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املخدرات الرقمية
هل هي وحش كاسر أم وهم زائف؟

هي جرعة تخويف أم تبسيط؟ أم بداية 
توعية حقيقية؟

ماذا تعرف عن املخدرات الرقمية؟
هل هي جتارة ممنوعة؟ وما الدولة التي 

منعتها؟
وهل فئات املجتمع تعي أبعاد هذه التجارة 

اجلديدة؟
وما اجراءات احلماية والوقاية؟

من عليه ان يبدأ املواجهة مع هذه »البلوى« 
القادمة من رحم التكنولوجيا؟

ماذا عن اخلطاب الديني اخلاص بهذه 
الظاهرة؟

هل شبح املخدرات الرقمية وصل شبابنا؟
ما اسعارها؟ وكم عدد املدمنني عليها؟

أسئلة كثيرة جتول في رأسي وخواطركم 
حيالها وليس هناك »علم أكيد« بصددها، وما 

شركاتها ومواقعها؟
تعالوا معي في جولة جديدة في هذه القضية 

احلساسة، نفتح امللف!
املخدرات الرقمية مسمى جديد بدأ يظهر في 

مجتمعاتنا ودولنا، وهو خطر عظيم يهدد 
حياة شبابنا ويؤرق اسرهم واهاليهم ألن 
هذه املخدرات ليست املخدرات التقليدية 

املعروفة والتي يحاربها املجتمع بكل فئاته 
وسلطاته القانونية من رقابة ومكافحة من 

السلطات االمنية.
أمتنى ان أرى حراكا مجتمعيا يكون فيه 
للمختصني والباحثني واالكادمييني دور 
مع رجال القانون ملناقشة هذه الظاهرة 

اجلديدة ألنني اراها بكل صدق »اخطر« من 
التقليدية التي يعرفها اجلميع، لكن الثانية 
»غير معروفة« إلى اآلن وخطرة، وشبابنا 
يحتاجون احلماية منها حتصينا وتوعية 

حتى ال تستفحل هذه الظاهرة امللعونة!
ان شركات خدمة االنترنت مطالبة بالتوصل 

الى »اتفاق« حول حجب هذه »املواقع« 
التي تقدم هذه »اخلدمة االجرامية« وهي 

من الظواهر السلبية في مجتمعنا، فمافيا 
املخدرات الرقمية وجدوا ضالتهم في دول 

اخلليج العربية، حيث »وفرة« املال واالجهزة 
املتطورة التي تقدم هذه اخلدمة الذكية!

أنا اتصور ان الذي طور امللفات الصوتية 
لهذه اآلفة هم »مدمنو« املخدرات، ولبعد 

التوعية الدينية وضعف آليات اخلطاب الديني 
جنحوا في بث هذه السموم!

ما أحوجنا الى »حمالت اعالمية« شاملة 
توجه فيها االسرة وقطاعات املجتمع املدني 
واالفراد حملاربة املخدرات الرقمية، وهناك 
دور منوط بوزارة التربية وقطاع املساجد 
في وزارة االوقاف لتوجيه الرقابة االسرية 

وايضا تفعيل كل اجهزة املكافحة حلجب 
»مواقع« املخدرات الرقمية عن طريق 

الرسائل واالعالنات في اماكن جتمع الشباب، 
وإثارة الرأي العام نحو املزيد من التفاعل في 

مثل هذه القضايا واستباق ردود االفعال.
عزيزي القارئ الكرمي، انتبه ألفراد اسرتك 
»امللفات الصوتية« هي خدمة على االنترنت 
بصيغ تشغيلية مختلفة في الهواتف الذكية 
التي يحملها الشباب، وهذه البرامج الهدامة 
تقدم على شكل برامج في الويندوز واملاك 
ولها دليل ارشادي، وهي اليوم خدمة تقدم 
مقابل مبلغ مالي يتراوح بني 3 و 30 دوالرا 

حسب اجلرعات، كما ان املوقع قد يقدم 
جرعات مجانية او جرعات مطلوبة اكثر 

واكبر حسب الشعور املرغوب مقابل 100 
دوالر!

جتربة غير فريدة وال محمودة للمخدرات 
الرقمية، فكل ما يحتاجه املتعاطي هو ان 

ينزل »امللف الصوتي« املرغوب ويتمدد على 
سرير في غرفة مظلمة ويضع سماعة اذن 

خاصة ويغطي عينيه ثم يبدأ عملية التعاطي، 
ومبجرد ان يبدأ سريان ما يدخل جسمه 

خالل 30 او 40 دقيقة يكون هذا الداء املميت!
ومضة: يقال ان في تركيا اآلن اكثر من 200 
ألف مدمن، وهؤالء املدمنون على بعد أمتار 

من األهل واألسرة!
انه غسيل مخ جديد مهلك الإرادي ال يقل 

خطورة عن »الشبو«، وكل اخلطر أراه في ان 
هذا الداء بدأ ينتشر بسرعة من دون رقابة 
وتشريع قانوني يجرمه ومينعه، مبعنى ال 

رقيب وال حسيب!
٭ آخر الكالم: املجتمع الكويتي مهيأ لدخول 
هذه »الطامة اجلديدة« ولها ارضية خصبة 

ألن املجتمع الكويتي باالساس مهدد من 
جتار املخدرات التقليديني، وشبابنا ميلكون 

االجهزة الذكية والوفرة املالية، واخلطورة ان 
أكثر الشباب اليوم »حاط« سماعات ويسمع 

موسيقى!
تطور التواصل االجتماعي ومنظومته يسهل 

للشباب ممارسة هذا النوع من املخدرات!
٭ زبدة احلچي: مطلوب وعي راشد غير 

مباشر، نحن ال نريد أن نخلق توترا وهلعا 
في املجتمع وال تضخيما امنا اآلن تسليط 

الضوء على هذا العدو اخلفي الذي بدأ 
يتسلل إلينا، وعلينا ان نواجهه بالوعي 

وإيجاد التشريعات والقوانني، وهذه فرصة 
احيي فيها دولة االمارات العربية املتحدة 

الشقيقة على منعها دخول املخدرات 
الرقمية وفق تشريعات وقوانني تواكب 
املرحلة.. فماذا أنتم فاعلون يا مسؤولي 

القرار في الكويت؟

ومضات »الكلية« تبرئ احملامية أريج حمادة من تهمة التحريض
 على مقاطعة شركات وقود وإحلاق الضرر بها

عبداهلل قنيص

أكدت احملكمة الكلية على 
أحقية األشــخاص في النقد 
وإبــداء الرأي فــي حدود ما 
ينعكس على املصلحة العامة، 
وقالــت احملكمة التي عقدت 
برئاسة املستشار احلميدي 
املطيري وعضوية القاضيني 
عبداهلل العتال وعبدالرضا 
املهيلــج ان احملاميــة أريج 
حمادة، وحينما نشرت على 
وسائل التواصل االجتماعي 
)تويتر( عدة تغريدات تدعو 
مــن خاللهــا الــى مقاطعــة 
محطات الوقــود باعتبارها 
ســببا في زيادة اســعاره. 
وجــاءت التغريدات »قررنا 
نحن شــعب الكويــت دعم 
ميزانيــة الدولــة من خالل 
مقاطعــة محطــات الوقــود 
اخلاصة واالكتفاء مبحطات 
شركة البترول الوطنية ولن 
نرضــخ لقــرارات يفرضها 
التجــار....« إذ رأت احملكمة 
أن مثل هذه العبارات تدخل 
في نطاق حرية التعبير وال 
تنطوي على املساس باملدعى 
عليهــا، وإمنــا انطلقت من 
رغبة ومبــادرة في اختيار 
بائع الوقود، وان ما نشرته 
احملامية ال يتجاوز مع حدود 
النقــد وحريــة التعبير، ال 
ســيما ان حرية التعاقد في 

الرخص القانونية املرتبطة 
الشــخص  إرادة  بســلطات 
وركن الرضا لديه. وخلص 
حكم احملكمة الى ان تغريدات 
احملامية اريج بهذا اخلصوص 
ال تعد خطأ ترتب عليه ثمة 
الدعوى  مسؤولية وتعتبر 

قائمة على غير اساس.
وكانــت احدى شــركات 
الوقــود اختصمت احملامية 
جراء التغريدات التي دعت 
فيها الى مقاطعة عدة شركات 
الشــركة احملامية  وطالبت 
بتعويض مؤقت انطالقا من 
ان احلملة التــي دعت اليها 
كانت تهــدف الى حتريض 
الناس على مقاطعة محطات 
الوقــود اخلاصــة وأن مثل 
هذه التغريدات على حسب 
الدعوى مبثابة تهديد وابتزاز 
للشــركة الطالبــة بإحلــاق 
اخلســائر بها، وان ما صدر 
من املعلن اليها قد ترتب عليه 
إحلاق العديــد من االضرار 
املاديــة واالدبية اجلســيمة 
بالطالبــة منها على ســبيل 
املثــال- وليــس احلصر- 
انخفاض هامش الربح الذي 
تتقاضــاه الطالبة عن كمية 
الوقود التي تقوم بتسويقها 
داخل دولــة الكويت، حيث 
انخفضت تلك النســبة عما 
كانت من قبل بعد ان قامت 
املعلــن اليها بشــن حملتها 

املغرضة مبقاطعة محطات 
الوقود اخلاصة.

الدعــوى قدمــت  وإزاء 
أريــج صحيفــة  احملاميــة 
دعوى بــان املدعي لم يقدم 
ما يثبت وقوع الضرر، وان 
االدعاء مجرد كالم مرسل بأن 
املدعى عليها قد أحلقت العديد 
من األضرار املادية واألدبية 
اجلسيمة بالطالبة، مشيرة 
الــى ان عبء اإلثبــات يقع 
على من يدعي، وذلك وفقا ملا 
تقضي به القاعدة العامة من 
ان املدعي هو املكلف بإثبات 
ما يدعيه، حيث البينة على 
من يدعي وان إثبات الضرر 
أو نفيه من األمور الواقعية 
التي تقدرها محكمة املوضوع 
وال رقابــة فيهــا للمحكمــة 
العليــا، اما حتديــد الضرر 
وبيان عناصره وموجباته 
كلها من مسائل القانون التي 
يخضع فيها قاضي املوضوع 
للرقابة، وال يكتفي من املدعي 
بإثبات الضرر الذي أصابه 
وخطأ املدعى عليه، بل عليه 
ان يثبت الضرر الذي يدعيه 
إمنا هو ناشئ عن خطأ املدعى 
عليها مباشرة، اي ان يثبت 
العالقة املباشرة بني الضرر 
واخلطأ املسبب للضرر وتلك 

هي العالقة السببية.
ودفعت احملامية أريج في 
صحيفة الدعوى بكيديتها 

مســتندة الى ان الشــركة 
اســتندت إلــى ان املدعــى 
عليها قامت بتأسيس حملة 
مغرضة تدعو الى مقاطعة 
الوقــود اخلاصة  محطات 
احلملــة  هــذه  وبســبب 
الطالبــة )املدعي(  تكبدت 
خســائر وأضــرارا مادية 
وأدبية، وبناء عليه تطالب 
بالتعويض املادي واألدبي، 
وحيــث ان هــذا االتهــام 
واالدعاء عــار عن الصحة 
متامــا ولــو كان صحيحا 
فأين هــم اآلخرون؟ وملاذا 
لم يتم رفع دعاوى مدنية 
ضد املشاركني في احلملة 
بالتعويــض  ملطالبتهــم 
املــادي واألدبــي؟ معتبرة 
أن ما ُذكــر هو مجرد كالم 
مرســل. وأكدت ان ما جاء 
في التغريدات ينطلق من 
حرية التعبير، ومن منطلق 
نصوص الدستور املادة 3٠ 
واملــادة 36، وأن املقاطعة 
احــدى وســائل التعبيــر 
عن الــرأي وال يوجد نص 
قانونــي يجرم هذا الفعل، 
فمن حق اي مواطن مقاطعة 
اي منتج بشــرط االبتعاد 
عن الطعن في هذا املنتج او 
اإلساءة اليه وهذا ما حصل 
مع املدعي، فلم يكن هناك اي 
اساءة ضد شركات محطات 

الوقود اخلاصة.

احملامية أريج حمادة

أكدت أن ما ذكرته 
في التغريدات 

ينطلق من حرية 
التعبير التي كفلها 

الدستور

قال إن المخالفات انخفضت من 4000 إلى 150 يومياً بعد تفعيل المادة 207

الشويع: حزام األمان واستخدام الهاتف وعدم وضع خوذة 
الدراجة النارية مخالفات تستوجب سحب الرخصة لشهرين

هاني الظفيري - أحمد خميس

أكد وكيل وزارة الداخلية 
املــرور  املســاعد لشــؤون 
باإلنابة اللواء فهد الشويع 
انــه ال مجــال للتهــاون في 
تفعيل تطبيق مواد قانون 
املــرور من أجل ســالمة كل 
فئــات املجتمع، موضحا ان 
احلمالت املرورية اخلاصة 
بتطبيق املادة ١69 من قانون 
املرور واخلاصة بعدم جواز 
الوقــوف او االنتظــار فــي 
األماكــن املخصصة لعبور 
املشــاة أو علــى األرصفة، 
والتــي انطلقــت االحــد ٢9 
اكتوبر املاضي بدأت تؤتي 
ثمارهــا حيث انخفض عدد 

املخالفات من 4٠٠٠ الى ١5٠ 
مخالفة يوميــا بعد تفعيل 
املادة ٢٠٧ من قانون املرور.
وذكر الشــويع أن نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
أصدر قرارا بإضافة 3 بنود 
جديدة للمادة ٢٠٧ من قانون 
املــرور وحتجــز مبوجبها 
املركبــة ملــدة ال تتجــاوز 
الشهرين وغرامة ١5 دينارا 
إذا اســتخدم قائدها الهاتف 
النقــال باليد اثنــاء القيادة 
وعدم ربط حزام األمان لقائد 
املركبة أو الركاب في املقاعد 
االمامية واذا ضبطت الدراجة 
الناريــة وقائدها ال يرتدي 
اخلوذة اثناء القيادة، يأتي 
هذا القرار ملزيد من السالمة 
املروريــة علــى الطريــق 

وحماية مستخدميه.
أعلــن  جانبــه،  مــن 
مديــر عــام اإلدارة العامــة 

للعالقات واإلعــالم األمني 
بــوزارة الداخليــة العميــد 
عــادل احلشــاش أن هناك 
حملــة توعويــة دشــنتها 
اإلدارة في وســائل اإلعالم 
املختلفة املقروءة واملسموعة 
واملرئيــة إضافة إلى مواقع 
التواصــل االجتماعي وأنها 
مستمرة عالوة على العديد 
مــن اللقــاءات الصحافيــة 
واإلذاعيــة والتلفزيونيــة، 
باإلضافــة إلى االســبوتات 
االلكترونيــة  واللوحــات 
بالطــرق الرئيســية جتنبا 
لتعرض مستخدمي الطريق 
ممن يقومون بالوقوف في 
املمنــوع وعلــى األرصفــة 

للمساءلة القانونية.

العميد عادل احلشاشاللواء فهد الشويع 

اعترف بالتخطيط لقتله وانتظر عودته وأرشد عن أداة الجريمة

النيابة توجه تهمة القتل العمد لقاتل أبيه في اجلهراء
هاني الظفيري

متكــن رجــال مباحــث 
اجلهراء مــن إغالق قضية 
مقتل مواطن بيد ابنه حيث 
مت ضبــط اجلانــي وأداة 
اجلرمية واعترف أمام رجال 
املباحــث والنيابــة العامة 
بأنــه خطط لقتــل والده ـ 
45 عامــا ـ ولتحقيــق هذا 
الهدف انتظره وســدد إليه 
طعنات نافذة أردته قتيال. 
وبحســب مصدر أمني فإن 
النيابــة العامة وجهت إلى 
القاتل تهمة القتل العمد مع 
سبق االصرار والترصد وهي 
جرمية تصل عقوبتها إلى 

اإلعدام شنقا.
وكانت عمليــات وزارة 
الداخليــة تلقت بالغا نحو 
الواحدة والنصف من بعد 

منتصف ليلــة أمس األول 
عن وصول مواطن في العقد 
اخلامــس إلــى مستشــفى 

اجلهراء مطعونا وأنه لفظ 
انفاسه، وتبني من التحريات 
األولية انه تلقى طعنة نافذة 
مقابل منزله في الواحة كما 
اسفرت التحريات بأن القاتل 
ابنه وهو من أرباب السوابق 
ويبلغ مــن العمر ٢٢ عاما، 
فتم ضبطــه واعترف بأن 
هناك خالفــات بينهما منذ 
فترة لذا قــرر ان يتخلص 

منه.
وكانــت االدارة العامــة 
للعالقــات واالعالم األمني 
بوزارة الداخلية قد اصدرت 
بيانا ذكرت فيــه ان قطاع 
األمــن اجلنائــي متمثــال 
العامــة للمباحث  باالدارة 
اجلنائية متكنوا بعد ساعات 
قالئل من قيام شاب كويتي 
اجلنسية من مواليد ١995 
بطعن والــده املجني عليه 

كويتــي اجلنســية مواليد 
١9٧٢ وقتلــه فــي منطقــة 
اجلهراء، من ضبطه بساحة 
ترابية فــي منطقة العيون 
وأرشد عن االداة املستخدمة 
في اجلرمية وهي سكني مت 
العثــور عليها فــي حاوية 
قريبــة مــن مــكان ارتكاب 

اجلرمية.
ان  االدارة  واضافــت 
خــالل  اعتــرف  اجلانــي 
التحقيقات األولية بأنه أخذ 
السكني من املنزل وترصد 
لوالده في مكان قريب وعند 

حضوره قام بطعنه.
التحريــات  وتشــير 
األوليــة الــى ان املتهم من 
أربــاب الســوابق وأحيــل 
إلــى املخفــر املختص ومت 
تسجيل الواقعة برقم جناية 
واحالتها الى النيابة العامة.

اداة اجلرمية تخلص منها املتهم في حاوية قريبة من منزله

هاني الظفيري

أحال مدير عام مديرية 
امــن حولي اللواء عابدين 
العابديــن مواطنني، االول 
مواليد ١983 والثاني مواليد 
١98٠ الــى اإلدارة العامــة 
للمباحث اجلنائية ممثلة 
في ادارة مكافحة املخدرات 
ملكافحة املخدرات بحيازة 
مواد مخــدرة، جاء ضبط 
املواطنــني بعــد محاولــة 
هــروب احدهما من رجال 
االمن ركضا على القدمني.

وبحســب مصدر امني 
فــإن احدى دوريــات امن 
حولي اشتبهت في مركبة 
رباعية يابانية في منطقة 
بداخلهــا  وكان  ســلوى 

شخصان فتم استيقافها،

ورفــض االول اعطــاء 
اي اثبات وحــاول الهرب 
وبحوزته شــنطة رمادية 
اللون واخــرج ما بداخلها 
من حبوب يشتبه في انها 

مخــدرة وأبــدى مقاومــة 
شــديدة ثم بلــع احلبوب 
ورمــى كيســا شــفافا به 
مادة بيضاء يشتبه بانها 
كوكايني ومتت الســيطرة 
عليه وبتفتيشه احترازيا 
قبل ركوبــه الدورية عثر 
بحوزته على اثباته وعند 
االســتعالم عنــه تبني انه 
مطلوب القاء قبض مكافحة 
اما الشــخص  املخــدرات، 
الثانــي فــكان بحالة غير 
طبيعية وأحيال إلى مكافحة 
املخدرات وأحيلت املركبة 

الى مخفر سلوى.
من جهــة أخرى واثناء 
عمل نقطة تفتيش مبنطقة 
املبــارك متــت  عبــداهلل 
أميركية  مشــاهدة مركبة 
بيضاء بها ثالثة اشخاص، 

االول مواليد ١998 والثاني 
مواليــد ٢٠٠ بينما الثالث 
١98١ وحني طلب اثباتاتهم 
لالستعالم عنهم شوهدت 
بالعني املجردة ادوات تعاط 
)لول( وحني تفتيش املركبة 
مت العثور على فلشر تابع 
للمباحث اجلنائية وجهاز 
السلكي و٧ أجهزة هواتف 
نقالــة وعــدة محافظ  بها 
بطاقــات مدنيــة ال تتبــع 
االشــخاص املوجوديــن 
باملركبة، وتبني ان احدهم 
مطلوب مدين مببلغ ١٢٧8 
د.ك واحيلــوا الــى جهــة 
االختصاص بقضايا حيازة 
ادوات تعاط وانتحال صفة 
مباحــث ومطلــوب مدين 
واشتباه سلب بالقوة وعدم 

وجود إثبات.

البطاقات املدنية التي عثر عليها مع متهمي »عبداهلل املبارك«

إحالة 5 مواطنني بالتعاطي وانتحال صفة مباحث إلى »اجلنائية«

في جرمية تعيد إلى الذاكرة وحش حولي

البحث عن ذئب بشري جديد
 اعتدى على طفل بالقوة في اجلليب

محمد الجالهمة

شرع رجال إدارة بحث وحتري محافظة 
الفروانية في البحث عن ذئب بشــري جديد 
ميارس جرائمه البشعة بذات االسلوب الذي 

كان ينتهجه وحش حولي.
وبحســب مصــدر أمني فــإن بنغاليا من 
مواليد ١965 تقدم يوم امس االول إلى مخفر 
اجلليب وقال ان ابنه تعرض لالعتداء بالقوة 
واالكــراه، واضاف املبلــغ ان ابنه البالغ من 

العمر 8 ســنوات مت اســتدراجه بحلوى من 
أمام البناية التي يقيم بها في اجلليب مقابل 
أحد املســاجد ومن ثم قام اجلاني بالصعود 
إلى الطابق العلوي في إحدى البنايات وقام 
بتهديد الطفل بالقتل واعتدى عليه باالكراه، 
هذا ومت حتويل الطفل إلى الطب الشــرعي، 

وسجلت قضية هتك عرض بالقوة.
يشار إلى أن وحش حولي اتهم بارتكاب 
عدة جرائم مشابهة وصدرت بحقه عدة احكام 

قضائية ونفذ بحقه حكم االعدام شنقا.

لص فتح سلندر الغاز بعد فشله في السرقة
أحمد خميس

ســيطرت حالة مــن النذالة علــى لص، إذ 
فتح ســلندر الغاز بعد فشــله في السرقة ثم 

تركه ورحل!
وكان مواطن قد سجل قضية محاولة سرقة 
ودخول مسكن ضد مجهول حاول سرقة منزله، 
وقال للشــرطة انه عند عودتــه للمنزل رأى 

أغراض املنزل مبعثــرة هنا وهناك وان احدا 
دخل املنزل حال غيابه وكان جو املنزل تفوح به 
رائحة غاز الطبخ فلما توجه للمطبخ الحظ ان 
اللص قام بقطع االنبوب البالستيكي املوصول 
بســلندر الغاز مستخدما سكينا حادا بعد ان 

عجز ان يسرق شيئا من املنزل.
وقال املصدر إن أحد رجال األمن قال للمواطن 

هذا مو حرامي هذا نذل.

اتهام مواطن بسرقة 180 ألف دينار من بنك محلي
أحمد خميس

اتهم أحد البنوك احمللية مواطنا باالستيالء 
على ١8٠ ألف دينار بطريق اخلطأ، جاء ذلك 
في بالغ قدمه البنك إلى مخفر جليب الشيوخ 

وسجلت قضية.
وذكر مصدر امنــي ان مواطنا دخل احد 
البنوك لصرف شيك بقيمة ١8٠ دينارا فقط 
لكن املوظف سلمه ١8٠ ألف دينار باخلطأ.

وأضاف املصدر انه بعد ايام راجع مدير 
البنك املصروفات فوجد عجزا باملبلغ املذكور، 

وبعد مراجعة االجراءات املصرفية املناسبة 
مت الوقوف على مصير املبلغ، وعلى الفور 
اتصل املختصون بالبنك على املواطن الذي 
رفض ارجاع املبلغ، فذكره املوظف وقال له 
ان الشيك بـ ١8٠ دينارا فرد املوطن »ال هذي 
فلوسي ١8٠ ألف انتو زورتوا الشيك تبون 

تأخذون فلوسي«.
وقــال املصدر ان املواطــن رفض قطعيا 
ارجاع املبلغ للبنك مرددا »هذي فلوســي«، 
ولم يجد مدير البنك مفرا ســوى تســجيل 

قضية بالواقعة.

باقة ورد
إلــى الفاحص الفنــي بالعاصمــة أحمد 
عبدالرحمن الوهيب بشعبة النقل واملقاييس 
الدولية، على اجلهود الكبيرة وبذل العطاء 
أثنــاء أدائــه العمل مع زمالئه في الشــعبة 

نفســها التي يترأسها الفاحص الفني أحمد 
الزعابي، وأيضا محمد املهنا، من خالل التدقيق 
والفحص على الشاحنات الكبيرة، فهم شباب 

الوطن، ودائما في عطاء مثمر ومزدهر.


