
ــها  ــا ويرأس ــة له ــة التابع ــة األوىل يف املنطق ــة الدرج ــط بمحكم ــأ وترتب ــذ تنش ــرة التنفي دائ

ــدد  ــد تع ــن، وعن ــن املوظف ــدد كاف م ــذ وع ــور للتنفي ــه مأم ــك، ويعاون ــَدب لذل ــاٍض يُن ق

ــة. ــذه املهم ــه ه ــوكل إلي ــن ت ــها م ــاة يرأس القض

ــدة  ــاع ع ــال االجتم ــون خ ــش املجتمع وناق
محــاور منهــا االطــاع عــى مســتجدات 

الربنامج املحوسب الجديد تمهيًدا إلطاقه.
وتنـــاول املجتمعـــون أعمـــال توحيـــد 
النمـــاذج يف امللـــف القضائـــي لكافـــة 
ــاذج  ــد نمـ ــال توحيـ ــن خـ ــم مـ املحاكـ
محـــارض الجلســـة واملخاطبـــات مـــن 
ــك  ــابقة بذلـ ــن مسـ ــان عـ ــال اإلعـ خـ
الخصـــوص، وتشـــكيل فريـــق خـــاص 

إلعداد الخطة االسرتاتيجية.
املستشـــار  أشـــاد  جهتـــه  ومـــن 
املدهـــون بعمـــل الوحـــدات املســـاندة يف 
املجلـــس األعـــى للقضـــاء مـــن خـــال 
ــن  ــي وتحسـ ــام القضائـ ــر النظـ تطويـ
ــات  ــم الخدمـ ــل وتقديـ ــد العمـ وتجويـ
للوصـــول  القضائيـــة  واإلجـــراءات 
قيـــم  وتعزيـــز  املتقاضـــن  لرضـــا 

ـــطيني. العدالة يف املجتمع الفلس

عقـــد املستشـــار ضيـــاء الديـــن املدهـــون 
ـــا  ـــاء اجتماًع ـــى للقض ـــس األع ـــس املجل رئي
للمجلـــس،  املســـاندة  الوحـــدات  مـــع 
ـــد  ـــتهدف تجوي ـــاور تس ـــدة مح ـــة ع ملناقش
ــاء  ــة واالرتقـ ــة والفنيـ ــات اإلداريـ العمليـ

باملنظومة القضائية.
ــن  ــاندة كاًّ م ــدات املس ــاع الوح ــم اجتم وض
ــام  ــن الع ــه األم ــر الل ــار أرشف ن املستش
ــاعد  ــراد مس ــد م ــايض محم ــس والق للمجل
األمــن العــام، واملهنــدس ماهــر الرفاتــي مدير 
ــر  ــل مدي ــد كحي ــتاذ محم ــم واألس ــام املحاك ع
ــحادة  ــام ش ــتاذ وس ــط واألس ــدة التخطي وح
ــدس  ــة واملهن ــة الداخلي ــدة الرقابي ــر وح مدي
هانــي املســحال مديــر وحــدة الحاســوب 
ــز، واألســتاذ محمود  ــو القمب ــد أب واملهندس خال

الحفني مدير ديوان رئيس املجلس.
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جريمة القتل الخطأ.. إهمال 
ورعونة نهايتها إزهاق روح إنسان

إن إزهــاق روح إنســان وحرمانــه مــن حقــه بالتمتــع 

يف حياتــه جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، إذ يعتــدي 

شــخص عــى حيــاة شــخص آخــر...

1.متى طلب املتهم تقديم البينات أمام محكمة البداية بصفتها 

البينات،  لتقديم  الفرصة  تعطيه  أن  عليها  كان  االستئنافية، 

لعدم  درجة؛  أول  محكمة  أمام  تقديمها  من  ُحرم  أنه  خاصًة 

الفرصة  منحه  ورفض  شخصياً،  تبلغه  عدم  بسبب  حضوره 

يوجب بيان أسباب ذلك، وإاّل كان مخالف للقانون، األمر الذي 

لنظره من هيئة  لها،  الحكم، وإعادة االستئناف  يوجب نقض 

أخرى، ومنح الطاعن الفرصة لتقديم بيناته.

رئيس المجلس األعلى للقضاء 
يعـــــقد لـقـــاًء مــــــع الوحــــدات 

المســـــاندة

تحصـــيل الحقـــــوق وأداؤهـــا هـــــدٌف لتجويد الخدمة القضائية واإلدارية
أساسي لعمل دائرة التنفيذ

األعلى للقضاء يصدر تقرير مؤشر األداء القضائي خالل اإلجازة القضائية

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

مبادئ قضائية

3

غزة-املجلس األعى للقضاء 

غزة-املجلس األعى للقضاء 

ــًرا  ــاء تقري ــى للقض ــس األع ــدر املجل أص
اإلجــازة  فــرتة  خــال  األداء  ملــؤرش 
ــن  ــدة م ــام 2022م واملمت ــة للع القضائي
تاريــخ 15 يوليــو وحتــى تاريــخ 31 
أغســطس 2022م حــول اإلنجــازات التــي 
ــة  ــازة القضائي ــال اإلج ــا خ ــم تحقيقه ت

ورصد أعمال املحاكم ودوائر التنفيذ.

ــي  ــج الت ــم النتائ ــر إىل أه ــار التقري وأش
خــرج منهــا خــال الشــهر املنــرم بــأن 
جــاءت  الدعــاوى  يف  الفصــل  نســبة 
الدعــاوى  إىل  تنقســم   ،39% بنســبة 
الجزائيــة بنســبة %51، ويف الدعــاوى 
ــث  ــة حي ــبة %22، واإلداري ــة بنس املدني

بلغت النسبة 38%.
أمــا يف الطلبــات الفرعيــة فبلغــت النســبة 
النســبة  كانــت  املخالفــات  ويف   ،93%

غزة- مصطفى محمد النقيب
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تعميم )2022/23(

بشأن إجراءات الحد من 
إطالة أمد التقاضي

جــاءت  التنفيــذ  قضايــا  ويف   ،81%
النســبة %35 وأمــا عرائــض التنفيــذ 

وصلت النسبة إىل 100%.
وبــن التقريــر أن هنــاك انخفاًضــا يف 
نســبة الفصــل للملفــات النخفــاض عــدد 
ــازة  ــبب اإلج ــي بس ــل القضائ ــام العم أي
بهــا  يعمــل  كان  حيــث  القضائيــة 
ــات إال أن  ــدول املناوب ــا لج ــاة وفًق القض
ــتعجلة  ــات املس ــل يف الطلب ــب الفص نس

حافظــت عــى معدالتهــا املرتفعــة إعمــااًل 
املجلــس  ورؤيــة  القانــون  لنصــوص 

بنظر الطلبات املستعجلة.
وأكـــد التقريـــر بـــأن هنـــاك اهتمـــام 
ــل،  ــا قبـ ــام 2015م ومـ ــاوى العـ بدعـ
ــاوى  ــذه الدعـ ــر هـ ــم نظـ ــث تـ حيـ
ــذًا  ــة تنفيـ ــازة القضائيـ ــال اإلجـ خـ
ــاء  ــى للقضـ ــس األعـ ــات املجلـ لسياسـ

بإنهاء تكدس امللفات القديمة.

مؤشر األداء القضائي خالل الفترة
من 15 يوليو حتى 31 أغسطس 2022م
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العنوان:رئيس التحرير:تصدر عن

عقـد رئيـس املجلـس األعـى للقضـاء 
املستشـار ضياء الدين املدهون اجتماعا 
مـع اللجنة املكلفـة بتقييـم أداء الرشكة 
العامليـة اللوجسـتية )مرسـال( وبحث 
عمليـة  مـرشوع  اسـتمرار  جـدوى 
القضائيـة،  األوراق  تبليـغ  خصخصـة 
بحضور رئيـس اللجنة القـايض إيهاب 
عرفـات وعدد مـن أعضائهـا وبحضور 

األمـن العـام املسـاعد واملديـر العام.
وأشـار رئيـس اللجنـة القـايض إيهاب 
عرفـات إىل أن اللجنـة عملـت عى تقييم 

املدهون  الدين  ضياء  املستشار  استقبل 
املعهد  من  وفدًا  األعى  املجلس  رئيس 
يرأسه  العدل،  قر  يف  للقضاء  العايل 
املعهد  عميد  عيشة  أبو  حاتم  املستشار 
واألستاذ  الفلسطيني،  للقضاء  العايل 
العدل  وزير  مستشار  بركة  أبو  محمد 
واألستاذ  للقضاء،  العايل  املعهد  لشؤون 

عيل جحا مدير مكتب العميد.
وكان يف استقبال الوفد املستشار سامي 
الكربى،  الجنايات  هيئة  رئيس  األرشم 
مكتب  مدير  الحفني  محمود  واألستاذ 

ديوان رئيس املجلس.

المستــشار المدهـون يستـــقبل وفـــًدا 
من المعهد العالي للقضاء

المـجــــلس األعـلـى للـقــــضـاء يعــــقـد 
اجتمـــــاعا مع لجنة تقييم أداء شركة 

التبليغ )مرسال(

القـضـــــاء يــــترأس ورشــــة 
عمل بعنوان واقع عـدالة 

األحـــــداث

المستشار المدهون يستقبل 
وفـــــًدا مــــن حـــاضنة يوكــــاس 

القانونية للكلية الجامعية

تــرأس املجلــس األعــى للقضــاء ورشــة 
عمــل بعنــوان »واقــع عدالــة األحــداث« 
وجــاء عقــد الورشــة بدعــوة مــن 
ــة  ــاركة النياب ــن وبمش ــة املحام نقاب
ــع  ــة الربي ــة ومؤسس ــة والرشط العام
ــؤون  ــة والش ــة ووزارة التنمي اإلصاحي
وممثلــن  واليونيســيف  االجتماعيــة 

ــي. ــع املدن ــات املجتم ــن هيئ ع
العمل  ورشة  خال  الحضور  وناقش 
غزة  قطاع  يف  األحداث  عدالة  مستجدات 
وأهمية دور جميع الجهات ذات العاقة 
بعدالة األحداث من لحظة توقيفهم حتى 

صدور الحكم ومتابعته.

املدهون  الدين  ضياء  املستشار  استقبل 
من  وفًدا  للقضاء  األعى  املجلس  رئيس 
للكلية  التابعة  القانونية  يوكاس  حاضنة 
الجامعية للعلوم التطبيقية بحضور الدكتور 

نضال جرادة، واألستاذ محمد الجاوي.
مـن جهتـه رحـب املستشـار املدهـون 
مؤكـًدا  القانونيـة،  الحاضنـة  بوفـد 
عـى العاقـة التكامليـة بن مؤسسـات 
املنظومـة العدلية ومن ضمنهـا الكليات 
تخـرج  التـي  الجامعـات  يف  القانونيـة 
الطاقـات الفاعلـة والتـي تخـدم أهداف 
وسياسـات التـي تحـرض عـى تطوير 

القانونيـة. الكـوادر 

أداء رشكـة التبليـغ ضمن  أربـع محاور 
قانونيًـا وفنِّيا وإداريًـا وماليًا.

وجــرى خــال االجتمــاع اســتعراض 
نتائــج التقريــر الــذي تــم عى أســس 
ــة  ــة اإلحصائي ــن الناحي ــة م منهجي
وبعــد  والعلميــة،  والتحليليــة 
اســتطاع عينــة الدراســة املكونــة من 
مئــات امللفــات والتبليغــات، ومجتمــع 
الدراســة املكــون مــن مجموعــة مــن 

ــن. ــن واملوظف ــاة واملحام القض
وهدفـت اللجنـة إىل الوصـول إىل تقييم 
حقيقـي ومهنـي خـال عمـل الرشكة 
منـذ بدايـة التعاقـد التـي بـدأت عـام 

مـن جهتـه أعـرب املستشـار املدهون 
يكـون  أن  يف  وفخـره  سـعادته  عـن 
لدينـا معهد قضـاء ينهـض بالطاقات 
االحتياجـات  ي  ِـّ ويلب التدريبيـة 
التدريبيـة للسـادة للقضـاة واملوظفن 
ذات  القانونيـة  الرشائـح  ومختلـف 
العاقـة؛ مشـيدًا بأن هنـاك نقلة نوعية 

واالرتقـاء. النهـوض  سـبل  يف 
دائًما عى جهوزية  بأنهم  املدهون  وأكد 
تامة لتقديم اإلسناد والدعم، ألهمية دور 
األمن  وتحقيق  العدال  إقامة  يف  القضاء 

واألمان للمجتمع كافة عى حد تعبريه.
ـــد  ـــد املعه ـــتعرض عمي ـــدوره اس وب

غزة-املجلس األعى للقضاء 

وأكـــد القـــايض محمـــد فروانـــة 
ــداث  ــح األحـ ــة صلـ ــس محكمـ رئيـ
ـــرم  ـــى رأس ه ـــف ع ـــاء يق ـــأن القض ب
تحقيـــق عدالـــة األحـــداث يف قطـــاع 
ــات  ــة الضمانـ ــدم كافـ ــزة، ويقـ غـ
ـــداث  ـــة لألح ـــة العادل ـــة باملحاكم املتعلق
وصـــواًل للمصلحـــة الفضـــى لهـــم.

ـــل  ـــاء يتعام ـــة أن القض ـــن فروان وب
ـــا  ـــم ضحاي ـــة باعتباره ـــذه الفئ ـــع ه م
ــق  ــأنه تحقيـ ــن شـ ــا مـ وأن كل مـ
ـــعى  ـــداث يس ـــى لألح ـــة الفض املصلح
لتحقيـــق  تطبيقـــه  إىل  القضـــاء 
هـــذه  يخـــصُّ  فيمـــا  العدالـــة 

ـــة يف املجتمـــع. الرشيحـــة الهامَّ

وأشـاد املدهون بالـدور الفعـال والنوعي 
يـوكاس  حاضنـة  عليـه  تقـوم  الـذي 
القانونيـة يف تقديـم الـدورات التدريبيـة 
واملسـاهمة يف نقـل الخـربات القانونيـة، 
األعـى  املجلـس  اسـتعداد  عـى  مؤكـًدا 
للقضـاء للمسـاهمة يف التعاون املشـرتك 
يف إطـار االرتقـاء بالطاقـات القانونيـة.

مــن جانبــه اســتعرض املحامــي د. 
نضــال جــرادة الربنامــج التدريبــي الذي 
أطلقتــه حاضنــة يــوكاس القانونيــة عى 
مســتوى الــرشق األوســط والتــي هدفها 
التدريــب القانونــي الخــاص باملحامــن 
وممارســة أعمالهــم يف املحاكــم لتكويــن 

ــة. ــاءة عالي ــح ذات كف قدراتهــم لتصب

غزة-املجلس األعى للقضاء 

غزة-املجلس األعى للقضاء 

العـــايل للقضـــاء املستشـــار حاتـــم غزة-املجلس األعى للقضاء 
أبـــو عيشـــة أبـــرز األعمـــال التـــي 
ـــه  ـــا بأن ـــده، منوًه ـــا معه ـــوم به يق
ـــم  ـــري ومحك ـــاح دورة خب ـــيتم افتت س
ودورة مأمـــور الضبـــط القضائـــي 

ودورات أخـــرى.
ــاد أبـــو عيشـــة بـــدور  ــا أشـ كمـ
ـــة  ـــاء يف إقام ـــى للقض ـــس األع املجل
أركان العـــدل وسياســـة الـــردع العـــام 
ـــدًا  ـــم، مؤك ـــي الجرائ ـــق مرتكب يف ح
بـــأن العدالـــة هـــي ســـبب األمـــن 
ـــون  ـــيادة القان ـــدأ س ـــق مب وأن تطبي

يحقـــق تلـــك العدالـــة.

2019م، ودراسـة أثر ذلـك عى رسعة 
تنفيـذ التبليغـات القضائيـة وأثر ذلك 

التقايض. أمـد  عى تقليـل 
توصياتهــا  اللجنــة  واســتعرضت 
تــايف  بهــدف  االجتمــاع  خــال 
واإلداريــة  اإلجرائيــة  اإلشــكاليات 
ــرت  ــي ظه ــة الت ــة والقانوني واملالي
خــال التقييــم، باإلضافــة إىل تقديــم 
ــن رشوط  ــأن تحس ــات بش التوصي
التعاقــد خــال العطــاء القــادم بمــا 
ــاءة  ــودة والكف ــق الج ــن تحقي يضم
والغايــة مــن خصخصــة تبليــغ 

القضائيــة. األوراق 
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//الــقــرار//
بعد االطاع عى األوراق وتدقيقها واملداولة قانوناً.
حيث أن الطعن الراهن استوىف أوضاعه الشكلية.

وحيـث أن الوقائـع تتلخـص يف أن النيابـة العامة قدمت الطاعـن وآخر للمحاكمـة أمام محكمة 
صلح غـزة بتهمة حيـازة عقار طبـي محظور خافـاً للقانون.

مذنب  أنه غري  التهمة  وأجاب عى  الطاعن  القضية حرض  لنظر  املحددة  الجلسة  أنه ويف  وحيث 
وتم تأجيل القضية لسماع بينات النيابة إال أنه لم يتم إحضار املتهم من مكان توقيفه كونه كان 
األربعاء  لتأمن إحضاره ويف جلسة  لعدة جلسات  القضية  تأجيل  القضية وتم  عى ذمة  موقوفاً 
2014/2/12 سجل يف ضبط املحكمة أن الطاعن لم يحرض رغم حضوره يف الجلسة السابقة وتم 
بناًء عى ذلك إجراء محاكمته غيابياً والحكم بإدانته وتوقيع عقوبة الحبس عليه مدة ستة شهور 

مع النفاذ وغرامة مقدارها خمسة عرش ألف شيكل.
رقم  باالستئناف  غزة  بداية  ملحكمة  فتقدم  الطاعن  لدى  قبوالً  يلق  لم  الحكم  هذا  أن  وحيث 
2014/215 نعى من خاله عى الحكم املستأنف شدة العقوبة والخطأ يف تطبيق القانون وأن 
لديه بينات تثبت براءته والتمس يف نهاية استئنافه فسخ حكم محكمة أول درجة والحكم برباءته 
واحتياطياً تخفيف العقوبة كما أنه ويف مرافعته أمام محكمة االستئناف تمسك برغبته يف تقديم 

بيناته إال أن محكمة البداية بصفتها االستئنافية لم تستجب له وحكمت برفض االستئناف.
وحيـث أن حكـم محكمـة بداية غـزة بصفتهـا االسـتئنافية لم يلـق قبوالً لـدى الطاعـن فتقدم 
بهـذا الطعـن بواسـطة وكيلتـه والـذي نعت مـن خاله عـى الحكم الطعـن مخالفتـه للقانون 
والخطـأ يف تطبيقـه وقد أسـس طعنها عى أن الطاعـن لم يقـدم بيناته أمام محكمـة أول درجة 
وقـد أعطـاه القانـون الحق يف ذلـك وأن مدة الحبس املحكوم بها شـديدة ترض باملسـتأنف أشـد 
الـرضر والتمسـت يف نهايـة الطعـن فسـخ القـرار املطعون فيـه وإعـادة القضية ملحكمـة أول 

درجة لسـماع بينـات الطاعن.
وحيث أن النيابة العامة تقدمت بائحة جوابية التمست من خالها رفض الطعن.

وحيـث أنـه وبعـد االطـاع عـى األوراق وتدقيقهـا فإنـه يتبـن لهـذه املحكمـة أن مـا ذكرته 
محكمـة أول درجـة يف ضبـط جلسـة 2014/2/12م أن الطاعـن لم يحرض رغـم حضوره يف 
الجلسـة السـابقة يجـايف مـا ورد يف األوراق كون أن الجلسـة السـابقة لجلسـة 2014/2/12 
وهـي جلسـة 2013/11/24 وكمـا هـو ثابـت مـن ضبطهـا فـإن الطاعـن لم يكـن حارضاً 
كونـه لـم يتم تأمـن إحضـاره من مـكان توقيفـه وكان عـى محكمـة أول درجة بـدالً من أن 
تذكـر أن املتهـم لـم يحـرض مـن مـكان توقيفه أن تشـري إىل مـا هو ثابـت مـن أوراق الدعوى 

بـأن املتهـم لـم يحرض رغـم اسـتام أخيه الـذي يسـكن معه إعـان موعد الجلسـة.
كمـا كان عـى محكمة البدايـة بصفتها االسـتئنافية وقد طلب منهـا الطاعن تقديـم البينات أن 
تعطيـه الفرصـة لتقديم البينـات خاصة أنه حـرم من تقديمها أمـام محكمـة أول درجة لعدم 

حضـوره لعدم تبلغه شـخصياً.
وحيث إن حق الدفاع حق مقديس وقد كفله القانون.

وحيث أن محكمة البداية بصفتها االستئنافية لم تمنح الطاعن هذا الحق دون بيان أسباب ذلك 
وقد تمسك الطاعن بهذا الحق فإنها تكون قد خالفت القانون األمر املوجب لنقض حكمها وإعادة 

االستئناف لها لنظره من هيئة أخرى ومنح الطاعن الفرصة يف تقديم بيناته.

فلهذه األسباب
بســــم الله

ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني
// الــحــكـم //

حكمت املحكمة بقبول الطعن شكالً ويف املوضوع بنقض الحكم املطعون فيه وإعادة 
االستئناف ملحكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية لنظره من هيئة مغايرة.

نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 2015/02/26م

//الــقــرار//
بعد االطاع عى األوراق وتدقيقها واملداولة قانوناً.

وحيث أن الطعن استوىف أوضاعه الشكلية.
الطاعن  تقديم  يف  تتحصل  األوراق-  وسائر  فيه  املطعون  الحكم  من  يبن  ما  عى  الوقائع-  أن  وحيث 

للمحاكمة أمام بداية دير البلح يف القضية الجزائية رقم 2011/183 بثاث تهم هي:
1.جلب جواهر مخدرة دون الحصول عى ترخيص من الجهات املختصة خافاً للمواد 1، 2، 3، 33/أ، 

42 من قانون املخدرات رقم 19 لسنة 1962.
2.حيازة جواهر مخدرة بقصد االتجار خافاً للمواد 1، 2، 7، 34/أ، 42 من قانون املخدرات رقم 9 

لسنة 1962.
3.حيازة جواهر مخدرة بقصد التعاطي خافاً للمواد 1، 2، 37، 42 من قانون املخدرات رقم 19 لسنة 

1962م.
2012/6/24 وقد  ويف الجلسة األوىل املحددة للمحاكمة اعرتف الطاعن بالتهمة الثالثة وذلك بتاريخ 
قضت محكمة أول درجة بحبسه مدة سنة مع النفاذ وتغريمه بغرامة مالية مقدارها 5000 شيكل أو 
الحبس ثاثة أشهر بدالً عنها، ورشعت املحكمة يف سماع البينات حول باقي التهم وبتاريخ 2012/11/4 

عدل الطاعن عن إنكاره وقضت محكمة أول درجة بحبسه مدة سبع سنوات مع النفاذ.
وملا لم يرق هذا الحكم للطاعن فقد طعن فيه أمام محكمة االستئناف بغزة باالستئناف رقم 2012/930 
ويف  شكاً  االستئناف  بقبول  باألغلبية  والقايض  فيه  املطعون  حكمها  أصدرت  املرافعات  سماع  وبعد 
النفاذ  مع  سنوات  خمس  مدة  املستأنف  حبس  العقوبة  لتصبح  املستأنف  الحكم  بتعديل  املوضوع 

مخصوماً منها مدة التوقيف.
وملا لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فقد طعن فيه أمام هذه املحكمة بالطعن الراهن ينعي عليه بمخالفة 

القانون لشدة العقوبة ولعدم مراعاة ظروفه األرسية.
العقوبة  وتخفيف  فيه  املطعون  الحكم  بنقض  املوضوع  ويف  شكاً  الطعن  بقبول  الطاعن  طالب  وقد 

املقيض بها وشمولها بوقف التنفيذ.
وبتدقيق األوراق يستبن بأن الطعن يف غري محله ألن شدة العقوبة ليس من بن أسباب الطعن بالنقض 
يف األحكام الجزائية وفق نص املادة 351 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 مما يوجب 

عدم قبول الطعن.
فلهذه األسباب
بســــم الله

ثم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
// الــحــكـم //

حكمت املحكمة بعدم قبول الطعن ملخالفته نص املادة 351 من قانون اإلجراءات الجزائية 
رقم 3 لسنة 2001.

نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 2015/02/10م

املبدأ
البداية بصفتها االستئنافية، كان  البينات أمام محكمة  1.متى طلب املتهم تقديم 
عليها أن تعطيه الفرصة لتقديم البينات، خاصًة أنه ُحرم من تقديمها أمام محكمة 
أول درجة؛ لعدم حضوره بسبب عدم تبلغه شخصياً، ورفض منحه الفرصة يوجب 
بيان أسباب ذلك، وإاّل كان مخالف للقانون، األمر الذي يوجب نقض الحكم، وإعادة 

االستئناف لها، لنظره من هيئة أخرى، ومنح الطاعن الفرصة لتقديم بيناته.
2.إن حق الدفاع حق مقدس، وقد كفله القانون.

املبدأ
شدة العقوبة ليست من بن أسباب الطعن بالنقض يف األحكام الجزائية وفق نص 

املادة )351( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001.

يف الطعن الجزائي رقم: 2013/25م                السنة القضائية 2015يف الطعن الجزائي رقم: 2014/23م              السنة القضائية 2015

سالمة الغاية من سالمة الوسيلة

إضاءة قانونية
بقلم القاضي/ هدى اللواء

أمـام السـادة القضـاة: املستشـار/ محمـد الدريوي رئيسـاً وعضويـة املستشـارين/ أنعام 
انشـايص وفاطمـة املخلاتـي وعبـد الفتاح األغـا وأنـور أبو رشخ.

سكرتارية: إسام أهل.
الطاعن: إ.خ.خ.ح

وكيلته املحامية/ أميمة فياض.
املطعون ضده:  النائب العام

أمـام السـادة القضاة: املستشـار/ محمد الدريوي رئيسـاً وعضوية املستشـارين/ أنعام انشـايص 
وفاطمـة املخلاتـي وعبد الفتـاح األغا وأنـور أبو رشخ.

سكرتارية: إسام أهل.
الطاعن: ع.م.ع.أ.

وكيلته املحامية/ اعتدال الشامي.
املطعون ضده:  األستاذ/ النائب العام أو من يمثله.

تاريخ تقديمه:2014/03/04م.
جلسة يوم: الخميس 2015/02/26م.

تاريخ تقديمه:2013/03/19م.
جلسة يوم: الثاثاء 2015/02/10م.

يف  االستئنافية  بصفتها  غزة  بداية  محكمة  عن  الصادر  الحكم  هو 
والقايض  2014/03/02م  بتاريخ   2014/215 رقم  االستئناف 

بقبول االستئناف شكاً ويف املوضوع برفضه وتأييد الحكم املستأنف.

هو الحكم الصادر عن محكمة االستئناف بغزة يف االستئناف رقم 2012/930 
بتاريخ 2013/02/10م والقايض بقبول االستئناف شكاً ويف املوضوع بتعديل 
الحكم املستأنف لتصبح العقوبة حبس املستأنف األول مدة خمس سنوات مع 

النفاذ مخصوماً منها مدة التوقيف ومصادرة املادة املضبوطة وإتافها.

الحكم املطعـون فيه: 

الحكم املطعـون فيه: 

عضو
املستشار

عبد الفتاح األغا

عضو
املستشار

عبد الفتاح األغا

عضو
املستشار

أنور أبو رشخ

عضو
املستشار
زياد ثابت

عضو
املستشار

انعام انشايص

عضو
املستشار

انعام انشايص

عضو
املستشار

فاطمة املخلاتي

عضو
املستشار

فاطمة املخلاتي

رئيس املحكمة
املستشار

محمد الدريوي

رئيس املحكمة
املستشار

محمد الدريوي

الدعــوى القضائيــة هــي الوســيلة القانونيــة 
ــق إىل  ــي الح ع ــا مدَّ ــأ بمقتضاه ــي يلج الت
الســلطة القضائيــة لحمايــة حقــه وهــذا هــو 
األصــل إال أن الواقــع العمــيل أثبــت أن الكثــري 
ــف  ــا أُرف ــم به ــي تزدح ــا الت ــن القضاي م
املحاكــم ينتهــي بهــا املطــاف إىل عــدم 
ــد  ــي، وأح ــوى املدع ــاء وردًّ دع ــة االدع صح
ــة  ــة قليل أهــم األســباب لذلــك هــو لجــوء قل
ــس  ــا لي ــى م ــتياء ع ــن لاس ــن املتقاض م

من حقهــم أو املماطلــة يف ردِّ الحقــوق ألصحابها.
ــاس يف  ــي األس ــفافية ه ــة والشَّ إنَّ املصداقي
املطالبــة بالحقــوق واملحامــاة رســالة ســامية 
ثقيلــة تتطلــب األمانــة التاّمــة والعمــل ببنــود 
ــم يف إقــرار الحــق وإرجاعــه  الشــارع الحكي
ــق  ــى الحقائ ــاف ع ــن دون التف ــه م ألصحاب
ــة  ــة ومختلف ــري حقيقي ــع غ ــم ذرائ أو تقدي
لنيــل مــا ليــس مــن حقهــم فالعدالــة دائمــاً 

ــاٍد نظيفــة. بحاجــة إىل أي
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مادة )1(
تتضمــن أحــكام هــذا التعميم تأكيــداً ملــا ورد يف قانــون أصــول املحاكمات 
ــواد  ــات يف امل ــون البين ــنة 2001م، وقان ــم )2( لس ــة رق ــة والتجاري املدني
املدنيــة والتجاريــة رقــم )4( لســنة 2001م، ويهــدف إىل تحقيــق مــا يــي: 

1.تقصري أمد السري بإجراءات الدعاوى املدنية ورسعة الفصل فيها.
ــة  ــة بمؤسس ــن ورشكاء العدال ــور املتقاض ــع وجمه ــة املجتم ــز ثق 2.تعزي

ــة. ــم النظامي ــاء واملحاك القض
ــق  ــة وف ــوى املدني ــاءة إدارة الدع ــزة وكف ــة الناج ــم العدال ــول إىل قي 3.الوص

ــرية. ــوادر خب ــة وك ــراءات منضبط إج
ــار  ــم يف إط ــي املحاك ــاة وموظف ــادة القض ــاد للس ــاعدة واإلرش ــم املس 4.تقدي

ــون. ــكام القان ــق أح ــاوى وف ــل يف الدع ــة الفص ــة لرسع ــاهمة اإلجرائي املس
5.ضمــان التــزام الســادة املحامــن وجمهــور املتقاضــن والخصــوم بأحــكام 

القانــون واإلجــراءات الناظمــة لتفاصيــل إدارة الدعــوى املدنيــة.
6.معالجــة التحديــات الترشيعيــة واإلجرائيــة والعمليــة التــي تواجــه الســادة 

القضــاة خــال مبارشتهــم إلدارة الدعــاوى ونظرهــا.

مادة )2(
قيد الدعــوى ومبارشتها

عىل السادة رؤساء األقالم القيام بما يي:
ــم  ــًة وعناوينه ــمائهم كامل ــوى وأس ــراف الدع ــات أط ــن بيان ــق م 1.التحق
بصــورة تفصيليــة وواضحــة، وكذلــك أرقــام الجــواالت والهواتــف مــا أمكــن 

ــك. ذل
ــل  ــب تأجي ــاق طل ــل، أو إرف ــة بالكام ــوم القانوني ــع الرس ــن دف ــق م 2.التحق

ــص. ــايض املخت ــى الق ــرض ع ــوم للع ــع الرس دف
3.التحقــق مــن إرفــاق املدعــي طــي الئحــة الدعــوى نســخاً عنهــا بقــدر عــدد 

املدعــى عليهــم مرفقــاً بهــا مــا يــيل:
أ -قائمــة بمفــردات بيناتــه الخطيــة املؤيــدة لدعــواه املوجــودة تحــت يــده 
مرفقــاً بهــا حافظــة تتضمــن تلــك املفــردات عــى أن يكــون لــكل واحــدة 
ــة  ــوراً مصدق ــوالً أو ص ــون أص ــا، وتك ــاص به ــل خ ــم متسلس ــا رق منه

ــه بمطابقتهــا لألصــل. عليهــا مــن املدعــي أو وكيل
ب -قائمة ببيناته الخطية املوجودة تحت يد الغري.

ــب يف  ــي يرغ ــع الت ــة والوقائ ــم الكامل ــهوده وعناوينه ــماء ش ــة بأس ت -قائم
إثباتهــا بالبيّنــة الشــخصية لــكل شــاهد عــى حــدة، وللمدعــي أن يرفــق بهذه 
القائمــة شــهادة خطيــة ألي مــن شــهوده عــى أن تكــون مشــفوعة بالقســم.

ــم  ــه إىل قل ــى علي ــل املدع ــن قب ــة م ــة جوابي ــم الئح ــن تقدي ــق م 4.التحق
ــه  ــايل لتبلغ ــوم الت ــن الي ــاً م ــرش يوم ــة ع ــال خمس ــة خ ــة املختص املحكم
ــى كل  ــرد ع ــدد ال ــح ومح ــكل رصي ــن بش ــى أن تتضم ــوى، ع ــة الدع بائح
ادعــاء بأمــر واقعــي يدعيــه الخصــم وال يســلم بصحتــه وال يكتفــى بإنــكاره، 
عــى أن تشــتمل الئحتــه الجوابيــة صــورة عنهــا بعــدد املدعــن، ومرفقــاً بهــا 

مــا يــيل:
أ -حافظة املستندات مع قائمة توضح تفاصيل هذه الحافظة.

ب -قائمــة بأســماء شــهوده وعناوينهــم الكاملــة والوقائــع التــي يرغــب يف 
إثباتهــا بالبيّنــة الشــخصية لــكل شــاهد عــى حــدة.

ت -قائمة ببيّناته الخطية املوجودة تحت يد الغري –إن وجدت-.
ث -عرض ملف الدعوى بعد قيدها عى القايض املختص.

تعميم رقم )2022/23(

بشأن إجراءات الحد من إطالة أمد التقايض

رئيس املجلس األعىل للقضاء
بعد االطالع عىل القانون األسايس وتعديالته

وعىل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م 

وقانون تشكيل املحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م 

وقانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م وتعديالته

وقانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم )4( لسنة 2001م

وبناًء عىل الصالحيات املخولة لنا قانوناً، وحسن سري العمل واملصلحة العامة

أصدرنا التعميم التايل:

مادة )3(
تدقيق القايض مللف الدعـوى

عىل السادة القضاة القيام بما يي:
ــا،  ــوى ومرفقاته ــة الدع ــن الئح ــه م ــا يحتوي ــوى بم ــف الدع ــى مل ــاع ع 1.االط

ــيل: ــا ي ــق مم والتحق
أ -تقدير قيمة الدعوى تقديراً صحيحاً.

ــدويل  ــث قواعــد االختصــاص ال ــة بنظــر الدعــوى مــن حي ب -اختصــاص املحكم
ــي. ــي والنوع ــي والقيم والوالئ

ت -صحــة الخصومــة، وذلــك بالتدقيــق يف وكالــة املحامــي، ســواء وكيــل املدعــي أو 
املدعــى عليــه، مــن حيــث صحــة التوكيــل وتوقيعــه وتاريخــه وموضــوع الوكالــة، 

وحســب مــا ورد يف التعميــم رقــم )2022/13( بالخصــوص.
ــتيفائه  ــطن، واس ــارج فلس ــن خ ــل إن كان م ــة التوكي ــن صح ــق م ث -التحق
التصديقــات الرســمية ســنداً للمــادة )14( مــن قانــون البيّنــات يف املــواد املدنيــة 

ــة. والتجاري
ج -التحقــق مــن عــدم وجــود جهالــة يف الئحــة الدعــوى، طبقــاً لنــص املــادة )52( 
مــن قانــون أصــول املحاكمــات املدنيــة والتجاريــة، وإذا كانــت الجهالــة بســيطة؛ 

يُكّلــف الخصــم بتوضيــح تفاصيــل الدعــوى.
2.بعــد اســتيفاء تدقيــق مــا ورد أعــاه، يقــرر القــايض املختــص تعيــن جلســة 
للنظــر يف الدعــوى، ويبلَّــغ موعــد هــذه الجلســة إىل الخصــوم عمــاً بنــص املــادة 

)65( مــن قانــون أصــول املحاكمــات املدنيــة والتجاريــة.

مادة )4(
التبليغات والحضور

عىل السادة القضاة، مراعاة ما يي:
1.مراقبــة التبليغــات مــن خــال اإليعــاز لقلــم املحكمــة بوضــع نســخة التبليــغ يف 
ملــف الدعــوى قبــل موعــد الجلســة بمــدة كافيــة، ويف حــال تعــذر تبليــغ أطــراف 
ــة أخــرى تراهــا  ــة طريق ــة أن تقــرر تبليغهــم بأي الخصومــة بالدعــوى، للمحكم
مناســبة بمــا يتفــق وأحــكام القانــون عمــاً بنــص املــادة )1/7/ج( مــن قانــون 

أصــول املحاكمــات املدنيــة والتجاريــة.
ــة  ــم تقــف املحكم ــوت تبليغهــم، ول 2.يف حــال عــدم حضــور الخصــوم رغــم ثب
ــادة  ــتناداً للم ــوى، اس ــطب الدع ــة ش ــرر املحكم ــك، تق ــوٍل لذل ــذٍر مقب ــى ع ع

ــة. ــة والتجاري ــات املدني ــول املحاكم ــون أص ــن قان )1/85( م
ــه،  ــوت إعان ــم ثب ــه رغ ــى علي ــور املدع ــدم حض ــي، وع ــور املدع ــال حض 3.يف ح
ــه،  ــى علي ــل املدع ــه وكي ــة لزميل ــن املحكم ــذر م ــه الع ــي أو وكيل ــس املدع والتم
ــذر  ــول ع ــة لقب ــلطتها التقديري ــاً لس ــه، وفق ــه أو رفض ــة طلب ــة إجاب فللمحكم

ــه.  ــن عدم ــه م ــى علي ــاب املدع غي
ــة  ــة ملزم ــورة توافقي ــوم بص ــا الخص ــي يقدمه ــل الت ــات التأجي ــرب طلب 4.ال تعت
للمحكمــة، ولهــا اتخــاذ مــا تراه مناســباً لضمــان الجديــة ورسعــة الفصــل يف الدعوى.

مادة )5(
السري يف الدعــوى

عىل السادة القضاة، القيام بما يي:
1.االطــاع الرسيــع عــى امللفــات قبــل الجلســات؛ ملعرفــة املرحلــة التــي وصلــت 

إليهــا الدعــوى، وضمــان عــدم التأجيــل ألســباب غــري رضوريــة أو مكــررة.
ــة أو  ــة املحكم ــاء والي ــاص النتف ــدم االختص ــة بع ــوع املتعلق ــل يف الدف 2.الفص
بســبب نــوع الدعــوى أو قيمتهــا أو لســبق الفصــل فيهــا، وعــدم ضمهــا للموضوع 

لتعلقهــا بالنظــام العــام.
ــا للموضــوع  ــة أو ضمه ــر الفصــل يف باقــي الدفــوع الشــكلية واملوضوعي 3.تقدي
تقديــراً ســليماً؛ ورضورة الفصــل يف هــذه الدفــوع عــى وجــه الرسعــة ويف الجلســة 
ذاتهــا كلمــا أمكــن، وعــدم التأجيــل للفصــل فيهــا يف الجلســة التــي تليهــا ملــدة 

تزيــد عــى أســبوع.
4.إعمــال أحــكام املــادة )119( مــن قانــون أصــول املحاكمــات املدنيــة والتجاريــة، 
وذلــك بنقــل عــبء اإلثبــات إىل املدعــى عليــه إذا أبــدى يف الئحتــه الجوابيــة تســليمه 
ــة  ــة وواقعي ــباباً قانوني ــاك أس ــى أّن هن ــوى، وادع ــة الدع ــة يف الئح ــور املبيّن باألم

تدفــع الدعــوى.
ــول  ــون أص ــن قان ــادة )120( م ــص امل ــن ن ــرة األوىل م ــل بالفق ــل العم 5.تفعي
ــوم  ــف الخص ــك بتكلي ــاوى، وذل ــع الدع ــة يف جمي ــة والتجاري ــات املدني املحاكم
ــاق  ــاط االتف ــد نق ــح تحدي ــرار اللوائ ــد تك ــوى وبع ــر الدع ــة األوىل لنظ يف الجلس

قرارات وتعميمات 4
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ــاف. واالخت
مادة )6(

سماع البيّنات
عىل السادة القضاة تطبيق أحكام القانون بشأن اآلتي:

ــة  ــات املدني ــول املحاكم ــون أص ــن قان ــادة )2/120( م ــل بامل ــل العم 1.تفعي
ــم  ــر بيّناته ــوم بح ــف الخص ــك بتكلي ــاوى، وذل ــع الدع ــة يف جمي والتجاري
حــول املســائل املختلــف عليهــا، وإثبــات ذلــك يف محــرض الجلســة، وإلــزام كل 

ــددة. ــات مح ــال جلس ــات خ ــك البيّن ــم تل ــم بتقدي خص
2.تحديــد نقــاط االختــاف مــن حيــث طبيعتهــا، ومــا إذا كانــت مســألة قانونية 

تحتــاج إىل مرافعــة حولهــا مــن الطرفن 
ــات،  ــك تحديــد وســيلة اإلثب ــة، وكذل ــات بالبيّن ــاج إىل إثب ــة تحت أم واقعــة مادي
ــهود، أم  ــهادة الش ــا بش ــن إثباته ــة، أم يمك ــة خطي ــب بيّن ــت تتطل ــا إذا كان وم

ــزم فيهــا الخــربة الفنيــة. يل
3.تقييــد األطــراف بتقديــم بيّناتهم يف حــدود النطــاق املوضوعي والشــخيص للدعوى، 

وعــدم الســماح باالسرتســال يف تقديم بيّنــات خــارج نطــاق وأركان الدعوى.
ــماع  ــددة لس ــة املح ــال الجلس ــهوده خ ــار ش ــرف بإحض ــف كل ط 4.تكلي
شــهادتهم، وتكليفهــم بتقديــم طلــب اســتدعاء شــهود، وإيــداع نفقــات دعوتهــم 
ــة  ــواد املدني ــات يف امل ــون البيّن ــن قان ــادة )100( م ــكام امل ــتناداً ألح ــوراً، اس ف

ــة،  والتجاري
وطبقاً للتعميم رقم )2022/11( بالخصوص.

5.تفعيــل نــص املــادة )121( مــن قانــون أصــول املحاكمــات املدنيــة والتجارية، 
وذلــك بعــدم تأجيــل الدعــوى ألكثــر مــن مــرة لــذات الســبب، ســيّما يف جلســات 
ــاث  ــن ث ــر م ــرف أكث ــح أي ط ــدم من ــوال ع ــع األح ــات، ويف جمي ــم البيّن تقدي

جلســات لتقديــم البينــات.
6.الحد من رفض إبراز السندات ألسباب غري قانونية وغري جدية.

ــة  ــة والتجاري ــواد املدني ــات يف امل ــون البيّن ــن قان ــادة )30( م ــص امل ــل ن 7.تفعي
بشــأن رفــض طلــب إلــزام الخصــم بتقديــم مــا تحــت يــده مــن ســندات يف حــال 
عــدم االلتــزام بأحــكام املادتــن )28، 29( مــن القانــون ذاتــه، وعــدم اســتئخار 

نظــر الدعــوى األصليــة لحــن الفصــل يف هــذا الطلــب، كلمــا أمكــن ذلــك.
ــد،  ــق واح ــور فري ــي بحض ــل املدع ــن قب ــدم م ــال املق ــب اإلدخ ــر طل 8.نظ
ــن  ــوى إىل ح ــري يف الدع ــف الس ــدم وق ــة األوىل، وع ــه يف الجلس ــل في والفص

ــه. ــل في الفص

مادة )7( 
انتداب الخرباء

عىل السادة القضاة عند انتداب خبري يف الدعوى مراعاة املحددات اآلتية:
1.تضمن قرار انتداب الخبري املدة املناسبة للقيام بمهمته.

ــوى أو  ــراف الدع ــدد أط ــخ بع ــن نس ــره م ــداع تقري ــري بإي ــف الخب 2.تكلي
وكائهــم، وذلــك خــال مــدة يراعــى فيهــا منــح الفرصــة لــوكاء األطــراف مــن 

ــة. ــل الجلســة التالي ــداء آرائهــم بشــأنها قب ــر، وإب االطــاع عــى التقري
ــغ وكاء األطــراف بنســخهم مــن التقريــر فــور  ــم بتبلي 3.تكليــف رئيــس القل

إيداعــه مــن الخبــري.
4.تكليــف وكاء األطــراف بتقديــم مذكــرة مكتوبــة تتضمــن موقفهــم القانونــي 

باملوافقــة أو االعــرتاض عــى تقريــر الخبــري خــال ثاثــة أيــام مــن تســلمه.
ــى  ــم ع ــة رده ــراف املتضمن ــرات األط ــرض مذك ــم بع ــس القل ــف رئي 5.تكلي
ــا  ــب إم ــراره املناس ــدار ق ــك إلص ــص، وذل ــايض املخت ــى الق ــري ع ــر الخب تقري
ــًة، أو  ــا كتاب ــرد عليه ــري بال ــف الخب ــا، أو تكلي ــدم وجاهته ــال ع ــا ح برفضه

ــة. ــة التالي ــال الجلس ــأنها خ ــة بش ــه للمناقش دعوت

مادة )8(
حاالت فصل الدعوى واعتبارها كأن لم تكن

عىل السادة القضاة ورؤساء األقالم مراعاة ما يي:
1. يف حــال ُشــطبت الدعــوى ولــم تُجــدد خــال املــدة القانونيــة )ســتن يومــاً(، 
يجــب عرضهــا عــى القــايض املختــص إلصــدار قــرار باعتبارهــا كأن لــم تكــن.

2. يف حــال تــم تأجيــل الدعــوى تأجيــاً عامــاً، ولم تُجــدد خــال املــدة القانونية 
ــدار  ــص إلص ــايض املخت ــى الق ــا ع ــب عرضه ــبوعن(، يج ــهور وأس ــتة ش )س
ــاً  ــتئنافه، عم ــاركاً الس ــتأنف ت ــواه واملس ــاركاً لدع ــي ت ــار املدع ــراره باعتب ق

بنــص املــادة )4/127( مــن قانــون أصــول املحاكمــات املدنيــة والتجاريــة.

ــنتن،  ــدة س ــباب مل ــن األس ــبب م ــة ألي س ــري يف الخصوم ــدم الس ــال ع 3. يف ح
ــي تــربر وقــف الخصومــة أو انقطاعهــا  ومهمــا تكــن الظــروف واألســباب الت
ــة  ــدة القانوني ــب خــال امل ــم طل ــم تقدي ــم يت ــي، ول باســتثناء الوقــف القضائ
ــا إىل جــدول أعمــال املحكمــة، يجــب عرضهــا عــى القــايض  )عامــن( إلعادته
ــن  ــادة )1/137( م ــاً بامل ــوى، عم ــاء الدع ــراره بانقض ــدار ق ــص إلص املخت

ــة. ــة والتجاري ــات املدني ــول املحاكم ــون أص قان

مادة )9( 
طلبات فتح باب املرافعة

عىل السادة القضاة ورؤساء األقالم عند تقديم طلب فتح باب املرافعة 
مراعاة ما يي:

ــراد  ــات امل ــح بالبيّن ــان واض ــى بي ــة ع ــاب املرافع ــح ب ــب فت ــتمل طل 1.أن يش
ــان  ــا، وبي ــراد تقديمه ــة امل ــات املكتوب ــن البيّن ــورة ع ــاق ص ــا، وإرف تقديمه
ــا – ــهادتهم به ــماع ش ــراد س ــع امل ــماعهم، والوقائ ــراد س ــهود امل ــماء الش أس
ُكــــلما أمكــن- وعــى أن يكــون مرفــق نســخة عــن الئحــة الطلــب ومرفقاتــه.

2.عرض الطلب عى القايض املختص مرفقاً بملف الدعوى فور تقديمه.
ــه أو رفضــه دون  ــراره بإجابت ــب، ويصــدر ق 3.ينظــر القــايض املختــص الطل

الحاجــة إىل عقــد جلســة وحضــور األطــراف.
4.يف حــال أصــدر القــايض قــراره بإجابــة الطلــب، فيجــب أن يتضمــن قــراره 
إلــزام املســتدعي بتقديــم بيّناتــه خــال الجلســة املعيّنــة للحكــم، باإلضافــة إىل 

تبليــغ األطــراف بالقــرار وفــق األصــول.

مادة )10(
إصدار األحكام والنطق بها 

عىل السادة القضاة التقيد بما يي:
ــى  ــتملًة ع ــه، مش ــق ب ــد النط ــوى عن ــف الدع ــم يف مل ــودة الحك ــداع مس 1.إي

ــًة. ــة كامل ــة املحكم ــن هيئ ــة م ــون موقع ــى أن تك ــبابه، ع ــه وأس منطوق
2.اإليعــاز لكتبــة الضبــط برسعــة العمــل عــى طباعــة وتجهيــز الحيثيــات بعــد 
صــدور الحكــم مبــارشةً، وتدقيقهــا والتوقيــع عــى نســخة الحكــم األصليــة مــن 
ِقبــل رئيــس الجلســة وكاتبهــا، خــال مــدة ال تتجــاوز عــرشة أيــام مــن تاريــخ 
صــدور الحكــم، ومــدة ال تتجــاوز أســبوع للقــرارات الصــادرة يف الدعــاوى الجزائية 

والطلبــات املســتعجلة، وتدويــن تاريــخ الطباعــة يف ذيــل األحــكام والقــرارات.

مادة )11(
نظر االستئنافات

عىل هيئات املحاكم االستئنافية عند نظر االستئنافات التقيّد بما يي:
1.عــدم منــح وكيــل املســتأنف فرصــة للتأجيــل لتقديم الئحــة اســتئناف مفصلة 
يف حــال ثبــت للمحكمــة أّن أســباب الحكــم املســتأنف موجــودة يف ملــف الدعوى 
ــة  ــه باملرافع ــل، وإلزام ــى األق ــام ع ــة أي ــة بثاث ــد الجلس ــل موع ــة قبي األصلي

حســب األصــول.
2.تفعيــل نــص املــادة )3/221( مــن قانون أصــول املحاكمــات املدنيــة والتجارية، 

وذلــك بالحكــم بالتعويضــات إذا تبــّن أن االســتئناف قــد ُقصد بــه الكيد.

مادة )12(
تُكّلف دائرة التفتيش القضائي باملتابعة ورفع تقريرها لرئيس املجلس 

شهرياً وملدة ستة أشهر.

مادة )13(
عىل الجهات املختصة كافة – كـــٌل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا 

التعميم، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
صدر يف مدينة غزة بتاريخ:2022/09/04م
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ــن  ــل بالطع ــن الفص ــف لح تتوق

ــض.  ــة النق ــود يف محكم املوج

ــذ  ــرة التنفي ــل يف دائ ــن أن العم وب

يكــون مــع املواطــن بذاتــه أو مــع 

أن  موضًحــا  املواطــن،  محامــي 

ــة  ــمة إىل صال ــذ مقس ــة التنفي صال

للمواطنــن  وصالــة  للمحامــن 

ــن  ــى املواطن ــل ع ــهيل العم لتس

ــة  ــن واملراجع ــن واملوظف واملحام

مقســمة يف كل صالة إىل اســتعامات 

ــندات  ــس وس ــر حب ــدار أوام وإص

ــة  ــو متابع ــر ه ــزء آخ ــداع، وج إي

ــه  ــر ل ــزء آخ ــكاليات وج ــل اإلش ح

ــيم. ــة بالرتس عاق

واكَّـد صلوحـة بصفـة عامـة نحـن 

ملزمـون بتحقيق الغايـة من وجودنا 

وهـي متابعة اإلجـراءات سـواء أكان 

ذلـك للمحامـن أو املواطنن. 

ويف الســياق ذاتــه تحــدث صلوحــة 

عــن العــام القضائــي الســابق 

ــه  ــايل » بأن ــام الح ــه بالع ومقارنت

ــى  ــايل وحت ــام الح ــة الع ــذ بداي من

نهايــة الشــهر املــايض قمنــا يف 

األسـتاذ رامـي صلوحة مديـر دائرة 

التنفيـذ يف محكمة بداية غـزة يقول:

تقارير وحوارات 6

دائــرة التنفيــذ تنشــأ وترتبــط بمحكمــة الدرجة 

ــاٍض  ــها ق ــا ويرأس ــة له ــة التابع األوىل يف املنطق

ــدد  ــذ وع ــور للتنفي ــه مأم ــك، ويعاون ــَدب لذل يُن

كاف مــن املوظفــن، وعنــد تعــدد القضــاة 

ــة. ــذه املهم ــه ه ــوكل إلي ــن ت ــها م يرأس

تحصيل الحقوق وأداؤها هدٌف أساسي لعمل دائرة التنفيذ

القضاء- مصطفى محمد النقيب

وتابــع بــأن دائــرة التنفيــذ تســتقبل 

القضايــا التنفيذيــة مــن خــال طلب 

ــق  ــة، ويرف ــة التنفيذي ــح القضي لفت

مــع الطلــب ســند التنفيــذ باإلضافــة 

لصــورة عــن الطلــب وســند التنفيــذ 

للتبليــغ ووكالــة املحامــي املــراد 

ــب  ــميها حس ــم ترس ــا، ويت تبليغه

الفلســطيني  الرســوم  قانــون 

وإعطائهــا رقــم متسلســل بعــد 

التنفيــذ  قــايض  مــن  توقيعهــا 

القضيــة  تفتــح  ثــم  املختــص، 

التنفيذيــة ويتــم إخطــار املنفــذ 

ضــده بالقضيــة التنفيذيــة.

وأضــاف بــأن جميــع القضايــا 

ــة  ــوق مادي ــق بحق ــة تتعل التنفيذي

أو حقــوق عينيــة، ومعظمهــا تكون 

ــة  ــة مالي ــات مادي ــة مطالب بمثاب

مطالبــة  أو  ومديــن«،  »دائــن 

بالقيــام بعمــل أو بمطالبــة بإجــراء 

ــوع. ــذا الن ــن ه م

وأفــاد صلوحــة بــأن دائــرة التنفيــذ 

ــوق  ــادة الحق ــبيل إع ــذ يف س تتخ

ــد مــن اإلجــراءات  ــا العدي ألصحابه

ــد  ــس بع ــر الحب ــدأ بأوام ــي تب الت

ــوا  ــم إذا امتنع ــذ ضده ــغ املنف تبلي

عــن دفــع مــا عليهــم ويتــم إصــدار 

أوامــر الحبــس كوســيلة إلجبارهــم 

ــم،  ــتحق عليه ــو مس ــا ه ــع م لدف

ــذي  ــز التنفي ــاع الحج ــك إيق وكذل

ــائلة  ــوال الس ــب واألم ــى الروات ع

والحجــز عــى العقــارات واألمــاك، 

وأشــار إىل أن دوائــر التنفيــذ تبــارش 

ــوزات  ــذ الحج ــور التنفي ــرب مأم ع

      إن دائـرة التنفــيذ هي 

دائرة حكومـية مختصة يف 

تنفــيذ السـندات التنفيذية 

الواردة يف قــانون التنفـيذ، 

وهي عبــارة عن األحــكام 

والقرارات واألوامر القضائية 

النظـــامـية والرشعـــية 

ومحارض التسوية الفضائية 

والصلح التي تُصــدق عليها 

املحاكم وأحكــام املحكمن 

القابلة للتــنفيذ والسـندات 

الرسمـية والعرفية وغريهـا 

من األســناد التي يعطــيها 

القـانون هذه الصفة.

ــن  ــة، م ــوع الجربي ــة والبي التنفيذي

ــع  ــار ويتب خــال حجــز عــى العق

ــراءات  ــلة إج ــوة سلس ــذه الخط ه

لبيــع األمــوال املنقولــة أو العقــار يف 

حــال عــدم تســديد املديــن للديــون 

التــي عليــه يف القضيــة التنفيذيــة أو 

تقدمــه بتســوية ملــا هــو مرتصــد يف 

ــة  ــوم القضي ــة لرس ــه باإلضاف ذمت

التنفيذيــة، حيــث تنتهــي إجــراءات 

ــعار  ــي وإش ــزاد العلن ــع يف امل البي

ــزاد.  الجهــات املختصــة بنتيجــة امل

وأكـد صلوحـة بـأن دائـرة التنفيـذ 

املـال  إعـادة  هـو  األسـايِس  هدفهـا 

الخـاص بطالـب التنفيـذ مـن املنفذ 

ضـده، سـواء أكان التنفيـذ طواعيـة 

أي عن طريـق اسـتجابة املنفذ ضده 

بعـد إعطائـه املـدة القانونية سـبعة 

أيـام لاعـرتاض أو لدفع ما يُسـتحق 

الجربيـة  بالقـوة  التنفيـذ  أو  عليـه، 

املنفـذ ضـده عـن  امتنـاع  يف حـال 

التنفيـذ االختيـاري.

ونــوه إىل أن أدوات التنفيــذ الجــربي 

تبــدأ مــن الحبــس، أو الحجــز عــى 

ربــع راتــب املديــن أو حجــز أمــوال 

املديــن لــدى الغــري، أو الحجــز عــى 

املنقــوالت أو العقــارات الخاصــة 

ــة  ــة املديوني ــاء بقيم ــن لإليف باملدي

الخاصــة باملنفــذ ضــده والتــي هــي 

محــل االلتــزام يف الســند التنفيــذي.

األحــكام  بــأن  وأفــاد صلوحــة 

ال تنفــذ إال بعــد أن تكــون قــد 

ــا  ــة أم ــة القطعي ــبت الدرج اكتس

بخصــوص الطعــن بالنقــض فهــو 

ــن  ــرار م ــذ إال بق ــف التنفي ال يوق

ــف  ــدره بوق ــض تص ــة النق محكم

إجــراءات التنفيــذ ويف هــذه الحالــة 

العمــل بدائــرة التنفيــذ أكــرب بكثــري 

مــن الســنوات الســابقة لكثــرة املهام 

املوكلــة لدائــرة التنفيــذ ورسعــة 

ــداد  ــام، وزادت أع ــذه امله ــاز ه إنج

ــذ  ــرة التنفي ــة لدائ ــض املقدم العرائ

ــا إنجــاز هــذه العرائــض،  وزاد معه

حيــث كان هنــاك 19080 قضيــة 

تنفيذيــة واردة خــال األشــهر القليلة 

ــام 2022. ــن ع ــة م املاضي

واختتــم صلوحــة حديثــه عــن 

دائــرة التنفيــذ بأنهــا تتبــع ملحكمــة 

البدايــة، وســابًقا كانــت تتبــع 

لبعــض محاكــم الصلــح يف املناطــق 

التــي ال يوجــد بهــا محاكــم بدايــة، 

وكانــت تســمى دائــرة اإلجــراء 

وفًقــا لقانــون اإلجــراء قبــل العــام 

2005، ولكــن ألغــي هــذا القانــون 

ــم 23  ــذ رق ــون التنفي ــب قان بموج

لعــام 2005، حيــث كانــت تســمى 

ــات يف ذاك  ــراء واألمان ــرة اإلج دائ

ــرة  ــمى بدائ ــوم تس ــن، والي الح

ــواردة  ــمية ال ــا للتس ــذ وفًق التنفي

ــون. يف القان

األستاذ/ رامي صلوحة - مأمور تنفيذ دائرة تنفيذ غزة
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ويقـول النمـرة يف مفهـوم القتـل الخطأ 

: نه بأ

وينـوه النمـرة بـأن القتـل الخطـأ هـو 
مصطلـح قانونـي يختلـف عـن القتـل 
العمـد يف عـدم وجـود القصـد الجرمي 
الخـاص املتمثـل يف ازهـاق روح املجني 

عليـه عنـد وقـوع الجريمة. 
وأضـاف بأن القتـل الخطـأ يتقاطع مع 
القتـل قصـًدا والقتـل عن غـري قصد يف 
محـل الجريمـة وهـو إنسـان حـي ويف 
الركـن املـادي املتمثـل يف االعتـداء عـى 
حيـاة املجنـي عليـه والنتيجـة الجرمية 
املتمثلـة يف وفـاة املجنـي عليـه والعاقة 
هـذه  يف  يوجـد  وال  بينهمـا  السـببية 

الجريمـة ركـن معنـوي.
أركان جريمة القتل الخطأ

وعـى نحـو متصـل أكمـل النمـرة بـأن 
ثـاث  تشـمل  الخطـأ  القتـل  جريمـة 
أركان، وهـي الركـن الرشعـي والركـن 

املعنـوي. والركـن  املـادي 
أوضــح النمــرة أن الركــن املــادي 
يشــرتط لقيــام هــذه الجريمــة يف 
صــورة القتــل الخطــأ، أن يحــدث 
قتــل مهمــا كانــت طبيعــة أو جســامة 
ــون كل  ــب القان ــل، إذ يعاق ــذا الفع ه
ــامة  ــان أو بس ــاة اإلنس ــاس بحي مس
تكــون  وقــد  صحتــه،  أو  جســمه 
ــاًحا أو  ــة س ــل أو اإلصاب ــيلة القت وس
ــون  ــن أن تك ــادة، ويمك ــة أداة أو م آل
أو  رضوًضــا  أو  جرًحــا  اإلصابــة 

إن إزهــاق روح إنســان وحرمانــه مــن حقــه بالتمتــع يف حياتــه جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، إذ يعتــدي شــخص عــىل حيــاة شــخص 
آخــر ممــا يؤثــر عــىل حيــاة غــريه بقصــد أو بغــري قصــد، فيكــون هــذا الشــخص مســؤواًل جزائيًــا ومدنيًــا عــن هــذا الفعــل، تفاصيــل 

هــذا االعتــداء وعواقبــه وآثــاره تناولــه يف حــوار خــاص مــع القــايض زيــاد النمــرة قــايض هيئــة الجنايــات الكــربى.

جريمة القتل الخطأ..
إهمال ورعونة نهايتها إزهاق روح إنسان

القضاء- مرج الزهور أبو هن

ــون  ــك أن تك ــتوي يف ذل ــا ويس مرًض
الجــروح ظاهريــة أو باطنيــة. 

املعنـوي  الركـن  أن  إىل  النمـرة  ولفـت 
يتمثـل يف الخطأ بحيـث إن جريمة القتل 
الخطـأ تخلو مـن نية املسـاس بحياة أو 
صحـة املجني عليـه، لكنهـا يفرتض أن 

يرتكـب الفعل عـن طريـق الخطأ.
أمـا الركن الثالـث أفاد النمـرة بأنه ال بد 
مـن توافـر العاقة السـببية بـن الخطأ 
والوفـاة بمعنـى أن يكـون الخطـأ هـو 
الـذي سـبب وفـاة املجنـي عليـه، حيث 
يكـون الوفـاة التي حدثـت للمجني عليه 
نتيجـة للخطـأ أو للفعل الخاطـئ الذي 

الجاني. ارتكبـه 
األخـرى  القتـل  جرائـم  بـأن  وأضـاف 
كجريمـة القتـل قصـًدا تتطلـب قانونًـا 
أن يتوفـر لـدى الجانـي قصـد خـاّص 
بإزهـاق روح املجنـي عليـه، إمـا القتل 
عـن غـري قصـد فهـذه ال يتوفـر لـدى 
الجانـي قصـد للقتـل وإنما يتوفـر لديه 
قصـد االعتـداء عـى الجسـد، موضًحـا 
بأنهـا تكـون مثل مشـاجرة أو مشـكلة 

أطـراف. بن 
غـري  عـن  القتـل  أن  النمـرة  وأوضـح 
قصـد يكـون مـن خـال وجـود قصـد 
لـدى الجانـي باالعتـداء وإيـذاء املجني 
عليـه دون أن تنـرف إرادتـه إىل قتـل 
هـذا املجنـي عليـه وإنمـا كانـت اإلرادة 
منرفـة إىل االعتـداء عى جسـده ولكن 
الوفـاة  تحققـت  االعتـداء  هـذا  نتيجـة 
للمجنـي عليـه وبالتـايل يكون هنـا أمام 

القتـل عـن غـري قصد. 
وأمـا القتـل الخطـأ أكـد النمـرة بأنه ال 
يتوفـر لـدى الجاني فيه أي قصد سـواء 
أكان قتـل أو اعتـداء، وإنمـا هو تسـبب 
يف موت أحد األشـخاص نتيجـة لإلهمال 
أو عـدم االنتبـاه أو قلـة احـرتاز أو عدم 

القايض/ زياد النمرة - عضو هيئة الجنايات الكربىمراعـاة القوانـن واألنظمة. 

     هو كل من تسـبب خطئًا 
يف مـوت شخص آخر ويكون 
ناشئًا عن إهماله أو رعـونته 
أو عـدم احـــرتازه أو عـدم 
مراعاته للقـوانن والقرارات 

واللوائح واألنظمة.

وأمـا عن العقوبـات التـي قررها املرشع 
الجريمـة  هـذه  بموجـب  الفلسـطيني 
العقوبـات  قانـون  أن  النمـرة  يوضـح 
رقم 74 لسـنة 1936 قـد عاقب مرتكب 
جريمـة القتـل الخطـأ وذلـك يف مـواد 
القانـون،  ذلـك  مـن  217و218و219 

والتـي نصـت يف املـادة 217 عـى:

تتحـدث  التـي  وهـي   218 املـادة  أمـا 
عـن كل مـن تسـبب يف مـوت شـخص 
آخـر بغري قصـد من جـراء عملـه بعدم 
ال  عمـل  اكـرتاث  أو  أو حيطـة  احـرتاز 
يبلـغ درجة اإلهمـال الجرمـي يعترب انه 
ارتكـب جنحـة ويعاقـب بالحبـس ملدة 
سـنتن أو بغرامـة قدرهـا مائـة جنيه، 
ذات  مـن   219 املـادة  يف  وضـح  وقـد 
القانـون عبارة التسـبب يف املـوت وذلك 

مـن خـال 5 فقـرات متتاليـة،

وختاًمـا نوه النمـرة إىل أن جريمة القتل 
الخطـأ ومـا تشـتمل عليه مـن صور ال 
تقـل يف خطورتهـا عـن نظرياتهـا مـن 
أنـواع القتل األخرى سـواء القتـل العمد 
عـى  مشـدًدا  القصـد،  بغـري  والقتـل 
رضورة البحـث يف هـذه الظاهـرة مـن 
كل جوانبهـا ووضـع الحلـول املناسـبة 
لهـا  الرادعـة  السياسـة  وتطبيـق  لهـا 

انتشـارها. مـن  للحد 

هـو  مـرشوع  الغـري  الـرتك  أن 
الـرتك الـذي يبلـغ درجـة اإلهمال 
الجرمـي يف القيام بواجب، سـواء 
أكان ذلـك الـرتك بنية ايقـاع املوت 
أو الـرر الجسـماني أو لم يكن.

يعتـرب الشـخص بأنـه تسـبب يف 
مـوت شـخص آخـر يف كل حالـة 
كان  وإن  التاليـة  الحـاالت  مـن 
السـبب  ليـس  تركـه  أو  فعلـه 
املبـارش أو الوحيد الـذي أفىض إىل 

: املـوت 
أ. إذا أوقع رضر جسمانيًا لشخص 
عملية  اجراء  استوجب  آخر 

قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936

قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936

املادة 217

املادة 219

معالجة  معالجته  أو  له  جراحية 
عربة  وال  موته،  إىل  أفضت  طبية 
املعالجة  كانت  إذا  الحالة  هذه  يف 
صائبة أو غري صائبة ما دامت قد 
جرت لسالمة نية وبخربة وبحذق 
سالمة  تتوفر  لم  إذا  أما  عادين، 
النية يف املعالجة التي كانت السبب 
املبارش الذي أفىض إىل املوت أو إذا 
أجريت املعالجة دون خربة وحذق 
الذي  الشخص  يعترب  فال  عادين 

أوقع الرر أنه تسبب يف املوت. 
ب. إذا أوقـع بشـخص آخر رضر 
جسـمانيًا ليـس مـن شـأنه أن 
يفـي إىل املـوت فيما لـو أجرى 
املعالجـة  املتـرر  الشـخص 
الالزمـة  الطبيـة  أو  الجراحيـة 
أو اتخـذ االحتياطـات املقتضـاة 
فيمـا يتعلق بأسـلوب معيشـته.
ــر  ــخص آخـ ــل شـ ج. إذا حمـ
عـــىل ارتـــكاب فعـــل يفـــي 
إىل موتـــه باســـتعمال العنـــف 
أو  الشـــخص  ذلـــك  مـــع 
بتهديـــده باســـتعماله، وكان 

ـــرر  ـــخص املت ـــراءى للش ـــد ت ق
بـــأن الفعـــل الـــذي أفـــىض إىل 
موتـــه هـــو وســـيلة طبيعيـــة 
الجتنـــاب العنـــف أو التهديـــد يف 

تلـــك الظـــروف.
د. إذا كان بفعلــه أو تركــه قــد عجل 
يف مــوت أي شــخص  مصــاب 
بمــرض أو بــرر جســماني مــن 
شــأنه أن يفــي إىل موتــه دون 

ــرتك.  ــل أو ال ــك الفع ذل
ال  الــرتك  أو  الفعــل  كان  إذا  ه. 
ــرتن يف  ــوت إال إذا أق ــي إىل امل يف
فعــل أو تــرك مــن قبل الشــخص 

ــن.  ــخاص آخري ــول أو أش املقت
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قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2016/780

 بداية غزة

إىل المتهم/ مازن عبد الله صاحل العطوي
سكان/ التفاح مسجد اجلوالين

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/

الرسقة من قبل اخلدم المؤثمة بنص المادة 275 ع36. 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األحد، الموافق 2022/10/2

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ مازن عبد الله صاحل العطوي

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

قرارات اإلمهال 8

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2404( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1782( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2254( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2174( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2140( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/464( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1429( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1418( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1765( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1865( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/محمد ماهر خرض أبوووردة
سكان/الشمال –جباليا البلد دوار اجلرن

إىل المتهم/محمد ماهر خرض أبووردة
سكان/الشمال – جباليا البلد دوار اجلرن 

إىل المتهم/ محمد ماهر خرض ابووردة
سكان/الشمال – جباليا البلد دوار اجلرن

إىل المتهم/ محمد ماهر خرض ابووردة
سكان/الشمال- جباليا البلد دوار اجلرن

إىل المتهم/ عامر تيسري سليم عجور
سكان/ غزة - الرمال - برج الشفاء

إىل المتهم/ محمد ماهر خرض ابو وردة
سكان/الشمال – جباليا البلد دوار اجلرن

إىل المتهم/عبد الهادي رجب عبدالهادي السحار
سكان/الشمال – معسكر جباليا دوار ابو رشخ

إىل المتهم/ إبراهيم موىس أحمد سالمة
سكان/ غزة  - الشيخ رضوان - قرب مجمدات لبد

إىل المتهم/ تيسري محمد حسن ريان
سكان/ الشمال- جباليا - يح القصاصيب

إىل المتهم/ حسني نبيل حسني شاهني
سكان/ الشمال - جباليا - آخر شارع أحمد ياسني

إىل المتهم/ محمد سمري صاحل المجرب
سكان/ الشمال- التوام - مقابل موقع الرنتييس

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.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

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

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

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني الموافق03 /2022/10م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمد ماهر خرض ابووردة.

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.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

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

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

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني الموافق03 /2022/10م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمد ماهر خرض ابو وردة.

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.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

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

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

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني الموافق2022/10/03م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمد ماهر خرض ابووردة.

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.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )297( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م.

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

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني الموافق2022/10/03م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/محمد ماهر خرض ابووردة.

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 )احلصـول عـىل أمـوال عـن طريـق النصـب واالحتيـال( المؤثمـة 

1936م. 301( مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة   ،300 بالمـواد )23، 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ عامر تيسر سليم عجور.

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.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

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

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

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني الموافق2022/10/03م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمد ماهر خرض ابو وردة.

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.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

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

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

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني 2022/10/03م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ عبدالهادي رجب عبدالهادي السحار.

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 )الدخـول لبيـت سـكين والرسقـة منـه( المؤثمـة بالمـواد )295( 

1936م. مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ إبراهيم موىس أحمد سامة.

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 )احلصـول عـىل أمـوال عـن طريـق النصـب واالحتيـال( المؤثمـة 

1936م. 301( مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة   ،300 بالمـواد )23، 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ تيسر محمد حسن ريان.

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 )اخلطـف بقصـد السـلب( المؤثمـة بالمـواد )26، 254( مـن قانون 

العقوبـات رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ حسي نبيل حسي شاهي.

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 )احلصـول عـىل أمـوال عـن طريـق النصـب واالحتيـال( المؤثمـة 

1936م. 301( مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة   ،300 بالمـواد )23، 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمد سمر صاحل المجرب.

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            
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قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1842( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1165( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1753( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1898( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1919( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2087( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1952( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1842( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1961( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1961( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2006( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2201( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ محمود رياض أحمد عبد الرحمن
سكان/ الشمال- معسكر جباليا - مسجد التوبة

إىل المتهم/ عبد الله عادل عيل حميدة
سكان/ الشمال - بيت الهيا - مسجد احمد ياسني

إىل المتهم/ رمزي إسماعيل مصطفى نجم
سكان/ الشمال - تل الزعرت - مسجد حيفا

إىل المتهم/ فاطمة نور محمد الضابوس
سكان/ الشمال - الصفطاوي - مدرسة أسامة بن زيد

إىل المتهم/ أحمد محمد درويش أبو الكاس
سكان/ غزة - الثالثيين - مسجد السالم

إىل المتهم/ موىس نارص موىس أبو جراد
سكان/ الشمال - بيت حانون - شارع زمــو

إىل المتهم/ شادي محمد أحمد العقاد
سكان/ خانيونس - يح المنارة - قرب األُرويب

إىل المتهم/ وليد احمد عبد احلميد ظاهر
سكان/ الشمال- مرشوع بيت الهيا - مسجد التوبة

إىل المتهم/ خليل إبراهيم إبراهيم عبد ربه
سكان/ غزة - الشاطئ - شارع احلمامي

إىل المتهم/ أحمد توفيق عبد الله أبو سعفيان
سكان/ الشمال- جباليا - مسجد عمر بن اخلطاب

إىل المتهم/ يحىي هال قاعود احلمادين
سكان/ الشمال - جباليا - شعشاعة - مسجد عمر بن اخلطاب

إىل المتهم/ عمر رائد عمر كحيل
سكان/ الشمال - جباليا البلد - حارة الدرادنة

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 )الرسقـة مـن حانـوت باالشـراك( المؤثمـة بالمـواد )297( مـن 

1936م. العقوبـات رقـم )74( لسـنة  قانـون 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمود رياض أحمد عبد الرحمن.

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 )الرسقـة مـن دور العبـادة( المؤثمـة بالمـواد )296( مـن قانـون 

1936م. )74( لسـنة  رقـم  العقوبـات 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ عبد الله عادل عيل حميدة.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضور جلسـة القضية المرقومة أعـاه المقامة عليك من 

قبـل النائـب العـام بتهمـة )الرسقـة مـن حانـوت( المؤثمـة بالمـواد )297( مـن قانـون العقوبـات 

رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ رمزي إسماعيل مصطفى نجم.

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 )الرسقـة مـن قبـل األمنـاء( المؤثمـة بالمـواد )276( مـن قانـون 

1936م. )74( لسـنة  العقوبـات رقـم 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ فاطمة نور محمد الضابوس.

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 )الرسقـة مـن قبـل اخلـدم( المؤثمـة بالمـواد )275( مـن قانـون 

1936م. لسـنة   )74( رقـم  العقوبـات 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ أحمد محمد درويش أبو الكاس.

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 )الرسقـة مـن قبـل اخلـدم( المؤثمـة بالمـواد )275( مـن قانـون 

1936م. لسـنة   )74( رقـم  العقوبـات 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ موىس نارص موىس أبو جراد.

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 )الرسقـة مـن قبـل األمنـاء( المؤثمـة بالمـواد )276( مـن قانـون 

1936م. )74( لسـنة  العقوبـات رقـم 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ شادي محمد أحمد العقاد.

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 )الرسقـة مـن حانـوت باالشـراك( المؤثمـة بالمـواد )297( مـن 

1936م. العقوبـات رقـم )74( لسـنة  قانـون 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ وليد احمد عبد احلميد ظاهر.

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 )السـطو عـىل مسـتودع والرسقـة منـه( المؤثمـة بالمـواد )294، 

297( مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ خليل إبراهيم إبراهيم عبد ربه.

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 )السـطو عـىل زريبـة والرسقـة منهـا( المؤثمـة بالمـواد )297( من 

قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ أحمد توفيق عبد الله أبو سعفيان.

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 )السـطو عـىل زريبـة والرسقـة منهـا( المؤثمـة بالمـواد )297( من 

قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ يحىي هال قاعود احلمادين.

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 بتهمة )السـطو عىل حانوت والرسقة منـه( المؤثمة بالمواد )294، 297( 

مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ عمر رائد عمر كحيل.

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            
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قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1766( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1797( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1538( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2024( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1798( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1506( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2038( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1766( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1718( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1626( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ محمد محارب أحمد أبو هليل
سكان/ الشمال - مرشوع بيت الهيا - مسجد الرباط

إىل المتهم/ عبد الرحمن محمد أحمد أبو عودة
سكان/ الشمال - بيت الهيا - القدس المفتوحة

إىل المتهم/ محمد زياد محمد ريان
سكان/ الشمال - الشيخ زايد مسجد الهدى

إىل المتهم/ سمر جمال مصطفى الكتناين »عساف«
سكان/ الشمال - جباليا البلد - محطة أبو شباك

إىل المتهم/ جيهان السيد عبد احلميد أبو حصرية
سكان/ غزة - الشاطئ - مسجد الوحدة

إىل المتهم/ نجاح رمضان محسن حماد
سكان/ الشمال - بيت الهيا - شارع احلطبية

إىل المتهم/ مي زياد خليل أبو دية
سكان/ الشمال - بيت الهيا - السوق

إىل المتهم/ حسام محارب أحمد أبو هليل
سكان/ الشمال - مرشوع بيت الهيا - مسجد الرباط

إىل المتهم/ محمد باسل محمد شبات
سكان/ الشمال- بيت حانون - شارع القدس

إىل المتهم/ نادية محمد محمود احللو
سكان/ غزة - شارع النفق - مسجد الغفران

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 )السـطو والرسقـة مـن بيـت سـكين ليـاً باالشـراك( المؤثمـة 

1936م. العقوبـات رقـم )74( لسـنة  295( مـن قانـون  بالمـواد )294، 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمد محارب أحمد أبو هليل.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضور جلسـة القضية المرقومة أعـاه المقامة عليك من 

قبـل النائـب العـام بتهمـة )السـلب باالشـراك( المؤثمـة بالمـواد )23 ،287، 288( مـن قانـون 

العقوبـات رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ عبد الرحمن محمد أحمد أبو 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 )السـطو عـىل مسـتودع والرسقـة منـه( المؤثمـة بالمـواد )297( 

مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمد زياد محمد ريان.

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 )السـماح لذكـر بمواقعـة أنـى مواقعـة غـر مروعـة( المؤثمـة 

1936م. بالمـواد )152( مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ سمر جمال مصطفى الكتناين »عساف«.

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 )السـماح لذكـر بمواقعـة أنـى مواقعـة غـر مروعـة( المؤثمـة 

1936م. بالمـواد )152( مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ جيهان السيد عبد احلميد أبو حصرة.

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 )القيـام بأعمـال الشـعوذة( المؤثمـة بالمـواد )307( مـن قانـون 

1936م. )74( لسـنة  رقـم  العقوبـات 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ نجاح رمضان محسن حماد.

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 )السـماح لذكـر بمواقعـة أنـى مواقعـة غـر مروعـة( المؤثمـة 

1936م. بالمـواد )152( مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ مي زياد خليل أبو دية.

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 )السـطو والرسقـة مـن بيـت سـكين ليـاً باالشـراك( المؤثمـة 

1936م. العقوبـات رقـم )74( لسـنة  295( مـن قانـون  بالمـواد )294، 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ حسام محارب أحمد أبو هليل.

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 )إيقـاع أذى بليـغ بشـخص آخـر( المؤثمـة بالمـواد )238( مـن 

1936م. لسـنة   )74( رقـم  العقوبـات  قانـون 

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمد باسل محمد شبات.

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 )المسـاعدة يف احلصـول عـىل المـواد المخـدرة( المؤثمـة بالمـواد 

)1,2,27( مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ نادية محمد محمود احللو.

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

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2020/671 بداية غزة
هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/151

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2021/561 بداية غزة 
هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/149

إىل المتهم/ عرايب زياد عرايب احلرازين
سكان/ النفق مقابل مسجد الغفران

إىل المتهم/ محمد جمال يحىي الرخاوي
سكان/ غزة الشيخ رضوان اجلرس 

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 االتجـار خافـا للمـواد 1 , 2 , 28/ا مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات 

العقليـة 7 لسـنة 2013.
حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي المؤثمـة بالمـواد 1، 2، 7/27، 35 مـن قانـون المخـدرات 

.2013 7 لسـنة  الفلسـطيين رقـم  العقليـة  والمؤثـرات 
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 
سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

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

المطلوب تبليغه/ عرايب زياد عرايب احلرازين
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 االتجـار خافـا للمـواد 1 , 2 , 28/ا مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات 

العقليـة 7 لسـنة 2013.
حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي المؤثمـة بالمـواد 1، 2، 7/27، 35 مـن قانـون المخـدرات 

.2013 7 لسـنة  الفلسـطيين رقـم  العقليـة  والمؤثـرات 
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 
سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

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

المطلوب تبليغه/ محمد جمال يحىي الرخاوي
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

رئيس هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم

رئيس هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم
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قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2022/88 بداية شمال غزة

هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/671

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2016/349 بداية خانيونس

هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/923

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2020/2539 بداية شمال غزة

هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/487

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2021/2410 بداية رفح
هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/448 

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2021/236 بداية شمال غزة

هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/515

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2022/90 بداية شمال غزة

هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/677

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2022/37

هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/525

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2021/37 بداية شمال غزة

هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/466

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2020/166 بداية غزة
هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/662

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2016/116 بداية دير البلح

هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/961

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2021/2781 بداية رفح
هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/430

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2022/354 بداية غزة
هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/853

إىل المتهم/ أيمن ابراهيم خليل هليل
سكان/ رفح تل السلطان شارع أبو العز مسجد الصاحلني

إىل المتهم/ إياد صالح سليم النباهني
سكان/ الربيج

إىل المتهم/ محمد عالء أحمد قشطة
سكان/ رفح السالم مسجد طارق بن زياد

إىل المتهم/ أيمن عبد احلكيم محمد علوان
سكان/ التفاح شارع يافا مقابل تاكسيات البيك

إىل المتهم/ حسين ابراهيم محمد أبو عربية
سكان/ الشمال جباليا عباد الرحمن التوام قرب جمعية بيتنا

إىل المتهم/ سليمان كمال حسن األقرع
سكان/ دير البلح المعسكر

إىل المتهم/ رياض رياض يوسف بين فضل
سكان/ الشمال معسكر جباليا 

إىل المتهم/ محمد حسن عبد القادر النجار
سكان/ رفح الربازيل

إىل المتهم/ رشيف مرزوق حسن البابا
سكان/ الشمال بيت الهيا بالقرب من النادي

إىل المتهم/ موىس عبد المجيد موىس عفانة
سكان/ الشمال جباليا معسكر جباليا الشمايل بجوار مسجد أنور عزيز 

إىل المتهم/ أحمد زياد مصطفى أبو رمضان
سكان/ الشمال جباليا النهضة الزنلة قرب مدرسة حليمة السعدية

إىل المتهم/ أحمد عمر عيل أبو عمرو
سكان/ جباليا البلد قرب دوار أبو رشخ

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

قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك مـن قبـل النائـب 

العـام بتهمـة/ 

رشـوة موظـف عـام خاًفـا للمـادة 103، 107 مكـرر، 110 مـن القانـون رقـم 69 لسـنة 1953 المطبـق 

.1953 300 لسـنة  1953، وبداللـة األمـر  272 لسـنة  باألمـر 

تاعب الموظف العام باحلسابات خاًفا للمواد 316 ع36.

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

مـن وجـه العدالة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقه عـىل لوحة إعانات محكمة بداية غزة، وعىل باب سـكنك 

األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04

آمـر بالقبـض عـىل المتهـم أعـاه مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة القضائيـة 

وعـىل كل مـن يعلـم مـكان وجـوده اإلخبـار عنـه.

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ أيمن ابراهيم خليل هليل

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

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

قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك مـن قبـل النائـب 

العـام بتهمـة/ 

حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار خافـا للمـواد 1، 2،28/ا مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقلية 

7 لسـنة 2013.

حمل أداة مؤذية خاًفا للمادة 89 ع36.

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

مـن وجـه العدالة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقه عـىل لوحة إعانات محكمة بداية غزة، وعىل باب سـكنك 

األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04

آمـر بالقبـض عـىل المتهـم أعـاه مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة القضائيـة 

وعـىل كل مـن يعلـم مـكان وجـوده اإلخبـار عنـه.

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ إياد صاح سليم النباهي

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

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

قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك مـن قبـل النائـب 

العـام بتهمـة/ 

قانـون  مـن  , 28/ا   2  ,  1 للمـواد  المخـدرة خافـا  للمـواد  االتجـار خافـا  بقصـد  مـواد مخـدرة  حيـازة 

.2013 لسـنة   7 العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات 

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

مـن وجـه العدالة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقه عـىل لوحة إعانات محكمة بداية غزة، وعىل باب سـكنك 

األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04

آمـر بالقبـض عـىل المتهـم أعـاه مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة القضائيـة 

وعـىل كل مـن يعلـم مـكان وجـوده اإلخبـار عنـه.

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ محمد عاء أحمد قشطة

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/ 

محاولة القتل باالشراك المؤثمة بالمادة 222، 23 ع36.

حمل آلة مؤذية ف مناسبة غر مروعة المؤثمة بالمادة 89 ع36.

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

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ أيمن عبد احلكيم محمد علوان

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

قـرار  تبليغـك  تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 
اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك مـن قبـل النائب العـام بتهمة/ 
حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار خافـا للمـواد المخـدرة خافـا للمـواد 1 , 2 , 28/ا مـن قانـون المخـدرات 

والمؤثـرات العقليـة 7 لسـنة 2013.
حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي المؤثمـة بالمواد 1، 2، 7/27، 35 من قانون المخـدرات والمؤثرات العقلية 

الفلسـطيين رقم 7 لسنة 2013.
الهروب من احلفظ القانوين المؤثمة بالمادة 133 ع36.

االعتداء المؤثمة بالمادة 249 ع36.
وإذا لـم تقـم بتسـليم نفسـك- خـال المـدة المذكـورة أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً كمتهـم فـار مـن 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحة إعانـات محكمة بداية غزة، وعىل باب سـكنك األخر، 
ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04
آمـر بالقبـض عـىل المتهـم أعـاه مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة القضائيـة وعـىل كل 

مـن يعلـم مـكان وجـوده اإلخبـار عنه.
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ حسين ابراهيم محمد أبو عربية
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 االتجـار خافـا للمـواد 1 , 2 , 28/ا مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات 

العقليـة 7 لسـنة 2013.
حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي المؤثمـة بالمـواد 1، 2، 7/27، 35 مـن قانـون المخـدرات 

.2013 7 لسـنة  الفلسـطيين رقـم  العقليـة  والمؤثـرات 
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 
سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

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

المطلوب تبليغه/ سليمان كمال حسن األقرع
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 االتجـار خافـا للمـواد المخـدرة خافـا للمـواد 1 , 2 , 28/ا مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة 7 لسـنة 2013.
حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي المؤثمـة بالمـواد 1، 2، 7/27، 35 مـن قانـون المخـدرات 

.2013 7 لسـنة  الفلسـطيين رقـم  العقليـة  والمؤثـرات 
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 
سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

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

المطلوب تبليغه/ رياض رياض يوسف بين فضل
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/ 

القتل قصًدا خاًفا للمواد 214، 215، 216 عقوبات 36.

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

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ محمد حسن عبد القادر النجار

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

يقتـي عليـك تسـليم نفسـك إىل السـلطة القضائيـة خـال مـدة عـرة أيـام مـن تاريـخ تبليغـك 
قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك مـن قبـل النائـب 

العـام بتهمـة/ 
قانـون  مـن  , 28/ا   2  ,  1 للمـواد  المخـدرة خافـا  للمـواد  االتجـار خافـا  بقصـد  مـواد مخـدرة  حيـازة 

.2013 لسـنة   7 العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات 
حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي المؤثمـة بالمـواد 1، 2، 7/27، 35 من قانون المخـدرات والمؤثرات 

العقلية الفلسـطيين رقم 7 لسـنة 2013.
وإذا لـم تقـم بتسـليم نفسـك- خـال المـدة المذكـورة أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً كمتهـم فار 

مـن وجـه العدالة، 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقه عـىل لوحة إعانات محكمة بداية غزة، وعىل باب سـكنك 
األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04
آمـر بالقبـض عـىل المتهـم أعـاه مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة القضائيـة 

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

المطلوب تبليغه/ رشيف مرزوق حسن البابا
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

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

قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك مـن قبـل النائـب 

العـام بتهمـة/ 

تزوير مستند رسمي باالشراك المؤثمة بالمواد 332، 334، 335، 338، 23 ع36.

تداول مستند رسمي مزور المؤثمة بالمواد 340 بداللة المواد 332، 334، 338 ع36.

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

مـن وجـه العدالة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقه عـىل لوحة إعانات محكمة بداية غزة، وعىل باب سـكنك 

األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04

آمـر بالقبـض عـىل المتهـم أعـاه مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة القضائيـة 

وعـىل كل مـن يعلـم مـكان وجـوده اإلخبـار عنـه.

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ موىس عبد المجيد موىس عفانة

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

يقتـي عليـك تسـليم نفسـك إىل السـلطة القضائيـة خـال مـدة عـرة أيـام مـن تاريـخ تبليغـك 
قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك مـن قبـل النائـب 

العـام بتهمـة/ 
قانـون  مـن  , 28/ا   2  ,  1 للمـواد  المخـدرة خافـا  للمـواد  االتجـار خافـا  بقصـد  مـواد مخـدرة  حيـازة 

.2013 لسـنة   7 العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات 
حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي المؤثمـة بالمـواد 1، 2، 7/27، 35 من قانون المخـدرات والمؤثرات 

العقلية الفلسـطيين رقم 7 لسـنة 2013.
وإذا لـم تقـم بتسـليم نفسـك- خـال المـدة المذكـورة أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً كمتهـم فار 

مـن وجـه العدالة، 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقه عـىل لوحة إعانات محكمة بداية غزة، وعىل باب سـكنك 
األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04
آمـر بالقبـض عـىل المتهـم أعـاه مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة القضائيـة 

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

المطلوب تبليغه/ أحمد زياد مصطفى أبو رمضان
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 االتجـار خافـا للمـواد 1 , 2 , 28/ا مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات 

العقليـة 7 لسـنة 2013.
حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي المؤثمـة بالمـواد 1، 2، 7/27، 35 مـن قانـون المخـدرات 

.2013 7 لسـنة  الفلسـطيين رقـم  العقليـة  والمؤثـرات 
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 
سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

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

المطلوب تبليغه/ أحمد عمر عيل أبو عمرو
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

رئيس هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم

رئيس هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم

رئيس هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم

رئيس هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم

رئيس هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم

رئيس هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم

رئيس هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم

رئيس هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم

رئيس هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم

رئيس هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم

رئيس هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم

رئيس هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم
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اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات

مؤشرات األداء القضائي

لشهر أغسطس 2022م

عدد الدعاوى المدنية والجزائية واإلدارية المتبقية في درجات 
التقاضي الثالث

بعــد تنفيــذ أحــكام اإلعــدام، هــل مــن 
؟ معترب

ــًدا َفَجــَزاُؤُه  تََعمِّ »َوَمــن يَْقتـُـْل ُمْؤِمنـًـا مُّ
ــُه  ــَب اللَّ ــا َوَغِض ــًدا ِفيَه ــُم َخاِل َجَهنَّ
َعَليـْـِه َوَلَعنـَـُه َوأََعــدَّ َلــُه َعذَابًــا َعِظيًما« 

ــاء: 93[. ]النس
ــرأ  ــم تق ــر، أل ــف وفك ــل ق ــا القات أيه
كتــاب اللــه؟ ألــم تعلــم بــأن هــدم 
الكعبــة أهــون عــى اللــه مــن قتــل امــرئ 

ــلم؟ مس
ليكــن معلومــاً لديــك أنَّــه ٍبفعلِتك ســتغريِّ 
َمجــَرى حيــاة أرسة القتيــل، وتجعــل 
ــري  ــة، ويص ــه أرمل ــي علي ــة املجن زوج
ــه،  ــيفقده إخوت ــام، وس ــه أيت أوالده وبنات
ــب  ــي قل ــده، وتُدم ــر وال ــتقصم ظه وس
والدتــه، وتُوجــع نْفــس أصحابــه، وتقتــل 
ــدور  ــوا باملغ ــن تعلق ــن ممَّ ــام كثريي أح

ــم. ــاً يف حياته وكان ركن
ــد  ــك قـ ــذ فعلتـ ــرارك تنفيـ ــذ قـ منـ
دت أهلـــك،  أنهيـــت اســـتقرارك، ورشَّ
ـــم  ـــاء رغ ـــك باالنته ـــى نفس ـــت ع وحكم

أنـــك ليـــس املقتـــول.
أهلــك  معظــم  أنَّ  تعلــم  أن  وعليــك 
ــراء،  ــك النك ــن فعلت ــك وم ــيتربأون من س
وأنــك رصت منبــوذًا وبــات شــخصك 
ــن  ــه وم ــاس من ــتعيذ الن ــيطان يس كالش
د أهلــك وســتخرجهم  فعلتــه، وأنــه ســيرُشٍّ

ــم. ــن دياره م
لتعلـم أنه سـيُبَث الرعب يف نفـوس عائلتك 
خوفـاً من قصـاص عائلة املقتـول أو أي يٍَد 
قـد يدفعهـا القهر لانتقام من أي شـخص 

مـن ذوي القاتل. 

ــم  ــن الجرائ ــدرات م ــة املخ ــرب جريم تعت
إىل تحريــات ومتابعــة  التــي تحتــاج 
ــورو  ــوم مأم ــث يق ــبقة حي ــة مس دقيق
مــن  بمجموعــة  القضائــي  الضبــط 
ــن  ــة وم ــوع الجريم ــل وق ــراءات قب اإلج
ضمــن هــذه اإلجــراءات البحــث والتحــري 
ــط  ــراءات الضب ــة وإج ــة الجريم متابع

جريمة القتل عواقب 
مفجعة، ومآالت وخيمة

أهمية التحريـــات في واقعة
ضبطية المخدرات

املستشار/ عماد النبيه
والهــوان  الــذُلَّ  أهلــك  ســيتجرع 
ــن  ــاً ع ــدام بحث ــدي واألق ــيقبلون األي وس
عفــِو أهــل القتيــل وقــد يبيعــون الغــايل 

بالرخيــص ألجــل ذلــك.
بفعلتــك قــد تفتــح مسلســل دم ســيودي 
ــم وال  ــة له ــن ال ناق ــاٍس بريئ ــاة أُن بحي

ــه.  ــى إال الل ــم املنته ــه ال يعل ــل وأن جم
بلدنــا مبــارك لــم يفلــت فيــه ظالــم ولــو 

بعــد حــن.
ـه طــال الزمــن أم قــُر  ولتعلــم أنَـّ
العدالــة ســتبلغ غايتهــا، وســاعة تحقيــق 
قضــاء اللــه والقصــاص ســيُفتح الجــرح 
ــود  ــات، وتع ــدد اآله ــرى، وتتج ــرة أخ م
اآلالم، وســتُذرف ثانيــًة دمــوع ودمــاء لــم 
تجــف بعــد مــن أهــل املقتــول بتذكرهــم 
القاتــل  أهــل  وســيذرف  لفقيدهــم، 
الدمــوع، وســتنفطر قلوبهــم عــى ابنهــم 
القاتــل حــن يُقتـَـص منــه بعــد محــاوالت 
ــل  ــل القتي ــو أه ــول لعف ــة للوص مضني
ــص  ــد رخي ــه ال أح ــل، ألن ــاءت بالفش ب

ــأنه. ــا كان ش ــه مهم ــى ذوي ع
ــل  ــل والقتي ــل القات ــريفع أه ــا س وحينه
البنيهمــا  راجــن  الســماء  إىل  األيــدي 
ــان مكلومتان،  الرحمــة واملغفــرة، فالعائلت
اندفــاع شــخص  مفجوعتــان بســبب 
متهــور، لحظــة غضــب أحمــق، استســلم 
ــع  ــد أن يوق ــيطان يري ــداء ش ــا لن فيه

ــاء. ــداوة والبغض ــا الع بينن
هـل لـو وقـف القاتـل وفكـر للحظـة يف 

لهـا؟ مقرتفـاً  كان  هـل  فعلتـه  عواقـب 
ــزوة  ــن نـ ــل مـ ــلَّ بالقاتـ ــل ماَحـ هـ
ســـخيفة وغضـــب آنـــي يســـتحق مـــا 
ــه  ــه لنفسـ ــن خرسانـ ــه مـ ــيحل بـ سـ

ــه؟ ــاه وآخرتـ ــه ودنيـ وأهلـ
ٱألَلبَٰـــِب«  أُْولُـــواْ  يَتَذَكَّـــُر  »إِنََّمـــا 

.]19 ]الرعـــد: 

ــاة، األمــر  والتوصــل وللكشــف عــن الجن
الــذي يعــد عامــاً مهمــاً وفعــاالً يف 
ــب  ــا يرتت ــة، وم ــن الجريم ــف ع الكش
ــون  ــة تك ــة مادي ــار وأدل ــن آث ــا م عنه
ــا  ــد عليه ــي تعتم ــية الت ــزة األساس الركي
ــن  ــاة يف تكوي ــة والقض ــلطة القضائي الس
فكــرة عــن الجريمــة والظــروف املحيطــة 

قايض محكمة االستئناف بغزة

بهــا وعــن نشــاط وســلوك الجانــي األمــر 
ــا  ــدار قراراته ــه يف إص ــول علي ــذي تع ال
وأحكامهــا بحــق مرتكبــي هــذه الجرائــم.

إن التحريــات املبنيــة عــى األدلــة تعطــي 
ــكاب  ــة ارت ــن كيفي ــة ع ــورة واضح ص
ــي احاطــت بهــا  الجريمــة والظــروف الت
ــة  ــا وماحق ــف خفاياه ــا وكش ورافقته
مرتكبيهــا، كمــا تعــد مرحلــة التحريــات 
ــق  ــري الطري ــذي ين ــوء ال ــة الض بمثاب
هــذا  قــوة  وبقــدر  العامــة  للنيابــة 
ــذا  ــوة ه ــد ق ــا يزي ــات وصحته التحري
الضــوء ونقائــه وتكــون الرؤيــة واضحــة 

ــة. ــلطات القضائي ــام الس أم
ــة  ــري خاضع ــس غ ــاالت التلب ــّد يف ح وتع

ــة التحريــات ودور مأمــور الضبــط  ملرحل
ــوع  ــع وق ــو من ــاس ه ــي باألس القضائ
عنهــا وماحقــة  والكشــف  الجريمــة 
مكافحــة  إدارة  أن  كمــا  مرتكبيهــا، 
الوقائــي  دورهــا  تمــارس  املخــدرات 
يف حمايــة أبنــاء مجتمعهــا مــن آفــة 
النظــام  عــى  والحفــاظ  املخــدرات 
ــل  ــن أي خل ــع م ــة املجتم ــام وحماي الع
يعرتيــه وذلــك مــن خــال مجموعــة 
بالبحــث  الوقائيــة  اإلجــراءات  مــن 
والتحــري عــن الجريمــة والحصــول عــى 
اإليضاحــات حــول الواقعــة و اتخــاذ 
ــة  ــة الكفيل ــة واالحرتازي ــري الوقائي التداب

بمنــع ارتكابهــا.


