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قدم الى هـذه الدائرة بـتاريخ ٢٠١٩/٣/١١ لـتسجـيل العقـار  ١٩٧٢/٨ م  ١٥ بزايز بناء عـلى الطـلب ا
الك للمدة القانونية ولغرض الفضيلية باسم فكتوريا حبيب غازار مجددا باعتباره حائزا له بصفة ا
ذكـورة تمهـيدا للـتسجـيل وفق احكام قـانون التـسجيل الـعقاري رقم ٤٣ لـسنة ١٩٧١ لكـية ا تـثبيـت ا
قررنـا اعالن هـذا الطـلب فـعـلى كل من يدعي بـوجـود عالقـة او حقـوق مـعيـنـة على هـذا الـعقـار تـقد
عائديـة من بيانـات الى هذه خالل مدة ثالثـ يوما اعـتبار من الـيوم التـالي لنشـر هذا اإلعالن وكذلك
احلضور في موقع العقار في الساعة العاشرة صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة هذا اإلعالن وذلك

ذكور لهذا الغرض. الثبات حقوقه موقعيا في الكشف الذي سيجري في اليوم ا
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ـا كـنتم ؤشـرة ازائـهم  ـدرجة اسـمـائـهم ادنـاه والـساكـنـ في الـعـناويـن ا ـتـهـمـ الغـائـبـ ا الى ا
بينة ازاء اسم كل واحـد منكم من قانون العـقوبات العسكـري وقانون العقوبات واد ا متهمـ وفق ا
ـا ان محل ـؤشـرة ازاء اسمـائكم و رقـم ١١١ لسـنة١٩٦٩ والـقوانـ العـقـابيـة االخرى في الـقضـايا ا
اقـامتـكم مـجـهـول لذا اقـتـضى تـبـليـغـكم في الـصـحف احملـليـة ولـكم احلق في تـمـييـز الـقـضـايا خالل
ثالثون يوما وثالثة اشهر بالنسبة للجنح وستو اشـهر بالنسبة للجنايات واعتبارا من تاريخ النشر
دة دون ان تـقدمـوا انـفسـكم الى مـحكـمتـنـا او الى اي مركـز شـرطة ودون ان تـعتـرضـوا علـيه خالل ا
ـنزلة احلـكم الوجـاهي استنـادا الحكام ذكـورة فان احلـكم باالدانة والـعقوبـات االصلـية والفـرعية  ا
ــادة (٨١) من قــانــون اصــول احملــاكــمــات اجلــزائــيــة ــادة (٢٤٣) ق أ م ج رقـم ٢٣ لــســنــة ١٩٧١ وا ا

العسكرية رقم ٢٢ لسنة  ٢٠١٦ .
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سـتحق بذمـتكم بالـتكافل والـتضامن نظـرا لعدم قـيامكم بـتسديـد مبلغ الـدين ا
ـمـنـوح لـلـمـدين اعـاله والـبـالغ (٧٠٧٧٦٢) ديـنـار (سـبـعـمـائة عن (تـسـهـيالت) ا
ـصـاريف وسـبــعـة الف وسـبــعـمـائـة واثــنـان وسـتـون ديــنـار) عـدا الـفــوائـد وا
ادة الثـالثـة من قانـون حتصيل ـلزمـ بدفـعه الى مصرفـنا واسـتنـادا الى ا وا
ـمنـوحة لي الديـون احلكـوميـة رقم ٥٦ لـسنـة ١٩٧٧ فاني وحـسب الصالحـية ا
ادة الـثـانـية من الـقـانـون اعاله انذركم بـوجـوب تـسديـد مـبـلغ الدين ـوجب ا
ترتبـة عليه خالل عـشرة ايام اعتـبارا من اليوم شار الـيه اعاله مع الفوائـد ا ا
الـتالي لـتبـلغـكم باالنـذار وبعـكسه فـسوف تـتخـذ االجراءات الـقانـونيـة الالزمة
ذكور وذلك بوضع اشارة ادة اخلامسة الفـقرة (١) من القانون ا وفـقا الحكام ا
نـقولـة وذلك لتـحصـيل مبلغ نـقولـة والغـير ا احلـجز الـتنـفيذي عـلى اموالـكم ا

الدين ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..
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تضمنة تبـديل اسم ابنه وجعله (سيف) بدال من (قتاده) فمن لديه ) دعوى وا دعي (حميد محمـد حس قدم ا
ـديرية خالل خمسة عشر يـوم وبعكسه سيتم النـظر في طلبها وفق احكام حق االعتـراض مراجعة مقر هذه ا

وحدة رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ . ادة (٢٢) من قانون البطاقة ا ا
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