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بسم الله الرحمن الرحيم
طمئنة ارجعي الى ربك (يا ايتها النفس ا

راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي)
صدق الله العظيم
تـنـعــــى قـبـيـلـة الـبــو فـهـد / عـائـلـة الـسـعـد الـفـقـيـد
(wKŽ) جنل الشيخ الشهيد علي حس السعد وهو
شقـيق مـجـيد الـسـعد وابن اخ الـشـيخ حاكم الـسـعد
وشــقــيق الــشـــيخ بــنــدر الـســــــعــد والـشــــــيخ زكي
ــدوح الـــســعــد وتــقــام الـــفــاحتــة عــلى الــســعــد و
ـدة ثالثـة ايـام روحـــــــه الـطـاهــرة في جـامع بـنــيـة 
ابــــتــــــــــداء من ٢٠١٩/٢/٢٧ من الـــــســــاعــــة  ٣ - ٦

. مســـاءً
اسكنـه الله فـسيح جنـاته والهـم اهله وذويه الـصبر

والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون
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ا يلي: درجة اسمائهم ادناه غيابيا  دان ا ١- حكمت احملكمة العسكرية االولى على ا
ادة و(٦٢ / ثـانيا/ثـالثا/أ) من ق ع ع رقم ١٩ ـادة (٣٣ / اوال) و(ثالثة اشهـر) وفق ا دة (ستـة اشهر) وفق ا أ- احلبس الـشديـد 

عدل.  لسنة ٢٠٠٧ ا
ادة (٢٤٣) من (ق أ م ج) ب - تنفـذ بحقه العقوبة اعتبارا من تـاريخ القاء القبض عليه او تسلـيم نفسه نادما مع مراعاة احكام ا

رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وتعديالته. 
كلـف بخدمـة عامة بـاالخبار عن محل وظفـ وا ج - منح احلق لـلموظفـ العمـومي بالـقاء القـبض عليه ايـنما وجد والـزام ا

ادة (٨٠ / ثالثا/ رابعا) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العسكرية رقم ٢٢  لسنة ٢٠١٦. اختفائه استنادا الحكام ا
لذا عليـك مراجعة وحـدتك العسـكرية او تـسليم نفـسك الى اقرب جهـة عسكـرية رسمـية خالل ٩٠ يوم من تـاريخ نشر هذا االعالن
ادة (٢٤٣) من قانون نصوص عليها با دة القانونية اعاله وا نزل احلكم الوجاهي بعد نفاذ ا وبعكسه يصبح احلكم الغيابي 

اصول احملاكمات اجلزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وتعديالته.
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بينة ؤشـرة إزاء اسمائكم في القضـية ا واد ا ا كنتم مـتهم وفق ا درجـة اسماؤهم وعناوين سكـنهم  تهمـ الغائب ا الى ا
ا ان محالت اقامتكم مـجهول لذا اقتضى تبليغكم في الصحف احمللـية على ان حتضروا امام احملكمة العسكرية االولى ادناه و
خالل مدة ثالثـ يومـا من نشـر هذا اإلعالن في الـصحف وعـند عـدم حضـوركم سوف جتـري محـاكمـتكم غـيابـيا وحـجز امـوالكم
نقـولة ويطـلب من كافة لـلموظـف العـموميـ القاء القـبض علـيكم وتسـليمكـم الى اقرب جهـة عسكـرية او مركز نقـولة وغيـر ا ا

سؤولة بذلك. شرطة ويلزم االهلي الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار اجلهات ا
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