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المواطنون ينتقدون نواب ًا ثم يعيدون انتخابهم مرة أخرى

األيوب لـ«الشاهد» :يجب أن يكون لجمعية المحامين
دور سياسي وتوعوي
متابعة فهد احلمود:

ك�شف املحامي عبد الله الأي��وب �أن ال�شيخ �سعد
العبد الله رحمه الله كان حري�ص ًا على �أخذ ر�أيه يف
بع�ض االمور وخا�صة يف القرارات التي ت�صدرها
احلكومة م�شري ًا الى انه كان يحر�ص على قراءة
انعكا�سات ال�شارع الكويتي لهذه القرارات.
و�أ�ضاف الأيوب خالل لقائه مع الإعالمي جعفر
حممد يف برنامج «و�سع �صدرك» على تلفزيون

«ال�شاهد» :لقد عر�ضت علي الوزارة يف �أكرث من
مرة اال �أنني �أود �أن اكون وزير ًا �صاحب قرار
للإ�صالح واالجناز ول�ست �سكرتريا انفذ ما ميلى
علي من قرارات ومواقف.
وقال الأيوب :ال يعتقد البع�ض �أن �صاحب ال�سمو
ام�ير ال��ب�لاد اث��ن��اء �سفره ال��ى اخل���ارج ملقابلة
ال عن
الرئي�س االم�يرك��ي ت��رام��ب ك��ان م�شغو ً
ال�ساحة املحلية م�ؤكدا �أن �سموه على علم ودراية
دائم ًا بكل ما يدور يف ال�ساحة املحلية واخلليجية

• عبدالله
األيوب

والعاملية.
وبني �أن النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح قد نراه «طيب
وحبوب» ولكنه يف الواقع �شديد الوقار وقادر
على قيادة ال�سفينة الى ابعد مدى يف تنفيذ وعوده
وم�شاريعه التي تخدم البلد مو�ضحا �أنه يف حال
وجود ت�شكيل حكومي من املتوقع ان يكون
ال�شيخ نا�رص ال�صباح رئي�سا ملجل�س الوزراء
وفيما يلي تفا�صيل احلوار:

الشباب يعملون على أكمل وجه ولكن المساحة التي يلعبون بها ضيقة جداً
• �أين املحامي عبد الله الأيوب
م��ن كتلة ال��وح��دة الد�ستورية
واحل������راك امل����دين وت��زوي��دن��ا
بالآراء واملقرتحات ؟
 �أعتقد �أنني فقدت الطريقفلدي الكثري من الطرق ولكنني
مت�أن قليال حتى اعرف الطريق
ال�صحيح وال يوجد لدي االداة
االجتماعية او ال�سلوكية التي
متيز ال�صواب من اخلط�أ لذلك
ملجئي الوحيد ه��و ال�صالة
وق���راءة ال��ق��ر�آن ا�ضافة الى
ال�سفر ومراقبة النا�س من خالل
جلو�سي يف القهوة  ور�ؤية
الب�رش وت�رصفاتهم وا�صبحت
هواية يل ولرمبا اكتب رواية
او كتاب ًا فاجللو�س يف املقاهي
خارج الكويت مينحك �إلهام ًا
ب�سبب الهدوء.
• يقال �إنك «طلقت» ال�سيا�سة؟
سا ل�ست �سيا�سي ًا
 �أن��ا ا�سا� ًولكن لدي اراء وطنية.
• هل ن�ستطيع ان نقول �أنك كنت
حم�سوب ًا على ال�شيخ �سعد العبد الله
رحمه الله؟
 هذا والدي وكان يعاملنيمثل ابنائه وكان ي�أخذ ر�أيي
يف القرارات ملعرفة ردة فعل
ال�شارع الكويتي وكنت ا�صدقه
القول.
• ولكن �أثناء تواجدك يف كتلة
ال��وح��دة الد�ستورية «ك��ود»
اق�ترن��ت بال�سيا�سة بع�ض
ال�شيء فما تعليقك؟
 نعم تواجدت بها مع هذه القوىال�سيا�سية ومت عر�ض ال��وزارة
علي �شخ�صي ًا و�س�ألت احلكومة
حينها هل �أنا وزير �أم �سكرتري؟
• م��اذا تق�صد بكونك وزي��ر ًا �أم
�سكرترياً؟
 مبعنى عندما �أتولى الوزارةهل اكون م�س�ؤو ً
ال عن قراراتي
اما �سكرتري ًا انفذ ما ميلى علي
واقول حا�رض طال عمرك فانا
اري��د ان ات��رك ال��وزارة ولدي
ب�صمة فيها وابحث عن م�صلحة
البلد وقد مت عر�ضها علي مرة
اخرى وقلت لل�شيخ �سعد العبد
الله رحمه الله� :س�أ�ستغني عن
ن�صف دخلي للبلد ولكن هل
�ستزودين به فقال يل :هذا كادر
يحكمني ويحكمك وه��ذا كان
عذر ًا كما ان الوزارة �ستحرمني
الكثري وخا�صة طبيعتي التي
اع��ت��دت عليها ل��ذل��ك ف�ضلت
احلياة اخلا�صة على العامة.
• لقد ا�ستقلت من «كود» لأ�سبابك

الديوانيات
تناقش األحداث
والكوارث يوم ًا
واحداً ...ثم تنسى

رفضت الوزارة ألنها
كانت ستحولني
إلى سكرتير يردد
«حاضر طال عمرك»
• األيوب خالل لقائه مع الزميل جعفر محمد

الشيخ سعد العبداهلل كان يأخذ رأيي
في القرارات لمعرفة ردة فعل الشارع
اخلا�صة ولكن عند دخولك ملاذا
اخرتت ذلك التوقيت؟
 بعد ال��غ��زو مبا�رشة كانهناك توجه للعمل الوطني
وكان املواطنون يريدون بناء
وطن وتنميته وهذا انقلب الى
الم��ب��االة وي�ستحق الدرا�سة
حقيقة ملعرفة اال�سباب وفقد
يف ظل عدم وجود بع�ض �أع�ضاء
جمل�س االم��ة يناق�شون هذا
االمر والوقوف عليه ومعرفة
مالب�ساته وان ح�صل يبحثون
عن اال�ستهالك املحلي وهذا
االم���ر ال يعمل ع��ل��ى ا�صالح
بلد فمن املفرت�ض ان يكون
ال��د���س��ت��ور م��ن��ارة ك��ل ع�ضو
يف جمل�س االم��ة التي تهديه
الى احلق ا�ضافة الى تطبيق
القوانني ويف حال عدم توافق
ال��ق��وان�ين م��ع ال��واق��ع يجب
ا�صالحها.
• يف ال�سابق ك��ان ال�شعب قليل
التعليم وم��ع ه��ذا �شهدنا نه�ضة
يف كل املجاالت اما االن ف�شعبنا
لديه م�ؤهالت عليا ولكن مل ن�شهد
اي تقدم ؟
 ه��ذا يرجع الن ال�شعب يفاملا�ضي كان لديه وعي كامل
بحقوقه وواجباته ونحن كما
ذكرت لك بحاجة الى درا�سة

متخ�ص�صة ومثال على ذلك جتد
ان ال�شعب يذم احد االع�ضاء
�أثناء ع�ضويته يف جمل�س الأمة
وتفاج�أ ب�أن النجاح يحالفه
عند تر�شيح نف�سه مرة �أخرى.
• اذا االمر بحاجة الى درا�سة ؟
 بالفعل للبحث عن اال�سبابفقد تكون الرفاهية هي ال�سبب
حيث ان البع�ض يعي�ش اكرث
من م�ستوى دخله وان��ا اق�صد
بالرفاهية ل��و ع��ا���ش الفرد
على م�ستوى دخ��ل��ه لعا�ش
برفاهية.
• وه��ل ه��ذا االم��ر ينعك�س على
احلالة ال�سيا�سية؟
 يف حال وجود من�صب وكيلوزارة �شاغر جت��د ان هناك
حرب ًا �سيا�سية ال يوجد لها اي
عالقة بالتخ�ص�ص فالوزير ال
مانع ان ميار�س ال�سيا�سة اما
وكيل الوزارة فيجب ان يكون
من�صبه اداري ًا فنياً.
• ك�����ان جل��م��ع��ي��ة امل��ح��ام�ين
وال�شخ�صيات الكويتية دور كبري
يف مناق�شة اغلب الق�ضايا �أما
الآن فرنى ان هناك تراجع ًا حتى
يف االداء والوقوف على معظم
الق�ضايا املحلية واخلارجية؟
 بالن�سبة لل�شباب فهم يعملونعلى اكمل وجه ولكن امل�ساحة

ال مانع أن يمارس الوزير السياسة
أما الوكيل فمنصبه إداري فني

التي منحت لهم للعب �ضيقة
جد ًا ويف �أيامنا كانت ال�ساحة
مفتوحة ملجمل الق�ضايا وكان
هذا االمر باجتهادنا وعندما
ن��ط��ل��ب م���وع���دا م���ن �صاحب
ال�سمو على �سبيل املثال نذهب
له فيجب ان يكون لل�شباب
ولل�شخ�صيات املثقفة وزن يف
ال�ساحة ال�سيا�سية كما انهم
م�س�ؤولون عن تنوير املواطنني
بحقوقهم القانونية من خالل
املحا�رضات والندوات.
• م��ا تعليقك على ان جمعيات
النفع العام ا�صبحت باملحا�ص�صة
ما بني قبلية وطائفية وعوائل؟
 للأ�سف ال�شديد ما تذكرهينطبق على ال�ساحة الكويتية
ج��م��ي��ع��ه��ا ح��ت��ى تعيينات
احلكومة.
• مل���اذا ت��ل��ت��زم احل��ك��وم��ة بهذه
املحا�ص�صة ؟
 هو اعتقاد خاطئ ب�أن هذهالتق�سيمات لها ت��أث�ير على
ال�ساحة الوطنية او ال�شعبية
ف��ف��ي اع��ت��ق��اد احل��ك��وم��ة انه
يف  حال عدم تعيني �شيعي قد
يعت�صم ال�شيعة ام��ام جمل�س
االم���ة فاملحا�ص�صة الهدف
من ورائها ار�ضاء الكل وهذا
اعتقاد خاطئ.

أي تصعيد عسكري سيكون له تداعيات إنسانية كارثية

الكويت :ضرورة استمرار العمل إليجاد حل سلمي في إدلب
جددت الكويت الت�أكيد على �أن �أي
ت�صعيد ع�سكري يف �إدلب �سيكون
له تداعيات ان�سانية كارثية ف�أكرث
من �سيدفع ثمنها هم �أ�ضعف فئات
املجتمع من االط��ف��ال والن�ساء
وال�شيوخ واملر�ضى.
جاء ذلك يف كلمة الكويت بجل�سة
جمل�س الأمن حول �سورية والتي
�ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى
االم��م املتحدة ال�سفري من�صور
العتيبي م�ساء �أم�س الأول.
وق��ال العتيبي« :ت�����ص��ادف عقد
هذه اجلل�سة مع الذكرى الأليمة
ل��ه��ج��م��ات � 11سبتمرب 2001
االره��اب��ي��ة ال��ت��ي راح �ضحيتها
االالف من الأب��ري��اء من ال�شعب
االمريكي جمددا تعازي الكويت
وت�ضامنها مع ال�شعب االمريكي
وا�رس ال�ضحايا بهذه الذكرى.
و�أك���د ع��زم الكويت على العمل
مع ال�رشكاء واحللفاء للق�ضاء
على ظاهرة الإره��اب التي تهدد
ال�سلم والأمن الدوليني وتعهدها
مبوا�صلة جهودها كع�ضو فاعل يف
التحالف الدويل للق�ضاء على ما
ي�سمى تنظيم «داع�ش» يف العراق
و�سورية».
و�أعرب العتيبي عن �شكره للوفد
الرو�سي على االحاطة التي قدمها
ملجل�س االم��ن ح��ول نتائج قمة
�ضامني ات��ف��اق «ا�ستانا» التي
عقدت ي��وم اجلمعة املا�ضي يف
طهران وناق�شت الو�ضع يف �سورية
ب�شكل عام وادلب ب�شكل خا�ص.

• منصور العتيبي خالل جلسة مجلس األمن حول سورية

وحث على ا�ستمرار احل��وار على
كافة امل�ستويات بني الأط��راف
املعنية للتو�صل الى حل �سلمي
للو�ضع يف ادل���ب ق��ائ�لا «اننا
نتابع عن كثب التقارير االخرية
ال�صادرة عن عدد من املنظمات
ال��دول��ي��ة ح���ول ال��ت��ط��ورات يف
حمافظة ادلب».
و�أعرب العتيبي عن قلقه العميق
ازاء ما ذكره مكتب االمم املتحدة
لتن�سيق ال�ش�ؤون االن�سانية حول
نزوح � 30ألف �شخ�ص تقريبا من
ادلب خالل االيام املا�ضية جراء
الت�صعيد االخري هناك.
و�أو�ضح انه تابع امل�ؤمتر ال�صحايف
الذي عقده يوم �أم�س الأول وكيل
االم�ي�ن ال��ع��ام ل�ل�أم��م املتحدة
لل�ش�ؤون االن�سانية ومن�سق االغاثة

يف حاالت الطوارئ مارك لوكوك
يف جنيف وال���ذي نا�شد خالله
املجتمع الدويل للتعامل مع هذه
االزمة لكي ال تتحول ادلب خالل
اال�شهر القليلة القادمة الى ا�سو�أ
كارثة ان�سانية مع اكرب خ�سائر
للأرواح.
و�أك���د العتيبي ��ض�رورة اح�ترام
ك��اف��ة االط�����راف اللتزاماتهم
مب��وج��ب ال��ق��ان��ون االن�����س��اين
الدويل والقانون الدويل حلقوق
االن�سان واالمتثال ملبادئ التمييز
والتنا�سب واالح�ت�راز وحماية
املدنيني واالهداف املدنية.
ودع������ا ال�����ى �إي���ل���اء اجل���ه���ود
الدبلوما�سية املزيد من الوقت
وااله��ت��م��ام لتجنب �سفك مزيد
م��ن ال��دم��اء متمنيا ان ت�ساهم

االجتماعات الذي عقدها املمثل
اخلا�ص للأمني العام الى �سورية
�ستيفان دي م�ستورا يف اليومني
امل��ا���ض��ي�ين بجنيف يف ايجاد
احللول الهادفة الى انقاذ ارواح
املدنيني االبرياء.
وا�ضاف ان «اجتماعنا يعد الرابع
حول �سورية يف اقل من ا�سبوع وكلنا
امل ان ت�ساهم هذه االجتماعات يف
ابقاء الزخم للجهود الدبلوما�سية
من اجلميع ل�ضمان جتنب كارثة
ان�سانية وااللتزام بتنفيذ قرارات
جمل�س االم��ن مبا يف ذلك القرار
 2401ال���ذي ي��دع��و ال���ى وقف
�إط�لاق النار وال�سماح بو�صول
امل�ساعدات االن�سانية للمحتاجني
وعدم ا�ستهداف املدنيني واملرافق
ال�صحية واملدنية».
وجدد يف ختام كلمته الت�أكيد على
ان الطريق االمثل للتو�صل الى حل
م�ستدام لالزمة ال�سورية هو يف
احلل ال�سيا�سي حتت رعاية االمم
املتحدة وفقا للقرار  2254وبيان
جنيف لعام .2012
�إلى ذلك� ،أكدت الكويت �أن تغيب
جماعة احلوثي غري امل�برر عن
امل�شاركة يف جولة م�شاورات
جنيف ح��ول اليمن ك��ان مبثابة
حلقة يف م�سل�سل انتهاكاتهم
امل�����س��ت��م��رة ل��ل��ق��ان��ون ال���دويل
والقانون االن�ساين الدويل وعدم
ال��ت��زام��ه��م ب���ق���رارات ال�رشعية
الدولية املتمثلة بقرارات جمل�س
االمن ذات ال�صلة.

• اال تعتقد ان هذه املحا�ص�صة
كانت حتى يف تعيني الوزراء من
اال��س�رة احلاكمة حيث يراعون
�أن يكون ه��ذا ال�شيخ من ال�سامل
والآخر من الأحمد ومن ثم بقية
العوائل من اال�رسة احلاكمة؟
 هذا حق ا�صيل لهم فقد جمعنيحديث بيني وبني ال�شيخ علي
�صباح ال�سامل رحمه الله اثناء
ت��واج��دي يف دي��وان��ه و�أث�يرت
ه��ذه النقطة اث��ن��اء تر�ؤ�سي
جلمعية املحامني و�س�ألني
عن ر�أي��ي بهذا االمر فقلت له
انتم كاخليمة وانتم عمودها
ف�إن اختل هذا العمود ف�ست�سقط
اخليمة وقلت له ان كنت تريد
ان ت�صلح فعليك ب�إ�صالح
العمود فقال يل :كيف اقوم
ب�إ�صالحه؟ فقلت له هذا االمر
من �ش�أنكم ويعود اليكم فانا
ل�ست من اال�رسة.
• ما تعليقك على ان اي �رصاع يف
جمل�س الأم��ة هو ا�سا�سا �رصاع
�شيوخ ؟
 ما يجعلنا مطمئنني �إلى �أنه��ذا االم��ر ال ميتد ال��ى ابعاد
اخرى وكبرية ووجود �صاحب
ال�سمو وحكمته و�سعة �صدره
وخربته يف ادارة االمور تقلل
م��ن ه��ذا االح��ت��ق��ان وال�رصاع

احلا�صل فال يعتقد اي احد ان
�صاحب ال�سمو عندما يذهب
الى مقابلة الرئي�س االمريكي
ترامب انه ان�شغل عن ال�ساحة
املحلية ف�سموه على دراية تامة
مبا يدور يف ال�ساحة املحلية
واخلليجية والعاملية.
• كيف تقيم اداء رئي�س جمل�س
االمة مرزوق الغامن؟
 مع احرتامي ال�شديد لرئي�سجمل�س الأم��ة م��رزوق الغامن
ف��ه��و ل��ي�����س ب��ن��ب��ي ويخطئ
وي�صيب فنحن نقدر ما ا�صاب
به �أما االخطاء فعلينا توجيه
الن�صيحة له ولكن امتنى ان
ت�صل �إليه الن�صيحة.
• ه��ل ي��ج��وز لنا تقييم م��رزوق
الغامن يف هذه الفرتة وما تعليقك
على خ��روج��ه يف بع�ض االم��ور
ال�سيا�سية وال�شخ�صية للإعالم؟
 هو العب �سيا�سي وان تواجدغريه كذلك ف�سيقوم بلعب دور
�سيا�سي ولكن قد يكون بنمط
�آخر.
• رئي�س جمل�س االمة منتخب يف
الظاهر ولكن هو ا�شبه بالتعيني
كون جمموعة احلكومة ت�ؤيده؟
 هذا حتالف قوى ي�ساهم يففوز رئي�س جمل�س الأمة.
• اذا ال ي�ستطيع ان يتخذ موقف

املعار�ض؟
 �صعب ج��دا فعليه مراعاةجميع الأطراف.
• ما تعليقك على دخ��ول ال�شيخ
ن��ا��صر ال�����ص��ب��اح ال���ى احلكومة
وما ر�أيك يف انه قد يكون رئي�سا
ملجل�س ال����وزراء يف امل�ستقبل
خا�صة انه حديث ال�شارع؟
 �شهادتي بال�شيخ نا�رصال�صباح جمروحة فهو �صديق
عزيز ولدي معرفة به منذ زمن
ف�أنا اعلم جيدا انه رجل مثقف
ولديه اطالع على احوال الدول
االخرى فالرجل ان اعطى وعدا
فهو ق��ادر على تنفيذه ولكن
ال�س�ؤال هنا :هل القوى االخرى
ت�سمح له بتنفيذ ما قام بوعده؟
فهو «طيب وحبوب» ولكنه وقت
اجلد �شخ�ص �آخر وات�صور يف
امل�ستقبل انه �سي�صبح رئي�سا
ملجل�س الوزراء.
• ح�����س��ب خ�برت��ك الد�ستورية
والقانونية ه��ل تعتقد بوجود
انتخابات �شاملة ام تكميلية؟
 ال����ظ����روف غ�ي�ر م��ه��ي���أةلالنتخابات الكاملة ال�شاملة
ف��ن��ح��ن ب��ح��اج��ة ال���ى مزيد
م��ن اللحمة الوطنية ور�ص
ال�صفوف.
• ما ر�أي��ك بق�ضية العفو العام
وه��ل �سي�ؤثر ذل��ك على �سالمة
الدولة ود�ستوريتها؟
 هناك مثل قدمي قاله �شايب«ظ��ل��م ب��ال�����س��وي��ة ع���دل بني
الرعية» فالعفو كلمة �سهل
ت��داول��ه��ا ول��ك��ن ال��ع��ف��و عن
اجلميع ام��ر ال ميكن حتقيقه
فبع�ضهم لديهم �أحكام ب�سيطة
والبع�ض الآخ���ر رمب��ا يكون
حمكوما عليه بالإعدام.
• كيف نحل هذه املع�ضلة؟
 �أي قانوين �سيقول لك نعملها حل فالقانون يوجد به
اب��واب دون خمالفة الد�ستور
كحال املديونيات.
• هل من املمكن ان يكون لدينا
م�صاحلة وطنية «ويطيح احلطب»؟
 اع��ت��ق��د �أن���ه ل��و اجتمعتالقوى امل�ؤثرة من ح�رض وبدو
و�سنة و�شيعة وجميع اطياف
املجتمع الكويتي على حتقيق
وحدة وطنية تدفع بالكويت
الى االمام فمن املمكن ان يكون
كذلك وعلى القوى ال�سيا�سية ان
ترتك الت�شنج والبعد الطائفي
والعن�رصي وتعمل من �أجل
امل�صلحة العامة للوطن.

حرمان  120طالب ًا من الترشح واالنتخاب
في «الجامعة»
عاقبت جلنة النظام الطالبي يف جامعة الكويت
 120طالب ًا باحلرمان م��ن الرت�شح والتنظيم
واالنتخاب يف االنتخابات الطالبية املقبلة ب�سبب
ن�رشهم �إع�لان��ات تثري الطائفية والقبلية عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي.
وقال م�ساعد عميد �ش�ؤون الطلبة للأن�شطة الطالبية
يف اجلامعة د .ثقل العجمي �إن هذه اخلطوة ت�أتي
بتوجيهات من مدير اجلامعة د .ح�سني الأن�صاري
وعمداء الكليات املعنيني لقيام ه ��ؤالء الطلبة

مبخالفة اللوائح والنظم اجلامعية وانتهاك وا�ضح
ل�سيا�سة اجلامعة يف نبذ وحظر كافة مظاهر
القبلية والطائفية والفئوية.
و�أكد العجمي حر�ص جامعة الكويت على غر�س
وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية واالنتماء للوطن
فقط ولي�س ل�ل�أف��راد واجلماعات ،ونبذ جميع
املظاهر ال�سلبية ،والتي تدعو �إل��ى الطائفية
والقبلية والفئوية بني الأو���س��اط الطالبية يف
جامعة الكويت.

«الزراعة» تخالف مجموعة من رعاة
اإلبل واألغنام
كتب �ضاحي العلي :
خالفت �إدارة التحريج واملراعي
التابعة للهيئة العامة ل�ش�ؤون
الزراعة والرثوة ال�سمكية جمموعة
من رعاة الأبل واالغنام وذلك لقيامهم
بالرعي يف غري الأماكن املخ�ص�صة
واملرخ�صة للرعي وقيامهم بالرعي
يف الطرق القريبة من ال�شوارع ما
يهدد حياة املواطنني وقد يت�سبب يف
وقوع كوارث مرورية .
وق��د �أف���اد ن��ائ��ب ق��ط��اع الزراعة

التجميلية غامن ال�سند مدير اداة
التحريج وامل��راع��ي ب��أن��ه بناء
على توجيهات من رئي�س الهيئة
ال�شيخ حممد اليو�سف قام فريق
من املخت�صني لدى االدارة بعمل
حمالت ملتابعة املخالفني وتطبيق
القانون اخلا�ص بالرعي عليهم
والذي قد يت�سبب يف حرمانهم من
الدعم الذي تقدمه الهيئة للمربني
واي� ًضا القيام مب�صادرة احليوانات
ك��ذل��ك يتم التعهد ب��ع��دم تكرار
املخالفة واالل��ت��زام باملناطق

املخ�ص�صة للرعي والتي قد �أعلنت
عنها الهيئة ومت التعريف بها عرب
و�سائل االعالم املختلفة .
  وقد مت ه��ذا يف اط��ار قيام فرق
م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ب��ع��دة ج����والت يف
مناطق متفرقة من البالد للوقوف
على مدى التزام ا�صحاب احلالل
بال�ضوابط التي و�ضعتها الهيئة
بخ�صو�ص هذا ال�ش�أن وذلك كاجراء
روتيني يتم ب�صفة دورية من �أجل
ر�صد املخالفات لقانون الرعي
رقم  41لعام .1988

