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ـــدرجــة ـــتــهـــمـــ الــغـــائـــبــ ا الى ا
اســـمــائـــهم جــانـــبــا والـــســاكـــنــ في
ــا كـنــتم ــؤشــرة ازائــهم  الــعــنــاوين ا
ــبـيــنـة ازاء كل ـواد ا مــتـهــمـ وفـق ا
مـنـكم من قانـون الـعـقـوبات الـعـسـكري
عدل في القضايا رقم ١٩ لسنة  ٢٠٠٧ا
ـا ان مـحل ـؤشـرة ازاء اسـمـائـكم و ا
اقـامتـكم مجـهول لـذا اقتـضى تبـليـغكم
في الـصحف احملـلية عـلى ان حتضروا
امـام احملكـمـة العـسكـرية الـثالـثة خالل
مـدة ثالثـ يـومـا من تـاريخ نـشـر هـذا
االعالن وعــنــد عــدم حــضــوركم ســوف
جتــري مــحــاكــمـتــكـم غـيــابــيــا وحــجـز
نقولة واعطاء نقولـة وغير ا اموالكم ا
احلـق لـلـمـوظـفـ الـعــمـومـيـ بـالـقـاء
القبض عـليـكم والزام كل شـخص يعلم
حل اختفائكم على ان يخبر اجلهات
العـسـكريـة بـذلك استـنـادا للـمادة (٨١)
من قانـون اصول احملـاكمـات اجلزائـية

العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ .
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ورد ســــــــهـــــــوا في
اعــالن دائـــــــــــــــــــرة
ـنـشـور الــتـنـفـيــذ ا
فـي الـــــعــــدد ٦٤٠٣
فــــــــي ٢٠١٩/٧/١٦
رقـم االضـــــــبــــــارة:
٤٤٠١ خــــــــــــطـــــــــــأ
والــــصــــحــــيح رقم
االضـبارة: ٤٤٠ لذا

اقتضى التنويه.


