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تـنفـيذاً لـقرار الـسـيد قـاضي حتقـيق ابي غريب
رفـقـة نسـخـة منه طـياً ـؤرخ في ٢٠١٨/٤/٨ ا ا
ـفــقـود ( مـحـمـد ـتــضـمن تـعـمــيم اوصـاف ا وا
شيـحان غضـبان جعـاطة الزوبـعي  تولد ١٩٦٠
كاسب يسـكن ابي غريب / حي الـشهداء والذي
ــلــصــقــة صــورته فــقــد بــتــاريخ ٢٠٠٦/٤/١ وا
اعاله . راجـ تـعـمـيم اوصـافه في صـحـيـفـتكم

وتزويدنا بنسخة من النشر . مع التقدير. 
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ا كنتم متهم ـؤشرة إزائهم  درجة اسمائـهم أدناه والساكن في العناوين ا تهـم الغائب ا الى ا
بينة إزاء عدل والـقضايا ا واد القانـونية من قانون العـقوبات العسكري رقم  19 لسنة  2007 ا وفق ا
ـا ان محل إقـامتـكم مجـهول لذا إقـتضى تـبلـيغـكم في الصـحف احمللـية على ان اسم كل واحد مـنكم و
حتضـروا امام احملكـمة الـعسكـرية اخلـامسة خالل مـدة ثالثون يـوماً من تاريخ نـشر هـذا االعالن وعند
عدم حضوركم سـوف جتري محاكتكم غيابـياً وإعطاء احلق للموظـف العمومي بـإلقاء القبض عليكم
حل اختفائـكم ان يخبر اجلهات الـعسكرية بذلك اسـتناداَ للمادة  / 80 ثالثا/ وإلزام كل شخص يعـلم 

رابعا من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العسكري رقم  22 لسنة  2016. 
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ـواد من قـانون ـا كـنـتم مـحـكـومـ غـيـابـياً وفـق ا ـدرجـة اسـمـائـهم ادنـاه  الـى احملـكومـ الـغـائـبـ ا
ـا  ان محل اقامـتكم مجـهول لذا اقـتضى تبـليغكم عدل و العـقوبات الـعسكري رقم  19 لـسنة  2007 ا
في الصـحف احملليـة على ان حتـضروا امام احملـكمة الـعسكـرية اخلامـسة خالل مدة (ثالثـة اشهر ) من
تـاريخ نشـر هذا االعالن وعـنـد عدم حـضوركم سـوف يكـتسب احلـكم الـدرجة الـقطـعيـة استـناداً إلحـكام

عدل  ادة  243من قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم   23لسنة  1971 ا ا
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ـعـادن عن إعالن تـعــلن شـركـة ديـالى الـعــامـة احـدى تـشـكـيالت وزارة الــصـنـاعـة وا
مزايدة علنـية لبيع ( مواد مختلفة ) وكـما مب أدناه وفق قانون بيع وإيجار اموال
رقم 21 لـسـنة 2013 وذلك في الـسـاعة الـعـاشرة صـبـاحاً من يـوم االثـن الـدولـة ا
قر الشـركة الكائن في مدخل مـدينة بعقوبـة فعلى الراغب صادف 2018/5/28  ا
ـعـيـنـ ـكــان ا ــزايـدة احلـضـور الى مــقـر الـشـركــة في الـزمـان وا بـاالشـتـراك في ا
ـبلغ ـدنيـة وبطـاقـة السـكن والتـأميـنـات القـانونـية  مـستـصحـب هـويـة األحوال ا
وجب صك ائة وسبعة عـشر الف دينار نقداً أو  (4817000) اربعة ماليـ وثما
مـصـدق ألمر (شـركة ديـالى الـعامـة ) تـمثل 20 % من الـقـيمـة الـتقـديريـة عـلى ان يتم
كن االطالع على زايـدة و اكـمال بقـية مـبلغ التـأمينـات بالسـعر الـذي ترسو عـليه ا
زايدة في مـوقعـنا على االنـترنيت  www.dialacompany.comويـتحمل شـروط ا

زايدة اجور الداللية ونشر االعالن .  من ترسو عليه ا
1- مـواد مختلـفة حسب القـائمة عدد (1) تبدأ بالـتسلسل  (1) عربة كرين 30/100
ـكن االطالع علـيها عن ـنيـوم والتي  طن وتـنتـهي بالـتسـلسل (29) وحدة صب اال

وقع االلكتروني للشركة .  طريق ا
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