
أصـدرت هيئة الجنايات الكربى حكًما بالسـجن املؤبد عىل املتهـم )أ،ص( بتهمة القتل قصًدا بالتهم 

املسـندة إليـه يف قضية مقتـل »بالل رباح البيطـار« وحكمت بمعاقبته بالسـجن املؤبـد ومصادرة 

أداة الجريمـة، وذلـك عـن تهمـة القتل قصـًدا وحمل سـالح دون ترخيـص من نـوع »نورينكو«، 

 اسـتناًدا لقانـون العقوبـات  رقـم 74 لسـنة 1936، حيـث جـاء الحكـم بنـاًء عىل أدلـة اإلثبات.

قاسـم  والقـايض  املدهـون  الديـن  نـور  القـايض 
عكاشـة والقـايض أحمد صالحـة والقـايض محمد 
ريحـان والقـايض سـعيد بطـاح، ومديـر ديـوان 

رئيس املجلس األستاذ محمود الحفني.
وشـدد املدهون بشـأن حسـن التعامل مع جمهور 
عـىل  والعمـل  واملواطنـن  واملحامـن  املتقاضـن 
إجـراءات الحـد مـن إطالـة أمـد التقـايض والحد 
مـن تراكـم امللفـات والعمـل عـىل إنهـاء القضايا 

القديمة ووضعها ضمن األولويات.
وختاًمـا أوىص املستشـار املدهون بـرورة حرص 
امللفـات القديمـة مـا قبـل 2015 واالنتهـاء منهـا 

قبل العام الحايل 2022م.

أكد املستشـار ضياء الديـن املدهـون رئيس املجلس 
عدالـة  وأهميـة  رضورة  عـىل  للقضـاء  األعـىل 
اإلجراءات واملسـاواة بـن الخصوم يف االسـتماع لهم 

وحسن املعاملة وتعزيز ثقة املتقاضن بالقضاء.
جـاء ذلـك خـالل اجتمـاع عقـده رئيـس املجلـس 
األعىل مـع السـادة رئيـس وقضـاء مجمـع محاكم 
بداية شـمال غـزة القايض أنـس أبو نـدى والقايض 

حامد السمك والقايض عبد الرحمن الترت.
كمـا وضم االجتمـاع األمـن العام املسـاعد القايض 
محمـد مراد ورئيـس دائـرة التنفيذ القـايض أحمد 
عطـا اللـه ورئيـس محكمـة صلـح شـمال غـزة 
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االختـاس فسـاد إداري ينطـوي 
علـى جريمـة جنائيـة

تعميم رقم )2022/25(

بشــأن تــاوة أحــكام الطعــون 

لــدى المحكمــة العليــا
يعتـرب االختالس باالسـتيالء  عـىل أموال تخـص الدولة 
مـن قبـل املوظـف العـام بمفهومـه الواسـع يف قانون 

العقوبـات أو أمـوال تخـص الرشكـة من...

مـن املقـرر أن ملحكمـة املوضوع مطلـق الحريـة يف تقدير 
العقوبـة التـي يحكم بهـا، سـواء أكانت مـن محاكم أول 
درجـة أو مـن املحاكم االسـتئنافية، وإذا تعدد املسـئولون 
عـن جريمـة واحـدة فـا تثريب عليهـا إذا قضـت عىل كل 
منهـم بقـدر مخالـف مـن العقـاب، ويف جميـع األحـوال 
املحكمـة غري ملزمـة ببيان علـة تقديرها، وكل مـا عليها 
أن تراعـي يف هـذا التقديـر أاّل ترتفـع عىل الحـد األعىل، أو 

تنزل عـن الحـد األدنـى للعقوبة.

رئاسة المجلس تعقد اجتماًعا مع 
السادة قضاة محاكم شمال غزة

الجنايات الكبرى تصدر حكًما بالسـجن 
 المؤبد في قضية المغدور بال البيطار

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

مبادئ قضائية
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وكان املتهم قتل املجني عليه بتاريخ 2021/6/19م بقصد منه وبتخطيط...

تأكيًدا على عدالة اإلجراءات والمساواة

عقـد رئيـس املجلس األعـىل للقضاء املستشـار 
ضيـاء الديـن املدهـون اجتماًعـا مـع رئيـس 
اإلداريـة  واملحكمـة  االسـتئناف  محكمـة 
املستشـار حسـن الهـي ورؤسـاء الهيئات يف 
الديـن  محكمـة االسـتئناف املستشـار ضيـاء 
األسـطل واملستشـار مسـعود بركة واملستشار 
أزهـري الربعـي بحضـور مدير ديـوان رئيس 

املجلس األستاذ محمود الحفني. 

ومن جهتـه رحب املستشـار املدهون بالسـادة 
الهيئات يف محكمة االسـتئناف، مشريًا  رؤسـاء 
إىل مـدى أهميـة هـذه االجتماعـات التـي مـن 
شـأنها تسـهيل اإلجـراءات وتذليـل العقبـات 

لتجويد العمل القضائي.
ــالل  ــار خـ ــتمع املستشـ ــياق اسـ ويف السـ
االجتمـــاع لعـــرض تقييمـــي للوضـــع 
ـــل  ـــن قب ـــتئناف م ـــة االس ـــي يف محكم القضائ

السادة القضاة رؤساء الهيئات.

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

المستشار المدهون يجتمع برؤساء هيئات محكمة االستئناف

ـــل  ـــري العم ـــة س ـــون آلي ـــش املجتمع ـــا ناق  كم
يف محكمـــة االســـتئناف، وُســـبل النهـــوض 
ــة  ــي واإلداري يف محكمـ ــع القضائـ بالوضـ
االســـتئناف، وذلـــك لتســـهيل وصـــول 

املتقاضن للعدالة وتحقيق العدل. 
ــاع  ــون االجتمـ ــار املدهـ ــم املستشـ واختتـ
شـــاكًرا الســـادة القضـــاة عـــىل الجهـــود 
املبذولـــة، ومؤكـــًدا عـــىل أن الهـــدف مـــن 
ـــر  ـــو تقدي ـــاءات ه ـــات واللق ـــذه االجتماع ه

العمـــل والتناصـــح واإلرشـــاد، واســـتمرار 
لحلقـــة التواصـــل بـــن رئيـــس املجلـــس 
ــول  ــة للوصـ ــلطة القضائيـ ــاء السـ وأعضـ

للعدالة الناجزة.
يأتـــي يف إطـــار  أن االجتمـــاع  يذكـــر 
ـــس  ـــا رئي ـــي يعقده ـــة الت ـــاءات الدوري اللق
ــل  ــم لتذليـ ــاة املحاكـ ــع قضـ ــس مـ املجلـ
الصعوبـــات التـــي قـــد تواجـــه املحاكـــم 

والعمل عىل اجتيازها.
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العنوان:رئيس التحرير:تصدر عن

المستـــشار المدهـون يستــــقبل وفــًدا مــن 
مركز التحكيم بنقابة المحامين

الجــنايــات الكبرى تصــدر حكــًما بالسـجن 
 المؤبد في قضية المغدور بال البيطار

محكمة صلح خان يونس تتفقد مراكز 
شرطة المحافظة

اســتقبل رئيــس املجلــس األعــىل للقضاء 
املستشــار ضيــاء الديــن املدهــون وفــًدا 
مــن مركــز التحكيــم بنقابــة املحامــن 
ــري  ــعبان الجرج ــتاذ ش ــة األس برئاس
رئيــس مركــز التحكيــم، وأعضــاء 
مركــز التحكيــم األســتاذ عاشــور كالب 
واألســتاذ عونــي الشــياح واألســتاذ فؤاد 
عبــد العــال واألســتاذ محمــد أبــو عقلة 
ــتاذ  ــو راس واألس ــاء أب ــتاذة رف واألس
مــروان النجــار، وذلــك بحضــور مديــر 
ديــوان رئيــس املجلــس األعــىل للقضــاء 

األســتاذ محمــود الحفنــي. 

أجـــرت محكمـــة صلـــح خانيونـــس 
ــرارة  ــى حـ ــايض يحيـ ــة القـ برئاسـ
ـــة  ـــة القضائي ـــر الرشط ـــاركة مدي وبمش
ــارة  ــواف زيـ ــران الشـ ــدم مهـ املقـ
ـــس،  ـــة خانيون ـــة محافظ ـــز رشط ملراك
ــة  ــز رشطـ ــارة مركـ ــملت الزيـ وشـ
ــة  ــة الرشقيـ ــز رشطـ ــن ومركـ معـ
ومركـــز رشطـــة خانيونـــس البلـــد.

ــوال  ــد أحـ ــارة لتفقـ ــاءت الزيـ وجـ
املوقوفـــن ومتابعتهـــم وطبيعـــة 
العمـــل والتوقيفـــات لـــكل املراكـــز، 
ــتماع  ــارة االسـ ــالل الزيـ ــم خـ وتـ

الكـربى  الجنايـات  هيئـة  أصـدرت 
املتهـم  عـىل  املؤبـد  بالسـجن  حكًمـا 
)أ،ص( بتهمـة القتـل قصـًدا بالتهـم 
املسـندة إليـه يف قضيـة مقتـل »بالل 
بمعاقبتـه  البيطـار« وحكمـت  ربـاح 
أداة  ومصـادرة  املؤبـد  بالسـجن 
القتـل  تهمـة  عـن  وذلـك  الجريمـة، 
قصـًدا وحمـل سـالح دون ترخيـص 
من نـوع »نورينكو«، اسـتناًدا لقانون 

وبدوره رحب املستشار املدهون بالحضور 
من مركز التحكيم بنقابة املحامين، مؤكًدا 
عىل أهمية دور نقابة املحامن الفلسطينين 

يف مساندة القضاء وتحقيق العدالة. 
التحكيم  مركز  مدير  أوضح  جهته  من 
الهدف األساس  الجرجري  األستاذ شعبان 
والتشبيك  الرشاكة  وهو  اللقاء،  هذا  من 
والتعاون مع املجلس األعىل للقضاء، وذلك 
من أجل الوصول إىل هدف تحقيق العدالة 

والسلم املجتمعي.
الشياح  عوني  األستاذ  أشاد  جانبه  ومن 
دور  ألهمية  مشرياً  الفلسطيني  بالقضاء 
املحكمن والخرباء قبل رفع الدعوى وأثناء 
سريها، إذ يمكن للقايض االسرتشاد برأي 

ــدى  ــم ومـ ــن واحتياجاتهـ للموقوفـ
ــا. ــىل تلبيتهـ ــدرة عـ القـ

التفقديـــة  الجـــوالت  أن  ويذكـــر 
ـــعادة  ـــات س ـــىل توصي ـــاء ع ـــي بن تأت

العقوبات  رقم 74 لسـنة 1936، حيث 
 جـاء الحكـم بنـاًء عـىل أدلـة اإلثبات.
عليـه  املجنـي  قتـل  املتهـم  وكان 
بتاريـخ 2021/6/19م بقصـد منـه 
وبتخطيـط مسـبق عـرب إعـداد العدة 
وتجهيز وتذخري السـالح املسـتخدم يف 
الواقعـة، وبسـبق إرصار وتصميم منه 
عـىل إزهـاق روحه، حيث قـام بإطالق 
عـدد سـبعة أعـرية ناريـة عـىل أنحاء 
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الخرباء والتصديق عىل أحكام املحكمن.
وقد جرى خالل اللقاء بحث سبل التعاون 
بن املركز واملجلس األعىل للقضاء، وإمكانية 
عقد دورات وورش عمل للمحكمن لضمان 
سالمة اإلجراءات يف التحكيم، كما تم الحديث 
املعروضة  النزاعات  يف  املحكمن  دور  عن 
عليهم قبل اللجوء إىل القضاء ودور القضاء 

فيما يحال إليه من أحكام املحكمن.
واختتم املستشـار املدهون اللقـاء قائاًل: 
»سأسـعد باسـتقبال اآلراء واملالحظـات 
واإلجـراء  األداء  تحسـن  أجـل  مـن 
القضائـي، وسـيتم وضع آليـة لتنفيذ ما 
يمكـن تنفيـذه مـن آراء ومالحظات من 

أجـل االرتقـاء بالقضـاء«.

مختلفـة يف جسـد املجني عليـه، ثالثة 
 يف منطقـة الـرأس من مسـافة مرتين.

وبحسـب مـا جـاء يف تقريـر الطـب 
تبـن  القضائيـة  للحـوادث  الرشعـي 
أن هنـاك تهتـك مـادة الدمـاغ نتيجة 
االصابـة بثالث أعـرية ناريـة بالرأس، 
املذكـور  املتهـم  بـه  قـام  مـا  حيـث 
مـرشوع  غـري  وبوجـه  منـه  بقصـد 

للقانـون. ومخالـف 

املستشـــار ضيـــاء الديـــن املدهـــون، 
للوقـــوف عـــىل ســـالمة اإلجـــراءات 
ـــن  ـــا يضم ـــز وبم ـــكل املراك ـــة ل املتبع
ســـالمة املوقوفـــن وفقـــا للقانـــون.

ناقـش األمـن العـام للمجلـس األعىل 
القضـاء املستشـار أرشف نـرص اللـه 
الرشطـة  العمـل مـع  آليـات تطويـر 
التـي  اإلشـكاليات  وحـل  القضائيـة 
تعـرتض تنفيـذ املهمـات القضائية يف 

دوائر التنفيذ.
األستاذ  ضم  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
جميل خليل مدير األمانة العامة والعميد 
عيل قنديل مدير عام الرشطة القضائية 
عام  مدير  نائب  القوقا  بسام  والعميد 

الرشطة والنقيب محمد الزبدة.
ــرص  ــار ن ــد املستش ــه أك ــن جهت وم

ــذ األحـكام  ــرورة تنفيـ الله عىل ضــ
بالوســائل  القضائيــة  والقــرارات 
ــدأ ســيادة  ــي تضمــن احــرتام مب الت
القانــون وصــون هيبــة األحــكام 
ــن  ــة املواط ــظ كرام ــة وتحف القضائي

أثناء تنفيذ املهمات.
وشــدد نــرص اللــه عــىل رضورة التزام 
الرشطــة القضائيــة خــالل تنفيــذ 
مهماتهــا الخارجيــة بتأمــن الحمايــة 

ملقرات املحاكم وقاعاتها وأروقتها.
واستعرض املجتمعون أبرز اإلشكاليات 
مهماتهم  تنفيذ  خالل  تواجههم  التي 
لتعزيز  العقبات،  تلك  حل  عىل  والعمل 

ثقة املواطنن بالقضاء. 

غزة-املجلس األعىل للقضاء 
غزة-املجلس األعىل للقضاء 

األمــــانة العـــــامة تنـــــاقش 
آلــــيات تطـــــوير العـمل مـع 

الشرطة القضائية

ــا غزة-املجلس األعىل للقضاء  ــاري ومقارنته ــام الج ــن الع األوىل م
 ،2021_2020 الســابقن  بالعامــن 
ــاك  ــن مــن اإلحصــاءات أن هن ــث تب حي
ــبة  ــازات بنس ــة يف اإلنج ــادة ملحوظ زي

%70 عن األعوام السابقة. 
كمــا ناقــش املجتمعــون أهميــة ترسيــع 
التنفيذيــة،  امللفــات  فتــح  عمليــة 
وكذلــك  الربنامــج،  عــىل  وتســجيلها 
محــارض  إظهــار  املحامــون  طالــب 
برنامــج  عــىل  التنفيذيــة  الجلســات 
التنفيــذ، حيــث إن الربنامــج الحــايل 

يظهر القرارات دون إظهار املحارض.
ــل  ــيخ خلي ــد الش ــتاذ أحم ــم األس واختت
ــل  ــىل ح ــنعمل ع ــاًل: »س ــاع قائ االجتم
ــا،  ــم طرحه ــي ت ــكاالت الت ــع اإلش جمي
القضايــا  تســجيل  رأســها  وعــىل 
ــل  ــأول، والعم ــواردة أواًل ب ــة ال التنفيذي
ــات  ــدار املكاتب ــة إص ــع عملي ــىل ترسي ع
ــك  ــة، وكذل ــات العاجل وخصوًصــا املكاتب
ســنخصص موظــف الســتقبال الطلبــات 
ــا عــىل الســادة  ــا وعرضه ــة يوميً العاجل
ــتقبال  ــا باس ــعد دوًم ــاة، وسأس القض
املالحظــات واآلراء التــي مــن شــأنها 

تطوير العمل يف دائرة التنفيذ«.

بدايـة  بمحكمـة  التنفيـذ  دائـرة  عقـدت 
برئاسـة  املحامـن  مـع  اجتماًعـا  غـزة 
األسـتاذ أحمد الشـيخ خليل رئيـس دائرة 
التنفيـذ واألسـتاذ عبـد اللطيـف ضاهـر 
قـايض التنفيـذ واألسـتاذ رامـي صلوحة 
مأمـور دائـرة التنفيـذ، وذلـك بحضـور 

لفيف من السادة املحامن. 
دائـرة  رئيـس  رحـب  االجتمـاع  بدايـة  يف 
خليـل  الشـيخ  أحمـد  األسـتاذ  التنفيـذ 
بالسـادة املحامـن، مؤكـًدا عىل أهميـة هذا 
االجتماع الذي من شـأنه تسـهيل اإلجراءات 
وتذليـل العقبـات أمـام عمـل املحامـن يف 

دائرة التنفيذ بمحكمة بداية غزة. 
وعىل صعيد متَّصـل أوضح األسـتاذ أحمد 
هـذا  مـن  الهـدف  بـأن  خليـل  الشـيخ 
االجتمـاع هو االطـالع عىل اإلشـكاالت التي 
الحلول  تعرتض عمـل املحامـن، وإيجـاد 
لهـذه اإلشـكاالت ومحاولة إنهائها بشـكل 
نهائـي، وذلـك مـن أجـل تجويـد العمـل 

القضائي واالرتقاء بمرفق القضاء. 
دائــرة  مأمــور  اســتعرض  بــدوره 
ــة أداء  ــي صلوح ــتاذ رام ــذ األس التنفي
ــهر  ــة أش ــالل الثماني ــذ خ ــرة التنفي دائ

دائـــرة تنفيذ بدايـــة غزة تعقد 
اجتماًعا مشترًكا مع المحامين

تسهيًل لإلجراءات ولتذليل العقبات
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//الــقــرار//

بعد االطالع عىل األوراق وتدقيقها واملداولة قانوناً.
وحيث أن الطعن استوىف أوضاعه الشكلية.

وحيــث أن الوقائــع عــىل مــا يبــن مــن الحكــم املطعــون فيــه وســائر األوراق- تتحصــل 
يف أن النيابــة العامــة قدمــت الطاعــن وآخريــن للمحاكمــة أمــام محكمــة بدايــة خــان 

يونــس يف القضيــة الجزائيــة رقــم 2010/547 بتهمتــي: -
1( جلــب جواهــر مخــدرة مــن نــوع )حشــيش( بقصــد االتجــار خالفــاً لنــص املــواد 

)1 ،2، 3، 33/أ، 42( مــن قانــون املخــدرات رقــم 19 لســنة 1962.
2( حيــازة جواهــر مخــدرة بقصــد االتجــار خالفــاً لنــص املــادة )1، 2، 7، 34/أ، 42( 

مــن قانــون املخــدرات رقــم )19( لســنة 1962.
ــة  ــة خــان يونــس حكمهــا القــايض بإدان ــات أصــدرت محكمــة بداي وبعــد ســماع البين
الطاعــن لكفايــة األدلــة والحكــم بحبســه ملــدة ســبع ســنوات تخصــم منهــا مــدة التوقيف.

وملــا لــم يــرق هــذا الحكــم للطاعــن فقــد طعــن فيــه أمــام محكمــة االســتئناف بغــزة 
باالســتئناف رقــم 2011/227 وبعــد ســماع املرافعــات أصــدرت حكمهــا املطعــون فيــه.

وملــا لــم يقبــل الطاعــن بهــذا الحكــم فقــد طعــن فيــه أمــام هــذه املحكمــة بالطعــن 
الراهــن اســتناداً لألســباب اآلتيــة: -

ــة  ــن بعقوب ــة الطاع ــى بمعاقب ــه ق ــون في ــم املطع ــون ألن الحك ــة القان 1/ مخالف
ــكام. ــاً يف األح ــكل تناقض ــا يش ــن مم ــي املتهم ــة باق ــف عقوب تخال

ــول الطعــن شــكالً ويف املوضــوع بنقــض الحكــم املطعــون  ــب الطاعــن بقب وقــد طال
ــه منعــاً لتناقــض األحــكام. في

وبتدقيــق األوراق يســتبن بــأن الطعــن يف غــري محلــه ومــن املقــرر أن ملحكمــة املوضوع 
مطلــق الحريــة يف تقديــر العقوبــة التــي يحكــم بهــا ســواء أكانــت مــن محاكــم أول 
درجــة أو مــن املحاكــم االســتئنافية، وإذا تعــدد املســئولن عــن جريمــة واحــدة فــال 
ــع  ــاب، ويف جمي ــن العق ــف م ــدر مخال ــم بق ــىل كل منه ــت ع ــا إذا قض ــب عليه تثري
األحــوال املحكمــة غــري ملزمــة ببيــان علــة تقديرهــا، وكل مــا عليهــا أن تراعــي يف هــذا 
التقديــر إال ترتفــع عــن الحــد األعــىل أو تنــزل عــن الحــد األدنــى )انظــر رشح قانــون 
ــم  ــن الحك ــن م ــى ص448. ط3( ويب ــود مصطف ــود محم ــور محم ــات- الدكت العقوب
ــباب  ــىل أس ــة ع ــا بالعقوب ــت حكمه ــد أقام ــتئناف ق ــة االس ــه أن محكم ــون في املطع

ســائغة وقويمــة.
وحيث أن الطعن الراهن لم ينال من سالمة الحكم املطعون فيه مما يوجب رفضه.

فلهذه األسباب
بســــم الله

ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحــــكم //

حكمت املحكمة بقبول الطعن شكاً ويف املوضوع برفضه.
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً يف 2014/09/23م.

املبدأ
من املقرر أن ملحكمة املوضوع مطلق الحرية يف تقدير العقوبة التي يحكم بها، سواء 
أكانت من محاكم أول درجة أو من املحاكم االستئنافية، وإذا تعدد املسئولون عن 
جريمة واحدة فال تثريب عليها إذا قضت عىل كل منهم بقدر مخالف من العقاب، ويف 
جميع األحوال املحكمة غري ملزمة ببيان علة تقديرها، وكل ما عليها أن تراعي يف هذا 

التقدير أاّل ترتفع عىل الحد األعىل، أو تنزل عن الحد األدنى للعقوبة.

يف الطعن الجزائي رقم: 2012/19م             السنة القضائية 2014

أمـام السـادة القضاة: املستشـار/ محمـد الدريوي رئيسـاً وعضويـة املستشـارين/فاطمة 
املخلالتـي وعبـد الفتـاح األغـا وزياد ثابـت وارشف نـرص الله.

سكرتارية: إسالم أهل.
الطاعن:إ. س. س. ا.

وكيله املحامي/عبد الرحمن أبو عطوان.
املطعون ضده:  األستاذ/ النائب العام

تاريخ تقديمه: 2012/02/19م.
جلسة يوم: الثالثاء 23 سبتمرب 2014م.

بتاريـخ  غـزة  اسـتئناف  محكمـة  لـدن  مـن  الصـادر  الحكـم 
2012/1/4م عـىل صفحـات القضيـة الجزائيـة رقـم 2010/547 
والقـايض بقبـول االسـتئناف شـكالً ويف املوضـوع بتعديـل الحكـم 
املطعـون بـه ليصبـح حبـس املـدان/ إ. ا. ت مـدة سـبع سـنوات 
تخصـم منهـا مـدة التوقيـف وحبـس املـدان الثانـي/ ح. م. ت. أ. 
مدة خمسـة سـنوات مـع النفـاذ تخصم منها مـدة التوقيـف وحبس 
كالً مـن املدانـن/ ز. ت. أ.  و. ف. أ. مـدة ثالثـة سـنوات مـع النفاذ 

تخصـم منهـا مـدة التوقيـف مـع مصـادرة املـادة املضبوطـة.

الحكم املطعـون فيه: 

عضو
املستشار

عبد الفتاح األغا

عضو
املستشار

عبد الفتاح األغا

عضو
املستشار

أرشف نرص الله

عضو
املستشار
زياد ثابت

رئيس املحكمة
املستشار

محمد الدريوي

مادة )1(

اإلعان عن موعـد النطق باألحكام

ــف  ــداد كشـ ــا بإعـ ــة العليـ ــم املحكمـ ــس قلـ ــف رئيـ 1. يُكلـ

بالطعـــون الجاهـــزة للحكـــم، ونـــرشه عـــىل صفحـــة املجلـــس 

ـــرب  ـــطيني ع ـــاء الفلس ـــدة القض ـــة جري ـــاء، وصفح ـــىل للقض األع

موقـــع التواصـــل االجتماعـــي )فيـــس بـــوك(، عـــىل أن يتضمـــن 

ـــاعة  ـــخ وس ـــوم وتاري ـــم وي ـــوم ووكالئه ـــماء الخص ـــف أس الكش

النطـــق بالحكـــم ورقـــم قاعـــة املحكمـــة.

ـــادة  ـــذه امل ـــن ه ـــرة األوىل م ـــره يف الفق ـــوارد ذك ـــف ال ـــدُّ الكش 2. يَُع

ـــة  ـــاء وصفح ـــىل للقض ـــس األع ـــة املجل ـــىل صفح ـــرشه ع ـــد ن بع

ـــي  ـــل االجتماع ـــع التواص ـــرب موق ـــطيني ع ـــاة الفلس ـــدة القض جري

ـــة  ـــد جلس ـــن بموع ـــراف الطع ـــمياً ألط ـــاً رس ـــوك( تبليغ ـــس ب )في

ـــم. ـــق بالحك النط

مادة )2(

إصدار األحكام والنطق بها

ـــكام  ـــق بأح ـــا النط ـــة العلي ـــة باملحكم ـــات املختص ـــىل الهيئ 1. ع

الطعـــون  يف جلســـة علنيـــة، وذلـــك بتـــالوة منطـــوق األحـــكام 

ـــس  ـــل رئي ـــن ِقب ـــوم م ـــماء الخص ـــن وأس ـــم الطع ـــِر رق ـــد ذِك بع

ـــه. ـــوب عن ـــن ين ـــة أو م الهيئ

ـــه  ـــع علي ـــد التوقي ـــم بع ـــوق الحك ـــالوة منط ـــر ت ـــودع مح 2. ي

مـــن رئيـــس الهيئـــة  ومـــن كاتـــب الجلســـة يف ملـــف الطعـــن 

ـــول. ـــب األص بحس

مادة )3(

عـــىل الجهـــات املختصـــة كافـــة _ كل فيمـــا يخصـــه _ تنفيـــذ 

أحـــكام هـــذا التعميـــم، ويعمـــل بـــه ابتـــداًء مـــن تاريخـــه، 

ــطيني. ــاء الفلسـ ــدة القضـ ــرش يف جريـ وينـ

صدر يف مدينة غزة بتاريخ:2022/09/26م.

تعميم رقم )2022/25(

بشأن تاوة أحكام الطعـون لدى املحكمة العليا

رئيس املجلس األعىل للقضاء

بعد االطاع عل القانون األسايس وتعدياته

وعىل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م

وقانون تشكيل املحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م 

وتعدياته

وقانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 

2001م وخاصة املادة )1/7/ج(

وقانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م

وبناًء عىل توصيات اجتماع الهيئة العامة للمحكمة العليا بتاريخ 

2022/8/21م

وبناًء عىل الصاحيات املخولة لنا قانوناً ولحسن سري العمل 

واملصلحة العامة

أصدرنا التعميم التايل

املستشار/ ضياء الدين املدهون
رئيس املحكمة العليا

رئيس املجلس األعىل للقضاء
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ـــىل  ـــس األع ـــة يف املجل ـــر الفاعل الدوائ
ـــن  ـــه م ـــوم ب ـــا تق ـــًرا مل ـــاء نظ للقض
مهـــام وأعمـــال حيويـــة تســـاهم يف 
تســـيري واســـتمرار أعمـــال ومهـــام 

ــة. ــم املختلفـ املحاكـ
ـــص  ـــيف تخت ـــرة األرش ـــن أن دائ وب
باإلعالنـــات واملكاتبـــات وامللفـــات 
ــيما  ــوارد، السـ ــا والـ ــادر منهـ الصـ
ــن  ــا بـ ــل مـ ــة الوصـ ــا حلقـ أنهـ
ــا  ــض ومـ ــع بعـ ــم ككل مـ املحاكـ
بـــن املؤسســـات الرســـمية وكذلـــك 

ــي. ــع املدنـ ــات املجتمـ مؤسسـ
ـــيف  ـــأن األرش ـــة »ب ـــو ليل ـــل أب وأكم
يعتـــرب وســـيلة عمـــل، وأداة تســـيري 
ــوارد  ــرار املـ ــىل غـ ــات عـ للمؤسسـ
األخـــرى ســـواء أكانـــت برشيـــة أم 
ـــيري  ـــم يف تس ـــة؛ والتحك ـــة أم مادي مالي
ــىل  ــا عـ ــس إيجابيًـ ــيف ينعكـ األرشـ
ـــا  ـــات مهم ـــيري للمؤسس ـــن التس حس
كان مجـــال تخصصهـــا وتظهـــر 
ـــىل  ـــاظ ع ـــق بالحف ـــظ الوثائ ـــة حف أهمي

ذاكرتهـــا بعـــد 
ــاط  ــف نشـ توقـ

تداولهـــا.
ويف الســــــياق 
أشـــار  ذاتـــه 
أبـــو ليلـــة إىل أن 
ـــيف  ـــرة األرش دائ
املركـــزي تضـــم 
ثالثـــة أقســـام 
وهـــي: قســـم 
التبليغـــــــات 
ـــفة  ـــم األرش وقس
نيــــة  و لكرت ال ا
ـــات،  ـــم امللف وقس

حـــول ذلـــك قـــال األســـتاذ نائـــل 

أبـــو ليلـــة مديـــر دائـــرة األرشـــيف 

ـــاء: ـــىل للقض ـــس األع ـــزي يف املجل املرك

تقارير وحوارات 4

ـد قيمـة مرجعيـة مهمة تسـتمد من مـدى اسـتخدامها يف املصالـح املنتجة لها، وتكـون يف بادئ األمـر ذات قيمة  إن كل الوثائـق األرشـيفية تجسِّ

عمليـة وقانونيـة وإدارية تسـري بها شـؤون جاريـة لتلك املصالـح، لكن بعد فـرة من الزمن تتحـول لتصبـح ذات قيمة تاريخية ليـس للمصالح 

املنتجـة فقـط، وإنمـا لعامة النـاس، إذ تصبح وثائق إثبات حـق أو وثائق تهـم يف البحوث التاريخيـة والقانونيـة لغناها باملعلومـات القيمة التي 

ال يمكن االسـتغناء عنهـا يف إجراء الدراسـات والبحوث التاريخيـة والقانونية.

ق المستندات.. ومعيٌن للبحث  األرشيف المركزي شاهد يوثَّ
التاريخي والعلمي

القضاء- مصطفى النقيب

وأضاف أبو ليلة:

      إن لألرشـيف أهمية كربى 
يف حيـاة األفراد والـدول؛ ألنه 
ـا عىل صعيد  يـؤدي دوًرا مهمًّ
العلــمية  جميــع املجـاالت 

واالقتصـادية والثقـافية.

      بــأن األرشــيف يعمــل 
جميــع  اســترشاف  عــىل 
األمــور اإلداريــة أو العلميــة؛ 
ــة  ــكل قيم ــك يش ــو بذل فه
إثباتيــة، مشــريًا بــأن كل 
القطاعــات اإلداريــة عملــت 
عــىل إعطــاء أهميــة كــربى 
ــت  ــذي أصبح ــيف ال لألرش
تســيري  يف  عليــه  تعتمــد 
ــا  ــا اإلداري باعتماده عمله
ــتندات  ــق واملس ــىل الوثائ ع
ــم،  ــن الراكـ ــة عـ الناتجـ
ــا  ــى مقارنته ــل علـ فتعمـ
ــا؛  ــا وكمًّ ــا كيًف وتقويمهـ
ــاذ  ــل اتخ ــن أج ــك مـ وذلـ

مواقــف صائبــة.

دائـــرة  أن  ليلـــة  أبـــو  وتابـــع 
ــن  ــرب مـ ــزي تعتـ ــيف املركـ األرشـ

كمـــا يعمـــل يف الدائـــرة ســـبعة 
ـــام،  ـــدة مه ـــم ع ـــاط له ـــن تن موظف
ومديـــر الدائـــرة يقـــوم بمتابعـــة العمـــل 
ـــأول عـــىل اإلشـــكاليات  والوقـــوف أواًل ب
ـــا  ـــوم بحله ـــل ويق ـــه العم ـــي تواج الت
ــات  ــع جهـ ــل مـ ــارشة والتواصـ مبـ
ــل  ــىل تذليـ ــل عـ ــاص للعمـ االختصـ

العقبـــات وحـــل املعضـــالت«.
ـــن  ـــه ع ـــة يف حديث ـــو ليل ـــح أب وأوض
ـــيف  ـــرة األرش ـــل دائ ـــاءات لعم اإلحص
ـــم  ـــا ت ـــوع م ـــغ مجم ـــه بل ـــزي أن املرك
تبليغـــه مـــن كافـــة املحاكـــم هـــذا 
العـــام مـــن إعالنـــات)186004( 
ـــك  ـــة، وكذل ـــالن و)45922( مكاتب إع
ـــن  ـــات ب ـــر امللف ـــة تدوي ـــت حرك كان

املحاكـــم )6367( حركـــة ملـــف.
ـــن  ـــارة ع ـــو عب ـــيف ه ـــاد أن األرش وأف
ـــة  ـــة قانوني ـــأت بطريق ـــجالت أنش س
مقبولـــة ومعـــرتف بهـــا بالقانـــون، 
ــة إلدارة  ــن إدارة املؤسسـ ــة عـ ناتجـ
أهدافهـــا، تضـــم األوراق الجاريـــة 

قسم التبليغات

قسم امللفات

قسم األرشفة اإللكرونية

ـــيفية  ـــواد األرش ـــب، أو امل ـــل املكت داخ
ــوىل  ــأتها، وتتـ ــي انشـ ــة التـ املخزنـ

رعايتهـــا وملكيتهـــا الدائمـــة.
الســـجالت  تلـــك  أن  وأوضـــح 
تكـــون نزيهـــة وأصيلـــة، تنمـــو 
وتكـــرب ويـــزداد عددهـــا وحجمهـــا 
بطريقـــة طبيعيـــة، فتحفـــظ هـــذه 
ــة  ــم إداريـ ــات لقيـ ــق وامللفـ الوثائـ
ـــم  ـــة وقي ـــم مالي ـــة وقي ـــم قانوني وقي
ـــام  ـــة واهتم ـــرية ذاتي ـــة )س معلوماتي

ــي(. ــي والتاريخـ ــث العلمـ بالبحـ

حيـــث يقـــوم قســـم التبليغـــات 
ذات  املحاكـــم  مـــع  بالتواصـــل 
االختصـــاص واســـتالم اإلعالنـــات 
ـــادرة  ـــم الص ـــن املحاك ـــات م واملكاتب
ـــا  ـــم بمراجعته ـــوم القس ـــم يق ـــن ث وم
ــم  ــن ثـ ــا ومـ ــا وتصنيفهـ وتدقيقهـ
يقـــوم بتســـليمها لرشكـــة التبليـــغ 
ــدة  ــوفات معتمـ ــق كشـ ــن طريـ عـ
موقعــــة مـــن 
ــم  القســــــــ
ومختومـــة مـــن 
قبـــل الرشكـــة 
باســــــــتالم 
ت  إلعالنــــــا ا
أو املكاتبـــــات، 
ــاء  ــد االنتهـ وعنـ
مـــن توصيلهــــا 
ألصحابهـــا عـــن 
طريـــق مأمـــور 
ــوم  ــغ تقـ التبليـ
ـــادة  ـــة بإع الرشك
أو  اإلعالنـــــات 

ـــم  ـــزة أىل القسـ ـــات املنجــ املكاتبـــ
إلرجاعهـــا إىل املحاكـــم املختصـــة 
ـــراد  ـــا امل ـــات القضاي ـــا يف ملف ووضعه
ــاة. ــادة القضـ ــىل السـ ــا عـ عرضهـ

كافـة  باسـتالم  امللفـات  قسـم  يقـوم 
ذات  املحاكـم  مـن  املرسـلة  امللفـات 
االختصـاص ومـن ثـم يتم تسـجيلها يف 
سـجل خاص للحركـة اليوميـة للملفات 
كلٌّ  وفرزهـا  تجهيزهـا  يتـم  ثـم  ومـن 
امللـف  لهـا  الصـادر  املحكمـة  حسـب 
بحيـث يضمـن نقلهـا وتوصيلها بأقىص 
أوراق  عـىل  الحفـاظ  وأيضـا  رسعـة 

الفقـدان.   أو  التلـف  امللفـات مـن 

يعمـــل هـــذا القســـم عـــىل متابعـــة 
أرشـــفة األوراق واملســـتندات املوجودة يف 
داخـــل امللفـــات عـــىل الربامـــج الخاصـــة 
واملعمـــول بهـــا كل يف محكمتـــه لضمـــان 
حفظهـــا مـــن التزويـــر أو الفقـــدان 

ـــب. ـــد الطل ـــا عن ـــوع إليه والرج
وختاًمـــا نـــوه أبـــو ليلـــة يف نهايـــة 
رؤيـــة  هنـــاك  بـــأن  حديثـــه 
مســـتقبلية لعمـــل دائـــرة األرشـــيف 
املركـــزي وهـــي أن يتـــم إنشـــاء 
قســـم أرشـــيف يف كل مجمـــع يتبـــع 
لألرشـــيف املركـــزي إداريـــا وفنيـــا 
وذلـــك لتوحيـــد اإلجـــراءات ورسعـــة 
اإلنجـــاز، وأيًضـــا هنـــاك رؤيـــة 
ــن  ــل بـ ــة العمـ ــتقبلية يف آليـ مسـ
ـــم  ـــزي واملحاك ـــيف املرك ـــرة األرش دائ
ـــي  ـــدوي إىل االلكرتون ـــل الي ـــن العم م
ـــمل  ـــد يش ـــج موح ـــالل برنام ـــن خ م

ــراءات. ــال واإلجـ ــع األعمـ جميـ
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توضيًحـا لعقوبـات جرائـم االختالس 

القضـاء  عـىل طاولـة حـوار جريـدة 

بشـري  القـايض  أفـاد  الفلسـطيني 

الحرتانـي قـايض محكمة صلـح غزة 

بـأن املـال العـام هـو وسـيلة الدولـة 

واألشـخاص االعتباريـة العامة األخرى 

احتياجـات  لسـد  مرافقهـا  إدارة  يف 

متطلباتهـم. وتلبيـة  األفـراد 

العلــة  أن  الحرتانــي  وأوضــح 

األساســية لتجريــم االعتــداء عــىل 

املــال العــام تكمــن يف كونــه يتضمــن 

العامــة  املصلحــة  عــىل  اعتــداء 

ــا  ــأن م ــا ب ــأرسه، منبًه ــع ب للمجتم

ــالس  ــة االخت ــورة جريم ــد خط يزي

أن االعتــداء يكــون مــن شــخص لــه 

ــو  ــال أال وه ــذا امل ــة به ــة وثيق صل

املوظــف العــام والــذي يفــرتض فيــه 

ــا. ــاً عليه ــون مؤتمن أن يك

أن  الحرتانــي  القــايض  واعتــرب 

ــوي  ــالس ينط ــة االخت ــل جريم فع

ــا  ــي يحمله ــة الت ــة لألمان ــىل خيان ع

أوليــت  التــي  والثقــة  املوظــف 

ووســدت لــه حينمــا عهــد إليــه 

بحيــازة هــذا املــال واملحافظــة عليــه.

ــادة )112(  ــي أن امل ــر الحرتان وذك

ــنة 1953  ــم 69 لس ــون رق ــن قان م

جــاءت منظمــًة ألحــكام جريمــة 

ــه:  ــا نصــت عــىل أن ــالس حينم االخت

يعتـرب االختـاس باالسـتياء  عىل أمـوال تخص الدولة من قبـل املوظف العـام بمفهومه الواسـع يف قانون العقوبـات أو أموال تخص 

الرشكـة مـن قبـل الذي يعمـل فيها واملسـؤول عن جبايـة األمـوال أو إدارتهـا أو اإلرشاف عليها جريمـة يعاقب عليها القانون سـواء 

أكان ذلـك يف القطـاع العـام أم القطـاع الخـاص ذلـك أن املختلـس إذا قـام باالسـتياء عىل األمـوال التي هـي بحوزته وتحـت إرشافه 

حسـب مقتضيـات العمـل أو بمناسـبته سـواء كانت تلك األمـوال من خزينـة الرشكـة أو الدولة ففي كلتـا الحالتني يعاقـب املختلس 

بالسـجن مـع األعمال الشـاقة وقد تصـل العقوبـة إىل املؤبد مـع غرامة مالية مسـاوية ملا تم اختاسـه.

االختاس فساد إداري ينطوي على جريمة جنائية
القضاء- مرج الزهور أبو هن

القايض/ بشري الحرتاني - قايض محكمة صلح غزة

االختـاس  جريمـة  إن    
خـاص  طابـع  ذات  جريمـة 
مـن حيـث شـخص مرتكب 
طبيعـة  وكذلـك  الجريمـة 
املـال املعتدى عليـه، موضًحا 
أنـه يجـب أن يكون شـخص 
موظفـاً  الجريمـة  مرتكـب 

عامـاً أو مـن يف حكمـه.

وقال الحرتاني:

ــه  ــدى علي ــال املعت ــأن امل ــاف ب وأض
ــر  ــا، األم ــااًل عاًم ــون م ــب أن يك يج
الــذي يجــب معــه أن نقــف عــىل كل 
ــال  ــام وامل ــف الع ــوم املوظ ــن مفه م
العــام اللــذان يشــكالن الركيــزة 

ــة. ــذه الجريم ــام ه ــية لقي األساس
ــة  ــي أن اآلراء الفقهي ــاد الحرتان وأف
يف  تعــددت  القضائيــة  واألحــكام 
ــا  ــم أنه ــام رغ ــف الع ــف املوظ تعري
تــدور يف فلــك واحــد مــؤداه أن 
»املوظــف العــام هــو أي شــخص 
أو  ترشيعيــاً  منصبــاً  يشــغل 

يعـد يف حكـم املوظفـني يف تطبيق 

نصـوص هـذا الفصل:

املصالـح  يف  املسـتخدمون  أن 

املوضوعـة  أو  للحكومـة  التابعـة 

تحـت رقابتهـا وأعضـاء املجالس 

النيابيـة العامـة أو املحلية سـواء 

معينـني،  أم  منتخبـني  أكانـوا 

واملحكمون أو الخـرباء واملصفون 

واألطباء  القضائيـون،  والحـراس 

والجراحـون والقابـات بالنسـبة 

أو  بيانـات  مـن  يعطونـه  مـا  اىل 

شـهادات بشـأن حمـل أو مـرض 

كل  وأخـريًا  وفـاة،  أو  عاهـة  أو 

شـخص مكلف بخدمـة عمومية.

يعاقب باألشـغال الشـاقة املؤقتة 

كل موظـف أو مسـتخدم عمومي 

قانون رقم 69 لسنة 1953

قانون رقم 69 لسنة 1953

املادة 111

املادة 112

قضائيــاً  أو  اداريــاً  أو  تنفيذيــاً 
أم منتخبــاً  ســواء أكان معينــاً 

بأجــر أو بــدون أجــر«.
ـــون  ـــن قان ـــادة )111( م ـــا أن امل كم
ـــددت  ـــد ح ـــنة 1953 ق ـــم 69 لس رق
األشـــخاص الذيـــن يعتـــربون يف 
ـــا  ـــن حينم ـــن العمومي ـــم املوظف حك

ـــه: ـــىل أن ـــت ع نص

ونــوه الحرتانــي إىل أن األمــوال العامة 
إمــا أن تكــون أمــوال مملوكــة للدولــة 
أو ألشــخاص املعنويــة العامــة والتــي 
تكــون مخصصــة ملنفعــة عامــة 

بموجــب القانــون.
ـــة  ـــق يف أركان جريم ـــا يتعل ـــا فيم وأم
االختـــالس، أكـــد الحرتانـــي أن 
ـــالس  ـــة االخت ـــادي لجريم ـــن امل الرك

اختلـس أمواالً أو أوراًقـا أو أمتعة 

وظيفتـه،  بسـبب  إليـه  مسـلمة 

وتكون العقوبة األشـغال الشـاقة 

مـن  الجانـي  كان  إذا  املؤبـدة 

مأمـوري التحصيـل أو املندوبـني 

أو  الودائـع  عـىل  األمنـاء  أو  لـه 

بحسـاب  املنوطـني  الصيارفـة 

النقود واختاس شـيئاً مما سـلم 

الصفة. بهـذه  اليـه 

يتحقـــق بالفعـــل الـــذي يكشـــف 
ـــاه إرادة  ـــن اتج ـــة ع ـــورة قاطع بص
املتهـــم إىل تملـــك املـــال والظهـــور 

عليـــه بمظهـــر املالـــك.
االختــالس  وقــع  إذا  أنــه  وبــن 
بالشــكل الســابق فــإن النتيجــة 
ــي  ــالس ه ــل االخت ــة يف فع اإلجرامي
للمــال  الناقصــة  الحيــازة  نقــل 
ــف  ــد املوظ ــت ي ــود تح ــام املوج الع
ــة،  ــازة تام ــه إىل حي ــبب وظيفت بس
ــل  ــذ فع ــرتط تنفي ــه ال يش ــا أن منوًه
ــا  ــة وإنم ــيلة معين ــالس بوس االخت
ــائل  ــع الوس ــك جمي ــتوي يف ذل يس
التــي يمكــن أن يتــم اســتخدامها 
بحيــث يكفــي أن تعــرب عــن مظهــر 
مــن مظاهــر خــروج املــال مــن يــد 
ــه يف  ــري أو بقائ ــد الغ ــس إىل ي املختل
يــده بقصــد تملكــه أو تحويلــه مــن 
ــه  ــام اىل ملكيت ــاع الع ــة القط ملكي

ــه. ــرصف ب ــة للت الخاص

أمــا بخصــوص الركــن املعنــوي 
لجريمــة االختــالس أوضــح أنــه 
ــس  ــف املختل ــون املوظ ــب أن يك يج
ــه  ــال يف حيازت ــأن امل ــم ب ــىل عل ع
ــازة  ــك الحي ــه، وأن تل ــم وظيفت بحك
ــه،  ــة ل ــري مملوك ــا غ ــة كونه ناقص
ــرصف  ــه بالت ــمح ل ــون ال يس والقان
فيهــا عــىل النحــو الــذي يســلكه، وال 
ــىل  ــث ع ــة للباع ــذه الحال ــربة يف ه ع
ارتــكاب الجريمــة ســواء أكان باعثــا 

ــف. ــري رشي ــا أو غ رشيف
وأخـــريًا أكمـــل الحرتانـــي أن رشط 
ــو  ــة االختـــالس هـ ــق جريمـ تحقـ
ــه  ــدى عليـ ــال املعتـ ــون املـ أن يكـ
تحـــت حيـــازة املوظـــف املختلـــس 
وأن تكـــون تلـــك الحيـــازة بحكـــم 
ـــذا  ـــر ه ـــم يتواف ـــإن ل ـــه؛ ف وظيفت
ــة  الـــرشط نكـــون بصـــدد جريمـ
أخـــرى غـــري جريمـــة االختـــالس 

كاالســـتيالء أو خيانـــة األمانـــة.
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قرارات اإلمهال 6

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2021/23( 

بداية الوسطى

إىل المتهم/ مؤمن نهاد سامي أبو صربة          
سكان/ غزة – المخابرات – ابراج المخابرات

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 خافا للمواد 287، 288 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 لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخري، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/20م

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/ مؤمن نهاد سامي أبو صربة          

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2021/403( 

بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2021/318( 

بداية الوسطى

 قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2021/215( 

بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2021/399( 

بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2021/399( 

بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2021/177( 

بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2021/451( 

بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1845( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1845( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1305( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/305( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ هيثم حسن ابراهيم ابو عطايا          
سكان/ النصريات- المخيم اجلديد- حسن البنا

إىل المتهم/ مروان خالد عبد المهدي فرج الله
سكان/ النصريات- المخيم اجلديد- مسجد معاذ بن جبل

إىل المتهم/ حيدر يوسف موىس البيوك
سكان/ النصريات- عمارة ياسني

إىل المتهم/ تحسني رياض عبد الهادي الشويخ           
سكان/ جباليا – معسكر جباليا اجلنويب – مسجد الشهداء 

إىل المتهم/ سليمان رياض عبد الهادي الشويخ           
سكان/ جباليا – معسكر جباليا اجلنويب – مسجد الشهداء 

إىل المتهم/ عاصف محمود جابر نشبت
سكان/ النصريات- مخيم 1 – مسجد التقوى

إىل المتهم/ هيثم حسن ابراهيم ابو عطايا          
سكان/ النصريات- المخيم اجلديد- حسن البنا

إىل المتهم/ محمد أحمد عبد المجيد الفرياين
سكان/ غزة - الشيخ رضوان - العيون

إىل المتهم/ محمود حسني محمد السواركة
سكان/ الشمال- اخلط الرشيق - الضابطة اجلمركية

إىل المتهم/ مصطفى أيمن محمد مدوخ
سكان/ غزة - الثاثيين - صيدلية الوالء

إىل المتهم/ محمد نزار عبد القادر أبو حسني
سكان/ غزة - الشيخ رضوان - مسجد التقوى

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 االمناء المؤثمة بالمادة 276 ع 36

االحتيال عند بيع االموال المؤثمة بالمادة 306 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 لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخري، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/20م

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/ هيثم حسن ابراهيم ابو عطايا          

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/

حيازة متفجرات قنابل المؤثمة بالمادة 1، 3، 7 من األمر رقم 431 لسنة 1956م

التهديد المؤثمة بالمادة 100 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 لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخري، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/20م

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/ مروان خالد عبد المهدي 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/

عـرض سـلع تموينيـة فاسـدة المؤثمـة بالمـادة 27 فقـرة 1 مـن قانـون حمايـة المسـتهلك رقـم 

21 لسـنة 2005

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 لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخري، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/20م

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/ حيدر يوسف موىس البيوك

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 حانوت باالشرتاك المؤثمة بالمادة 297/ب، 23 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 لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخري، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/20م

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/ تحسي رياض عبد الهادي الشويخ           

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 حانوت باالشرتاك المؤثمة بالمادة 297/ب، 23 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 لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخري، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/20م

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ سليمان رياض عبد الهادي الشويخ                     

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/

المشاجرة يف مكان عام المؤثمة بالمادة 98 ع 36

حمل اداة مؤذية المؤثمة بالمادة 98 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 لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخري، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/20م

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/ عاصف محمود جابر نشبت

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 االمناء المؤثمة بالمادة 276 ع 36

االحتيال عند بيع االموال المؤثمة بالمادة 306 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 لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخري، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/20م

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/ هيثم حسن ابراهيم ابو عطايا          

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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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 أحمد عبد المجيد الفرياين.

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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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 حسي محمد السواركة.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد 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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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/ مصطفى أيمن محمد مدوخ.

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 )حيازة مـواد مخدرة بقصد التوسـط( المؤثمة بالمـواد )1، 2، 38، 

35، 41( 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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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 نزار عبد القادر أبو حسي.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى            

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى            
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رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى        

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى        

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى        

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى        

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1200( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2163( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1852( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1654( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1809( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2109( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2163( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1852( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1354( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1341( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1426( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1959( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ يوسف السيد محمد الساعي
سكان/ غزة - الصربة - محطة دغمش

إىل المتهم/ فتيح عيل احمد ابو نادي
سكان/ الشمال - جباليا - برئ النعجة - مسجد الصاحلني

إىل المتهم/ عمار أرشف حمد أبو طه
سكان/ رفح - يح اجلنينة - الدوار

إىل المتهم/ محمد بسام احمد ابو داير
سكان/ الشمال - بيت الهيا - قرب مسجد أبو عبيدة

إىل المتهم/ أحمد عبد الرحمن محمد البحييص
سكان/ الشمال - جباليا - نادي اخلدمات

إىل المتهم/ رمضان أحمد إسماعيل جاد الله
سكان/ غزة - الشاطئ - دحلة العاص

إىل المتهم/ معني كمال حسن احمد
سكان/ الشمال - جباليا برئ النعجة - مسجد الصاحلني

إىل المتهم/ محمد إسماعيل سليمان القايض
سكان/ رفح - يح اجلنينة - الدوار

إىل المتهم/ رمضان عوض رمضان أبو حجازي
سكان/ الشمال - برئ النعجة - مسجد األبرار

إىل المتهم/ محمد عليان عيل حجازي
سكان/ الشمال - جباليا - تل الزعرت - مسجد الشورى

إىل المتهم/ عمار حسي حامد النونو
سكان/ الشمال - جباليا البلد - دوار القرم

إىل المتهم/ محمد كمال صربي أبو غنب
سكان/ الشمال - الكرامة - الرضوان - مسجد عمر

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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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 السيد محمد الساعي.

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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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/ فتيح عيل احمد ابو نادي.

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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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/ عمار أرشف حمد أبو طه.

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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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 احمد ابو 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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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 عبد الرحمن محمد البحييص.

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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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/ رمضان أحمد إسماعيل جاد 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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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/ معي كمال حسن احمد.

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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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 سليمان القايض.

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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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/ رمضان عوض رمضان أبو حجازي.

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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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 عليان عيل حجازي.

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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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/ عمار حسي حامد النونو.

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 األخـري، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/26م.

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 كمال صربي أبو غنب.

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        
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مؤشرات األداء القضائي

من 18 سبتمبر حتى 22 سبتمبر 2022م

عدد الدعاوى المدنية والجزائية واإلدارية المتبقية في درجات 
التقاضي الثالث

ــىل  ــد ع ــة تؤك ــة الحديث ــة الجنائي إن السياس
رضورة إتبــاع تدابــري وقائيــة وعالجيــة تســاعد 
عــىل إيجــاد ظــروف حيــاة خاليــة مــن املــواد 
املخــدرة، بالعمــل عــىل إزالــة أســبابها وعللهــا، 
ــة  ــل املؤدي ــىل العوام ــاء ع ــالل القض ــن خ م
ــخصية  ــن الش ــهم يف تكوي ــي تس ــا، والت إليه
الوقائيــة  السياســة  إن  حيــث  اإلجراميــة، 
ــي  ــق ه ــاع والتطبي ــرة باإلتب ــة الجدي والعالجي
التــي تهتــم باتخــاذ التدابــري االحرتازيــة 
الكفيلــة بالحمايــة والوقايــة مــن ارتــكاب 
معالجــة  إىل  والداعيــة  املخــدرات،  جرائــم 

ــم. ــمم لديه ــباب التس ــة أس ــن إلزال املتعاط
إن السياسـة يف قطـاع غـزة تقـوم عـىل الوقايـة 
التـي تقوم عـىل مجموعة مـن اآلليـات القانونية 
ذات الطبيعـة الرقابية املنظمة واملشـددة للتعامل 
يف قضايـا املخـدرات، واملكافحـة لكافـة صـور 
جرائـم املخدرات مـن تهريـب وإتجـار وترويج 
وتعاطـي مهمـا كانت صفـة هذه املـادة املخدرة 

صناعية. أو  طبيعـي 
ــة  ــري االحرتازي ــذه التداب ــد ه ــم رص ــد ت وق
القانونيــة الوطنيــة  يف بعــض الترشيعــات 
ذات  الجهــات  عــن  الصــادرة  والقــرارات 
ــدرات  ــون املخ ــا قان ــاص، ويف مقدمته االختص
 2013 لعــام   7 رقــم  العقليــة  واملؤثــرات 
الصــادر عــن املجلــس الترشيعــي الفلســطيني.
ــة  ــة مكافح ــه رشط ــي تمارس ــدور الت ويف ال
ــواد  ــار امل ــي وتج ــة مروج ــدرات يف مالحق املخ
ــح  ــع رشائ ــة جمي املخــدرة ال تغفــل عــن توعي
الثانويــة  املرحلــة  طــالب  مــن  املجتمــع 
ــاجد  ــور ورواد املس ــاء األم ــات وأولي والجامع
واألنديــة الرياضيــة والفــرق الشــبابية بمخاطر 
ــان  ــوع يف وحــل اإلدم املخــدرات وأســباب الوق
ــوزع يف  ــوي م ــن كادر توع ــك ضم ــا وذل عليه

ــب. ــا الحبي ــاء قطاعن ــع أرج جمي
وتمثــل إدارة مكافحــة املخــدرات الســد املنيــع 
ــي  ــالل الصهيون ــات االحت ــة مخطط يف مواجه
التــي تهــدف إىل تدمــري ركائــز مجتمعنــا 
ــن  ــباب م ــة الش ــا فئ ــطيني وخصوًص الفلس
أجــل حــرف بوصلتهــم عــن مقــاوم االحتــالل، 
ــل  ــدرات بفض ــة املخ ــتطاعت إدارة مكافح واس
اللــه مــن إفشــال هــذه املخططــات مــن خــالل 
توجيــه رضبــات كبــرية ومتالحقــة ألكــرب 
مروجــي املــواد املخــدرة ومــن خــالل متابعــة 
ــات  ــدى الجه ــا ل ــا وإيداعه ــات واجراءاته امللف
القضائيــة ومــن ثــم تــم رصــد بعــض األحكام 
املشــددة عــىل مروجــن وتجــار املــواد املخــدرة 
ــن  ــرية م ــات كب ــال كمي ــوا إدخ ــن حاول الذي
املــواد املخــدرة وأن مثــل هــذه األحــكام تحقــق 
ــدرات. ــة املخ ــة جريم ــي يف مواجه رادع حقيق

ــالل  ــن خ ــة م ــائل التوعي ــوع وس ــا أن تن كم
اإلجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتثمار 
ــن  ــدر م ــرب ق ــرة ألك ــال الفك ــة إليص الحديث

الوعي المجتمعي حول مخاطر 
المخدرات وآثارها الخطيرة

املقدم/ يحيى نرص الدلو

ــا إدارة  ــل عنه ــم تغف ــيلة ل ــي وس ــع ه املجتم
إدارة  وأنتجــت  بــل  املخــدرات  مكافحــة 
الفيديوهــات  العديــد  املخــدرات  مكافحــة 
مواقــع  كافــة  عــىل  ونرشتهــا  التوعويــة 
جاهــدة  وســعت  اإلجتماعــي،  التواصــل 
ــة  ــع يف التوعي ــات املجتم ــة مكون إلرشاك كاف
ــد  ــدت العدي ــة فعق ــذه اآلف ــر ه ــن مخاط م
ــات  ــع منظم ــل م ــدوات وورش العم ــن الن م
ــكل  ــت بش ــيل وتعاون ــي واأله ــع املدن املجتم
ــل  ــع التواص ــىل مواق ــن ع ــع املؤثري ــري م كب
ــة  ــن آف ــعبنا م ــاء ش ــة أبن ــي لحماي االجتماع
ــم  ــت معه ــرة وأنتج ــا املدم ــدرات وآثاره املخ
بعــض األعمــال الفنيــة مثــل املرسحيــات 
التــي  املتنوعــة  والتصميمــات  واألناشــيد 
ــدرات. ــل املخ ــوع يف وح ــن الوق ــذر م تح

وتدعــو إدارة مكافحــة املخــدرات جميــع أبنــاء 
الوطــن كل يف موقــع مســؤوليته رســميًا كان أم 
ــؤولية  ــل مس ــا لتحم ــا أم أرُسيً ــا مجتمعيً أهليً
ــدرات  ــة املخ ــن آف ــن براث ــل م ــة الجي حماي
الــذي ال يرقبــون يف  وتجارهــا ومروجيهــا 
كســب  إىل  ويهدفــون  ذمــة  وال  إاّلً  شــعبنا 
األمــوال بــأي طريقــة كانــت، وال تعنيهــم 
ــاس  ــح الن ــربى وال مصال ــة الك ــا األم قضاي
يف صحتهــم وعافيتهــم وســالمتهم مــن كل 
مكــروه وحفاظهــم عــىل أموالهــم التــي بالــكاد 
ــة  ــروف الحرج ــل الظ ــا يف ظ ــون عليه يتحصل
ــطيني يف  ــعبنا الفلس ــا ش ــي منه ــي يعان الت
قطــاع غــزة املحــارص عــىل وجــه الخصــوص 

ــا. ــكان أيًض ويف كل م
ــد  ــدرايس الجدي ــام ال ــة الع ــع بداي ــث م حي
ــدرات  ــة املخ ــإن إدارة مكافح 2022-2023، ف
ــدة  ــة جدي ــالق حمل ــتعداد إلط ــت االس ــد أتم ق
وبأســاليب وأدوات جديــدة للتوعية مــن مخاطر 
ــجد يف  ــة ومس ــي ومدرس ــدرات يف كل ح املخ
ــف  ــد منتص ــتنطلق بع ــي س ــزة والت ــاع غ قط
ــع  ــاون م ــه بالتع ــاء الل ــبتمرب إن ش ــهر س ش
ــي  ــها وزارت ــىل رأس ــة وع ــوزارات املختلف ال
والشــؤون  واألوقــاف  والتعليــم  الرتبيــة 
ــبابية  ــرق الش ــاركة الف ــا بمش ــة وأيض الديني
ــتوى  ــع مس ــا رف ــىل عاتقه ــل ع ــي تحم الت
ــن  ــطيني م ــعبنا الفلس ــاء ش ــدى أبن ــي ل الوع
ــي  ــة والت ــموم القاتل ــدرات والس ــر املخ مخاط
ظهــر وبشــكل واضــح آثارهــا يف العديــد مــن 
ــدى  ــريا ل ــدى كب ــذت ص ــي أخ ــم الت الجرائ

ــطيني. ــام الفلس ــرأي الع ال
ولعــل قصــص كثــري ممــن وقــع يف رشاك هــذه 
اآلفــة القاتلــة قــد كشــفت عــن وجــه املخدرات 
ــة  القــذر البشــع يف تدمــري الروابــط اإلجتماعي
ــري  ــان الكث ــن األرس وحرم ــد م ــكك العدي وتف
ــرتات  ــالل ف ــم خ ــم وأحبابه ــن آبائه ــم م منه
ــديد  ــي ش ــري النف ــس، والتأث ــف والحب التوقي
ــكاب  ــم الرت ــع بعضه ــا يدف ــم مم ــر عليه األث
جرائــم متعــددة تهــدم قيــم ومبــادئ وتفــكك 
ــو  ــذي ه ــطيني ال ــا الفلس ــع كمجتمعن مجتم
ورص  والتكافــل  للرتابــط  حاجــة  بأمــس 
ــعبنا  ــمى لش ــداف األس ــوب األه ــوف ص الصف

ــان. ــر األرض واإلنس ــطيني يف تحري الفلس

مدير دائرة العالقات العامة والتوعية يف 
إدارة مكافحة املخدرات

رســالة القضــاء هي إقامــة القســطاس والعدل بني النــاس، وهي مهمة مقدســة 

تســتمد وجودهــا مــن النيابــة عن املجتمــع اإلنســاني يف إعطــاء كل ذي حق حقه 

واالنتصــاف للضعيــف واملظلــوم؛ بــل هــي املهمــة األوىل للدولــة كمــا نصــت اآلية 

 الكريمــة: )يــا َداُووُد إِنَّــا َجَعْلنـَـاَك َخِليَفــًة يِف اأْلَْرِض َفاْحُكــم بـَـنْيَ النَّــاِس ِباْلَحّق(.

ــنْيَ النَّــاِس أَن  ــم بَ واآليــة الحكيمــة التــي تزيــن ســاحات املحاكــم:)َوإِذَا َحَكْمتُ

ــا مــدى قدســية الرســالة التــي يؤديهــا القــايض؛  ــْدِل(، تبــني لن ــوا ِباْلَع تَْحُكُم

وأي مهمــة أعظــم وأســمى مــن القضــاء العــادل الــذي يطمــن النــاس يف ظلــه 

عــىل أرواحهــم وحقوقهــم وحرياتهــم وأموالهــم.

بقلم القاضي/ وائل كلش

القضاء رسالة

الفتة قضائية


