/ الشمال - جباليا البلد - مسجد الصاحلني

إىل المتهم/ رزق عادل بديع اشكنتنا
سكان/ الشاطئ - مسجد السويس

إىل المتهم/ عبد الكريم صقر ابراهيم عودة
سكان/ غزة - البلد - شارع غزة القديم

إىل المتهم/ شادي حرب صاحل ابو حبل
سكان/ الشمال- بيت الهيا - بجوار النادي

إىل المتهم/ ماهر أحمد محمد الكفارنة
سكان/ الشمال - بيت الهيا - المنشية

إىل المتهم/ محمد خري فتيح كريمة
سكان/ الشمال- ابراج الندى - برج 14

إىل المتهم/ أحمد جالل محمود عبد الله الكفارنة
سكان/ الشمال- بيت حانون - الشارع العام

إىل المتهم/ عبد احلليم باسل عوض عبد اجلواد
سكان/ الشمال-  جباليا - مخزب الشلفوح

إىل المتهم/ فهد محمد عبد المعطي أبو شعري
سكان/ الشمال - جباليا بجوار الرتنس

إىل المتهم/ محمد حسن حسني عودة
سكان/ الشمال - جباليا - الفالوجا

إىل المتهم/ محمود خميس أحمد أبو دية
سكان/ الشمال -  جباليا - شارع اليفرية

إىل المتهم/ محمود محمد وليد السويس
سكان/ غزة - الشيخ رضوان - مسجد الرضوان

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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/ مؤمن رباح عبد اخلالق حسي عيد.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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/ عبد الكريم صقر ابراهيم عودة.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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/ عبد احلليم باسل عوض عبد اجلواد.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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 جال محمود عبد الله الكفارنة.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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 حسن حسي عودة.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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/ ماهر أحمد محمد الكفارنة.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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 محمد وليد السويس.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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/ رزق عادل بديع اشكنتنا.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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/ شادي حرب صاحل ابو حبل.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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 خر فتيح كريمة.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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/ فهد محمد عبد المعطي أبو شعر.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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 خميس أحمد أبو دية.

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 )2020/1671( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1277( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1290( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1131( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1075( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1146( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1211( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/997( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1214( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1254( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/996( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1212( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ أديب سالمة إبراهيم أبو خوصة
سكان/ الشمال- بيت الهيا االمريكية

إىل المتهم/ محمود احمد محمد البهلول
سكان/ الشمال - جباليا البلد - برج أبو اخلري

إىل المتهم/ محمد عبد الله حسن يونس
سكان/ اجلنوب- النصريات - مسجد القسام

إىل المتهم/ محمد اديب محمد دياب
سكان/ الشمال- بيت حانون - أبراج الندى - احلواصل

إىل المتهم/ غسان عبد العزيز سعيد خروات
سكان/ الشمال - بيت حانون - الشارع العام

إىل المتهم/ رامي عوض عبد الرحمن حسونة
سكان/ الشمال- بيت الهيا - الدوار الغريب

إىل المتهم/ خليل صالح يوسف دبوس
سكان/ تل الزعرت - صالة أبو خاطر

إىل المتهم/ أحمد محمد فؤاد خميس البطران
سكان/ الشمال - برئ النعجة

إىل المتهم/ سامح شعبان راتب حمدان
سكان/ الشمال- شارع الهوجا

إىل المتهم/ محمد عبد احلميد حمودة العيش
سكان/ غزة - التفاح - مسجد الودود

إىل المتهم/ طلعت محمود عبد القادر عقل
سكان/ الشمال- بيت الهيا - برئ النعجة

إىل المتهم/ صالح أحمد صالح أبو خرض
سكان/ غزة - التفاح - السدرة - مسجد حمزة

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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/ أديب سامة إبراهيم أبو خوصة.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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 احمد محمد البهلول.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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 عبد الله حسن يونس.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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 اديب محمد دياب.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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/ غسان عبد العزيز سعيد خروات.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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/ رامي عوض عبد الرحمن حسونة.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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/ خليل صاح يوسف دبوس.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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 فؤاد خميس البطران.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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/ سامح شعبان راتب حمدان.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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 عبد احلميد حمودة 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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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/ طلعت محمود عبد القادر عقل.

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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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/ صاح أحمد صاح أبو خرض.

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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ــبَُهاِت، َوآَخذَُهــْم  -)الَ يَْكتَِفــي ِبأَْدنَــى َفْهــم ُدوَن أَقَصــاُه، أَْوَقَفُهــْم يِف الشُّ

ِباْلُحَجــِج(، فمبنــى حكــم القــايض وقــراره هــو التدقيــق والتمحيــص والدراســة 

ــوص  ــتندة للنص ــوم، املس ــن الخص ــه م ــة أمام ــة املقدم ــة لألدل ــة العميق املتأني

ــطحية أو  ــن الس ــداً ع ــة، بعي ــع الفقهي ــة واملراج ــوابق القضائي ــة والس القانوني

ــة. ــدم الدق ــرسع أو ع الت

)خصال القايض(

بقلم القاضي/ محمد مراد

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

الفتة قضائية

مؤشرات األداء القضائي

من 7 أغسطس 2022م حتى 11 أغسطس 2022م

عدد الدعاوى المدنية والجزائية واإلدارية المتبقية في درجات 
التقاضي الثالث

ــادئ  ــمِّ املب ــن أه ــدأ م ــذا املب ــدُّ ه يع

الــذي تقــوم عليــه َدعائــم اإلثبــات يف 

املــواد الجزائيــة، ويعــرف قضــاء بـــ 

»مبــدأ حرِّيــة القــايض الجزائــي يف 

ــذا  ــى ه ــه« فبُمقت ــن عقيدت تكوي

ــة  ــع األدلَّ ــايض جمي ــل الق ــدأ يقب املب

ــه  ــمَّ إنَّ ــوم ثُ ــن الخص ــدَّم م ــي تق الت

ــلطته  ــال س ــوم بإعم ــك يق ــد ذل بع

التقديريــة يف إقامــة الــَوْزن الحــق لكلِّ 

ــة  ــذ الحقيق ــدة، فيأخ ــىل ح ــل ع دلي

ــراه  ــن ي ــن أي موط ــدها م ــي ينش الت

ــاّ يَِريـُـن عليــه  ويســتخلص ثمينهــا ممَّ

مــن غيــث األباطيــل، فقــد تأبــى 

عــىل القــايض نَْفُســه األخــذ باعــرتاف 

بأطنــاب  الّشــُك  رضب  إذا  امُلتهــم 

ــذ  ــد يُأْخ ــه، وق االعــرتاف الصــادر عن

ــذ  ــرتاف ويَنْبُ ــض االع ــايض ببع الق

ــدر  ــهادة ويُه ــض الش ــه، وببع بعض

بعضهــا اآلخــر، وِبقــول قالــه الشــاهد 

ــه يف  ــي دون قول ــق االبتدائ يف التحقي

ــح،  ــس صحي ــة والعك ــة املحكم جلس

ــمِّ  ــىل ُمته ــل ع َل بدلي ــتدِّ ــه أن يس ول

ــث  ــه مــن حي ــدِّر قيمت دون آخــر فيق

ــه يف  ــدى إنتاج ــه وم ــه أو كذب صحت

ــه أن يبحــث  الدَّعــوى مــن عدمــه، ول

ــقِّ  ــا ويحق أحــوال الدَّعــوى وُمكوِّناته

مــا يتَّغيــا تحقيقــه واســتقصائه 

فيســمع الّشــهود ويتتبعهــم يف مناحي 

ــا  ــم بعضه ــارن عباراته ــم ويق أقواله

ــو  ــا ه ــا مل ــر مالءمته ــض وينظ ببع

ــية  ــل الِحسِّ ــن الدالئ ــه م ــت لدي ثاب

ــم  ــل بينه ــرى ويفاض ــن األخ والقرائ

ويســتنبط َعقــب ذلــك َوْجــه الصــواب 

ــذه  ــه فيتَّخ ــه عقيدت ــل ب ــذي تنفع ال

ــد  ــه بع ــا يثبت ــه م ــى علي ــا يبن أساًس

ــة  ــر أركان الجريم ــن توف ــه م يف حكم

أو عــدم توافرهــا، وَمــا جعــل الّشــارع 

ــرج،  ــن ح ــايض م ــىل الق ــك ع يف ذل

فالقــايض يطلــب الحقيقــة وينشــُدها 

حيــث يجدهــا ذلــك أَّن الوصــول 

للحقيقــة هــو الهــدف األســمى الــذي 

ــوم  ــل وتق ــايض ب ــه الق ــعى إلي يس

مبدأ القناعة الوجدانية

القايض/ إيهاب عرفات

ــة.     ــى العدال ــه َرَح علي

ــه َوَوْصـــاًل بمـــا َســـَلف  وحيـــث إنَـّ

ع  املـــرشِّ اعتنـــق  ذكـــره فقـــد 

ــل  ــدأ كأصـ ــذا املبـ ــطيني هـ الفلسـ

عـــام إذ جـــاء يف َمتـــن املـــادة 

)1/206( مـــن قانـــون اإلجـــراءات 

ــم )2(  ــطيني رقـ ــة الفلسـ الجزائيـ

ــة  ــام البينِـّ ــنة )2001م(: »تُقـ لسـ

ــع  ــة بجميـ ــاوي الجزائيـ يف الدعـ

نـــّص  إذا  إال  اإلثبـــات  طـــرق 

القانـــون عـــىل طريقـــة ُمعيَّنَـــه 

ـــت املـــادة )205(  لإلثبـــات«، ونصَّ

مـــن القانـــون ســـالف الذِّكـــر: »ال 

ـــه  ـــم بعلم ـــايض أن يحك ـــوز للق يج

ـــص  ـــذا النَّ ـــؤدَّى ه ـــخيص«، وم الش

ـــىل  ـــه ع ـــايض عقيدت ـــس الق أن يؤس

ــالل  ــن خـ ــخصية مـ ــة الشـ القناعـ

ومطابقتـــه  للحقيقـــة  متابعتـــه 

َل  ـــل إليهـــا، وال أدَّ ـــي توصِّ للنتيجـــة الت

ـــدة  ـــص امل ـــن ن ـــدأ م ـــذا املب ـــىل ه ع

ــار  ــون امُلشـ ــن القانـ )1/273( مـ

ـــة يف  ـــم املحكم ـــابًقا: »تحك ـــه س إلي

ـــي  ـــا الت ـــب قناعته ـــوى حس الدع

ـــا  ـــل حّريته ـــا بكام ـــت لديه تكوَّن

ـــا  ـــة الَعلي ـــطَّرت املحكم ـــد س ...«، وق

ــر  ــف الذِّكـ ــدأ آنـ ــطينية املبـ الفلسـ

يف العديـــد مـــن أحكامهـــا وكانـــت 

ــا  ــّقْ ِنرباًسـ ــكام وبحـ ــذه األحـ هـ

ـــى  ـــم األدن ـــه املحاك ـــه وب ـــدت إلي اهت

ــادر  ــم صـ ــاء يف حكـ ــة فجـ درجـ

ــا  عـــن محكمـــة االســـتئناف العليـ

ـــر  ـــم 74/13(: »إن تقدي ـــزاء رق )ج

ـــة  ـــور املوضوعي ـــن األم ـــل م الدلي

الخاضعـــة لتقديـــر املحكمـــة 

ــه إال إذا  ــّرض لـ ــوز التعـ وال يجـ

ـــًزا  ـــون«، وتعزي ـــا للقان كان مخالًف

ِلمـــاَ َســـبق فقـــد قـــرّرت محكمـــة 

ـــا  ـــا يف حكمه ـــة أيًض ـــض املرصي النّق

ـــخ )1921/11/27(:  ـــادر بتاري الص

»ملحكمـــة املوضـــوع الحـــق يف 

تقديـــر قيمـــة األدلـــة املوجـــودة 

يف الدعـــوى والحكـــم فيمـــا إذا 

ــىل  ــة عـ ــة ثابتـ ــت الجريمـ كانـ

ــول:  ــة القـ ــم أم ال«، وخالصـ املتهـ

ــة  ــة الوجدانيـ ــدأ القناعـ »إّن مبـ

هـــو أصـــل االســـتدالل يف املـــواد 

ــني«. ــه املتـ ــة، وركنـ الجنائيـ
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