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9 ÊöŽ≈
واد ا كـنـتم متـهمـ وفق ا ـؤشرة إزائـهم  درجـة اسمـائـهم ادناه والـساكـن في الـعـناوين ا ـتهـمـ الغـائبـ ا الى ا
ا ان بينة إزاء اسم كل واحد منكم و عدل والقضـايا ا القانونية من قـانون العقوبات العسكري رقم  19 لسنة  2007 ا
محل اقـامتكم مـجهـول لذا اقـتضى تـبلـيغكم في الـصحف احملـليـة على ان حتـضروا امـام احملكمـة العـسكـرية اخلـامسة
خالل مدة ثالثون يومـاً من تاريخ نشـر هذا االعالن وعند عـدم حضوركم سوف جتـري محاكمـتكم غيابـياً وإعطاء احلق
ـحل اختفائـكم ان يخبر اجلـهات العسـكرية بذلك للموظـف العمـومي بإلـقاء القبض عـليكم وإلـزام كل شخص يعلم 

استناداً للمادة 80 / ثالثا/ رابعاً من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العسكري رقم  22 لسنة  2016
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ـدرجـة اسـمائـهم الى احملـكـمـومـ الـغـائـبـ ا
واد من ا كنتم مـحكوم غـيابياً وفق ا ادنـاه 
قـانــون الـعــقـوبــات الـعـســكـري رقم  19لــسـنـة
ـا ان مـحل اقـامـتـكم مـجـهول ـعـدل و  2007ا

لـذا اقتضى تبـليغـكم في الصحف احملـلية على
ان حتضرو امـام احملكمـة العسـكرية اخلـامسة
خالل مــدة (ثالثـة اشـهـر) من تــاريخ نـشـر هـذا
االعالن وعـنــد عـدم حـضـوركم ســوف يـكـتـسب
ادة احلـكم الدرجـة القـطعيـة إستـناداً إلحـكام ا
 243من قــانـون اصـول احملــاكـمـات اجلــزائـيـة

عدل  رقم  23لسنة  1971ا

 w uI(« bOLF «

  W U)« W¹dJ F « WLJ;« fOz—

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

Issue 5938 Wednesday 17/1/2018
الزمان - السنة العشرون العدد 5938 االربعاء 29 من ربيع اآلخر 1439 هـ 17 من كانون الثاني  (يناير) 2018م


