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خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

جنين  في الدعوى رقم :2021/36 جنــح
الى المتـهم: 1   مؤيد أحمد سليمان حمو  هوية رقم: 937713659

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2021/09/20 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضدك من 1   الحق العام /رام اهللا

2   ســالم عبد القادر فايــز عباهره 853778397/جنين والمتضمن إدانتك بالتهمة المســندة 

اليك وهي     التهديد بإجراء عمل يشكل جناية الحد االدنى لعقوبتها خمسة عشر سنة خالفاً 

للمادة 350 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960  حكم: بمثابة الحضوري   حبس 3 شهر، 

والحكم عليك تبعاً لذلك     ...تقرر المحكمة ادانة المتهم بالتهمة االولى المسندة اليه والحكم 

عليه بالحبس شــهر وادانة المتهم بالتهمة المســندة اليه بوصفها المعدل وهي التهديد سندا 

للمادة 351 من قانون العقوبات وتبعا لالدانة تحكم عليه المحكمة الحبس 3 شــهور وتطبيق 

االشد وهي  الحبس مدة 3 شهور 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

جنين  في الدعوى رقم :2018/3412 جنــح
الى المتـهم: 1   زريفه عبد الرحيم علي بشير  هوية رقم: 911692671

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2018/12/03 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضدك من 1   الحق العام/رام اهللا

2   محمد عدنان محمود يحيى/جنين والمتضمن إدانتك بالتهمة المسندة اليك وهي     السرقة 

باألخــذ او النشــل خالفاً للمــادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960  حكم: بمثابة 

الحضوري   غـرامة، والحكم عليك تبعاً لذلك     تقرر المحكمة ادانة المتهمة بالتهمة المسندة 

اليها والحكم عليه بالحبس لمدة 3 اشهر وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي استبدالها بغرامة 

مالية بواقع دينار اردني عن كل يوم حبس. 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

جنين  في الدعوى رقم :2020/1323 جنــح
الى المتـهم: 1   حسام عبد الجليل أحمد حمامره  هوية رقم: 983405887

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2021/11/02 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضدك من 1   الحق العام /رام اهللا والمتضمن إدانتك بالتهمة المســندة اليك وهي     التســبب 

بمكرهة صحية خالف المادة 40 و 41 بداللة المادة 81 من قانون الصحة لســنة 2004  حكم: 

بمثابة الحضوري   غـرامة، والحكم عليك تبعاً لذلك     ...تقرر المحكمة ادانة المتهم والحكم 

عليه بغرامة ( 200 ) دينار اردني  حكماً حضورياً. 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

جنين  في الدعوى رقم :2019/2095 جنــح
 الى المتـهم: 1   وليد جميل نمر ابوعيطة  هوية رقم: 905342291

نعلمــك انــه قد صدر ضدك بتاريــخ 2019/11/24 حكماً غـيابي قابــالً لإلعتراض خالل المدة 

القانونيــة من تاريخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة ضدك 

من 1   الحق العام /رام اهللا

2   حسام محمد حسن عباهره 932896673/جنين والمتضمن إدانتك بالتهمة المسندة اليك 

وهي     إصدار شيك بدون رصيد خالفاً للمادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 

المعدلة بموجب األمر العسكري 890 لسنة 1981  حكم: غـيابي   حبس 3 شهر، والحكم عليك 

تبعاً لذلك     تقرر المحكمة ادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس 3 شهور . 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

جنين  في الدعوى رقم :2021/1630 جنــح
الى المتـهم: 1   خالد رجا اسعد حنتولي  هوية رقم: 925060345

نعلمــك انــه قد صدر ضدك بتاريــخ 2021/11/18 حكماً غـيابي قابــالً لإلعتراض خالل المدة 

القانونيــة من تاريخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة ضدك 

من 1   الحق العام /رام اهللا

2   أيمن عبد الكريم محمد اشتيوي 904118072/قلقيلية والمتضمن إدانتك بالتهمة المسندة 

اليك وهي     إصدار شــيك بدون رصيد خالفاً للمادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 

1960 المعدلــة بموجــب األمــر العســكري 890 لســنة 1981  حكم: غـيابي   حبس 3 شــهر، 

والحكــم عليــك تبعاً لذلك     إدانة المتهم بالتهمة المســندة إليــه والحكم عليه بالحبس لمدة 

ثالثة شهور.حكما غيابياً.

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

جنين  في الدعوى رقم :2021/2857 جنــح
الى المتـهم: 1   مصطفى حسين ابراهيم حمارشة  هوية رقم: 900039660

نعلمــك انــه قد صدر ضدك بتاريــخ 2021/11/17 حكماً غـيابي قابــالً لإلعتراض خالل المدة 

القانونيــة من تاريخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة ضدك 

من 1   الحق العام /رام اهللا

2   راسم حسني عبد القادر سمودي 905094769/جنين والمتضمن إدانتك بالتهمة المسندة 

اليك وهي     إصدار شــيك بدون رصيد خالفاً للمادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 

1960 المعدلة بموجب األمر العسكري 890 لسنة 1981  حكم: غـيابي   حبس 3 شهر، والحكم 

عليك تبعاً لذلك     ...تقرر المحكمة ادانة المتهم والحكم عليه بالحبس مدة سنة وحيث انه لم 

يثبت للمحكمة بان المتهم من اصحاب الســوابق فان المحكمة تقرر تخفيض الحبس ليصبح 

ثالثة شهور  حكماً غيابياً. 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
جنين  في الدعوى رقم :2021/800 جنــح

الى المتـهم: 1   مؤيد أحمد سليمان حمو  هوية رقم: 937713659

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2021/06/02 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضدك من 1   الحق العام /رام اهللا

2   سالم عبد القادر فايز عباهره 853778397/جنين والمتضمن إدانتك بالتهمة المسندة اليك 

وهــي     التحقيــر خالفاً للمــادة 360 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960  حكم: بمثابة 

الحضوري   حبس 1 شــهر، والحكم عليك تبعاً لذلك     إدانة المتهم بالتهمة االولى المســندة 

اليه والحكم عليه بالحبس لمدة شهر وادانته بالتهمة الثانية والحكم عليه بالحبس لمدة اسبوع 

وادانتــه بالتهمة الثالثة والحكم عليه بالحبس لمدة شــهر وتطبيق االشــد بحق المتهم وهي 

الحبس لمدة شهر. حكما بمثابة الحضوري.. 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
نابلس  في الدعوى رقم :2017/3265 جنــح

الى المتـهم: 1   حمزه سمير نصر الدين شنيك  هوية رقم: 402894521

نعلمــك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2021/02/14 حكماً حضوري قابالً لإلســتئناف خالل المدة 

القانونية من تاريخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة ضدك من 

1   الحق العام /رام اهللا والمتضمن إدانتك بالتهمة المسندة اليك وهي     قيادة مركبة بحالة 

تعرض حياة االشــخاص واالموال للخطر خالفاً للمــادة 1/98 بداللة المواد 104 و111 ق.م.ف 

رقم 5 لسنة 2000  حكم: حضوري   غـرامة، والحكم عليك تبعاً لذلك     ...ادانة المتهم والحكم 

عليه بالغرامه 120 دينار اردني بعد دمج العقوبات وتنفيذ االشد . 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
جنين  في الدعوى رقم :2018/3338 جنــح

الى المتـهم: 1   محمد خالد صادق ابوسيف  هوية رقم: 908152887

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2021/10/17 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضدك من 1   الحق العام /رام اهللا

2   كمال جريس عيد ابراهيم 982785156/جنين

3   ليث كمال جريس ابراهيم 850887852/جنين والمتضمن إدانتك بالتهمة المســندة اليك 

وهي     الغش في نوع البضاعة خالفاً للمادة 433 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960  

حكم: بمثابة الحضوري   حبس وغرامة 3 شهر 50 دينـار اردني

    الغش في نوع البضاعة خالفاً للمادة 433 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960  حكم: 

بمثابــة الحضوري   حبس وغرامة 3 شــهر 50 دينـــار اردني، والحكم عليك تبعاً لذلك     إدانة 

المتهم بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس لمدة ثالثة شهور والغرامة مبلغ خمسون 

دينار اردني.

    تقرر المحكمة إدانة المتهم المسندة اليه والحكم عليه بالحبس لمدة ثالثة شهور والغرامة 

مبلغ خمسون دينار أردني.

حكمــا بمثابــة الحضوري.. وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواســطة النشــر وذلك حســب 

االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
جنين  في الدعوى رقم :2020/2418 جنــح

الى المتـهم: 1   عبد الباسط محمد أحمد فشافشه  هوية رقم: 404388571

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2021/11/03 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضدك من 1   الحق العام /رام اهللا

2   ريم امين خليل الماليشه 403434996/جنين

3   غصون فرج امين الماليشه 404918450/جنين والمتضمن إدانتك بالتهمة المسندة اليك 

وهي     التهديد باستخدام سالح ناري خالفاً للمادة 2/349 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 

1960  حكم: بمثابة الحضوري   غـرامة، والحكم عليك تبعاً لذلك     .إدانة المتهمين بالتهمة 

االولــى والحكــم عليهم بالغرامة مبلغ خمســة دنانير اردني واســقاط دعــوى الحق العام عن 

المتهميــن عن التهمة الثانية وادانة المتهم الثالث بالتهمة الثالثة المســندة اليه والحكم عليه 

بالحبس لمدة شهرين وتطبيق االشد بحق المتهم الثالث وهي الحبس لمدة شهرين ولقناعة 

المحكمــة وللمصالحة تحويــل الحبس الى غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم حبس. حكما 

بمثابة الحضوري.

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
جنين  في الدعوى رقم :2021/211 جنــح

الى المتـهم: 1   احسان محمود عزيز بدر  هوية رقم: 405563651

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2021/10/20 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضدك من 1   الحق العام /رام اهللا

2   نصــر محمــد عبد الرحمن كميل 907554943/جنين والمتضمن إدانتك بالتهمة المســندة 

اليك وهي     الســرقة باألخذ او النشــل خالفاً للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 

1960   حبس 3 شــهر، والحكم عليك تبعاً لذلك حكماً بمثابة الحضوري.  وعليه تم تبليغكم 

خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
جنين  في الدعوى رقم :2020/505 جنــح

الى المتـهم: 2   سليم حسام محمد ابو عوده  هوية رقم: 405670035

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2021/11/02 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضدك من 1   الحق العام /رام اهللا

2   هيثم خليل ابراهيم عبد الغفور 850013467/جنين والمتضمن إدانتك بالتهمة المسندة 

اليك وهي     السرقة باألخذ او النشل خالفاً للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960  

وعليه فان المحكمة تقرر ادانة المتهمين والحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة ثالثة شهور . 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
جنين  في الدعوى رقم :2020/1923 جنــح

الى المتـهم: 1   امير رائد حسين عالونه  هوية رقم: 403167059

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2021/09/22 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضــدك مــن 1   الحق العــام /رام اهللا والمتضمن إدانتك بالتهمة المســندة اليك وهي     إهانة 

الشــعور الديني عن طريق التفوه بذلك في مكان عام وعلى مســمع من أحدهم خالفاً للمادة 

2/278 مــن قانــون العقوبات رقم 16 لســنة 1960  حكم: بمثابة الحضوري   حبس 2 شــهر، 

والحكــم عليــك تبعاً لذلك     ...تقرر المحكمة اعالن براءة المتهم من التهمة االولى المســندة 

اليه لعدم كفاية االدلة وادانته عن التهمة الثانية بوصفها المعدل والحكم عليه بالحبس مدة 

شــهرة وادانته عن التهمة الثاثة والحكم عليه بالحبس مدة شــهرين ، دمج العقوبات وتطيبق 

االشد وهي الحبس مدة شهرين. 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
جنين  في الدعوى رقم :2018/24 جنــح

الى المتـهم: 1   عالم سمير علي غانم  هوية رقم: 938131000

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2019/01/14 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضدك من 1   الحق العام /  والمتضمن إدانتك بالتهمة المسندة اليك وهي     حيازة المخدرات  

أو المؤثرات العقلية  بقصد تعاطيها في غير حاالتها المرخص لها خالفاً ألحكام المادة ( 1/17) 

من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية .  حكم: 

بمثابة الحضوري   حبس وغرامة 3 شهر 500 دينـار اردني، والحكم عليك تبعاً لذلك      سنداً 

للبينة المقدمة   والمتمثلة بشهادة الشاهد  ناهل محمود يوسف عبيده والمعززة بالمبرز ن / 1 و 

ن/ 2 ادانته بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس لمدة 3 اشهر وغرامة بقيمة 500 دينار . 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
جنين  في الدعوى رقم :2021/2489 جنــح

الى المتـهم: 5   شاكر عبداهللا سليمان قنديل  هوية رقم: 914535448

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2021/11/10 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضدك من 1   الحق العام /رام اهللا

2   منير موسى محمد الحسين 965518186/جنين والمتضمن إدانتك بالتهمة المسندة اليك 

وهي     هدم بناء الغير عن قصد خالفاً للمادة 1/444 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960  

حكــم: بمثابــة الحضوري   حبس وغرامة 3 شــهر 10 دينـار اردنــي، والحكم عليك تبعاً لذلك     

ســنداً للبينات المقدمة والتي كانت شهادة المشتكي التي جاء فيها «... اعرف المتهم الخامس 

وال اعرف المتهمين من االول للرابع ، واتصل علي ابن اخوي وحكالي السور مهدود ...ولما حضر 

المتهم الخامس سألتو كيف بتهد السور وهو حكالي انا يلي هديت السور ...» والمبرزن ن/ 1 

والتــي عــززت باعتراف المتهم الخامس الواضح والصريح « انا قمت بهد الســور وما تلي علي 

صحيح «وعليه فان المحكمة تقرر اعالن براءة المتهمين االول والثاني والثالث والرابع من التهم 

المسندة اليهم لعدم كفاية االدلة ، وادانة المتهم الخامس بالتهمة االولى المسندة اليه والحكم 

عليه بغرامة خمسون دينار   وادانته بالتهمة الثانية والحكم عليه بالحبس ثالث شهور وغرامة 

عشرة دنانير ودمج العقوبات وتطبي االشد وهي الحبس ثالثة شهور وغرامة عشرة دنانير . 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 
طولكرم  في الدعوى رقم :2021/889 جنــح

الى المتـهم: 1   محمد لطفي محمد سعيد حاج احمد  هوية رقم: 900096850

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2021/11/14 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضدك من 1   الحق العام / 

2   اشــرف محمد محمود الصالح 976072199/طولكرم والمتضمن إدانتك بالتهمة المســندة 

اليك وهي     إصدار شــيك بدون رصيد خالفاً للمادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 

1960 المعدلة بموجب األمر العســكري 890 لســنة 1981  حكم: بمثابة الحضوري   حبس 3 

شــهر، والحكم عليك تبعاً لذلك     ...تقرر المحكمة ادانة المتهم بالتهمة المســندة اليه وتبعا 

لالدانة الحكم عليه بالحبس مدة سنة وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي فان المحكمة تقرر  

تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة ثالثة شهور 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

طولكرم  في الدعوى رقم :2020/381 جنــح
الى المتـهم: 1   فادي جمال يوسف اسطه علي  هوية رقم: 404502965

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2021/10/10 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضدك من 1   الحق العام /  والمتضمن إدانتك بالتهمة المسندة اليك وهي     حيازة المواد المخدرة 

أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها خالفا ألحكام المادة ( 5 / 1 ) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 

2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية   

حكــم: بمثابــة الحضوري   غـرامة، والحكم عليك تبعاً لذلك     ان المحكمة تقرر ادانة المتهم  

تبعــا لالدانة الحكم على المتهم بالغرامــة 1000 دينار اردني ومصادرة المضبوطات واتالفها 

حسب االصول ، على ان يحبس المتهم االول المدة القانونية في حال تخلفه عن دفع الغرامة 

المفروضة وهي بواقع يوم حبس عن كل نصف دينار على ان ال تتجاوز مدة الحبس سنة.

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر  صادرة عن محكمة صلح 

طولكرم  في الدعوى رقم :2021/2269 جنــح
الى المتـهم: 1   نداء محمد عبد الرحيم عاليه  هوية رقم: 411543465

نعلمــك انــه قد صدر ضدك بتاريــخ 2021/10/26 حكماً غـيابي قابــالً لإلعتراض خالل المدة 

القانونيــة من تاريخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة ضدك 

من 1   الحق العام / 

2   محمد ياسر مسعود غنيم 850079294/طولكرم والمتضمن إدانتك بالتهمة المسندة اليك 

وهي     اعطاء (اصدار) شيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 لسنة 1960 بداللة االمر العسكري 

رقــم 890 لســنة 1981  حكــم: غـيابــي   حبس 3 شــهر، والحكم عليك تبعاً لذلــك     ...تقرر 

المحكمة ادانة المتهمة بالتهمة المســندة اليها وتبعا لالدانة الحكم عليها بالحبس مدة  ثالثة 

شهور (غيابي)وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

طولكرم  في الدعوى رقم :2020/1873 جنــح
الى المتـهم: 1   عبداهللا ناصر عبداهللا فضه  هوية رقم: 402289300

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2021/11/04 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضــدك مــن 1   الحــق العام /  والمتضمن إدانتك بالتهمة المســندة اليك وهــي     تكرار حيازة 

المخــدرات  أو المؤثــرات العقلية بقصد تعاطيها  في غير الحــاالت المرخص لها خالفاً ألحكام 

المــادة ( 5 / 4 / أ ) مــن القرار بقانون رقم (26) لســنة 2018 المعــدل للقرار بقانون رقم 18 

لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية .  حكم: بمثابة الحضوري   غـرامة، 

والحكم عليك تبعاً لذلك     ...تقرر المحكمة الحكم بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه   وتبعا 

لالدانة الحكم عليه بالغرامة 1000 دينار اردني ومصادرة المضبوطات واتالفها حسب االصول 

على ان يحبس المتهم في حال عدم دفع الغرامة  يوم بدل كل نصف دينار . 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

طولكرم  في الدعوى رقم :2021/2263 جنــح
الى المتـهم: 1   سعاد عدنان محمد ابو شايب  هوية رقم: 920583754

نعلمــك انــه قد صدر ضدك بتاريــخ 2021/10/24 حكماً غـيابي قابــالً لإلعتراض خالل المدة 

القانونيــة من تاريخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة ضدك 

من 1   الحق العام /  2   محمود صقر محمود ساعد 853083327/طولكرم والمتضمن إدانتك 

بالتهمة المسندة اليك وهي     اعطاء (اصدار) شيك بدون رصيد خالفا للمادة 421 لسنة 1960 

بداللة االمر العســكري رقم 890 لســنة 1981  حكم: غـيابي   حبس 3 شــهر، والحكم عليك 

تبعاً لذلك     ...تقرر المحكمة ادانة المتهمة بالتهمة المسندة اليها وتبعا لالدانة الحكم عليها 

بالحبس مدة  ثالثة شــهور (غيابي) وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواســطة النشــر وذلك 

حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

طولكرم  في الدعوى رقم :2020/1263 جنــح
الى المتـهم: 1   رامي حاتم محمد عباس  هوية رقم: 850911850

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2021/10/11 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضــدك مــن 1   الحــق العام /  والمتضمن إدانتك بالتهمة المســندة اليك وهي     تكرار تعاطي 

المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية خالفا ألحكام المادة ( 5 / 4 / أ ) من القرار بقانون رقم 26 

لســنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لســنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات 

العقلية   حكم: بمثابة الحضوري   غـرامة، والحكم عليك تبعاً لذلك     ...تقرر المحكمة الحكم 

بادانــة المتهــم  والحكم عليه بالغرامــة  1000 دينار اردني ومصــادرة المضبوطات واتالفها 

حسب االصول على ان يحبس المتهم  في حال عدم دفع الغرامة  يوم بدل كل نصف دينار . 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

طولكرم  في الدعوى رقم :2021/2112 جنــح
الى المتـهم: 1   محمد طالل رجا جابر  هوية رقم: 851700328

نعلمك انه قد صدر ضدك بتاريخ 2021/11/07 حكماً بمثابة الحضوري قابالً لإلستئناف خالل 

المــدة القانونية من تاريــخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة 

ضدك من 1   الحق العام / 

2   ايات محمود عبد الرحيم كتانه 404094351/طولكرم والمتضمن إدانتك بالتهمة المسندة 

اليــك وهــي     التهديد بإنــزال ضرر غير محق خالفاً للمادة 354 بداللــة المادة 73 من قانون 

العقوبات رقم 16 لسنة 1960  حكم: بمثابة الحضوري   حبس 7 يوم، والحكم عليك تبعاً لذلك     

...تقرر المحكمة ادانة المتهم عن التهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس لمدة اسبوع . 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون . 

 خالصة حكم جزائي بالنشرصادرة عن محكمة بداية 
الخليل  في الدعوى رقم   2015/30 جنـايات

الى المتـهم  1   علي عبد سالم بحيص  هوية رقم   855073458    -2 عبد ابراهيم ابو عيد

نعلمــك انــه قد صدر ضدك بتاريــخ 2021/10/24 حكماً غـيابي قابــالً لإلعتراض خالل المدة 

القانونيــة من تاريخ تبليغك هذا الحكم في الدعوى الجزائية المرقومة اعاله والمقامة ضدك 

من 1   الحق العام/ 

2   عبد العزيز ســليمان ســلمان دعاجنه/يطا والمتضمن إدانتك بالتهمة المســندة اليك وهي     

الشروع بالحرق باشتراك خالفا الحكام المواد 368 و 70 و 76 ع لسنة 60  حكم   غـيابي   حبس 

وغرامة 1 ســنة 1500 دينـار اردني، والحكم عليك تبعاً لذلك     ...اختتمت اجراءات المحاكمة 

بتالوة الحكم التالي علناً   

قرار

تقرر المحكمة استنادا للبينات المذكورة اعاله وسندا للمادة 270 من قانون االجراءات الجزائية 

رقم 3 لسنة 2001 تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين عبد ابراهيم ابو عيد  ومحمد عزام 

محمــد نصار ويحيى عزام محمد نصار وعلي عبد ســالم بحيص المحاكمين غيابيا كمتهمين 

فاريــن من وجــه العدالة من تهمة الحرق باالشــتراك خالفا الحكام المــادة 368 بداللة المادة 

76 عقوبــات الــى تهمة الحرق خالفا للمادة 371  و 76 من ذات القانون واســتنادا لنص المادة 

2/274 من قانون االجراءات الجزائية ادانتهم بالتهمة المعدلة واستنادا لنص المادة 1/274 من 

قانون االجراءات الجزائية اعالن براءة المتهم صفوان عائد نعمان الجندي من التهم المســندة 

اليه لعدم كفاية االدلة ولثبوت اســقاط الحق الشــخصي وفق المبرز م1 اســقاط تهم االيذاء 

باالشــتراك خالفا الحكام المادة 334و76 من قانون العقوبات واتل المتهمين الســقاط الحق 

الشــخصي وعطفا على قرار االدانة الحكم على المدانين بالحبس مدة ســنة والغرامة بقيمة 

خمسمائة دينار أردني عن تهمة الحرق خالفا الحكام المادة 371 و 76 عقوبات لكل واحد منهما 

وتكليفهــم بدفــع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار أردني لكل واحد منهما على ان يحبســوا 

المدة القانونية في حال عدم الدفع. 

حكما غيابيا بحق المدانين حضوريا بحق المتهم قابال لالستئناف صدر وتلي علنا باسم الشعب 

العربي الفلسطيني وافهم في 2021/10/24. 

وعليه تم تبليغكم خالصة الحكم بواسطة النشر وذلك حسب االصول والقانون                            
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عمالً بمرسوم الرئيس محمود عباس بتعيين أ. د. النجدي قائماً بأعمال رئيس الجامعة

مجلس أمناء «القدس المفتوحة» يشكل لجنة استالم وتسليم لرئاسة الجامعة 
رام اهللا- الحياة الجديدة- قرر رئيس 

مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة 

لجنــة  تشــكيل  ســمارة  عدنــان  م. 

الستالم وتســليم رئاســة الجامعة، 

عمالً بمرسوم فخامة الرئيس محمود 

عبــاس بتعييــن أ. د. ســمير النجدي 

قائماً بأعمال رئيس الجامعة خلفاً لـ 

أ. د. يونس عمرو الذي تنتهي دورته 

لرئاســة الجامعة في 11 من الشــهر 

المقبل.

 وكان الرئيــس محمود عباس أصدر 

مرسوماً بتعيين نائب رئيس جامعة 

القدس المفتوحة للشؤون األكاديمية 

األستاذ الدكتور سمير داوود النجدي، 

قائماً بأعمال رئيس الجامعة.

م.  األمنــاء  مجلــس  رئيــس  ووجــه 

عدنان سمارة شكره لرئيس محمود 

عباس على رعايته ومواكبته لمسيرة 

الجامعــة منــذ التأســيس باعتبارها 

جامعــة منظمة التحرير جامعة الكل 

الفلسطيني التي شكلت حاضنة لكل 

الطلبة الذين واجهوا صعوبات التعلم 

بسبب االحتالل واألوضاع االقتصادية 

وفــي مقدمة ذلــك رعايــة الجامعة 

لألسرى وعوائل الشهداء.

ووجه مجلس األمناء شــكره لألستاذ 

لقيادتــه  عمــرو،  يونــس  الدكتــور 

الحكيمــة للجامعة لســنوات طويلة، 

التي شهدت فترة نمو وتقدم وتطور 

األكاديميــة  الجامعــة  مســيرة  فــي 

أن  إلى  والمجتمعيــة  والتكنولوجيــة 

احتلت مكانة متقدمة على الصعيدين 

المحلي والدولــي، وباتت في مصاف 

الجامعات العالمية.

وأكد مجلس أمناء الجامعة أن تعيين أ. 

د. سمير النجدي قائماً بأعمال رئيس 

جامعــة القدس المفتوحــة يأتي في 

ســياق أنظمــة الجامعة واســتمراراً 

لرسالتها.

وتمنــى رئيس الجامعــة أ. د. يونس 

والســداد لألســتاذ  عمــرو التوفيــق 

الدكتور سمير النجدي، مشيداً بقرار 

سيادة الرئيس الحكيم بتعيين نائب 

رئيس الجامعة للشــؤون األكاديمية 

وباعتباره  تحصيناً ألنظمة الجامعة، 

أحد الذين ســاهموا في بناء الجامعة 

ورفعتها.

وأكــد أ. د. يونــس عمــرو على ثقته 

التامة بقرار الرئيس، شاكراً إياه على 

ثقته الغالية طوال السنوات الماضية، 

مجدداً العهد لسيادته بأن يبقى خادماً 

لفلسطين ومؤسساتها الوطنية.

وأعرب أ. د. عمرو عن صادق أمنياته 

ألســرة الجامعــة، مشــيداً بــدور كل 

واإلداريــة  األكاديميــة  طواقمهــا 

ومكوناتهــا النقابيــة والطالبية في 

بناء الجامعة ورقيها.

يذكــر أن الدورة الرئاســية الحالية  لـ 

أ. د. يونــس عمــرو تنتهــي في -11

رئيــس  تفضــل  حيــث  2022-1م، 

مجلــس األمنــاء المهنــدس عدنــان 

ســمارة بتشــكيل  لجنــة االســتالم 

والتســليم لرئاســة الجامعة، تزامناً 

مع تكريم أ. د. يونس عمرو، تقديراً 

لدوره وقيادته الحكيمة للجامعة.

يشار إلى أن أ.د. سمير النجدي يشغل 

حاليــاً منصب نائب رئيــس الجامعة 

للشــؤون األكاديمية منذ عام 2012، 

بينمــا شــغل منصــب نائــب رئيس 

الجامعة للشؤون اإلدارية في الفترة 

.2001-2012

والنجــدي يحمــل درجــة األســتاذية 

وهــو حاصل علــى درجــة الدكتوراة 

في الكيمياء من جامعــة كاليفورينا 

بالواليات المتحدة األميركية في عام 

 .1989

ووجــه أ. د. النجــدي شــكره للرئيس 

عباس، علــى ثقته الغالية، ولرئيس 

مجلــس األمنــاء المهنــدس عدنــان 

عمــرو  يونــس  أ.د.  ولـــ  ســمارة،  

لدعمهمــا، واعداً بأن يكمل مســيرة 

البناء والتطور، شاكراً أ. د. عمرو على 

فترة قيادته للجامعة وإرسائه دعائم 

البناء المؤسسي.


