
بسكاكا محكمة التنفیذ الجھة

دائرة التنفیذ الثانیة دائرة التنفیذ

3400740187689 رقم القرار القضائي

05 / 02 / 1440 التاریخ

محمد بدر محمد المویشیر اسم المنفذ ضده

1068669736 الھویة رقم

محكمة التنفیذ بالریاض الجھة

دائرة التنفیذ الواحدة والعشرون دائرة التنفیذ

293011003 رقم القرار القضائي

20 / 09 / 1442 التاریخ

شركھ تقنیة الروابط للمقاوالت 
شركة شخص واحد

اسم المنفذ ضده

1010210172 الھویة رقم

محكمة التنفیذ بحائل الجھة

دائرة التنفیذ الثالثة دائرة التنفیذ

3400741436092 رقم القرار القضائي

06 / 03 / 1441 التاریخ

صالح نواف سعود الزقدي اسم المنفذ ضده

1039037203 الھویة رقم

محكمة التنفیذ بتبوك الجھة

دائرة التنفیذ السادسة دائرة التنفیذ

260405005 رقم القرار القضائي

02 / 09 / 1442 التاریخ

نضیر احمد  رفیق اسم المنفذ ضده

2115709871 الھویة رقم

محكمة التنفیذ بالریاض الجھة

دائرة التنفیذ الثانیة والعشرون دائرة التنفیذ

298305002 رقم القرار القضائي

22 / 09 / 1442 التاریخ

مكتب مھا شحاذ البریكان
لالستقدام

اسم المنفذ ضده

1010443463 الھویة رقم

محكمة التنفیذ بحائل الجھة

دائرة التنفیذ الثالثة دائرة التنفیذ

3400741284644 رقم القرار القضائي

14 / 02 / 1441 التاریخ

بندر خضیر  الشمري اسم المنفذ ضده

1097107856 الھویة رقم

محكمة التنفیذ بالریاض الجھة

دائرة التنفیذ الواحدة والعشرون دائرة التنفیذ

294763002 رقم القرار القضائي

21 / 09 / 1442 التاریخ

صحیفة المرصد االلكترونیة اسم المنفذ ضده

4030304818 الھویة رقم

محكمة التنفیذ بالریاض الجھة

دائرة التنفیذ الثانیة والعشرون دائرة التنفیذ

261553005 رقم القرار القضائي

02 / 09 / 1442 التاریخ

موضي فرج محمد بالود اسم المنفذ ضده

1048281669 الھویة رقم

محكمة التنفیذ بسكاكا الجھة

دائرة التنفیذ الثانیة دائرة التنفیذ

3400740935625 رقم القرار القضائي

29 / 05 / 1440 التاریخ

كتبھ مقبول بنیھ الفھیقي اسم المنفذ ضده

1078140157 رقم الھویة

محكمة التنفیذ بالریاض الجھة

دائرة التنفیذ الثالثة دائرة التنفیذ

412439529 رقم القرار القضائي

01 / 07 / 1441 التاریخ

شركة فجل لألطعمة الطازجة 
المحدودة

اسم المنفذ ضده

1010429713 رقم الھویة

محكمة التنفیذ بالریاض الجھة

دائرة التنفیذ الواحدة والعشرون دائرة التنفیذ

261344005 رقم القرار القضائي

02 / 09 / 1442 التاریخ

یو لیاتي الیاس  اسمورا اسم المنفذ ضده

2478015585 رقم الھویة

محكمة التنفیذ بسكاكا الجھة

دائرة التنفیذ الثانیة دائرة التنفیذ

3400710817409 رقم القرار القضائي

17 / 10 / 1440 التاریخ

محمد بدر محمد المویشیر اسم المنفذ ضده

1068669736 رقم الھویة

الهند.. ضحية »كوفيد - 19« الكبرى
نيودلهي - رويترز

روهان اأجراوال عمره 26 عامًا ولن ي�ستكمل تدريبه الطبي قبل العام 
املقبل. ومع ذلك فه� ي�ؤدي يف واحدة من اأف�سل م�ست�سفيات الهند دور 
ياأتيه  عندما  مي�ت  ومن  يعي�ش  من  يقرر  اأن  عليه  يتعني  الذي  الطبيب 

املر�سى ي�سهق�ن طلبًا لله�اء ويت��سل اأقاربهم له طلبًا للرحمة.
 ويف ال�قت الذي يتاأرجح فيه نظام الرعاية ال�سحية يف الهند على 
ك�رونا  فريو�ش  جائحة  من  �سر�سة  ثانية  م�جة  خللال  االنهيار  �سفا 
امل�ستجد، ياأخذ اأجراوال هذه القرارات خال ي�م عمله الذي قد ي�ستمر 
لل27 �ساعة مبا يت�سمنه من مناوبة عمل ليلية ثقيلة ال�طاأة يت�لى فيها 
امل�س�ؤولية يف غرفة الط�ارئ مب�ست�سفى ه�يل فاميلي )العائلة املقد�سة( 

يف ني�دلهي.
ال  اأنه  وعاملني  واأقللارب  مر�سى  من  اجلميع  يدرك  امل�ست�سفى  ويف   
ي�جد ما يكفي من االأ�سرة اأو االأك�سجني اأو اأجهزة التنف�ش الإبقاء كل من 

ي�سل اإلى الب�ابات اخلارجية للم�ست�سفى على قيد احلياة.
يق�ل اأجراوال: "الرب ه� من يجب اأن يقرر من ينبغي اإنقاذه".

 وي�سيف: "مل ُنخلق لذلك. نحن جمرد ب�سر. لكن يف ال�قت احلايل 
ُندفع دفعًا للقيام بهذا الدور".

 300 الي�مية  االإ�سابات  بتجاوز  عامليًا  قيا�سيًا  رقمًا  الهند  �سجلت 
االأرقام  هذه  اأن  اخلرباء  وي�ؤكد  االأخريين  االأ�سب�عني  خال  حالة  األف 

متحفظة.
املركزة اخلالية  العناية  اأ�سرة  اأ�سبح عدد  الهندية  العا�سمة   ويف 
يف اأي وقت اأقل من 20 �سريرًا من بني اأكرث من 5000 �سرير ويتنقل 
واآخللرون  ال�سارع  يف  ميلل�ت  وبع�سهم  الآخللر  م�ست�سفى  من  املر�سى 
حرا�سة  حتت  االأك�سجني  �ساحنات  تتنقل  بينما  بي�تهم  يف  مي�ت�ن 
م�سلحة يف �س�ء انخفا�ش املخزون ب�سدة كما تعمل حمارق اجلثث 

على مدار ال�ساعة.
 وخال مناوبة العمل الط�يلة، التي �سجلت رويرتز وقائعها، يق�ل 
اأن  الإدراكلله  بالعدوى  اأ�سيب  اإذا  له  �سيحدث  ما  يخ�سى  اإنلله  اأجلللراوال: 

امل�ست�سفى لن جتد �سريرًا له.
اأتيح  يناير عندما  فقد كان مري�سًا يف  التطعيم  اأجللراوال  يتلق   ومل 

ويق�ل  فرباير.  يف  ي�سرتخي  بداأ  ثم  الطبي  احلقل  يف  للعاملني  اللقاح 
اأجراوال "ت�س�رنا جميعًا خطاأً اأن الفريو�ش اختفى".

في الصباح *
اأربع  كانت  �سباحًا  التا�سعة  يف  العمل  مناوبة  اأجللراوال  بداأ  عندما   
جثث تقبع يف اأحد االأماكن التي ُيفرت�ش اأن يخلع فيها العامل�ن و�سائل 

ال�قاية.
كثريون  يكن  ومل  واالأقلللارب  باملر�سى  تكتظ  الللطلل�ارئ  غرفة  كانت   
القما�ش. وكان الزحام �سديدًا لدرجة  ي�سع�ن �س�ى كمامة ب�سيطة من 

�سال  به  حتيط  تخزين  منطقة  يف  يرقد  رجل  وكللان  املر�سى.  تام�ش 
النفايات الطبية بينما يجر اأحد االأقارب اأ�سط�انة اأك�سجني جديدة بداًل 

من اأخرى نفد ما بها.
 يف العادة ت�كل املهام يف غرفة الط�ارئ مبا فيها من ك�س�ر عظام 
و�سعال لطبيب مبتدئ يف حني يعمل اال�ست�ساري�ن واملتخ�س�س�ن يف 
هذا  انهار  وقد  خط�رة.  اأكرث  احلللاالت  حيث  املركزية  الرعاية  وحللدات 
النظام واأ�سبح الطبيب املناوب يف غرفة الط�ارئ ه� اأهم �سخ�سية يف 

امل�ست�سفى.

 قبل اأن يبداأ اأجراوال عمله يف غرفة الط�ارئ مير على عنابر مر�سى 
ك�فيد. فه� م�س�ؤول مع زميل اأقدم منه عن 65 مري�سًا. وهذا مينحه من 
اأن تظهر  اأق�سى تقدير لفح�ش كل حالة قبل  اأربع دقائق على  اإلى  ثاث 

حاالت الط�ارئ وه� ما يتكرر كثريًا.
مر�ساه  اأحللد  اأن  مفادها  مكاملة  يتلقى  حتى  ج�لته  يللبللداأ  اإن  ومللا   
تده�رت حالته. ي�سرع اأجراوال اخلطى �س�ب الغرفة 323 حيث يرقد 

م�سن �سبه فاقد لل�عي.
 ي�سرح اأجراوال البن الرجل اأنه �سينقل اإلى الرعاية املركزة حيث ال 

ت�جد اأ�سرة خالية لكنه ي�سيف "�سيتعني عليهم تدبر االأمر".
الط�ارئ  بللاب غرفة  اإنلله مت تعيني حار�ش خللارج  اأجلللراوال:  يق�ل   

ل�سمان عدم حماولة اأي اأقارب و�سع اأيديهم على �سرير بالق�ة.
وبعد ثاث �ساعات تقريبًا تنتهي ج�الت اأجراوال ال�سباحية ويبدو 

االإرهاق على عيني اأجراوال املحمرتني.
* ن�بة غرفة الط�ارئ

غرفة  يف  مناوبته  اإلللى  اأجللللراوال  يع�د  بقليل  م�ساء  الثالثة  بعد   
الط�ارئ فيجل�ش خلف مكتب ويتجمع ح�له اأقارب املر�سى يت��سل�ن 

له ال�سماح بدخ�ل مر�ساهم.
"اإذا  يق�ل:  اإذ  ب�سيطة،  الأق�اله  وفقًا  الللقللرارات  اأخللذ  عملية  وتبدو   
اأنه مري�ش لكنه ال يحتاج االأك�سجني فا  كان املري�ش حمم�مًا واأعرف 

ميكنني اإدخاله".
دون  من  ال�س�ارع  النا�ش مي�ت�ن يف  املعيار.  "هذا ه�   وي�سيف: 

اأك�سجني".
اأن  اآخر  "خيار  فيق�ل:  القرارات  اأخذ  عملية   وي�سرت�سل يف و�سف 
يك�ن لدي رجل م�سن و�ساب يافع. واالثنان بحاجة اإلى اأك�سجني ولدي 
حتركني  بللاأن  اأ�سمح  اأن  ميكنني  وال  املركزة.  الرعاية  يف  واحللد  �سرير 

الع�اطف الأن ذاك اأب الأحد. يجب اإنقاذ ال�ساب".
 يبداأ اأجراوال التج�ل يف غرفة الط�ارئ وه� يتحرك بخفة. ال يكاد 

ينظر اإلى املر�سى اجلال�سني يف كامل وعيهم.
اأجراوال �س�رة  "هل �سي�سفى؟" بينما يفح�ش  اأحد االأقارب   ي�ساأله 
ال  لكني  جهدي  ق�سارى  "�ساأبذل  يللرد  ثللم  باملري�ش  اخلا�سة  االأ�سعة 

اأ�ستطيع اأن اأعد ب�سيء".

موجة كوفيد - 19 شرسة تضرب الهند  »رويترز«

ما هكذا تكافأ مملكة الخير.. إنها ليست رمانة بل »قلوب مليانة«
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واشنطن - ماريا معلوف

للللطلللامللللا كلللللان للللبلللنلللان حمللط 
العرب،  االأ�سقاء  وعناية  اهتمام 
فللالللبلللللد الللللذي كللللان يللل�ملللًا درة 
عق�ق  ح�له  و�س�ي�سرا  ال�سرق 
بع�ش  حللقللد  وجلللحللل�د وحلللتلللى 
اأبللنللائلله اإلللللى مللنلل�للسللة للللللتللطللاول 
�سيما  ال  الللعللرب،  االإخلللل�ة  على 
ال�سع�دية  العربية  اململكة  على 
يف  لي�ش  ودور  ف�سل  لها  التي 
بللنللاء لللبللنللان واإعلللللادة اإعلللملللاره، 
ل�سيء  ال  االإخلللل�ة  اقللتللتللال  بللعللد 
يتفنن  الذي  التدمري  للذة  �س�ى 
ويتقنها البع�ش، واإمنا للمملكة 
دور وم�ساهمة اأ�سا�سية يف نيل 
ذكللره  مللا  على  ا�ستقاله  لبنان 
الدكت�ر ح�سان حاق يف كتابه 
اللبنانية"  ال�سع�دية  "العاقات 
�ساندت  اململكة  اأن  اأورد  حيث 
ومنها  العربية  الللدول  ا�ستقال 
الغربي،  اال�ستعمار  عللن  لبنان 
فللقللد كلللان امللللللك عللبللدالللعللزيللز اآل 
 )1953-1932( امل�ؤ�س�ش  �سع�د 
العربية  ال�سع�ب  ب�حدة  ي�ؤمن 
وحللريللتللهللا وا�للسللتللقللالللهللا، على 
ال�ستقال  االأولللل�يلللة  تللكلل�ن  اأن 
العمل  قبل  حللدة،  على  قطر  كللّل 
علللللى وحللدتللهللا. وهللللذا ملللا جللاء 
اإلللى  بعثها  الللتللي  الللر�للسللالللة  يف 
رئلليلل�للش الللكللتلللللة االإ�للسللاملليللة يف 
بلليللهللم، يف  لللبللنللان حمللمللد جميل 
وعللنللدمللا   .1943 علللللام  ملللايللل� 
العام  مللن  ن�فمرب  اأزملللة  وقعت 
اللبنانية  احلك�مة  بللني  نف�سه 
طالبت  الفرن�سي،  واالنلللتلللداب 
رئي�ش  �للسللراح  بللاإطللاق  اململكة 
اجلللمللهلل�ريللة بلل�للسللارة اخلللل�ري 
ورئللليللل�لللش احللللكللل�ملللة ريلللا�لللش 
اللل�للسلللللح، واللللللل�زراء والللنلل�اب 
انطلقت  وعللنللدمللا  املللعللتللقلللللني. 
املللل�لللسلللاورات الإطللللللاق جللامللعللة 
 1944 عامي  العربية بني  الدول 
اخلارجية  وزيللر  كللان  و1945، 
في�سل  اآنللذاك، االمري  ال�سع�دي 
على  حري�سًا  عللبللدالللعللزيللز،  بللن 
اللبنانية،  اخل�س��سية  مراعاة 
وعلللللى اللللتلللجلللاوب ملللع مللطللالللب 
بعدم  اللبنانيني  ال�سيا�سيني 
املللل�لللسلللّي يف وحلللللدة عللربلليللة ال 
يف  �سيما  ال  �سروطها،  تت�افر 
طبيعة  اإّن  اإذ  اللبناين،  اجلانب 
لللبللنللان وتللركلليللبللتلله اللل�للسللكللانلليللة 
والطائفية وال�سيا�سية ال ت�سمح 
الوحدة،  باالنخراط يف هذه  له 

فلل�للسللًا علللن اأنللللله ملللن اللل�للسللعللب 
نظام  يف  عربية  وحللدة  حتقيق 

د�ست�ري واحد.
مملكة  دور  علللن  واحلللللديللللث 
اخلري يف لبنان يط�ل وله جذور 
تاريخية، اإال اأنه ال بد من االإ�سارة 
اإلللللى دورهلللللا يف اإنلللهلللاء احللللرب 
االأهلية عرب رعايتها واحت�سانها 
الطائف  اتفاق  للبنانيني وت�قيع 
الذي اأ�سحى د�ست�ر لبنان الذي 
عاد للحياة بتلك اجله�د لي�ستمر 
تللدفللق خللريهللا علللللى الللبلللللد الللذي 
احلاقدين  االأبناء  ببع�ش  ابتلي 
دور  للريا�ش  يك�ن  اأن  وهالهم 
اأولئك  فعمد  لبنان،  يف  ومكانة 
اإلى  مقاومة  اأنهم  يدع�ن  الذين 
اململكة  اإلللللى  اإرهللابللهللم  تلل�للسللديللر 
الأمثالهم  وتدريبهم  دعمهم  عللرب 

مبيلي�سيات  املتمثلني  القتلة  من 
احللل�ثللي االإرهللابلليللة وكللمللا يقال 
تقع،  اأ�سكالها  على  الطي�ر  فللاإن 
ال�ساح غري  اأ�سحاب  ومل يت�ان 
وال�عيد  التهديد  على  ال�سرعي 
واللللتلللطلللاول علللللى املللملللللكللة، اإللللى 
رعاية  اإلللى  االأملللر  بهم  و�سل  اأن 
اململكة  اإللللى  امللللخلللدرات  تللهللريللب 
اململكة  الإيللللذاء  �للسلل�ى  للل�للسلليء  ال 
فما  املجتمعي،  بللاأمللنللهللا  وامللل�للش 

هكذا تكافاأ مملكة اخلري.
وقد يظن البع�ش اأننا نت�سرع 
يف اتللهللام حللزب الللللله االإرهللابللي 
التي  اللل�يللات  �سبب  هلل�  اللللذي 
تع�سف بلبنان و�سعبه املخط�ف 
يقف  باأنه  الع�سابة،  الزمرة  من 
التي  الللكللبللتللاغلل�ن  �سحنة  خلللللف 
يف  االأمنية  ال�سلطات  �سبطتها 

املللملللللكللة واتلللخلللذت علللللى اإثللرهللا 
املنت�جات  دخللل�ل  بحظر  قلللرار 
اململكة،  اإلللى  اللبنانية  الزراعية 
ال�س�اد  على  القرار  ق�س�ة  ورغم 
االأعللظللم مللن مللزارعللي لللبللنللان اإال 
الللقللرار اللل�للسللعلل�دي مللربر وقللرار 
جمتمعها  اململكة  حتمي  فبه  حق 
حقد  مللن  اخلليج  يف  واأ�سقائها 
الباع  ذات  الفا�سدة  االأوبئة  تلك 

الط�يل بتجارة املخدرات.
الللللللله ه�  حللللزب  و  ال  وكللليلللف 
امل���ت���ورط يف جت����ارة امل��خ��درات 
وعلللمللللللليلللات غللل�لللسلللل االأمللللللللل�ال 
الفنزويلي  بالك�كايني  امللطخة 
ما  وفللق  املك�سيكية  واملللخللدرات 
اأكللدتلله خللا�للسللة احلللكللم اللل�للسللادر 
ني�ي�رك  ا�ستئناف  حمكمة  عن 
اإ�سافة   .2013 عام   )NCYA(

اإللللللى اعللللللرتاف رجللللل االأعلللملللال 
الللكلل�للل�مللبللي مللن اأ�للسللل �للسلل�ري 
وللليللد مللقلللللد امللللللقللب )بللالللعللربللي( 
حزب  اأن  تلفزي�نية  مقابلة  يف 
يف  للك�كايني  م�سانع  لديه  الله 
اأن  معل�مة  واأزيللدكللم  فللنللزويللا، 
اأهم تاجر  ثالث  وليد مقلد يعترب 

للمخدرات على م�ست�ى العامل.
وال يغيب عن ذهننا ماورد يف 
تقرير اللجنة الفرعية للتحقيقات 
اإلى جلنة االأمن  االإداريللة التابعة 
الداخلي يف الك�نغر�ش االأمريكي 
برئا�سة النائب مايكل ماك�ل يف 
العام 2013، حيث ك�سف التقرير 
الله االقت�صادي  عن ن�صاط حزب 
يف اأمريكا الاتينية وحتديدا يف 
التي  الثاثية  احلدودية  املنطقة 
والباراغ�اي  الربازيل  )تقع بني 
باإ�سم  واملللعللروف  واالرجللنللتللني( 
جتارة  قلب  هي  حيث   )TBA(
حتلللت االأر�لللللللش الللعللامللليللة نللظللرا 
وغ�سيل  املللخللدرات  جتللارة  لك�ن 
االأ�سا�سية  االأن�سطة  هي  االأملل�ال 
التقرير  وووفللللق  املنطقة  لتلك 
يقارب  ما  يجني  الله  حللزب  فللاإن 
تلك  من  �سن�يا  دوالر  بلي�ن   12

املنطقة.
اأن �سقيق  كما تذكر املعل�مات 
ال�سابقني  احلللللزب  نلللل�اب  اأحللللد 
م�سانع  اإدخلللال  يف  ال�سباق  كللان 
العام  يف  لبنان  اإلللى  الكبتاغ�ن 
2011 بالتزامن مع اندالع الث�رة 
اللل�للسلل�ريللة واالنللللفللللات االأمللنللي 
اللبنانية  احللللدود  �سهدته  التي 
عمليات  ن�سطت  حيث  ال�س�رية، 
يف  الكبتاغ�ن  حللبلل�ب  ت�سنيع 
اأماكن خارجة عن �سيطرة الدولة 
للحدود  االأرا�سي املحاذية  داخل 

اللبنانية ال�س�رية.
الق�سري  هللي  املللنللاطللق  وهلللذه 
وريللللف دملل�للسللق، حلليللث اأحللكللمللت 
ال�سيطرة عليها جمم�عات تابعة 
الله  اللل�للسلل�ري وحللللزب  للللللنللظللام 
وحتى عام 2017 مت اإح�ساء اأكرث 
من 60 م�سنعًا بني كبري و�سغري 
النللللتللللاج حللللبلللل�ب الللكللبللتللاغلل�ن 
اخلا�سعة  االأرا�سي  يف  معظمها 
اأمنية معروفة  ل�سيطرة من ق�ى 
وحم�س�بة على النظام ال�س�ري 

واإيران.
�للسللبللطللتلله  ملللللا  غلللللملللللرة  ويف 
ال�سلطات ال�سع�دية من كبتاغ�ن 
م��سب �سمن حبات فاكهة الرمان 
رمانة  م�ش  "هيدي  املثل  لينطبق 
اإلى  اإ�سافة  مليانة"،  قل�ب  هيدي 

طريقها  يف  كانت  التي  ال�سحنة 
ملللن لللبللنللان اإلللللى �للسللللل�فللاكلليللا عرب 
ال�سلطات  و�سبطتها  اللليلل�نللان 
الي�نانية مب�ساعدة اال�ستخبارات 
خمباأة  كللانللت  والللتللي  ال�سع�دية 

باآالت ل�سنع احلل�ى.
فهل بعد تلك ال�قائع اإال يك�ن 

اتللهللامللنللا حللللزب الللللله االإرهلللابلللي 
ملحا�سبة  اأوان  اآن  لقد  مبكانه؟ 
من  لبنان  وحتللريللر  الللزمللرة  تلك 
االأن�سطة  لتلك  الللراعللي  �ساحها 

واأن يع�دوا اإلى ر�سدهم.
وكللللمللللا قللللللال حلللكللليلللم اللللعلللرب 
امللك  ال�سريفني  احلللرمللني  خللادم 

كلمته  بن عبدالعزيز، يف  �سلمان 
الللتللي األللقللاهللا مبللنللا�للسللبللة انللعللقللاد 
يف  املتحدة  لللاأمم  الل75  اللللدورة 
ني�ي�رك، مبا يخ�ش لبنان "فاإّن 
احللللّل يللكلل�ن بللنللزع �للسللاح حزب 
اإرهابي. فهل  باأّنه  الله" وو�سفه 

من ي�سمع ويفهم؟.....
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