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

روهان �أجراوال عمره  26عام ًا ولن ي�ستكمل تدريبه الطبي قبل العام
املقبل .ومع ذلك فهو ي�ؤدي يف واحدة من �أف�ضل م�ست�شفيات الهند دور
الطبيب الذي يتعني عليه �أن يقرر من يعي�ش ومن ميوت عندما ي�أتيه
املر�ضى ي�شهقون طلب ًا للهواء ويتو�سل �أقاربهم له طلب ًا للرحمة.
ويف الوقت الذي يت�أرجح فيه نظام الرعاية ال�صحية يف الهند على
�شفا االنهيار خ�لال موجة ثانية �شر�سة من جائحة فريو�س كورونا
امل�ستجد ،ي�أخذ �أجراوال هذه القرارات خالل يوم عمله الذي قد ي�ستمر
لـ� 27ساعة مبا يت�ضمنه من مناوبة عمل ليلية ثقيلة الوط�أة يتولى فيها
امل�س�ؤولية يف غرفة الطوارئ مب�ست�شفى هويل فاميلي (العائلة املقد�سة)
يف نيودلهي.
ويف امل�ست�شفى يدرك اجلميع من مر�ضى و�أق��ارب وعاملني �أنه ال
يوجد ما يكفي من الأ�سرة �أو الأك�سجني �أو �أجهزة التنف�س لإبقاء كل من
ي�صل �إلى البوابات اخلارجية للم�ست�شفى على قيد احلياة.
يقول �أجراوال" :الرب هو من يجب �أن يقرر من ينبغي �إنقاذه".
وي�ضيف" :مل ُنخلق لذلك .نحن جمرد ب�شر .لكن يف الوقت احلايل
ُندفع دفع ًا للقيام بهذا الدور".
ً
ً
�سجلت الهند رقم ًا قيا�سيا عامليا بتجاوز الإ�صابات اليومية 300
�ألف حالة خالل الأ�سبوعني الأخريين وي�ؤكد اخلرباء �أن هذه الأرقام
متحفظة.
ويف العا�صمة الهندية �أ�صبح عدد �أ�سرة العناية املركزة اخلالية
يف �أي وقت �أقل من � 20سرير ًا من بني �أكرث من � 5000سرير ويتنقل
املر�ضى من م�ست�شفى لآخ��ر وبع�ضهم مي��وت يف ال�شارع و�آخ��رون
ميوتون يف بيوتهم بينما تتنقل �شاحنات الأك�سجني حتت حرا�سة
م�سلحة يف �ضوء انخفا�ض املخزون ب�شدة كما تعمل حمارق اجلثث
على مدار ال�ساعة.
وخالل مناوبة العمل الطويلة ،التي �سجلت رويرتز وقائعها ،يقول
�أج���راوال� :إن��ه يخ�شى ما �سيحدث له �إذا �أ�صيب بالعدوى لإدراك��ه �أن
امل�ست�شفى لن جتد �سرير ًا له.
ً
ومل يتلق �أج��راوال التطعيم فقد كان مري�ضا يف يناير عندما �أتيح

موجة كوفيد  19 -شرسة تضرب الهند «رويترز»

اللقاح للعاملني يف احلقل الطبي ثم بد�أ ي�سرتخي يف فرباير .ويقول
�أجراوال "ت�صورنا جميع ًا خط�أً �أن الفريو�س اختفى".
في الصباح *
عندما بد�أ �أج��راوال مناوبة العمل يف التا�سعة �صباح ًا كانت �أربع
جثث تقبع يف �أحد الأماكن التي يُفرت�ض �أن يخلع فيها العاملون و�سائل
الوقاية.
كانت غرفة ال��ط��وارئ تكتظ باملر�ضى والأق���ارب ومل يكن كثريون
ي�ضعون �سوى كمامة ب�سيطة من القما�ش .وكان الزحام �شديد ًا لدرجة

تالم�س املر�ضى .وك��ان رجل يرقد يف منطقة تخزين حتيط به �سالل
النفايات الطبية بينما يجر �أحد الأقارب �أ�سطوانة �أك�سجني جديدة بد ًال
من �أخرى نفد ما بها.
يف العادة توكل املهام يف غرفة الطوارئ مبا فيها من ك�سور عظام
و�سعال لطبيب مبتدئ يف حني يعمل اال�ست�شاريون واملتخ�ص�صون يف
وح��دات الرعاية املركزية حيث احل��االت �أكرث خطورة .وقد انهار هذا
النظام و�أ�صبح الطبيب املناوب يف غرفة الطوارئ هو �أهم �شخ�صية يف
امل�ست�شفى.

قبل �أن يبد�أ �أجراوال عمله يف غرفة الطوارئ مير على عنابر مر�ضى
كوفيد .فهو م�س�ؤول مع زميل �أقدم منه عن  65مري�ض ًا .وهذا مينحه من
ثالث �إلى �أربع دقائق على �أق�صى تقدير لفح�ص كل حالة قبل �أن تظهر
حاالت الطوارئ وهو ما يتكرر كثري ًا.
وم��ا �إن ي��ب��د�أ جولته حتى يتلقى مكاملة مفادها �أن �أح��د مر�ضاه
تدهورت حالته .ي�سرع �أجراوال اخلطى �صوب الغرفة  323حيث يرقد
م�سن �شبه فاقد للوعي.
ي�شرح �أجراوال البن الرجل �أنه �سينقل �إلى الرعاية املركزة حيث ال
توجد �أ�سرة خالية لكنه ي�ضيف "�سيتعني عليهم تدبر الأمر".
يقول �أج���راوال� :إن��ه مت تعيني حار�س خ��ارج ب��اب غرفة الطوارئ
ل�ضمان عدم حماولة �أي �أقارب و�ضع �أيديهم على �سرير بالقوة.
وبعد ثالث �ساعات تقريب ًا تنتهي جوالت �أجراوال ال�صباحية ويبدو
الإرهاق على عيني �أجراوال املحمرتني.
* نوبة غرفة الطوارئ
بعد الثالثة م�ساء بقليل يعود �أج����راوال �إل��ى مناوبته يف غرفة
الطوارئ فيجل�س خلف مكتب ويتجمع حوله �أقارب املر�ضى يتو�سلون
له ال�سماح بدخول مر�ضاهم.
وتبدو عملية �أخ��ذ ال��ق��رارات وفق ًا لأقواله ب�سيطة� ،إذ يقول�" :إذا
كان املري�ض حمموم ًا و�أعرف �أنه مري�ض لكنه ال يحتاج الأك�سجني فال
ميكنني �إدخاله".
وي�ضيف" :هذا هو املعيار .النا�س ميوتون يف ال�شوارع من دون
�أك�سجني".
وي�سرت�سل يف و�صف عملية �أخذ القرارات فيقول" :خيار �آخر �أن
يكون لدي رجل م�سن و�شاب يافع .واالثنان بحاجة �إلى �أك�سجني ولدي
�سرير واح��د يف الرعاية املركزة .وال ميكنني �أن �أ�سمح ب���أن حتركني
العواطف لأن ذاك �أب لأحد .يجب �إنقاذ ال�شاب".
يبد�أ �أجراوال التجول يف غرفة الطوارئ وهو يتحرك بخفة .ال يكاد
ينظر �إلى املر�ضى اجلال�سني يف كامل وعيهم.
ي�س�أله �أحد الأقارب "هل �سي�شفى؟" بينما يفح�ص �أجراوال �صورة
الأ�شعة اخلا�صة باملري�ض ث��م ي��رد "�س�أبذل ق�صارى جهدي لكني ال
�أ�ستطيع �أن �أعد ب�شيء".
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واشنطن  -ماريا معلوف

ل���ط���امل���ا ك�����ان ل���ب���ن���ان حم��ط
اهتمام وعناية الأ�شقاء العرب،
ف��ال��ب��ل��د ال����ذي ك����ان ي���وم��� ًا درة
ال�شرق و�سوي�سرا حوله عقوق
وج���ح���ود وح���ت���ى ح��ق��د بع�ض
�أب��ن��ائ��ه �إل����ى م��ن�����ص��ة ل��ل��ت��ط��اول
على الإخ����وة ال��ع��رب ،ال �سيما
على اململكة العربية ال�سعودية
التي لها ف�ضل ودور لي�س يف
ب��ن��اء ل��ب��ن��ان و�إع�����ادة �إع���م���اره،
ب��ع��د اق��ت��ت��ال الإخ����وة ال ل�شيء
�سوى للذة التدمري الذي يتفنن
ويتقنها البع�ض ،و�إمنا للمملكة
دور وم�ساهمة �أ�سا�سية يف نيل
لبنان ا�ستقالله على م��ا ذك��ره
الدكتور ح�سان حالق يف كتابه
"العالقات ال�سعودية اللبنانية"
حيث �أورد �أن اململكة �ساندت
ا�ستقالل ال��دول العربية ومنها
لبنان ع��ن اال�ستعمار الغربي،
ف��ق��د ك���ان امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل
�سعود امل�ؤ�س�س ()1953-1932
ي�ؤمن بوحدة ال�شعوب العربية
وح��ري��ت��ه��ا وا���س��ت��ق�لال��ه��ا ،على
�أن ت��ك��ون الأول���وي���ة ال�ستقالل
ك ّ��ل قطر على ح��دة ،قبل العمل
ع��ل��ى وح��دت��ه��ا .وه����ذا م���ا ج��اء
يف ال��ر���س��ال��ة ال��ت��ي بعثها �إل��ى
رئ��ي�����س ال��ك��ت��ل��ة الإ���س�لام��ي��ة يف
ل��ب��ن��ان حم��م��د جميل ب��ي��ه��م ،يف
م���اي���و ع�����ام  .1943وع��ن��دم��ا
وقعت �أزم���ة نوفمرب م��ن العام
نف�سه ب�ين احلكومة اللبنانية
واالن���ت���داب الفرن�سي ،طالبت
اململكة ب���إط�لاق ���س��راح رئي�س
اجل��م��ه��وري��ة ب�����ش��ارة اخل���وري
ورئ���ي�������س احل���ك���وم���ة ري���ا����ض
ال�����ص��ل��ح ،وال������وزراء وال��ن��واب
امل��ع��ت��ق��ل�ين .وع��ن��دم��ا انطلقت
امل�������ش���اورات لإط���ل��اق ج��ام��ع��ة
الدول العربية بني عامي 1944
و ،1945ك��ان وزي��ر اخلارجية
ال�سعودي �آن��ذاك ،االمري في�صل
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ،حري�ص ًا على
مراعاة اخل�صو�صية اللبنانية،
وع��ل��ى ال���ت���ج���اوب م���ع م��ط��ال��ب
ال�سيا�سيني اللبنانيني بعدم
���ض���ي يف وح�����دة ع��رب��ي��ة ال
امل���� ّ
تتوافر �شروطها ،ال �سيما يف
اجلانب اللبناين� ،إذ � ّإن طبيعة
ل��ب��ن��ان وت��رك��ي��ب��ت��ه ال�����س��ك��ان��ي��ة
والطائفية وال�سيا�سية ال ت�سمح
له باالنخراط يف هذه الوحدة،

ف�����ض�ل ًا ع���ن �أن�����ه م���ن ال�����ص��ع��ب
حتقيق وح��دة عربية يف نظام
د�ستوري واحد.
واحل����دي����ث ع���ن دور مملكة
اخلري يف لبنان يطول وله جذور
تاريخية� ،إال �أنه ال بد من الإ�شارة
�إل����ى دوره�����ا يف �إن���ه���اء احل���رب
الأهلية عرب رعايتها واحت�ضانها
للبنانيني وتوقيع اتفاق الطائف
الذي �أ�ضحى د�ستور لبنان الذي
عاد للحياة بتلك اجلهود لي�ستمر
ت��دف��ق خ�يره��ا ع��ل��ى ال��ب��ل��د ال��ذي
ابتلي ببع�ض الأبناء احلاقدين
وهالهم �أن يكون للريا�ض دور
ومكانة يف لبنان ،فعمد �أولئك
الذين يدعون �أنهم مقاومة �إلى
ت�����ص��دي��ر �إره��اب��ه��م �إل����ى اململكة
ع�بر دعمهم وتدريبهم لأمثالهم

من القتلة املتمثلني مبيلي�شيات
احل��وث��ي الإره��اب��ي��ة وك��م��ا يقال
ف���إن الطيور على �أ�شكالها تقع،
ومل يتوان �أ�صحاب ال�سالح غري
ال�شرعي على التهديد والوعيد
وال���ت���ط���اول ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة� ،إل���ى
�أن و�صل بهم الأم���ر �إل��ى رعاية
ت��ه��ري��ب امل���خ���درات �إل���ى اململكة
ال ل�����ش��يء ���س��وى لإي����ذاء اململكة
وامل�����س ب���أم��ن��ه��ا املجتمعي ،فما
هكذا تكاف�أ مملكة اخلري.
وقد يظن البع�ض �أننا نت�سرع
يف ات��ه��ام ح��زب ال��ل��ه الإره��اب��ي
ال���ذي ه��و �سبب ال��وي�لات التي
تع�صف بلبنان و�شعبه املخطوف
من الزمرة الع�صابة ،ب�أنه يقف
خ��ل��ف �شحنة ال��ك��ب��ت��اغ��ون التي
�ضبطتها ال�سلطات الأمنية يف

امل��م��ل��ك��ة وات���خ���ذت ع��ل��ى �إث��ره��ا
ق���رار بحظر دخ���ول املنتوجات
الزراعية اللبنانية �إل��ى اململكة،
ورغم ق�سوة القرار على ال�سواد
الأع��ظ��م م��ن م��زارع��ي ل��ب��ن��ان �إال
ال��ق��رار ال�����س��ع��ودي م�برر وق��رار
حق فبه حتمي اململكة جمتمعها
و�أ�شقائها يف اخلليج م��ن حقد
تلك الأوبئة الفا�سدة ذات الباع
الطويل بتجارة املخدرات.
وك���ي���ف ال و ح����زب ال���ل���ه هو
امل �ت��ورط يف جت ��ارة امل �خ��درات
وع���م���ل���ي���ات غ�������س���ل الأم���������وال
امللطخة بالكوكايني الفنزويلي
وامل��خ��درات املك�سيكية وف��ق ما
�أك��دت��ه خ�لا���ص��ة احل��ك��م ال�����ص��ادر
عن حمكمة ا�ستئناف نيويورك
( )NCYAعام � .2013إ�ضافة

�إل�����ى اع���ت��راف رج����ل الأع���م���ال
ال��ك��ول��وم��ب��ي م��ن �أ���ص��ل ���س��وري
ول��ي��د م��ق��ل��د امل��ل��ق��ب (ب��ال��ع��رب��ي)
يف مقابلة تلفزيونية �أن حزب
الله لديه م�صانع للكوكايني يف
ف��ن��زوي�لا ،و�أزي��دك��م معلومة �أن
وليد مقلد يعترب ثالث �أهم تاجر
للمخدرات على م�ستوى العامل.
وال يغيب عن ذهننا ماورد يف
تقرير اللجنة الفرعية للتحقيقات
الإداري��ة التابعة �إلى جلنة الأمن
الداخلي يف الكونغر�س الأمريكي
برئا�سة النائب مايكل ماكول يف
العام  ،2013حيث ك�شف التقرير
عن ن�شاط حزب الله االقت�صادي
يف �أمريكا الالتينية وحتديدا يف
املنطقة احلدودية الثالثية التي
(تقع بني الربازيل والباراغواي
واالرج��ن��ت�ين) وامل��ع��روف ب�إ�سم
( )TBAحيث هي قلب جتارة
حت���ت الأر��������ض ال��ع��امل��ي��ة ن��ظ��را
لكون جت��ارة امل��خ��درات وغ�سيل
الأم��وال هي الأن�شطة الأ�سا�سية
لتلك املنطقة وووف����ق التقرير
ف���إن ح��زب الله يجني ما يقارب
 12بليون دوالر �سنويا من تلك
املنطقة.
كما تذكر املعلومات �أن �شقيق
�أح����د ن����واب احل����زب ال�سابقني
ك��ان ال�سباق يف �إدخ���ال م�صانع
الكبتاغون �إل��ى لبنان يف العام
 2011بالتزامن مع اندالع الثورة
ال�����س��وري��ة واالن����ف��ل�ات الأم��ن��ي
التي �شهدته احل���دود اللبنانية
ال�سورية ،حيث ن�شطت عمليات
ت�صنيع ح��ب��وب الكبتاغون يف
�أماكن خارجة عن �سيطرة الدولة
داخل الأرا�ضي املحاذية للحدود
اللبنانية ال�سورية.
وه���ذه امل��ن��اط��ق ه��ي الق�صري
وري����ف دم�����ش��ق ،ح��ي��ث �أح��ك��م��ت
ال�سيطرة عليها جمموعات تابعة
ل��ل��ن��ظ��ام ال�����س��وري وح����زب الله
وحتى عام  2017مت �إح�صاء �أكرث
من  60م�صنع ًا بني كبري و�صغري
الن����ت����اج ح����ب����وب ال��ك��ب��ت��اغ��ون
معظمها يف الأرا�ضي اخلا�ضعة
ل�سيطرة من قوى �أمنية معروفة
وحم�سوبة على النظام ال�سوري
و�إيران.
ويف غ�����م�����رة م�����ا ���ض��ب��ط��ت��ه
ال�سلطات ال�سعودية من كبتاغون
مو�ضب �ضمن حبات فاكهة الرمان
لينطبق املثل "هيدي م�ش رمانة
هيدي قلوب مليانة"� ،إ�ضافة �إلى

ال�شحنة التي كانت يف طريقها
م���ن ل��ب��ن��ان �إل����ى ���س��ل��وف��اك��ي��ا عرب
ال��ي��ون��ان و�ضبطتها ال�سلطات
اليونانية مب�ساعدة اال�ستخبارات
ال�سعودية وال��ت��ي ك��ان��ت خمب�أة
ب�آالت ل�صنع احللوى.
فهل بعد تلك الوقائع �إال يكون

ات��ه��ام��ن��ا حل���زب ال��ل��ه الإره���اب���ي
مبكانه؟ لقد �آن �أوان ملحا�سبة
تلك ال��زم��رة وحت��ري��ر لبنان من
�سالحها ال��راع��ي لتلك الأن�شطة
و�أن يعودوا �إلى ر�شدهم.
وك����م����ا ق������ال ح���ك���ي���م ال���ع���رب
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك

�سلمان بن عبدالعزيز ،يف كلمته
ال��ت��ي �أل��ق��اه��ا مب��ن��ا���س��ب��ة ان��ع��ق��اد
ال���دورة الـ 75ل�ل�أمم املتحدة يف
نيويورك ،مبا يخ�ص لبنان "ف� ّإن
احل��� ّل ي��ك��ون ب��ن��زع ���س�لاح حزب
الله" وو�صفه ب�أ ّنه �إرهابي .فهل
من ي�سمع ويفهم؟.....

اﻟﺟﮭﺔ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺳﻛﺎﻛﺎ

اﻟﺟﮭﺔ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟرﯾﺎض

اﻟﺟﮭﺔ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺣﺎﺋل

اﻟﺟﮭﺔ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺗﺑوك

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟواﺣدة واﻟﻌﺷرون

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﺎدﺳﺔ

رﻗم اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

3400740187689

رﻗم اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

293011003

رﻗم اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

3400741436092

رﻗم اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

260405005

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

05 / 02 / 1440

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

20 / 09 / 1442

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

06 / 03 / 1441

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

02 / 09 / 1442

اﺳم اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده

ﻣﺣﻣد ﺑدر ﻣﺣﻣد اﻟﻣوﯾﺷﯾر

اﺳم اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده

رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ

1068669736

ﺷرﻛﮫ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟرواﺑط ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت
ﺷرﻛﺔ ﺷﺧص واﺣد

اﺳم اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده

ﺻﺎﻟﺢ ﻧواف ﺳﻌود اﻟزﻗدي

اﺳم اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده

ﻧﺿﯾر اﺣﻣد رﻓﯾﻖ

رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ

1010210172

رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ

1039037203

رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ

2115709871

اﻟﺟﮭﺔ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟرﯾﺎض

اﻟﺟﮭﺔ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺣﺎﺋل

اﻟﺟﮭﺔ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟرﯾﺎض

اﻟﺟﮭﺔ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟرﯾﺎض

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﺷرون

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟواﺣدة واﻟﻌﺷرون

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﺷرون

رﻗم اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

298305002

رﻗم اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

3400741284644

رﻗم اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

294763002

رﻗم اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

261553005

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

22 / 09 / 1442

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

14 / 02 / 1441

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

21 / 09 / 1442

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

02 / 09 / 1442

اﺳم اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده

ﻣﻛﺗب ﻣﮭﺎ ﺷﺣﺎذ اﻟﺑرﯾﻛﺎن
ﻟﻼﺳﺗﻘدام

اﺳم اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده

ﺑﻧدر ﺧﺿﯾر اﻟﺷﻣري

اﺳم اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده

ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺻد اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

اﺳم اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده

ﻣوﺿﻲ ﻓرج ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻟود

رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ

1010443463

رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ

1097107856

رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ

4030304818

رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ

1048281669

اﻟﺟﮭﺔ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺳﻛﺎﻛﺎ

اﻟﺟﮭﺔ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟرﯾﺎض

اﻟﺟﮭﺔ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟرﯾﺎض

اﻟﺟﮭﺔ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺳﻛﺎﻛﺎ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟواﺣدة واﻟﻌﺷرون

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ

داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

رﻗم اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

3400740935625

رﻗم اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

412439529

رﻗم اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

261344005

رﻗم اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

3400710817409

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

29 / 05 / 1440

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

01 / 07 / 1441

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

02 / 09 / 1442

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

17 / 10 / 1440

اﺳم اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده

ﻛﺗﺑﮫ ﻣﻘﺑول ﺑﻧﯾﮫ اﻟﻔﮭﯾﻘﻲ

اﺳم اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده

رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ

1078140157

ﺷرﻛﺔ ﻓﺟل ﻟﻸطﻌﻣﺔ اﻟطﺎزﺟﺔ
اﻟﻣﺣدودة

اﺳم اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده

ﯾو ﻟﯾﺎﺗﻲ اﻟﯾﺎس اﺳﻣورا

اﺳم اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده

ﻣﺣﻣد ﺑدر ﻣﺣﻣد اﻟﻣوﯾﺷﯾر

رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ

1010429713

رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ

2478015585

رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ

1068669736

