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بسم الله الرحمن الرحيم
َ إِمَامًا )  (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُريَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِ

صدق الله العظيم 
( UO ولودة اجلديدة (  ناسبة ا  (sLŠd «b³Ž) احر التهاني الى االخ العزيز

جعلها الله من ابناء السعادة وقرة ع لوالديها 
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بينة ازاء كل منكم واد ا ا كنتم متهم وفق ا ؤشرة ازائـهم  ـدرجة اسمائهم ادناه والساكن في العناوين ا تهم الغائب ا الى ا
ا ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتضى ؤشرة ازاء اسمائكم و عدل في القضايا ا من قانون العقوبات العسكري رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ ا
تبليغكم في الصحف احمللـية على ان حتضروا امام احملكمة العسكرية الـثالثة خالل مدة ثالث يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وعند
نقولة واعطاء احلق للموظف العمومي بالقاء القبض ـنقولة وغير ا عدم حضوركم سوف جتري محاكمتكم غيابيا وحجز اموالكم ا
حل اخـتفائكم على ان يخبر اجلهات العسكريـة بذلك استنادا للمادة (٨١) من قانون اصول احملاكمات عليكم والزام كل شخص يعلم 

اجلزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ .
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