
أصـدرت هيئـة الجنايـات الكربى يف قطـاع غزة باإلعدام شـنًقا حتى املـوت للمتهـم )س/ب( وذلك 

عـن التهـم املسـندة إليـه يف الئحـة االتهام املقدمـة بحقه مـن النيابة العامـة يف قضية قتـل املغدور 

)ابراهيـم جابر أبـو بركة(.

وكان املتهـم بحمـل أداة مؤذيـة مـن نوع »بلطـة« مسـتخدًما اياها يف االعتـداء عىل املجنـي عليه، 

القادمــة بســبب اإلجــازة القضائيــة وتــم االتفــاق 
ــدد  ــادة ع ــىل زي ــات ع ــاري البلدي ــع مستش م
امللفــات والجلســات خــال الفــرة القادمــة حتــى 
يتــم إنجــاز هــذه امللفــات والتأكيــد عــىل رسعــة 

التقايض ومراعاة ظروف املواطنني.
ويف الســياق ذاتــه أكــد مستشــارو بلديــات 
األحــكام  احــرام  الوســطى عــىل  املحافظــة 
ــاع  ــد اجتم ــة بعق ــت املحكم ــة، ورحب القضائي
وتــايف  العمــل  لرتيــب  العدالــة  أركان 

االشكاليات أثناء العمل.
يُذكــر أن االجتمــاع يأتــي يف إطــار اللقــاءات 
ــع  ــطى م ــح الوس ــة صل ــا محكم ــي تعقده الت

البلديات لتعزيز سبل التعاون املشرك.

عقــدت محكمــة صلــح الوســطى اجتماًعــا 

تنســيقيًا مــع بلديــات املحافظــة الوســطى، 

بحضــور رئيــس محكمــة صلــح الوســطى 

املستشــار رشــدي أبــو ســيدو واملستشــار ســالم 

ــاري  ــور مستش ــم، وبحض ــس القل ــطة ورئي قش

بلديات املحافظة الوسطى.

ــًدا  ــاع، مؤك ــيدو االجتم ــو س ــار أب ــح املستش افتت

بــأن عاقــة املحكمــة يف البلديــات عاقــة وثيقــة 

وبأنهم رشكاء يف العمل.

ــيكون  ــه س ــيدو بأن ــو س ــر أب ــه ذك ــن جهت وم

ــرة  ــال الف ــات خ ــدد امللف ــادة يف ع ــاك زي هن
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مقـــاربــة في مفــــهـوم تفـــــاقـم 
النتيجة الُجرمية

أكَّـد القـايض الدكتـور أسـامة أبـو جامـع بـأن املبـدأ 

العـام للفقه الجنائـي والترشيعـات املقارنة وهـو املبدأ 

املسـتقرُّ عليـه ترشيًعـا ومن املسـلَّمات...

األمر رقم )102( الصادر من الحاكم العام لقطاع غزة بتاريخ 

1950/1/30 نص يف املادة الرابعة منه عىل أنه: »يجوز يف مواد 

الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة املقامة من أجلها الدعوى 

العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة عىل الوجه اآلتي: 

1. عقوبة اإلعدام بعقوبة األشغال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة، كما 

نصت املادة )5( من هذا األمر عىل أنه يبطل العمل بمواد قانون 

العقوبات الفلسطيني التي تتعارض مع املواد املذكورة آنفاً...

القضاء وبلديات المحافظة الوسطى 
يبحثان ُسبل التعاون المشترك

الجنايـــات الكبرى تصـــدر أحكــاًما مشددة 
في قضايا قتل ومخدرات

المجلس األعلى للقضاء يعقد لقاءه الثامن لمناقشة الموازنة العامة

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

مبادئ قضائية
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عقـد املجلـس األعـىل للقضـاء لقـاءه الـدوري يف 

مقـره العام بقـر العـدل بمدينـة غزة، برئاسـة 

املستشـار ضيـاء الديـن املدهـون وحضـور جميع 

أعضـاء املجلـس املستشـار أنـور أبـو رشخ نائب 

رئيس املجلـس األعىل للقضاء واملستشـار مسـعود 

الحشـاش قايض املحكمـة العليا واملستشـار أرشف 

فـارس قـايض املحكمـة العليا واملستشـار حسـن 

الهيس رئيـس محكمـة االسـتئناف بغـزة والنائب 
وزارة  ووكيـل  النحـال  محمـد  املستشـار  العـام 
العدل املستشـار أحمـد الحتة وبمشـاركة املهندس 
ماهـر الرفاتي مديـر الشـؤون املاليـة واإلدارية، و 

أ. محمود الحايك مدير الدائرة املالية
وتطـرق املجلس خـال اللقـاء إىل البنـود الـواردة يف 
جدول األعمال والتـي كان من أبرزها مناقشـة املوازنة 
العامة للعام املقبـل 2023 ومناقشـة األمـور اإلدارية 

واملالية ورسم السياسات العامة ملرفق القضاء.

غزة- املجلس األعىل للقضاء
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تعميم )2022/24(

بشأن استئخار تنفيذ األحكام 
الجزائية االبتدائية المستأنفة

املاليـة  الشـؤون  عـام  مديـر  اسـتعرض  بـدوره 
واإلداريـة م. ماهـر الرفاتي املوازنـة العامة ملجلس 
2023 واعتمادهـا تمهيـًدا  القضـاء األعـىل للعـام 

لرفعها ملجلس الوزراء إلقرارها حسب األصول.
جديـر بالذكـر أن املـادة )3( مـن قانون السـلطة 

القضائية رقم )1( لسنة )2002م( تنص عىل: -
الخاصـة  موازنتهـا  القضائيـة  للسـلطة  1.تكـون 
العامـة  املوازنـة  ضمـن  مسـتقل  كفصـل  تظهـر 

السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

2.يتـوىل مجلـس القضـاء األعـىل إعـداد مـرشوع 
املوازنـة وإحالتـه إىل وزيـر العدل إلجـراء املقتىض 
املوازنـة  القانونـي وفقـاً ألحـكام قانـون تنظيـم 

واملالية العامة.
3.يتـوىل مجلس القضـاء األعىل مسـؤولية اإلرشاف 

عىل تنفيذ موازنة السلطة القضائية.
4.تـري عـىل موازنـة السـلطة القضائيـة أحكام 
قانـون املوازنـة العامة السـنوية للسـلطة الوطنية 

الفلسطينية.

متسـببًا لـه باإلصابـات البليغة التـي أودت بحياتـه، وكان ذلك بقصد منـه وبوجه...
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العنوان:رئيس التحرير:تصدر عن

كًّـرم املستشـار ضيـاء الديـن املدهـون 
رئيـس املجلس األعـىل للقضـاء مجموعة 
عـن شـهري  املتميزيـن  املوظفـني  مـن 
يونيو ويوليـو 2022، بحضـور املهندس 
املحاكـم،  عـام  مديـر  الرفاتـي  ماهـر 
واألسـتاذ محمـود الحفنـي مديـر مكتب 
رئيس املجلـس، واملوظفـني املحتفى بهم.

املدهـون  املستشـار  قـال  جهتـه  مـن 
األعـىل  املجلـس  موظفـي  تكريـم  »إن 
للقضـاء هـو بمثابة يـوم عيـد«، تقديًرا 
لجهودهـم املبذولـة عـىل مـدار األشـهر 
كل  يبذلـون  بأنهـم  مؤكـًدا  السـابقة، 
العاليـة  الخدمـات  لتقديـم  جهودهـم 
املقدمـة  الخدمـة  عـىل  تنعكـس  التـي 

املتقاضـني. لجمهـور 
ونـوه املستشـار املدهـون إىل أن تكريـم 

المجلس األعلى للقـــضـــاء يكــرم موظفــيه المتمـــيزين لشهري 
يونيو ويوليو 2022م

القضاء يتابع عدالة األحداث في قطاع غزة

الجنايــــات الكبرى تصــــدر أحكــــــاًما مشــــددة
في قضايا قتل ومخدرات

المـجــــلـس األعــــلـى للـقــــضـــاء 
يستقبل دائرة شؤون الالجئين

تابــع املستشــار ضيــاء الديــن املدهــون 

رئيــس املجلــس األعــىل للقضــاء عدالــة 

ــاة  ــع قض ــزة م ــاع غ ــداث يف قط األح

محاكــم األحــداث بكافــة درجاتهــا، 

القضــاء  حــرص  إطــار  يف  وذلــك 

للوصــول للمصلحــة الفضــىل لألحــداث، 

بمشــاركة القــايض محمــد فروانــة 

األحــداث،  صلــح  محكمــة  رئيــس 

والقــايض خليــل الغرابــي رئيــس هيئــة 

الجــزاء ملحكمــة األحــداث »بدايــة«، 

والقــايض أزهــري الربعــي رئيــس 

ــتئناف. ــة االس ــزاء ملحكم ــة الج هيئ

وأكد املجتمعــون عىل أن قضايــا األحداث 

ــي  ــتعجلة وتقت ــا املس ــن القضاي م

متابعــة أعمــال الجلســات بشــكل دوري 

للحفــاظ عــىل األمــن الســلمي يف املجتمع 

وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة وحمايــة 

ــال. ــداث واألطف األح

من  وفد  للقضاء  األعىل  املجلس  استقبل 
الدكتور  برئاسة  الاجئني  شؤون  دائرة 
قنديل  عي  واألستاذ  املدهون  محمد 
الله  عبد  واألستاذ  مغاري  اياد  واألستاذ 
وكان  األشقر،  عوني  واألستاذ  حسونة 
باستقبالهم رئيس املجلس األعىل للقضاء 

املستشار ضياء الدين املدهون.
وجـاءت الزيـارة لبحـث وتعزيـز سـبل 
التعـاون بـني دائـرة شـؤون الاجئـني 
واملؤسسـات الحكوميـة، واطاعهـم عىل 
الفعاليـات التـي تـم إطاقهـا سـابًقا، 

مثـل شـاعر البلـدة وُمقـرئ البلدة.

ــربى  ــات الك ــة الجناي ــدرت هيئ أص
يف قطــاع غــزة باإلعــدام شــنًقا 
حتــى املــوت بحــق املتهــم )س/ب( 
ــه يف  وذلــك عــن التهــم املســندة إلي
الئحــة االتهــام املقدمــة مــن النيابــة 
العامــة يف قضيــة قتــل املغــدور 

ــة(. ــو برك ــر أب ــم جاب )ابراهي
بحمــل  قــام  قــد  املتهــم  وكان 
أداة مؤذيــة مــن نــوع »بلطــة« 

املوظـف ال يقتـر عـىل شـهر واحـد 
فقط، بـل أن هنـاك اسـتمرارية لتكريم 
املوظـف املتميـز دعًما لجهـوده املبذولة 

الرتقـاء خدمـة القضـاء.

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

ــاع  ــال االجتم ــاق خ ــم االتف ــد ت وق
محمــد  القــايض  يخصــص  بــأن 
فروانــة يــوم الثاثــاء مــن كل أســبوع 
للنظــر يف قضايــا جنــح األحــداث، وأن 
تخصــص هيئــة القــايض األســتاذ 
خليــل الغرابــي يومــني كل شــهر لنظر 
قضايــا جنايــات األحــداث، كمــا تنظــر 
ــا  ــوع إليه ــتئنافات املرف ــة االس الهيئ
مــن جنــح األحــداث، وأن تنظــر هيئــة 
محكمــة االســتئناف قضايــا األحــداث، 

وأكـد رئيـس الدائـرة د.محمـد املدهون 
أن إطـاق الفعاليـات التي عملـت عليها 
دائـرة شـؤون الاجئـني تهـدف لتعزيز 
الثقافـة واملعرفة بحق العـودة والبلدات 
التـي هجـر منهـا املواطنـون يف النكبـة 
سـنة 1948م والنكسـة سـنة 1967م، 
منوًهـا بأنهـا تعمـل عـىل تكريـس مبدأ 

حـق العـودة كحـق مقـدس للجميع.
وثمن املستشار املدهون دور دائرة شؤون 
الاجئني وأشاد بجهودهم القائمة، مشدًدا 
عىل أن حق العودة هو حق للجميع، كما 
وعىل  الفعاليات  بكافة  ترحيبه  عىل  وأكد 

استعداد تام للتعاون املشرك بينهم.

ــىل  ــداء ع ــا يف االعت ــتخدًما اياه مس
املجنــي عليــه، مســببًا لــه اإلصابات 
ــة  ــر الصف ــورة بتقري ــة املذك البليغ
ــه،  ــي أودت بحيات ــة والت الترشيحي
ــه  ــه وبوج ــد من ــك بقص وكان ذل

ــرشوع. ــر م غ
وعــىل صعيــد آخــر أصــدرت الهيئــة 
)ع/ع(  املــدان  بمعاقبــة  حكًمــا 
بالســجن املؤبــد وغرامــة ماليــة 
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وبـدوره أوضـح املهنـدس الرفاتـي أن 
باملوظفـني  لارتقـاء  يسـعى  القضـاء 
وتكريمهـم ضمن نظام خـاص للحوافز 
تـم اعتمـاده من رئيـس املجلـس األعىل 

لضمـان  خاصـة  وموازنـة  للقضـاء 
االسـتمرارية، وذلـك تقديـًرا لجهودهـم 
وتطويـره  العمـل  لسـر  املتواصلـة 

القضـاء. بخدمـة  واالرتقـاء 

ـــم مـــن املوظفـــني  ـــم تكري ـــه ت يذكـــر أن
ـــبح  ـــو الس ـــرم أب ـــتاذ أك ـــن األس كًا م
بجائـــزة املوظـــف املتميـــز عـــن 
ــتاذ أرشف  ــح، واألسـ ــم الصلـ محاكـ
ـــن  ـــز ع ـــف املتمي ـــزة املوظ ـــي بجائ ع
ــاء  ــتاذ بهـ ــة، واألسـ ــم البدايـ محاكـ
ـــس،  ـــس املجل ـــوان رئي ـــن دي ـــىل ع ع
ـــازه  ـــاج إلنج ـــامح حج ـــدس س واملهن
للســـوابق  اإللكرونيـــة  البوابـــة 
ـــار  ـــام به ـــتاذة إس ـــة، واألس القضائي
ـــم  ـــروق لجهوده ـــد ع ـــتاذ محم واألس
ـــدة  ـــز جري ـــداد وتجهي ـــة يف إع املبذول
القضـــاء الفلســـطيني، واألســـتاذ 
حســـن رصصـــور واألســـتاذة أالء 
ــو  ــام أبـ ــتاذ حسـ ــب واألسـ الجخلـ
عـــايص واألســـتاذ عمـــاد رايض تـــم 

تكريمهـــم كأفضـــل فريـــق عمـــل.

ــب  ــد حس ــات تنعق ــر أن الجلس يذك
ــع. ــة الربي ــل مؤسس ــاج داخ االحتي

بــأن  املدهــون  املستشــار  واعتــرب 
ــاح  ــىل إص ــل ع ــداث يعم ــاء األح قض
الحــدث وحمايــة الطفــل وتقويمــه وأن 
جنوحهــم يمثــل خطــًرا عــىل مســتقبل 
املجتمــع، مشــدًدا عــىل رضورة مراعــاة 
ــراءات  ــاذ اإلج ــال واتخ ــروف األطف ظ
الازمــة لحمايتهــم وتقويمهــم وإعــادة 

ــم. ــع أقرانه ــم م اندماجه

وصوًل للمصلحة الفضلى

قدرهــا )20,000( عــرشون ألــف 
ــنتني  ــس س ــي، أو الحب ــار أردن دين
بــداًل منهــا عمــا أســند إليــه مــن تهم 
وهــي حيــازة مــواد مخــدرة بقصــد 
ــك  ــي وذل ــد التعاط ــار وبقص االتج
اســتناًدا ملــواد القانــون الفلســطيني.

الجنايــات  هيئــة  وأصــدرت 
الكــربى حكًمــا بمعاقبــة املــدان 
وغرامــة  املؤبــد  بالســجن  )أ/أ( 

ــرشون  ــا )20,000( ع ــة قدره مالي
ألــف دينــار أردنــي أو الحبــس 
ــازة  ــة حي ــا، بتهم ــداًل منه ــنتني ب س
ــيش  ــوع حش ــن ن ــدرة م ــواد مخ م
ملــواد  اســتناًدا  االتجــار  بقصــد 
قانــون املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
الفلســطيني رقم )7( لســنة 2013م.

ويف قضيــة ثالثــة حكمــت املحكمــة 
بمعاقبــة املــدان )إ/ه( بالحبــس 

مــدة )15( عــام مــع النفــاذ تخصم 
ــع  ــن جمي ــه ع ــدة توقيف ــا م منه

ــات. ــادرة املضبوط ــم ومص الته
عــدة  بعــد  األحــكام  وجــاءت 
ــة  ــة العام ــم للنياب ــات وتقدي جلس
كامــل البينــات واتخــاذ االجــراء 
اتاحــة  بعــد  الــازم  القانونــي 
الفــرص وإعطــاء املتهمــني حقهم يف 
الدفــاع وســماع مرافعــات املحامــني.
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//الــقــرار//
بعد االطاع عىل األوراق وتدقيقها واملداولة قانوناً.

وحيث إن الطعن استوىف أوضاعه الشكلية.
وحيـث إن الوقائـع –عـىل مـا يبني مـن الحكـم املطعون فيـه وسـائر األوراق- تتحصـل يف تقديم 
النيابـة العامـة املطعـون ضـده للمحاكمـة أمـام محكمـة بداية غـزة يف القضيـة الجزائيـة رقم 

بتهمتـي:  2007/156
1. التخابـر مـع جهات أمنيـة معاديـة بقصـد األرضار باملصالح الوطنيـة العليا طبقـاً للمادة 

77 فقـرة ج من األمـر رقم 555 لسـنة 1957.
2. إضعاف الروح املعنوية وقوة املقاومة طبقاً للمادة 78 فقرة أ من األمر رقم 555 لسنة 1957.

وبعـد سـماع البينـات قضـت محكمـة بداية غـزة بإدانـة املتهـم بالتهمتـني العرافه بجلسـة 
2010/9/23م بعـد العـدول عـن إنكاره األول وقضت بحبسـه مدة عرش سـنوات مـع النفاذ 

التوقيف. تخصم منهـا مـدة 
وملـا لـم يرق هـذا الحكـم للطرفني فقد طعنـا فيه أمـام محكمة االسـتئناف بغزة فقـدم املدان 
االسـتئناف رقـم 2010/651 يطلـب فيـه تخفيـف العقوبـة املقي بهـا كما تقدمـت النيابة 
العامـة باالسـتئناف رقـم 2010/672 تطلـب فيـه تشـديد العقوبـة وبعد ضم االسـتئنافني 
وسـماع املرافعـات أصـدرت محكمـة االسـتئناف حكمهـا املطعـون فيـه والقـايض بقبـول 

االسـتئنافني شـكاً ويف املوضـوع برفضهمـا وتأييـد الحكم املسـتأنف.
وملـا لـم تقبـل النيابـة العامة بهذا الحكـم فقد طعنـت فيه أمام هـذه املحكمة بالطعـن الراهن 

استناداً لألسـباب اآلتية:
1. الخطأ يف تطبيق القانون )نص املادة 42 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936(.

2. عدم كفاية األسباب املوجبة للنزول بالعقوبة.
وطالبـت الطاعنـة بقبـول الطعـن شـكاً ويف املوضـوع بنقـض الحكـم املطعون فيـه وإعادة 

االسـتئنافني ملحكمـة االسـتئناف لتحكـم فيهمـا بهيئـة مغايرة وفـق القانون.
وبتدقيـق األوراق يسـتبني بـأن الطعـن يف غـر محلـه وذلـك ألن األمر رقـم 102 الصـادر من 
الحاكـم العـام لقطاع غـزة بتاريـخ 1950/1/30 نص يف املـادة الرابعة منه عـىل أنه: »يجوز 
يف مـواد الجنايـات إذا اقتضـت أحـوال الجريمـة املقامـة مـن أجلهـا الدعـوى العموميـة رأفة 

القضـاة تبديـل العقوبـة عىل الوجـه اآلتي:
1. عقوبة اإلعدام بعقوبة األشغال الشاقة املؤبد أو املؤقتة.

كمـا نصـت املـادة 5 من هذا األمـر عىل أنـه يبطل العمـل بمواد قانـون العقوبات الفلسـطيني 
التـي تتعـارض مع املـواد املذكـورة آنفاً ممـا يقطع بأن الفقـرة الرابعـة الـواردة يف املادة 42 
مـن قانـون العقوبات قـد تعطلت يف األحـوال التي نصـت عليها املـادة الرابعة مـن األمر 102 
وأنـاط باملحاكـم حـق تقريـر العقوبة طبقـاً لظـروف الواقعـة يف الحـدود التي نصـت عليها 
وبعبـارة أخـرى فقـد أزال القيـد الـذي فرضته الفقـرة الرابعة عىل سـلطة املحكمـة، يف تقدير 

العقوبـة وانتقلـت عقوبـة اإلعدام مـن وجوبيـة إىل جوازية طبقـاً للظروف.
وحيث إن الطعن الراهن لم ينل من سامة الحكم املطعون فيه مما يوجب رفضه.

فلهذه األسباب
باسم الشعب العربي الفلسطيني

// الــحـكـم  //
حكمت املحكمة بقبول الطعن شكالً ويف املوضوع برفضه.

صدر وأفهم علناً يف يوم الخميس2015/10/29م.

املبدأ
األمر رقم )102( الصادر من الحاكم العام لقطاع غزة بتاريخ 1950/1/30 نص 
يف املادة الرابعة منه عىل أنه: »يجوز يف مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة 

املقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة عىل الوجه اآلتي: 
1. عقوبة اإلعدام بعقوبة األشغال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة، كما نصت املادة )5( من 
هذا األمر عىل أنه يبطل العمل بمواد قانون العقوبات الفلسطيني التي تتعارض مع 
املواد املذكورة آنفاً، مما يقطع بأن الفقرة الرابعة الواردة يف املادة )42( من قانون 
العقوبات قد تعّطلت يف األحوال التي نصت عليها املادة الرابعة من األمر )102(، 
التي نصت  الحدود  الواقعة، يف  لظروف  العقوبة طبقاً  وأناط باملحاكم حق تقرير 
عليها، وبعبارٍة أخرى فقد أزال القيد الذي فرضته الفقرة الرابعة عىل سلطة املحكمة 

يف تقدير العقوبة، وانتقلت عقوبة اإلعدام من وجوبية إىل جوازية طبقاً للظروف.

يف الطعن الجزائي رقم: 2015/26م             السنة القضائية 2015

نطاق الخصومة االستئنافية

إضاءة قانونية
بقلم القاضي/ إيهاب عرفات

أمـام السـادة القضـاة: املستشـار/ محمـد الدريـوي رئيسـاً وعضويـة املستشـارين/عبد 
الفتـاح األغـا ومسـعود الحشـاش وزيـاد ثابـت وارشف نـر اللـه.

سكرتارية: إسام أهل.
الطاعن:األستاذ/ النائب العام أو من يمثله.

املطعون ضده:  م. ع. س. م.
وكيله املحامي/جمال حويلة.

تاريخ تقديمه: 2015/02/3م.
جلسة يوم: الخميس 29 أكتوبر2015م.

هو الحكـم الصادر مـن لدن محكمة االسـتئناف بغزة يف االسـتئناف 
2015/01/14م  بتاريـخ   2010/672+651 رقـم  الجزائـي 
والقـايض بقبـول االسـتئنافني شـكاً ويف املوضوع برفضهمـا وتأييد 

املسـتأنف. الحكم 

الحكم املطعـون فيه: 

عضو
املستشار

عبد الفتاح األغا

عضو
املستشار

عبد الفتاح األغا

عضو
املستشار

أرشف نر الله

عضو
املستشار
زياد ثابت

رئيس املحكمة
املستشار

محمد الدريوي

إّن نطــاق الخصومــة يف االســتئناف تحكمــه ضوابــط وقواعــد إجرائيــة يتحتَّــم الوقــوف عليهــا 

ــد  ــط والقواع ــذه الضواب ــل ه ــتئناف وتتمث ــر االس ــد نظ ــتئنافية عن ــة االس ــل املحكم ــن قب م

ــة  ــتئناف، وأّن محكم ــدة يف االس ــات جدي ــم طلب ــوز تقدي ــه ال يج ــي أن ــدِّدات وه ــة مح يف ثاث

ــد  ــذه القواع ــد، وأّن ه ــن جدي ــة م ــر القضي ــا تنظ ــا، وأنه ــة ذاته ــر القضي ــتئناف تنظ االس

اإلجرائيــة هــي يف حقيقتهــا التطبيــق العمــي لنصــوص املــواد )214، 219، 220( مــن قانــون 

ــة  ــىل صاحي ــب ع ــنة)2001(، ويرت ــم )2( لس ــة رق ــة والتجاري ــات املدني ــول املحاكم أص

املحكمــة االســتئنافية بنظــر  القضيــة ذاتهــا أن جميــع املســائل اإلجرائيــة املتعلقــة بالقضيــة 

التــي فصلــت فيهــا محكمــة أول درجــة قبــل صــدور الحكــم املســتأنف، تعتــرب محــل بحــث 

ــتئنافه. ــمَّ اس ــا ت ــدود م ــتئنافية ويف ح ــة االس ــام املحكم أم

مادة )1(

عىل السادة رؤساء وقضاة املحاكم التقيّد باآلتـي:

1.يف حـــال أبـــدى املحكـــوم عليـــه رغبـــة باســـتئناف الحكـــم 

الجزائـــي االبتدائـــي، فـــإن املحكمـــة املختصـــة بنظـــر طلـــب 

إرجـــاء تنفيـــذ الحكـــم إىل حـــني الفصـــل يف االســـتئناف هـــي 

املحكمـــة ُمصـــدرة الحكـــم الجزائـــي االبتدائـــي.

ـــة  ـــة الغرام ـــادر بعقوب ـــي الص ـــم الجزائ ـــن الحك ـــب أن يتضم 2.يج

ـــا. ـــدم دفعه ـــال ع ـــة يف ح ـــدل الغرام ـــس ب ـــدة الحب م

مادة )2(

يُكلـــف الســـادة رؤســـاء أقـــام محاكـــم أول درجـــة باســـتقبال 

ـــب  ـــا حس ـــال تقديمه ـــة ح ـــكام الجزائي ـــذ األح ـــاء تنفي ـــات إرج طلب

ـــره. ـــة بنظ ـــة املختص ـــىل الهيئ ـــا ع ـــم عرضه ـــن ث ـــول، وم األص

مادة )3(

ـــذ  ـــه _  تنفي ـــا يخص ـــة _كل فيم ـــة كاف ـــات املختص ـــىل الجه ع

ـــه. ـــن تاريخ ـــه م ـــل ب ـــم، ويعم ـــذا التعمي ـــكام ه أح

صدر يف مدينة غزة بتاريخ: 2022/09/05م.

تعميم رقم )2022/24(
بشأن استئخار تنفيذ األحكام الجزائية االبتدائية 

املستأنفة

رئيس املجلس األعىل للقضاء
بعد االطالع عل القانون األسايس وتعديالته

وعىل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م
وقانون تشكيل املحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م 

وتعديالته
وقانون االجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م

وقانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م
وبناًء عىل توصية املكتب الفني 

وبناًء عىل الصالحيات املخولة لنا قانوناً وحسن سري 
العمل واملصلحة العامة
أصدرنا التعميم التايل:

املستشار/ ضياء الدين املدهون

رئيس املحكمة العليا

رئيس املجلس األعىل للقضاء
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عنـد  القضائيـة  السـلطة  هيئـات  قبـل 
عـرض موضوعاتها عـىل املجلس، وحفظ 
محـارض اجتماعـات املجلس ومـا يصدر 
عنهـا مـن قـرارات وتعميمـات، وتبليـغ 
قـرارات وأوامر املجلس للجهـات املعنية، 
حسـب  ونرشهـا  تنفيذهـا  ومتابعـة 
املشـكلة  اللجـان  واسـتضافة  األصـول، 
مـن املجلـس والرئيـس وتنظيـم أعمـال 

السـكرتاريا لهـا، وتوفـر احتياجاتهـا.
شـؤون  وحـدة  بـأن  نراللـه  وأفـاد 
قـرارات  إعـداد  مهامهـا  مـن  القضـاة 
القضـاة  بتعيـني  املتعلقـة  املجلـس 
وتثبيتهـم وترفيعهم ونقلهـم وإجازاتهم 
وانتدابهـم وإعارتهـم واتمـام اإلجراءات 
انتهـاء  أو  وإنهـاء  املعامـات  لتلـك 
لألمـني  ورفعهـا  وتنفيذهـا،  خدماتهـم 
وتحديـد  للمجلـس،  لتقديمهـا  العـام 
للتعيينـات  املطلوبـة  االحتياجـات 

املستشـار أرشف نر الله األمـني العام 
للمجلـس األعىل للقضـاء قال:

تقارير وحوارات 4

تتـوىل األمانـة العامـة إعـداد موضوعات مرشوع جـدول األعمـال، وإبالغ األعضاء بـه واسـتيفاء كافـة األوراق التي تقـدم إىل املجلس أو تعـرض عىل لجانه 

كمـا تتـوىل تحـت إرشاف رئيـس املجلس متابعة تنفيذ قـرارات املجلس لـدى الجهات ذات العالقـة، كما تتوىل إدارة شـؤون القضاة و اعداد السـجالت وقواعد 

البيانـات التـي تسـاهم يف حسـن سـري العمـل وانتظامـه وفقاً للقانـون، وقـد أنشـئت األمانة العامـة للمجلـس األعىل للقضـاء بموجـب املادة رقـم )16( 

مـن قـرار مجلـس القضـاء األعـىل رقـم )2( لسـنة 2006 بشـأن قواعد مبـارشة مجلس القضـاء األعـىل الختصاصاتـه التي نصت عـىل أنه يجـب أن يكون 

للمجلـس أمانـة عامة يرأسـها أمـني عـام، يعاونه أمني عـام مسـاعد، ويتبع رئيـس املجلس األعـىل للقضاء.

المستشار نصر الله..
األمانة العامة أحد أدوات السلطة القضائية الفاعلة

القضاء- مصطفى النقيب

وتابع نر الله:

     تعد األمــانة العـامة أحد 
أدوات السـلطة القضـــائية 
الفاعلة ومنذ إنشـاء األمـانة 
العــامة للمــجلس األعــىل 
للقـضاء وهـي تشهد تطوًرا 
كبـريًا ومتسـارًعا يف املـجال 
اإلداري والفنـــي واملهــني 
انتقل بهـا لتواكب التـــقدم 
الذي شـهده املجلس األعــىل 
للقضاء يف السـنوات األخرية، 
وحــط بهــا عـىل املســار 
الصحيح يف تحـقيق األهداف 
التي أنيطت بهـا بمـا يتوائم 
ورسـالة السلطة القضـائية 
ورؤيتــها، حـتى أصــبحت 
أداة فـــاعلة يتم االعتــماد 
عليــها يف تقـدم خدمــاتها 
بمسـتوى جيد وإطار منظم 
يسـاهم يف تطـبيق غــايات 
وجــودها ضـمن اإلشـراف 
اإلداري واملــايل يف املجــلس 
األعىل للقــضاء مـن خـالل 
متابعة تنفيذ قرارات املجلس 
األعىل للقــضاء وباإلضـافة 
إىل دورهـا يف تســيري أمـور 

     حقـقت االمـانة العـامة 
للمجلس األعىل للقضــاء يف 

اآلونة االخرية نقلة نوعية من 
النـاحيتني املهنـية واإلدارية 
يف ادارة شـــؤون املجــلس 
والقضـاء، وقـد برز ذلك من 
خـالل انشاء نظام محوسب 
إلدارة شـؤون املجلس وهـو 
عبـارة عـن سجل متكـامل 

لجلسـات املجـلس وجـداول 
أعمـالها ومحـارضهـا وما 
تمخض عنهـا مـن قـرارات 
وتعميمـــات وقــد تعـدى 
ذلك إىل أرشــفة جمـيع تلك 
الجلســات منذ العام 2007 
حتى تاريخه، ويعزى السبب 
يف ذلك اىل التــطور الكــمي 
والنــوعي للطــاقم اإلداري 

العامل فيها منذ نشأتها.

وأكـد نـر اللـه بـأن هنـاك عمـل عـىل 
زيادة عـدد الـكادر اإلداري نظراً لتوسـع 
سـاهمت  كمـا  مطـرد،  بشـكل  العمـل 
األمانـة العامة يف اعـداد الحركة القضائية 
للمحاكـم النظاميـة وتقديـم التصـورات 
واملقرحـات التطويريـة للمحاكـم وفقـاً 
للتغـر يف اعداد وتوزيـع القضاة باإلضافة 
لتقاريـر اخـرى متعلقة بأوضـاع القضاة 

يف املحاكـم حسـب االحتياج.
وأوضـح املستشـار نـر الله أنـه ايماناً 
بـرورة تطويـر وتجويـد العمـل وفق 
لضمـان حسـن سـر  منتظمـة  لوائـح 
السـلطة  للغايـات  وتحقيقـاً  العمـل 
القضائيـة فقـد تقدمـت األمانـة العامـة 
بمسـودة مـرشوع الئحة تنظيميـة لعمل 
األمانـة العامـة وهـو قيـد الدراسـة من 
سـعادة رئيـس املجلـس األعـىل للقضاء 
الرئيـس  مـن  مناقشـته  جـرت  وقـد 
بحضـور األمني العـام ومسـاعده ومدير 
الشـؤون  عـام  ومديـر  العامـة  األمانـة 
املاليـة واإلداريـة ووضـع التعديات عليه 
تمهيـداً لتقديمه للمجلـس األعىل للقضاء.  
بـأن  اللـه  نـر  العـام  األمـني  وبـني 
األمانـة العامـة تحقيًقا لغايتهـا تتكون 
مـن مكتب األمـني العام ووحدة شـؤون 
املجلـس والتـي تقـوم بإعـداد جـدول 
أعمـال املجلـس وعرضـه عـىل الرئيـس 
والتحضـر  واإلعـداد  عليـه،  للموافقـة 
الجتماعـات املجلـس واللجـان املشـكلة 
مـن املجلـس والرئيـس، وتبليـغ أعضاء 
املجلـس واللجـان بمواعيـد االجتماعات، 
وإرسـال الدعوات لهـم، وضـع النماذج 
والقواعـد الفنيـة الواجـب إتباعهـا مـن 

ادراج  وطلـب  القضائيـة،  والرقيـات 
االحداثيـات الازمـة لهـا عـىل املوازنـة 
القضـاة  دوام  وحـر  السـنوية، 
األصـول،  حسـب  وقيدهـا  واجازاتهـم 
الخاصـة  اإلداريـة  املعامـات  ومتابعـة 
الصحيـة،  وتأميناتهـم  بالقضـاة 
يراعـي  للقضـاة  بسـجل  واالحتفـاظ 
لـكل  الوظيفـي  والتعاقـب  األقدميـة 
درجـة وظيفيـة، واالحتفـاظ بملفاتهـم 
الوظيفيـة، وتبليـغ القضـاة بالقـرارات 
املجلـس  عـن  الصـادرة  والتعميمـات 
والرئيـس، كما تحتفـظ بتقاريـر كفاية 
القضـاة  ترشـيح  و  للقضـاة،  األداء 
للبعثات والـدورات واملهمـات الخارجية 
وتحديـد معايـر االختيار لهـا، ومتابعة 
لهـا،  بسـجل  واالحتفـاظ  تطبيقهـا، 
مسـابقات  وإدارة  لتنظيـم  باإلضافـة 

القضائيـة.  التعيينـات 

املستشار/ أرشف نرالله - األمني العام للمجلس األعىل للقضاء

القضــاة وشــؤونهم ألخـذ 
دورهــا الطبيعي للنهـوض 
بمستوى الخدمـات واملهـام 
التي تقدمها لقضاة املحـاكم 
الفلسطــينية عىل اخـتالف 

درجــاتهم.
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حديثــه  يف  جامــع  أبــو  وأشــار 

ــطيني إىل أن  ــاء الفلس ــدة القض لجري

املــرشع الفلســطيني بمقتــي قانــون 

العقوبــات املطبــق يف قطــاع غــزة رقــم 

74 لســنة 1936 نــص عــىل ذلــك 

املبــدأ يف الشــق األول مــن نــص املــادة 

ــه:- ــك بقول ــه وذل )21( من

ــدأ  ــذا املب ــع أن ه ــو جام ــح أب وأوض
ــة  ــرف بحجي ــا يع ــه فيم ــد أساس يج
ــق  األمــر املقــي بــه وهــو مبــدأ متعلِّ
ــوز  ــه يج ــا بأن ــام، منوًِّه ــام الع بالنِّظ
ــن  ــه م ــه وإثارت ــدي ل ــة التص للمحكم
ــه  ــمَّ إثارت ــم يت ــو ل ــها ول ــاء نفس تلق

ــه. ــم نفس ــل املته ــن قب م
وعـــىل صعيـــد متَّصـــل أفـــاد أبـــو 
جامـــع بـــأنَّ املـــرشع الفلســـطيني 
ـــة  ـــراءات الجزائي ـــون اإلج ـــصَّ يف قان ن
رقـــم )3( لســـنة )2001( يف املـــادة 

388 منـــه عـــىل:-

أكَّـد القـايض الدكتور أسـامة أبـو جامع بأن املبـدأ العام للفقـه الجنائي والترشيعـات املقارنة وهو املبدأ املسـتقرُّ عليه ترشيًعا ومن املسـلَّمات 

أن الشـخص ال يؤاخذ عىل الفعـل الواحد مرتني.

مقاربة في مفهوم تفاقم النتيجة الُجرمية
القضاء- مرج الزهور أبو هني

الدكتور القايض/ أسامة أبو جامع - قايض محكمة بداية رفح 

     إن املرشع الفلسـطيني يف 
قـانون العقوبـات املطبق يف 
قطاع غزة قد نص عىل حالة 
تفاقم النتيجة اإلجرامية من 
خــالل هذا النص وإن كـان 
ليس بذات الوضــوح، لكـنه 
قصــرها عـىل الجــرائــم 

التي تقــع عىل األشــخاص 
والتي يـرتتب عليــها وفـاة 

املجـني عليـه.

مـن   389 املـادة  نصـت  فقـد  وأيضـا 
أنـه:- عـىل  ذاتـه  القانـون 

وبـــني أبـــو جامـــع بـــأن محكمـــة 
ـــك  ـــطَّرت ذل ـــطينية س ـــض الفلس النق
ــا  ــن أحكامهـ ــد مـ ــدأ يف العديـ املبـ
ــل  ــوع وقبـ ــا:- »ويف املوضـ بقولهـ
ـــد  ـــن نج ـــبيل الطع ـــىل س ـــرد ع ال
1/58 مـــن قانـــون  املـــادة  أن 
ــدم  ــت عـ ــد أوجبـ ــات قـ العقوبـ
ـــرة  ـــد إال م ـــل الواح ـــة الفع مالحق
ــو  ــك هـ ــرة يف ذلـ ــدة والعـ واحـ
ـــف  ـــاد الوص ـــل ال اتح ـــاد الفع اتح
ـــل  ـــق الفاع ـــإذا لوح ـــام، ف أو االته
ــدر  ــي وصـ ــل الجرمـ ــن الفعـ عـ
بحقـــه حكـــم اكتســـب الدرجـــة 
القطعيـــة فـــال يجـــوز مالحقتـــه 
ـــرى«. ـــرة أخ ـــل م ـــس الفع ـــن نف ع

يوجــد  املبــدأ  هــذا  أن  إىل  وأشــار 
ــذة  ــوز مؤاخ ــه يج ــتثناء وأنَّ ــه اس علي
الــرك  أو  الفعــل  عــن  الشــخص 
ــة  ــك يف حال ــدث ذل ــني ويح ــه مرت ذات
تفاقــم النتيجــة اإلجراميــة للفعــل، 
ــي  ــب الجان ــك أن يرتك ــد بذل ويقص
ــم  ــب حك ــه بموج ــم علي ــه ويحاك فعل
ــم  ــذا الحك ــد ه ــي وبع ــي قطع قضائ
ــا  ــت عليه ــي تم ــة الت ــم النتيج تتفاق

ــد. ــة أش ــة إىل نتيج اإلدان
ــات  ــد تطبيق ــع إىل أح ــو جام ــوه أب ون
هــذا االســتثناء بحيــث تكــون النتيجــة 
مــن  أشــد  وصــف  ذات  املتفاقمــة 

ــىل  ــا ع ــم به ــي حك ــة األوىل الت الجريم
ــة  ــت املحكم ــه إذا حكم ــي، إال أن الجان
الفعــل  ذات  عــن  املتهــم  بــرباءة 
وتفاقمــت النتيجــة الحقــاً فــا يجــوز 

ــد. ــن جدي ــي م ــة الجان ماحق
ــة  ــك العل ــن تل ــدف م ــأن اله ــد ب وأك
هــي التخفيــف مــن إطــاق مبــد 
يــؤدي  حيــث  املاحقــة،  وحــدة 
إطاقــه اىل فــرار شــخص مــن عقوبــة 
ــم  ــال تفاق ــة يف ح ــتحقها، خاص يس
عــن  النَّاجمــة  الجرميــة  النتائــج 

خطــورة فعلــه.
وأضـاف أبو جامـع أنَّ املـادة )21( من 
قانـون العقوبـات املطبق يف قطـاع غزة 
رقـم 74 لسـنة 1936 يف الشـق اآلخـر 

ـت عىل: منهـا نصَّ

أمــا يف األحــوال التــي يســفر 
الــرتك عــن  أو  الفعــل  فيهــا 
آخــر فيجــوز  إنســان  وفــاة 
ــذي  ــرم ال ــل بالج ــة الفاع إدان
قــد  كان  وإن  الوفــاة  ســبب 
ــن  ــئ ع ــر ناش ــرم آخ ــن بج أدي

ذلــك الفعــل أو الــرتك.

ــل  ــه قت ــخص أن ــر الش ال يعت
شــخصا آخــر إذا لــم تقــع 
ــر  ــخص اآلخ ــك الش ــاة ذل وف
ــوم  ــدة وي ــنة واح ــالل س خ
وقــوع  حــني  مــن  واحــد 

ســبب الوفــاة.

موضــوع  يف  حكــم  صــدر  إذا 
ــوز  ــال يج ــة ف ــوى الجزائي الدع
ــن  ــا إال بالطع ــر فيه ــادة النظ إع
يف هــذا الحكــم بالطــرق املقــررة 

يف القانــون.

ال يجــوز الرجــوع يف الدعــوى 

الجزائيــة بعــد الحكــم فيهــا 

نهائيًــا بنــاًء عــىل تغيــري الوصف 

ــة. ــي للجريم القانون

جزائيًــا  اإلنســان  يؤاخــذ  ال 
مرتــني عــن نفــس الفعــل أو 
الــرتك ســواًء أكان ذلــك بمقتــى 
أي  أو  القانــون  هــذا  أحــكام 

أحــكام قانــون آخــر.

قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936
قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936

قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( 
لسنة )2001(

قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( 
لسنة )2001(

قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936

املادة 21
املادة 221

املادة 388

املادة 389

املادة 21

وقال أبو جامع:

وشـــدد أبـــو جامـــع بـــأن املـــرشع 

أجـــاز املعاقبـــة عـــن الجـــرم ذاتـــه 

ـــرم  ـــك الج ـــن ذل ـــج ع ـــني إذا نت مرَّت

ــاة  ــي الوفـ ــة وهـ ــة متفاقمـ نتيجـ

لشـــخص آخـــر، إال أن نـــص املـــادة 

ـــرطت  ـــه اش ـــون ذات ـــن القان )221( م

ـــدة  ـــنة واح ـــال س ـــاة خ ـــع الوف أن تق

ويـــوم واحـــد مـــن تاريـــخ وقـــوع 

ــاة، أي أنـــه وبمفهـــوم  ســـبب الوفـ

ـــة  ـــاة كنتيج ـــت الوف ـــة إذا وقع املخالف

متفاقمـــة بعـــد هـــذه املـــدة فإنـــه 

ــن  ــل عـ ــبة الفاعـ ــوز محاسـ ال يجـ

جريمـــة قتـــل.

وتنص املادة )221( سـابق اإلشارة إليها

وتطـــرق أبوجامـــع إىل فرضيـــات 

إذا  ومنهـــا:  اإلجراميـــة  النتيجـــة 

ــق  ــاء التحقيـ ــاة أثنـ ــت الوفـ حدثـ

ــة  ــىل النيابـ ــب عـ ــي يتوجـ اإلبتدائـ

ـــه  ـــغ وتوجي ـــة األذى البلي ـــل تهم تعدي

تهمـــة القتـــل حســـب مقتـــىض 

ــة  ــف القضيـ ــة  ملـ ــال، وإحالـ الحـ

ــد ، و  ــف الجديـ ــة  بالوصـ للمحكمـ

أمـــا الثانيـــة إذا وقعـــت الوفـــاة 

أثنـــاء التحقيـــق النهائـــي أي أثنـــاء 

ـــم  ـــأن يت ـــرى ب ـــة، ن ـــات املحاكم جلس

ـــة  ـــأن واقع ـــات بش ـــتكمال التحقيق اس

ـــة  ـــاق األوراق الازم ـــم إرف ـــل ويت القت

ـــن  ـــج ع ـــد النات ـــف الجدي ـــأن الوص بش

ـــو  ـــب عض ـــة  ويطل ـــة املتفاقم النتيج

ــقط  ــة أن تسـ ــن املحكمـ ــة مـ النيابـ

التهمـــة القديمـــة واعتمـــاد التهمـــة 

ــات  ــاة ضمانـ ــع مراعـ ــدة مـ الجديـ

وتنبيـــه املتهـــم لذلـــك.

وأخـــرًا إذا كان الحكـــم األول لـــم 

ينفـــذ، فهنـــا يتـــم تنفيـــذ الحكـــم 

الثانـــي فقـــط ويســـتبعد حكـــم 

ــغ. ــي األذى البليـ ــة األوىل وهـ القضيـ
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قرارات اإلمهال 6

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2019/162

 بداية غزة

إىل المتهم/ اسعد سعيد حسن الشافعي
سكان/ الزيتون مفرق دولة

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 المؤثمة بنص المـواد 1 , 2 , 1/28، 35 من قانون المخدرات 

والمؤثرات العقلية 

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/ اسعد سعيد حسن الشافعي

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم  2015/1347

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2012/1456

 بداية غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2012/1046

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2010/314

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2012/228

بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2012/806

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2020/684

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم /2012/1243

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم / 2011/1015

بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم /2019/603

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2016/836

 بداية غزة

إىل المتهم/ حسني أكرم حسني الملح
سكان/ الزيتون شارع 8 منطقة المالحلة بجوار مسجد ابو هريرة 

إىل المتهم/ زياد حمدي حامد احللو
سكان/ الشجاعية اجلديدة

إىل المتهم/ محمد جمال سعيد حسونة
سكان/ بجوار ابراج المخابرات

إىل المتهم/ محمد اسحاق محمد الصفدي
سكان/ الدرج - السدرة

إىل المتهم/ نهلة محمود حسن قزعاط
سكان/ الصربة - المجمع االسالمي

إىل المتهم/ سليم محمد عبد القادر حلس
سكان/ تل االسالم مسجد ال عمران 

إىل المتهم/ هاين يونس احمد االقرع
سكان/ دير البلح المعسكر مسجد عمر ابن اخلطاب  

إىل المتهم/ اسعد سعيد حسن الشافعي
سكان/ الزيتون المسلخ اجلديد  

إىل المتهم/ محمود أرشف محمود حسني
سكان/ غزة الزيتون شارع كشكو

إىل المتهم/ حسي محمد محمد العرويق
سكان/ الشاطئ قرب الربيد 

إىل المتهم/ عمرو فضل أحمد عياد
سكان/ الشجاعية المنصورة مسجد أحمد ياسني

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 التعاطـي المؤثمـة بالمـواد 1، 2، 7/27، 35 مـن قانـون المخـدرات 

رقـم 7 لسـنة 2013.

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 اخلميس الموافق 2022/10/6.

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 أكرم حسي الملح

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 عقـار مـن العقاقـر اخلطـرة خافا للمـواد 1،2،37،42، من قانون المخدرات رقم 19 لسـنة 

1962

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 2022/10/9.

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/ زياد حمدي حامد احللو

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/
•ايقاع أذى بليغ بشخص آخر خافاً للمادة 238 ع 36

•حمل أداة مؤذية المؤثمة بالمادة 89 ع36
•المشاجرة المؤثمة بنص المادة 98 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 2022/10/9.

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 سعيد حسونة

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/
•حيـازة عقـار مـن العقاقـر اخلطـرة بقصـد التعاطـي خافـا للمـواد 16،7،2 مـن قانـون العقاقـر 

اخلطـرة لسـنة 36 المطبـق باألمـر رقـم 
•حيـازة عقـار مـن العقاقـر اخلطـرة بقصـد االتجـار خافـا للمـواد 1، 2، 4، 16 لسـنة 36و المطبـق 

باألمـر رقـم 437لسـنة 1972
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 2022/10/9.
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 اسحاق محمد الصفدي
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 لشـخص بمواقعتهـا بصفـة غـر مروعـة دون عقد زواج رشعـي المؤثمة بنص المادة 

152 مكـرر فقرة أ 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 2022/10/9.

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/ نهلة محمود حسن قزعاط

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/

•السلب باالشرتاك خافا للمادتي 287، 288ع36

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 2022/10/9.

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/ سليم محمد عبد القادر حلس

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/
•تزوير مستند رسمي باالشرتاك المؤثمة بالمواد 332، 334، 335، 338، 23 ع36 

•تداول مستند رسمي مزور المؤثمة بالمواد 340 بداللة المواد 332، 334، 338 ع36 
•احراز اوراق تحمل صورة عن اختام بوجه غر مروع خافا لنص المادة 373

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/ دير البلح المعسكر مسجد عمر ابن اخلطاب  

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 خافا للمادة 222ع 36

حيازة مواد مفرقعة خافا للمادة1،3،7من االمر 431 لسنة 1956م

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 الثاثاء الموافق 2022/10/11.

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/ اسعد سعيد حسن الشافعي

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/

السطو عىل محل والرسقة منها المؤثمة بنص المادة 296، 297 / أ ع 36

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 2022/10/9.

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 أرشف محمود حسي

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/

حمل أداة مؤذية المؤثمة بالمادة 89 ع36

المشاجرة المؤثمة بنص المادة 98 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 2022/10/9.

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 محمد محمد العرويق

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/

إيقاع أذى بليغ بشخص آخر المؤثمة بنص المادة 238 ع 36.

المشاجرة يف مكان عام المؤثمة بنص المادة 98 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 2022/10/9.

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/ عمرو فضل أحمد عياد

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام
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7قرارات اإلمهال

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2013/658

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2021/229

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2013/1060

 بداية غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1699( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1339( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1682( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2137( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2019/183

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1541( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1209( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2009( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1841( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ عطا محمد عطا النريب
سكان/ غزة - الصربة

إىل المتهم/ إسماعيل خليل إسماعيل الغرابيل
سكان/ الشجاعية شارع المنصورة بيارة الشوا مسجد أحمد ياسني

إىل المتهم/ عماد صادق جرب الرفايت
سكان/ التفاح المشاهرة مسجد المشاهرة

إىل المتهم/ يوسف سعيد يوسف طوالن
سكان/ الشمال- بيت حانون - شارع البنات

إىل المتهم/ بسام أحمد عطية الكفارنة
سكان/ الشمال- بيت حانون - مسجد النرص

إىل المتهم/ إسماعيل مصطفى محمد القانوع
سكان/ الشمال - جباليا البلد - الدفاع المدين

إىل المتهم/ جهاد عارف عبد الرؤوف العريين
سكان/ الشمال- جباليا - أرض الشنطي

إىل المتهم/ محمد سمري رمضان الزير
سكان/ دير البلح البلد مسجد األنصار

إىل المتهم/ محمد طالل محمد أبو خضري
سكان/ الشمال - مرشوع بيت الهيا - مستشفى كمال عدوان

إىل المتهم/ خليل سهيل خليل مايض
سكان/ الشمال - جباليا - مشتل كعرب

إىل المتهم/ فارس تيسر كمال أبو عبدو
سكان/ غزة - الشاطئ - قرب السوق

إىل المتهم/ تامر عيل نعيم التيل
سكان/ الشمال - جباليا - مركز الرشطة

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 المؤثمـة بنص المـواد 1 , 2 , 1/28، 35 مـن قانون المخدرات 

العقلية  والمؤثرات 
حيـازة عقـار مـن العقاقـر الطبيـة مـن نـوع اترمـال بقصـد البيع خافـة للمواد 4،46 مـن قانون 
الصيادلـة رقـم 41 لسـنة 1921 والمـواد 72،95 فقـرة ب، ج مـن نظـام مزاولـة مهنـة الصيادلـة 

لسـنة 2006 
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 الثاثاء الموافق 2022/10/11.
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/ عطا محمد عطا النرب
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/

الرسقة من قبل األمناء المؤثمة بالمادة 276/ب 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 اخلميس الموافق 2022/10/13.

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/ إسماعيل خليل إسماعيل الغرابيل.

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 جواهـر مخـدرة بقصـد التعاطـي خافـا للمـادة 1،2،37،42 مـن قانـون المخـدرات رقـم 19 

سنة 

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 الثاثاء الموافق 2022/10/11.

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/ عماد صادق جرب الرفايت

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/ يوسف سعيد يوسف طوالن.

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 )تزويـر مسـتند رسـمي( المؤثمـة بالمـواد )332، 333، 336، 338، 

23( 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/ بسام أحمد عطية الكفارنة.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )تزويـر مسـتند رسـمي( المؤثمـة بالمـواد )332، 333، 336، 338، 

23( 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/ إسماعيل مصطفى محمد القانوع.

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/ جهاد عارف عبد الرؤوف العريين.

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 المؤثمـة بنص المـواد 1 , 2 , 1/28، 35 مـن قانون المخدرات 

العقلية  والمؤثرات 

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 الثاثاء الموافق 2022/10/11.

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 رمضان الزير

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

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

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

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

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 طال محمد أبو خضر.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

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

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 سهيل خليل مايض.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

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

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ فارس تيسر كمال أبو عبدو.

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 أموال مرسوقـة مع العلـم( المؤثمة 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/ تامر عيل نعيم التيل.

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            



الخميس
15 سبتمبر 2022م | 19 صفر 1444هـ

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/305( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ أيمن عطا محمود كسكني
سكان/ غزة - الشاطئ - قرب صيدلية الزنط

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

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

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

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ أيمن عطا محمود كسكي.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

قرارات اإلمهال 8

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2103( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1656( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2116( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1697( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1815( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2118( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1629( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1513( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1526( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1542( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1494( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ عبد الرحمن محمد أحمد أبو عودة
سكان/ الشمال - بيت حانون - شارع حمد

إىل المتهم/ محمد بسام أحمد أبو داير
سكان/ الشمال - بيت الهيا - مدرسة أبو عبيدة اجلراح

إىل المتهم/ عماد محمد فرج سالم عبد النيب
سكان/ الشمال - مرشوع بيت الهيا - نادي السالم

إىل المتهم/ عيىس محمد يارس أبو وردة
سكان/ الشمال - جباليا البلد - الصفطاوي الدوار

إىل المتهم/ عزمي جمعة صاحل أبو شعبان
سكان/ غزة - الصربة - مسجد بالل بن رباح

إىل المتهم/ محمد شفيق حسن البس
سكان/ غزة - الرمال - مسجد الكزن

إىل المتهم/ فادي محمد محمود الربعي
سكان/ الشمال - جباليا - صالة أبو خاطر

إىل المتهم/ محمود عطا أحمد عفانة
سكان/ الشمال - بيت حانون - مسجد عبد الله عزام

إىل المتهم/ صقر مصطفى محمد حمدونة
سكان/ الشمال-بيت الهيا - مدرسة الشيماء

إىل المتهم/ أحمد أدهم عيل فرج الله
سكان/ الشمال- جباليا - مسجد األمي محمد

إىل المتهم/ أحمد فؤاد عبد الهادي نارص
سكان/ الشمال- بيت حانون - شارع غزة

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 بسام أحمد أبو داير.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ عماد محمد فرج سالم عبد النيب.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ عيىس محمد يارس أبو 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 التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ عزمي جمعة صاحل أبو شعبان.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 شفيق حسن البس.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

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

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ فادي محمد محمود الربعي.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 عطا أحمد عفانة.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ صقر مصطفى محمد حمدونة.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 أدهم عيل فرج الله.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 فؤاد عبد الهادي نارص.

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 )2020/2110( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2015( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2161( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1323( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1351( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1552( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/473( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2156( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2139( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1368( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1313( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1425( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ خالد مصطفى حمدان لبد
سكان/ غزة - تل الهوى - ملعب الوحدة

إىل المتهم/ عماد عيىس صاحل أبو عمشة
سكان/ الشمال - بيت حانون - شارع شبات - مسجد العجمي

إىل المتهم/ عامر ماجد عيىس مسعود
سكان/ الشمال - جباليا العلمي

إىل المتهم/ ماهر مصطفي محمود العمري
سكان/ الشمال - الفالوجا - مدرسة حفصة

إىل المتهم/ محمد مصطفى محمد عاشور
سكان/ جباليا - محالت صايف

إىل المتهم/ شمس الدين غسان فخري جرب
سكان/ غزة - النرص - مستشفى العيون

إىل المتهم/ عبد المنعم شحادة عبد المنعم عبد المنعم
سكان/ الشمال - الفالوجا - أبو رشخ

إىل المتهم/ محمد محمد عيل العريين
سكان/ غزة - اجلالء - مسجد حطني

إىل المتهم/ محمد بسام أحمد أبو داير
سكان/ الشمال - برئ النعجة - مسجد رياض الصاحلني

إىل المتهم/ محمد إسماعيل رمضان السوافريي
سكان/ الشيخ رضوان - مسجد الرضوان

إىل المتهم/ محمود عبد اللطيف محمد ريحان
سكان/ الشمال - التوام مسجد عائشة

إىل المتهم/ كايد فتيح خميس زعرب
سكان/ الشمال - بيت الهيا - العطاطرة

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ خالد مصطفى حمدان لبد.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ عماد عيىس صاحل أبو عمشة.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 ماجد عيىس مسعود.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ ماهر مصطفي محمود العمري.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 مصطفى محمد عاشور.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ شمس الدين غسان فخري جرب.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 المنعم شحادة عبد المنعم عبد المنعم.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 محمد عيل العريين.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 بسام أحمد أبو داير.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 إسماعيل رمضان السوافري.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 عبد اللطيف محمد ريحان.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ كايد فتيح خميس زعرب.

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 )2020/1182( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1356( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1314( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1958( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1604( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1355( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1969( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1294( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2026( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2057( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1411( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2119( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ أدهم أرشف ادريس األشوح
سكان/ غزة - الشاطئ - المسجد األبيض

إىل المتهم/ ساهر وليد محمود صيدم
سكان/ غزة - الشاطئ الشمايل - مسجد بغداد

إىل المتهم/ محمد سالم محمد أبو جراد
سكان/ الشمال - قرب مسجد سعد

إىل المتهم/ محمود حسن يحىي أبوعايص
سكان/ غزة - الزيتون - مسجد المتحابني

إىل المتهم/ أحمد محمد أحمد أبو عودة
سكان/ الشمال - بيت الهيا - قرب جامعة القدس

إىل المتهم/ عبد الرحمن عمر رجب صاحل
سكان/ الشمال- جباليا البلد - شارع الداخلية

إىل المتهم/ عامر فتيح عمر العيش
سكان/ غزة - تل االسالم - مسجد النور - عمارة األماين

إىل المتهم/ مهدي سامي مهدي برغوث
سكان/ غزة - الزيتون - مسجد الشافعي

إىل المتهم/ بدر مروان كمال فيصل
سكان/ الشمال- الشيخ زايد - برج 12

إىل المتهم/ أحمد شعبان أحمد دواس
سكان/ الشمال - مرشوع بيت الهيا - كمال عدوان

إىل المتهم/ محمود صاح سعيد اجلدييل
سكان/ غزة - الشيخ رضوان - الشارع الثاين - مركز الرضوان

إىل المتهم/ أكرم عيل سليم احللو
سكان/ غزة - الشجاعية - مسجد المحكمة

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ أدهم أرشف ادريس األشوح.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ ساهر وليد محمود صيدم.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 سالم محمد 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 )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 حسن يحىي أبوعايص.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 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 )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 عمر رجب صاحل.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 فتيح عمر العيش.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ مهدي سامي مهدي برغوث.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ بدر مروان كمال فيصل.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 شعبان أحمد دواس.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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 صاح سعيد اجلدييل.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

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

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه 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/ أكرم عيل سليم 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

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 )2020/2075( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1445( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1870( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1420( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1731( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1650( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1184( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1713( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1750( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1651( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2081( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2099( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ محمد سهيل مطاوع بالطة
سكان/ التوام - مدرسة عثمان بن عفان

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

إىل المتهم/ ميح الدين عمر عبد الله بركات
سكان/ غزة الشيخ رضوان مسجد أمان

إىل المتهم/ شادي أحمد سيد أبو اخلري
سكان/ غزة - الشاطئ - م الشاطئ

إىل المتهم/ أحمد مجدي رجب مسلم
سكان/ الشمال - اخلزندار - السودانية

إىل المتهم/ محمد رشيف رزق شحيرب
سكان/ غزة - الصربة - مسجد الفتح المبني

إىل المتهم/ محمود جهاد جمعة الكفارنة
سكان/ غزة - النرص - المجمع االيطايل

إىل المتهم/ عديل جمال فرج صاحل
سكان/ الشمال - جباليا البلد - شارع جودي

إىل المتهم/ عرفات رأفت نمر الصواف
سكان/ غزة - الشيخ عجلي - مسجد صاح اشتيوي

إىل المتهم/ يوسف نعيم ذيب جنيد
سكان/ الشمال - جباليا البلد - دوار القرم - مسجد الصديق

إىل المتهم/ فادي جال عبد الله الكفارنة
سكان/ الشمال - برئ النعجة - دوار أبو عيل

إىل المتهم/ مصطفى محمود محمد عبد الفتاح
سكان/ الشمال- الشيخ زايد - برج رقم 28

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 التعاطـي( المؤثمة بالمواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( من قانون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحة إعانات محكمة بداية شـمال غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

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

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 سهيل مطاوع باطة.

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 التعاطـي( المؤثمة بالمواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( من قانون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحة إعانات محكمة بداية شـمال غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

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

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/ باسل عبد القادر ابراهيم احلداد.

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 التعاطـي( المؤثمة بالمواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( من قانون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحة إعانات محكمة بداية شـمال غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

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

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 بال أحمد شحادة.

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 التعاطـي( المؤثمة بالمواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( من قانون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحة إعانات محكمة بداية شـمال غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

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

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/ شادي أحمد سيد أبو اخلر.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

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

2013م. لسـنة   )7( رقـم  العقليـة  والمؤثـرات 

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 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحة إعانات محكمة بداية شـمال غزة، وعىل باب سـكنك 

األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

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

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/ أحمد مجدي رجب مسلم.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

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

2013م. لسـنة   )7( رقـم  العقليـة  والمؤثـرات 

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 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحة إعانات محكمة بداية شـمال غزة، وعىل باب سـكنك 

األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

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

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/ محمد رشيف رزق شحيرب.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

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

2013م. لسـنة   )7( رقـم  العقليـة  والمؤثـرات 

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 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحة إعانات محكمة بداية شـمال غزة، وعىل باب سـكنك 

األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

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

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/ محمود جهاد جمعة الكفارنة.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

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

2013م. لسـنة   )7( رقـم  العقليـة  والمؤثـرات 

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 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحة إعانات محكمة بداية شـمال غزة، وعىل باب سـكنك 

األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

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

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/ عديل جمال فرج صاحل.

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 التعاطـي( المؤثمة بالمواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( من قانون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقه عـىل لوحة إعانات محكمة بداية شـمال غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

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

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/ عرفات رأفت نمر الصواف.

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 التعاطـي( المؤثمة بالمواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( من قانون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقه عـىل لوحة إعانات محكمة بداية شـمال غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

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

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/ يوسف نعيم ذيب جنيد.

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 التعاطـي( المؤثمة بالمواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( من قانون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقه عـىل لوحة إعانات محكمة بداية شـمال غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

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

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/ فادي جال عبد الله الكفارنة.

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 التعاطـي( المؤثمة بالمواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( من قانون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 2001م.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقه عـىل لوحة إعانات محكمة بداية شـمال غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

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

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/ مصطفى محمود محمد عبد الفتاح.

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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مؤشرات األداء القضائي

من 01 سبتمبر حتى 08 سبتمبر 2022م

عدد الدعاوى المدنية والجزائية واإلدارية المتبقية في درجات 
التقاضي الثالث

يقـع عىل عاتـق البائـع بموجـب عقـد البيع 

منهـا  القانـون،  فرضهـا  التزامـات  عـدة 

االلتـزام بتسـليم املشـرتي القـدر املتفق 

أخـل  حالـة  ففـي  البيـع،  عقـد  يف  عليـه 

للمشـري  املبيـع  بـأن سـلم  بذلـك  البائـع 

أقـل قـدًرا مـن املذكـور يف العقـد فينظر إن 

كان بـني املتعاقديـن اتفـاق خـاص بشـأن 

ذلـك فيجـب إعمـال ذلـك االتفـاق، وإن لـم 

يكـن اتفاق وجـب العمـل بالعـرف الجاري 

يف التعامـل، فقـد يكـون النقـص ممـا جرى 

العـرف عـىل التسـامح بـه وعندئـٍذ ال يرجع 

البائـع عـىل املشـري بـيء مـن أجـل هـذا 

النقـص، أمـا إذا كان النقص ال يتسـامح فيه 

كان للمشـري أن يرجـع عىل البائـع بدعوى 

تعويـض بسـبب هـذا النقـص، وقـد يكون 

هـذا التعويـض إنقاصـاّ للثمـن بنسـبة 

مـا نقص مـن مقـدار املبيـع، لكـن هذا 

ال يتحتـم فالتعويـض بقدر الـرر، فقد 

يصيـب املشـرتي رضًرا أكـر مـن ذلك أو 

أقـل فيتقاىض تعويضـاً بقدر مـا أصابه 

جسـيًما  النقـص  كان  وإذا  الـرر،  مـن 

بحيـث لـو كان يعمله املشـري ملـا ريض أن 

يتعاقـد، جـاز لـه أن يطلـب فسـخ العقـد. 

والجديـر بالذكـر أن املـرشع قد جعـل مدة 

تقـادم تلـك الدعوتـني سـنة واحـدة تبدأ 

مـن وقـت تسـليم املبيـع تسـليًما فعليًا.

وحيـث أنـه ومـن جانـب آخـر فـإن البائـع 

يقـع عليـه االلتزام بضمـان املبيع للمشـري 

وحيازتـه حيـازة هادئـة وهـو مـا يتضمـن 

ضمـان البائع للمشـري بقاء ملكيتـه للمبيع 

كلـه، وإذا اسـتحق املبيـع للغـر اسـتحقاًقا 

حـق  عـىل  سـابق  لسـبب  جزئيًـا  أو  كليًـا 

املشـري أو الحق له لكنه مسـتمد من البائع، 

كان للمشـري أن يرجـع عىل البائـع بدعوى 

ضمـان االسـتحقاق والتي يطالـب من خال 

يف  تفصيـًا  املوضحـة  التعويـض  بعنـارص 

القانـون  466( مـن   ،465( املادتـني  نـص 

املدنـي رقـم )4( لسـنة 2012، ومـن هنـا 

فـإن هـذه الدعـوى تختلـف عـن دعوى 

والتـي ال يكـون هنـاك  الثمـن  انقـاص 

شـخص ينـازع املشـرتي يف حقـه عـىل 

املبيـع، وكل مـا يف األمـر أن املبيـع وجـد 

أقـل قـدًرا مما ذكـر يف العقد، أمـا دعوى 

الضمان فاملفروض فيهـا أن املبيع يكون 

بمقـداره املبـني يف العقـد، ولكن شـخًصا 

دعوى إنقاص الثمن 
ودعوى ضمان االستـحقاق 
ودعوى ضمان العيب الخفي

القايض/ أحمد صالحة

آخـر ينـازع املشـرتي يف املبيع بـأن يثبت 
بـأن املبيـع مملوًكا لـه كلـه أو بعضه أو 
أن لـه حًقـا عليـه، وتجـدر اإلشـارة إىل أن 
حق املشـرتي يف ضمـان االسـتحقاق هو 
حق شـخيص يسـقط من خـالل التقادم 
املسـقط والبالغ )15( سـنة ويبـدأ الحق 
يف التقـادم من تاريخ ثبوت االسـتحقاق.  
وحيـث أنـه وباإلضافـة ملـا ذكرنـاه، فيقـع 
عـىل البائـع التزاًما بحيـازة املشـري للمبيع 
حيـازة مجدية نافعـة انتفاًعا كامـًا، وهو ما 
يتضمـن خلو املبيـع من العيـب الخفي والذي 
يعـرف بأنـه خلل يف صفـة معتـربة يف اليء 

يرتـب عليـه نقـص يف قيمتـه أو منفعته.
مـن   )468  ،473( املادتـني  أوردت  ولقـد 
 2012 لسـنة   )4( رقـم  املدنـي  القانـون 
الـرشوط الواجـب توافرهـا يف العيـب والتي 
تتمثـل يف أن يكـون العيـب قديًمـا أي كان 
موجـوًدا يف املبيـع قبـل البيع أو حـدث بعده 
وهـو يف يد البائـع قبـل التسـليم، أو إذا كان 
إىل  اسـناده  بـرشط  املشـري  عنـد  حادثًـا 
عيـب قديـم موجـود يف املبيـع عنـد البائـع، 
وأن يكـون العيـب القديـم خفيًـا وهـو ما ال 
يعـرف بمشـاهدة ظاهـر املبيـع أو ال يتبينه 
الشـخص العـادي، أو ال يكتشـفه غر خبر، 
أو ال يظهـر إال بالتجربـة، وأن يكـون العيب 
مؤثـًرا أي ينقـص مـن قيمـة املبيـع أو مـن 
نفعـه بحسـب الغايـة املقصـودة املسـتفادة 
ممـا هو مبـني يف العقد أو مما هـو ظاهر من 
طبيعـة الـيء أو الغرض الذي أعـد له، فإذا 
ثبتـت الـرشوط سـالفة الذكر كان املشـري 
قبلـه  املبيـع وإن شـاء  رد  إن شـاء  مخـرًا 
بالثمـن املسـمى واملطالبة بمـا أنقصه العيب 
مـن الثمـن، ومن هنـا فإن دعـوى ضمان 
العيـب الخفي تختلف عـن دعوى ضمان 
االسـتحقاق الجزئي فاألخـرية ال تفرتض 
وجـود عيـب يف املبيـع بـل تفـرض حقـا 
للغـري عليـه فاملبيـع سـليم مـن ناحيـة 
مادتـه ومعيبًـا مـن ناحيـة ملكيتـه، أما 
دعـوى ضمـان العيـب الخفـي فيفرض 
وجود عيـب يف املبيـع ال حقاً للغـري عليه 
فاملبيـع معيب مـن ناحية مادته وسـليم 

مـن ناحيـة ملكيته.
والجديـر بالذكـر أن دعوى ضمـان العيب 
الخفـي تسـقط بالتقـادم بعـد انقضـاء 
املبيـع فعليًـا  سـتة أشـهر عـىل تسـلم 
ما لـم يلتـزم البائـع بالضمـان ملـدة أطول، 
إالّ أنـه ليـس للبائـع أن يتسـمك بهـذه املدة 
إذا ثبـت أن إخفـاء العيـب كان بغـش منـه، 
وذلك حسـبما تنـص عليه املـادة )484( من 

القانـون املدنـي رقـم )4( لسـنة 2012. 

قايض محكمة صلح شمال غزة

من  والخوف  الذم  من  القلق  وعدم  املدح  استرشاف  الرتفع عن  إن 
من  يكسبه  الذي  للقايض  الحقيقي  لالستقالل  املوجب  هو  العزل 
يذم  وال  يمدح  ال  فالقايض  الله؛  من  وخوفه  املستقلة  شخصيته 
واألحكام ال تنتقد وال يعلق عليها بغري الطريق الذي رسمه القانون 
فليس القايض يف حاجة أو مدعاة ألن يرر حكمه أو يلتمس املعاذير 
ال  والقايض  الحقيقة  عنوان  حكمه  ألن  املتقاضني    أمام  لنفسه 

سلطان عليه يف عمله إال لله ثم القانون.

بقلم القاضي/ هدى اللواء

القايض ال يُمدح وال يُذم عىل قضائه

الفتة قضائية


