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Gazprom Neft Badra B.V.
ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲ

ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻓﻲ

ﺗﻌﻠﻥ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻔﻲ \ ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ:

Tender announcement
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service Contract for
the Badra Contract Area, announces

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  – 834ﻓﺣﺹ ﻭ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﺳﻁﻭﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻭﻣﺎﺕ ﺍﻁﻔﺎء ﺍﻟﺣﺭﻳﻕ  FM-200ﻭ ﻣﻭﻟﺩﺍﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻁﻔﺎء ﺍﻟﺣﺭﻳﻕ

Tender 834– Inspection & refilling of gas cylinders using in FM-200 for building extinguisher systems
and CO2 extinguisher system generators

ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻛﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﻋﺭﺍﻗﻳﺔ ﻭﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺣﻕ ﻟﻬﻡ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
 Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar by natureﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ  /ﺃﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by
their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻠﺷﺮﻮﻃ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification
criteria:
 ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧﻭﺍﺕ  2014ﻭ  2015ﻭ  2016ﺗﺑﻳﻥ ﺃﺻﻭﻻ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.The BIDDER shall submit audited financial statements for 2014, 2015 and 2016 that show
 ﻗﺑﻭﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺗﺄﻛﻳﺩ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ;sufficient assets to perform the Project
ﺗﻘﺩﻡ ﺩﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ  ،ﻣﺛﻝ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺣﺳﻥ ﺍﻻﺩﺍء ﻣﻥ ﻋﻣﻼء ﺳﺎﺑﻘﻳﻥ ،ﻭﻳﻔﺿﻝ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺩﻭﻟﻳﺔ؛
The BIDDER shall accept the terms and conditions of the Contract and confirm their full capability
 ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ،;to perform the complete Scope of Work
The BIDDER shall provide evidence of their previous successful contracts similar by nature to the
subject of the TENDER, specifically providing copies of reference letters from previous clients,
;preferably international companies
ﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺄﻛﻳﺩ
The BIDDER shall provide detailed HSE procedures and standards.
ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ  ،ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ ﻭﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻠﻛﺎﻣﻝ  ،ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ  ،ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ  ،ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ  ،ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ
 Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender Documentationﻟﺷﺧﺹ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﻳﺩﻩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ  -ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ
 tenders@gazpromneft-badra.com after submission of a written application together with sufficient information confirming that the companyﻭﺍﻟﺗﻲ ﺘﺳﺘﻟﻢ ﻔﻲ ﻤﻮﻋﺪ ﺍﻘﺼﺎﻩ ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ ) ) PM 05:00 :ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ  (3:00+ﻓﻲ
 20 meets the minimum criteria set out above (submitted on the letterhead signed by an authorized person) andﻧﻳﺳﺎﻥ ﻋﺎﻡ  .2017ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺨﻴﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ
 containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person andﺃﻋﻼﻩ.
his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement
Department by email to tenders@gazpromneft-badra.com, and received by 5 PM (UTC/GMT+3:00) on April
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻫﻭ  4ﺃﻳﺎﺭ  ،2017ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ) PM 02:00 :ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ .(3:00+
20, 2017. The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival
after submission of a written application as noted above.
for bids submissions for above mentioned tender is May 04, 2017, 2 PM (UTC/GMT+3:00).
Apago PDF Deadline
Enhancer

ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department
حمافظة املثنى
مديرية بلدية الساموة
جلنة البيع واالجيار االوىل

اعالن

العدد71/
التاريخ 2017/4/13

اعالن

تعلن لجنتنا عن ايجار العقار املدون ادناه والعائد ملديرية
بلدية السماوة وذلك باملزايدة العلنية وفق تعليمات قانون
( )21املع�دل فع�ى الراغبني االش�راك باملزاي�دة مراجعة
املديرية اع�اله خالل  30يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة  %20من
القيمة املقدرة ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية
تؤجل املزايدة اىل اليوم التايل عى ان يتحمل املستاجر اجور
نرش االعالن واجور اللجان واملصاريف االخرى املرتبة عى
ذلك والبالغة  %2من بدل االيجار
ر .مهندسني
امحد رزاق امحد
مدير بلدية الساموة وكالة

الرشوط االيجار:
-1مدة العقد سنة واحدة فقط.
-2اليجوز ايجار العقار من الباطن.
-3كل مايضاف للمنش�ا يعود ملك للبلدية رشط ان تكون
هذه االضافة بموافقة البلدية.
-4عى املستاجر اخالء العقار عن حاجة البلدية اليه.
-5تسديد االيجار كامال خالل شهر من تاريخ االحالة.
-6التع�اد االمانات لصاح�ب الضم االخري اال بعد تس�ديد
مابذمته وتسليم املاجور بحالة جيدة.
-7عى املزايد دفع تامينات  %20من القيمة املقدرة
-8ع�ى املزايد جل�ب بطاقة التموينية +جنس�ية مصورة
+صك مصدق بمبلغ االمانات
-9يتحم�ل من يرس�و عليه املزايدة اج�ور النرش واالعالن
والداللية واجور لجنتي التقدير والتثمني والبيع وااليجار
ت

اسم العقار

املوقع

مبلغ االيجار

غرض االستعمال

1

متنزة على جزء من
القطعة املرقمة
388/11م 5ام التلول

الواقعة في
شارع النادي
الرياضي حي
املعلمني الثانية

12000000
(فقط اثنى
عشر مليون
دينار )

ترفيهي

اىل زبائن رشكة عطاء الغري للتحويل املايل

حسب كتاب البنك املركزي العراقي 5 / 9
 5445 /يف  2017 / 4 / 12تقرر تجميد
نشاط عمل فروع الرشكة يف كل من :
 – 1محافظة ذي قار  /فرع النارصية .
 – 2محافظ�ة ص�الح الدي�ن  /ف�رع
سامراء.
 – 3محافظ�ة البرصة  /فرع برصة – 3
الجزائر.
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/925
التاريخ 2017/4/13
اىل املنفذ عليه /امرية جابر حبيب
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من رشح
القائ�م املبل�غ القضائ�ي يف مديريتن�ا
مهند علوان واش�عار مختار حي االمري
ع�يل مجبل الدجييل ان�ك مجهول محل
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت
او مخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه
واس�تنادا للم�ادة (  )27م�ن قان�ون
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور
يف مديرية التنفيذ النجف االرشف خالل
خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل
للن�رش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات
التنفيذ الجربي فوق القانون
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة ب�داءة النج�ف /690
ب 2017/4يف  2017/3/7واملتضم�ن
الزام�ك بمنع معارضته�ا الدائن نصري
رحيم نارص بالترصف واالنتفاع بالعقار
املرقم  13757/2م 2حي االمري

حمافظة واسط
دائرة صحة حمافظة واسط
الشعبة القانونية

اعالن

العدد8732:
التاريخ 2017/4/9

تعلن دائرة صحة واسط عن اجراء مزايدة علنية لتاجري املساحة البالغة (5.5×7م )2والواقعة
داخ�ل بناي�ة دي�وان الدائرة يف قض�اء الكوت /منطقة  14تموز النش�اء كافري�ا لبيع املواد
الغذائي�ة املس�لفنة واملجازة صحي�ا وفقا لقانون بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم  21لس�نة
 2013املعدل بالقانون رقم  21لس�نة  2016ويلزم من ترس�و عليه املزايدة بانش�اء الكافريا
عى حس�ابه الخاص وفقا للكش�ف الهنديس واملخططات املعدة من قبل دائرة صحة واس�ط
مقابل االنتفاع من الكافريا واستغاللها ملدة سنتان عى ان تؤول ملكية الكافريا اىل الدائرة
بع�د انتهاء مدة عقد االيجار البالغة س�نتان من تاريخ اكمال االعمال الهندس�ية وس�تجري
املزايدة يف الس�اعة العارشة صباح�ا من اليوم التايل النتهاء مدة االع�الن البالغة ثالثون يوما
ابتداءا اليوم التايل لنرش هذا االعالن يف الصحيفة الرس�مية فعى من يرغب االشراك يف املزايدة
وف�ق الرشوط ادناه مراجعة دائرة صحة واس�ط /الش�عبة القانونية للحصول عى نس�خة
من الكش�ف الهنديس واملخططات مقابل مبلغ  50.000خمس�ون الف دين�ار غري قابلة للرد
مستصحبا معه املستمسكات الرسمية وادراج اسمه يف قائمة املزايدة
الرشوط :
-1مدة انجاز الكافريا (  )30ثالثون يوما تبدا من تاريخ اس�تالم املس�احة املس�تاجرة والتي
عى املستاجر استالمها خالل مدة التزيد عى خمسة ايام من تاريخ االحالة القطعية وبعكسه
يعترب ناكال
-2يتم انجاز االعمال الهندس�ية وتنفيذ اعمال انش�اء الكافريا من قبل لجنة ارشاف تش�كل
من الدائرة
-3للمستاجر املبارشة ببيع املواد الغذائية بعد صدور قرار من لجنة االرشاف باكمال االعمال
وفق املواصفات الفنية املطلوبة.
-4تقديم تامينات بنسبة  %20من القيمة التقديرية.
-5ابداء رغبة املزايد باالشراك يف املزايدة من خالل مراجعة الشعبة القانونية يف ديوان الدائرة
لتس�جيل اس�مه يف قائمة املزاي�دة خالل مدة االعالن واليجوز ملن لم يس�جل اس�مه يف قائمة
املزايدة قبل يوم املناداة االشراك يف املزايدة
-6يتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة اجور الخدمة البالغة ( )%2اثن�ان باملائة من مبلغ االحالة
القطعية
الطبيب االختصاص

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /215ب2017/5
التاريخ 2017/4/13
اعالن
بناءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار تسلس�ل( 3/8462حي صدام) يف
النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه وعى
الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل ( )30يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مستصحبا
معه التامينات القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق بأمر محكمة بداءة
النج�ف وص�ادر من مرصف الرافدين رقم ( )7يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة
الثاني�ة عرش من الي�وم االخري من االعالن يف املحكمة وعى املش�ري جلب هوي�ة االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العقار املرقم  3/ 8462حي صدام يف النجف عبارة عن دار يقع عى شارع  10مر وبواجهة 12.5
مر وبمس�احة كلية 250م 2ولوح�ظ بأنه مفرز اىل ثالثة افراز االول يحتوي عى س�احة امامية
صغرية وفيها مرافق صحية ومدخل صغري واستقبال بمساحة  3.5× 6مر ومطبخ صغري وحالة
متوسطة ومجموعة صحية وغرفة نوم يف الطابق االريض اما يف الطابق العلوي يحتوي عى غرفة
نوم واحدة ومش�غول من قبل املدعي عليه االول مدلول هاش�م وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد
البيع بصفة مس�تاجر وان درجة عم�ران هذا الجزء جيدة من الطابوق والش�تايكر والكونكريت
املس�لح ومجه�ز باملاء والكهرباء ام�ا الجزء الثاني يحت�وي عى باب يطل عى الش�ارع وطريقه
خاص بواسطة درج بالطابق العلوي للجزء الثالث ويحتوي عى صالة وحمام وتواليت وغرفة نوم
ومطبخ صغري وممر صغري بينهما وسط الدار بمساحة  4×4مر ومشغول من قبل املدعي باشق
مدلول هاشم وهو يرغب بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجر وان درجة عمران هذا الجزء جيدة اما
الجزء الثالث يحتوي عى اس�تقبال ومطبخ وصال�ة وغرفة نوم واحدة ومجموعة صحية ومجهز
بامل�اء والكهرب�اء وان درج�ة عمران متوس�طة مبني بالطابوق ومس�قف بالكونكريت املس�لح
ومشغول من قبل املستاجر عباس رياض عبد وهو يرغب بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجر وان
القيمة املقدرة للعقار هي (  )135.000.000مائة وخمسة وثالثون مليون دينار فقط الغريها
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /38ج2017/
التاريخ 2017/3/27
اىل املتهم الهارب /مهند حسني طالب
اعالن غيابي
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة /38ج 2017/واملشتكي فيها عامر مهدي
حتاوة وفق احكام املادة  1/459ق.ع وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار
املخت�ار املرفق يف اضب�ارة الدعوى تق�رر تبليغك بموع�د املحاكمة املوافق
 2017/4/30ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض محمد عبد السجاد عبود
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /889ش2017/2
التاريخ 2017/4/12
اىل املدعى عليه ( فائز هريو صربي )
اعالن
س�بق له�ذه املحكم�ة ان اص�درت قراره�ا املرق�م /889ش 2017/2يف
 2017/4/4املتضم�ن الحك�م ب( التفري�ق للهج�ر ) ب�ني املدعية ( حنني
اي�اد كاطع ) واملدعى علي�ه (فائز هريو ص�ربي ) وملجهولية محل اقامتك
حسب تبليغ شعبة التبليغات القضائية من قبل املبلغ القضائي ظافر ياس
اس�د واش�عار مختار حي الريم�وك الثاني يف بعقوبة –الكاط�ون املختار (
رب�اح حميد رش�يد ) واملصدق من قب�ل املجلس املحيل لقض�اء بعقوبة يف
 2017/4/10ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بالن�رش بواس�طة صحيفتني
محليت�ني ويف حالة ع�دم اعراضك او الطعن بالقرار املذكور تمييزا س�وف
يكتسب القرار الدرجة القطعية بمرور املدة القانونية
القايض احمد ازاد ادهم

