
نظمت كلية القانون الكويتية 
ال��ع��امل��ي��ة أم����س اإلث���ن���ن ن���دوة 
ب��ع��ن��وان: “ ق��ي��ود الناخبن بن 
التزوير والتجرمي” ش��ارك فيها 
عميد الكلية د. فيصل الكندري، 
واخلبيرات االنتخابن، د. صالح 
السعيدي وصالح اجلاسم، الذين 
تناولوا هذه القضية من مختلف 
أبعادها وخصوصا جلهة وقوع 
شبهات تزوير تؤثر على العملية 
االنتخابية، حضرها رئيس مجلس 
األمناء د. ب��در اخلليفة، ورئيس 
الكلية أ.د. محمد املقاطع، وعدد 
من أعضاء هيئة التدريس والطلبة 

والضيوف من خارج الكلية.
استهلت الندوة بكلمة ترحيبية 
ألقاها د. فيصل الكندري، شاكرا 
د. السعيدي و أ. اجل��اس��م عبى 
ح��ض��وره��م��ا وم��ش��ارك��ت��ه��م��ا مما 
سيثري الندوة باملعلومات القيمة 
ملا ميتلكانه من خبرات واسعة في 

الشؤون االنتخابية.  
بداية قال د. صالح السعيدي 
إن عملية التسجيل تعتبر صلب 
العملية  االنتخابية ، كونها حظت 
بتعديل على قانون االنتخابات 
بلغ 13 تعديال منذ عام 1965 الفتا 
إلى ان التغيير في املادة الربعة من 
حيث  التصويت. ان يكون هناك 
م��ح��دد للتصويت، يشمل مكان 
األفراد واألسر واملنازل في العملية 

االنتخابية. 

وتابع  إن املادة 4 هي التي تنظم 
قانون الدوائر احلكومية كما أنها 
مكان تساؤل وحتتاج الى العديد 
من التفصيل في قيد الناخبن،كما 
ان عمليات ن��ق��ل ق��ي��د الناخبن 
ب���دأت ت��زاح��م ع��دد املنتخبن في 

االنتخابات واملشاركة بها  
وبن أن عملية تسجيل الناخبن 
شهدت تغيرات متفاوتة ففي عام 
2009  حدثت زي���ادة ملحوظة، 
ب��دأت تتأرجح صعودا وهبوطا 
حتى عام 2017 حدثت طفرة مت 
فيها ٤٨ ألف ناخب من جراء عودة 
املقاطعن للمشاركة في الترشح 
واالنتخاب، ولكن بعد ح��ذف من 

توفو والنقل اصبح العدد  35 ألفا  
وان ع��دد الناخبن قفز قفزة  في  
عام 2012 حيث وصل إلى 22 الفا 
وتراجع الى 12 ألفا في عام 2013

وأش�����ار ال��س��ع��ي��دي ان  ع��دد 
املسجلن في عام 2018 وصل الى 
احلد الطبيعي وهو 12 الفا ايضا 
كما ان هناك ف��ارق ب��ن تسجيل 
ال��ن��س��اء وال��رج��ال بحيث كانت 
نسبة للنساء في عام ٢٠٠٧ تبلغ 
%67 في التسجيل لالنتخابات 
ف��ي معظم ال��دوائ��ر، مشيرا الى 
ان ال��دائ��رة اخلامسة جت��اوز عدد 

الرجال فيها على عدد النساء. 
وذك���ر أن  نقل األص����وات هي 

عمليات نشطة وهي ليست جديدة 
ب��ل ق��دمي��ة ظ��ه��رت أث��ن��اء اعتماد 
ال��دوائ��ر ال�25 كما أن عملية نقل 
األص����وات أص��ب��ح��ت ذات تأثير 
مباشر على نتائج االنتخابات ، 
وكشف ان اكثر الدوائر تصديرا 
للناخبن ه��ي ال��راب��ع��ة ، وتأتي 
بعدها الثانية، وم��ن ث��م االول��ى 
واخلامسة، كما ان هذا األمر فاقم 
من عمليات نقل األص��وات وهناك 
عجز في وقف عمليات التالعب كما 
ان هناك نواب ينجحون  عن طريق 
انتخابهم م��ن قبل أش��خ��اص من 

خارج دائرتهم االنتخابية  
وم���ن ج��ان��ب��ة ق���ال اخل��ب��ي��ر في 

ال��ب��ي��ان��ات االنتخابية أ. صالح 
اجلاسم  ان هناك تزويرا في أسماء 
ال���ش���وارع وامل��ن��اط��ق ع��ن طريق 
التالعب مبسمياتها التي تقدم في 
القيد االنتخابي  مما يثير الشبهات، 
كما ان الطعن اذا ب��دا يكون عن 
طريق ان اسم الشارع الذي يسكن 

به الناخب بالشكل اخلطأ. 
وتابع إن وزارة الداخلية بينت 
انها ليست املعنية باملوضوع وأن 
املختارية هي من تقوم باإلشراف 
على العناوين، وتساءل كيف تقبل 
اجل��ه��ات امل��ش��رف��ة ع��ل��ى  البطاقة 
املدنية وضع عناوين ال أساس لها 
في ال��واق��ع،  ويجب ان يتم ايقاف 
ه��ذا التسجيل غير امل��ن��اس��ب في 
العملية االنتخابية ال��ذي سوف 
ينعكس ف��ي ال��ن��ه��اي��ة ع��ل��ى سير 

االنتخابات. 
وبن ان املسألة االساسية في 
االنتخابات ان يعكس مجلس األمة 
م��ك��ون��ات املجتمع ف��ي ك��ل دائ��رة 
م��ن ال��دوائ��ر االنتخابية ألن��ه اذا 
لم يعكس املجلس ه��ذه املكونات 
سنكون نحن في خطر، وان الوضع 
الذي مت املرور به من حتويل اربعة 
اص��وات إلى صوت واح��د ، الكثير 
من الناخبن لم يحضروا  وقاطعوا 
االنتخابات، كما ان النتيجة كانت 
ان فئة واح��دة لها متثيل في اكثر 
م��ن ثلث املجلس وه���ذه خطورة 

واضحة. 

أعلنت وزارة الصحة أم��س االث��ن��ن أن 
الفحوصات األولية التي أجريت للقادمن 
من مشهد في اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
أسفرت عن وجود ثالث حاالت حتمل نتائج 
مؤكدة بإصابتهم بفيروس )كورونا املستجد 

 .)COVID19
وق��ال��ت ال����وزراة ف��ي ب��ي��ان صحفي: إن 
“احلالة األول��ى وهي ملواطن كويتي يبلغ 
من العمر 53 عاما، والثانية ملواطن سعودي 
يبلغ من العمر 61 عاما، حيث أن احلالة 
الصحية للمصابن إل��ى اآلن طبيعية ولم 
تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما احلالة 
الثالثة فهي لغير محددي اجلنسية ويبلغ 
من العمر 21 عاما وهناك بوادر أولية ظهرت 
بأعراض املرض وأن جميع احلاالت الثالث 
حت��ت املالحظة املستمرة م��ن قبل الهيئة 

الطبية”.
وأكدت أن “وزارة الصحة وبالتنسيق مع 
الهيئات واجلهات املعنية في الدولة اتخذت 
اإلج��راءات االحترازية الضرورية الالزمة 
وفقا للتوصيات العلمية والشروط واملعايير 

املعتمدة من منظمة الصحة العاملية”.
وأضافت أن “وزارة الصحة قد قامت بعمل 
مسوحات للكشف عن الفيروس باستخدام 
الكواشف الفيروسية املعتمدة للكشف عن 

.»COVID19 فيروس كورونا
م��ن جانبها فقد أك���دت وزارة التربية 
الكويتية حرصها على اتخاذ جميع التدابير 
واالج�����راءات االح��ت��رازي��ة ب��ش��أن فيروس 
)كورونا املستجد - كوفيد 19( بالتعاون 
والتنسيق مع وزارة الصحة وذل��ك ضمن 
االج���راءات الرامية الى تعزيز الوقاية من 

انتشار أي فيروس. 
  وأش���ارت ال����وزارة ف��ي ب��ي��ان لها أمس 
االثنن إلى “انطالق حمالت توعوية موسعة 
موجهة ألبنائنا الطلبة واملعلمن عقب 
انقضاء عطلة األعياد الوطنية والعودة إلى 
املدارس للوقاية والتصدي لهذا الفيروس”.  

 وش��ددت على جميع اإلدارات املدرسية 
مبختلف املراحل التعليمية ضرورة تفعيل 
دور العيادات املدرسية واتخاذ كل التدابير 
الصحية املتبعة ف��ي ح��ال رص��د أي حالة 

مرضية مرتبطة بارتفاع درجة احلرارة.  

 وأك��دت حرصها على اتخاذ اإلج��راءات 
الوقائية التي من شأنها احلفاظ على سالمة 
وصحة املعلمن واملتعلمن وجميع العاملن 
ب��امل��دارس والقطاعات واإلدارات التابعة 
ل��ل��وزارة راج��ي��ة م��ن امل��ول��ى ع��ز وج��ل دوام 

الصحة والعافية للجميع.  
 ودعت جموع املواطنن واملقيمن وأولياء 
األم���ور إل��ى ع��دم االل��ت��ف��ات ألي أق��اوي��ل أو 
إشاعات من شأنها إثارة اخلوف والهلع بن 
الناس واالعتماد على القنوات واملصادر 

الرسمية املعتمدة في استقصاء املعلومات.
وق����د أص����در وك��ي��ل وزارة ال��ش��ؤون 
االجتماعية الكويتية باإلنابة الوكيل املساعد 
للرعاية االجتماعية مسلم السبيعي أمس 
االثنن ق��رارا بإلغاء حفالت إدارات قطاع 
الرعاية االجتماعية للوقاية م��ن انتشار 
ف��ي��روس )ك��ورون��ا املستجد - كوفيد19( 

واحملافظة على صحة النزالء.
وأك���د السبيعي ف��ي ت��ص��ري��ح صحفي 
التنسيق ب��ن قطاع الرعاية االجتماعية 
ووزارة الصحة باتخاذ االجراءات احترازية 
اذ مت تخصيص غ��رف ع��زل مجهزة طبيا 
تأهبا ألي طارئ وكذلك تشكيل جلنة الدارة 

األزمات تعمل على مدار الساعة.

وأض��اف أن ال��ق��رار نص كذلك على منع 
ال��زي��ارات واألنشطة والرحالت اخلارجية 
ومنع دخول املأكوالت اخلارجية إلى جميع 
الدور كاجراء احترازي للوقاية من فيروس 

)كورونا املستجد - كوفيد19(.
وش��دد على كافة م���دراء قطاع الرعاية 
بضرورة توعية املوظفن بأساليب الوقاية 
من الفيروس عن طريق نشر البروشورات 
التعليمية واملتابعة ال��دوري��ة للعاملن 
خاصة املختصن بنظام التغذية واحلراسة 
والنظافة كونهم يتبعون شركات اخلدمات 

اخلارجية.
وم��ن جانبها فقد أك��دت االدارة العامة 
للجمارك الكويتية أمس حرصها على توفير 

كافة التدابير االحترازية للعاملن فيها من 
ق��ف��ازات وك��م��ام��ات وم��الب��س واق��ي��ة حتول 
دون إصابتهم بفيروس )كورونا املستجد 

- كوفيد 19(.
وقال املدير العام لالدارة املستشار جمال 
اجلالوي في بيان صحفي: إن اإلدارة اتخذت 
كل مايلزم نحو حماية منتسبيها من خطر 
اصابتهم بفيروس )ك��ورون��ا املستجد - 
كوفيد 19( فضال ع��ن التنسيق والعمل 
املتواصل مع كل االجهزة املعنية في الدولة 
حلماية جميع املواطنن واملقيمن من هذا 
الفيروس.وأشار الى تنظيم ندوة توعوية 
لعدد من املفتشن للتعامل االمثل مع تفتيش 
البضائع واألشخاص العائدين، مبيناً أن 

إغالق أي منفذ يأتي وفقا لكتب أو توصيات 
تستقر عليها اللجنة املختصة ووزارة 
الصحة حيث يتم تفعيلها فورا “مثل ماحدث 
في تعليمات سابقة بإغالق منفذ العبدلي 

ومنع استقبال البضائع من إيران”.
وأك�����د ح����رص اإلدارة ع��ل��ى ح��ض��ور 

االجتماعات الطارئة التي تعقدها )الصحة( 
وتنفيذ جميع ال��ت��وص��ي��ات واإلج�����راءات 
االحترازية بخصوص انتشار الفيروس الى 
جانب تدريب العاملن على استخدام ادوات 
احلماية الشخصية اثناء تعاملهم مع األمتعة 

واحلقائب.

»التربية« تتخذ إجراءات احترازية بالتعاون مع »الصحة« 

3 أشخاص بفيروس »كورونا« من العائدين من »مشهد« اإليرانية »الصحة«: إصابة 

املستشار جمال اجلالوي
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نقابة »التربية« تدعو إلى تعطيل 
الدراسة أسبوعن احترازيًا 

دع��ا رئ��ي��س نقابة العاملن ب���وزارة 
التربية صالح العازمي وزي��ر التربية 
ووزي��ر التعليم العالي د.سعود احلربي 
وقيادي ال���وزارة ال��ى إص��دار ق��رار عاجل 
بتأجيل ال��دراس��ة اسبوعن بعد انتهاء 
عطلة األعياد الرسمية احترازيا ملنع انتقال 
اي ع��دوى مب��رض ك��ورون��ا - الق��در الله 
- بن ابنائنا الطالب او الهيئات التعليمية 
واالدارية . وأكد العازمي أن أبنائنا هم أغلى 

ما ميتلكه الوطن ونحن ال نقبل باي حال ان 
ميسهم اي مكروه - الق��در الله - مشددا 
على انه ال تهاون في امن الوطن  وخاصة 
في التعامل مع هذا الفيروس القاتل . ودعا 
العازمي الله  عز وج��ل  أن يحمي وطننا 
الغالي ويحفظ ابنائنا وجميع املواطنن 
واملقيمن على أرض وطننا احلبيب من أي 
مكروه وس��وء حتت راي��ة صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.

 ثمن محافظ األح��م��دي الشيخ 
ف����واز اخل��ال��د اجل��ه��ود احلثيثة 
املبذولة من قبل جهات االختصاص 
بشأن التعامل مع مرض كورونا 
املستجد وف��ي مقدمتها وزارت���ي 
ال��ص��ح��ة وال��داخ��ل��ي��ة ومختلف 
اجل��ه��ات ذات الصلة كاشفا عن 
مبادرته الى التوجيه بالتواصل 
مع قيادات القطاعات املعنية داخل 
محافظة االح��م��دي للوقوف أوال 
ب��أول على اإلج���راءات االحترازية 
واالستعدادات الالزمة بعد اإلعالن 
عن عدد من اإلصابات، وأن اجلميع 
أك���دوا ات��خ��اذ ك��اف��ة االحتياطات 
واتباع املعايير الدولية املرعية في 

هذه احلاالت.
وطمأن احملافظ جميع املقيمن 
ع��ل��ى ام���ت���داد دول���ة ال��ك��وي��ت ب��ان 
الوضع في عهدة اجلهات املختصة 

وان حكومة دولة الكويت كعادتها 
سباقة ف��ي التعامل م��ع مثل هذه 
املستجدات على النحو ال��ذي يكفل 

سالمة اجلميع، متوجها بالشكر 
الى مسؤولي األجهزة على التعامل 
مع األزم��ة، والتي تعمل على مدار 
ال��س��اع��ة للمحافظة ع��ل��ى سالمة 
املواطنن واملقيمن بكويتنا احلبيبة 
ع��الوة على توفير كافة االمكانات 
املادية والبشرية التي تكفل االداء 
االم��ث��ل ف��ي ه��ذا ال��ط��ارئ الصحي 

والذي اليقتصر على دولة الكويت.
واخ��ت��ت��م احمل���اف���ظ مب��ن��اش��دة 
جميع املواطنن واملقيمن وزوار 
دول��ة الكويت باتباع توجيهات 
اجل��ه��ات امل��خ��ت��ص��ة وال��ب��ع��د عن 
ت��داول االش��اع��ات ، وض��رورة أخذ 
املعلومات م��ن مصادرها حفاظا 
على املصلحة العامة ، منوها إلى 
أن أجهزة الدولة اإلعالمية الرسمية 
حت��ي��ط��ن��ا أوال ب�����أول مبختلف 

املستجدات.

طمأن املواطنن واملقيمن والزوار

محافظ »األحمدي« يثمن إجراءات 
اجلهات املعنية للتعامل مع »كورونا«

الشيخ فواز اخلالد 

ريا�ض عواد 

ن���اش���دت اجل��م��ع��ي��ة الطبية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي 
وجمعيات النفع العام واملواطنن 
واملقيمن ومسؤولي الدولة بكل 
فئاتهم ونواب مجلس األمة بإتباع 
التوصيات احمللية م��ن اجلهات 
الصحية الرسمية تبعاً للتوصيات 
العاملية ملنظمة الصحة العاملية 
والتقيد ب��اإلح��ت��رازات للوقاية 
م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد 
وع��دم التهاون بها، ودع��م جميع 

اإلجراءات التي تقوم بها الدولة.
وأك��د رئيس اجلمعية الطبية 
الكويتية د.أحمد ثويني العنزي 
في تصريح صحافي  بأن اجلمعية 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ت��دع��م ه��ذه 
اإلجراءات لتوافقها مع التوصيات 

العاملية للحد من إنتشار الوباء.
وش��دد د.العنزي على  أهمية 

محاربة  اإلش��اع��ات أو محاولة 
اإلستهانة أو التقليل من إتباع 
التوصيات ، وزيادة التوعية في 
األع��راض األولية للمرض وأخذ 
اإلحتياطات الالزمة وعدم السفر 
وجتنب التجمعات في األماكن 
العامة كاألسواق وغيرها لغير 
احلاجة والبعد عن بعض العادات 
التقليدية ال��ت��ي ق��د تساعد في 
انتشار الوباء ، فضال عن احلرص  
على غسل اليدين املتكرر وغيرها 
م��ن التعليمات امل���وج���ودة في 

املنشورات التوعوية الرسمية.
وقال: إن هذا يأتي نظراً ملا متر 
ب��ه ال��ب��الد م��ن ال��وض��ع الصحي 
احل��ال��ي على أث��ر وب��اء فيروس 
ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د ، ومت��اش��ي��اً 
مع التوصيات العاملية ملنظمة 
الصحة العاملية ، والتوصيات 

احمللية.

دعت إلى دعم جميع اإلجراءات التي تقوم بها الدولة 

اجلمعية الطبية: تقيدوا 
أعلنت مؤسسة امل��وان��ئ الكويتية ب�»اإلحترازات« للوقاية من كورونا

حظر دخول السفن القادمة من العراق 
بكل أنواعها ملوانئ الشعيبة والشويخ 
والدوحة حتى إشعار آخر وذلك ضمن 
ج��ه��ود مكافحة ف��ي��روس )ك��ورون��ا 

املستجد - كوفيد 19(.
وقال املدير العام للمؤسسة الشيخ 
ي��وس��ف العبدالله ف��ي ب��ي��ان صحفي 
أمس االثنن: إن هذا القرار جاء ضمن 
االج���راءات االحترازية التي تتخذها 
املؤسسة للحيلولة دون دخول فيروس 
)ك��ورون��ا املستجد - كوفيد 19( الى 

البالد.
وأض����اف أن ال���ق���رار ي��أت��ي أيضا 
انسجاما م��ع اخلطة التي وضعتها 
احل��ك��وم��ة الت���خ���اذ ك���ل االج������راءات 
وال��ت��داب��ي��ر ال���الزم���ة ف���ي مكافحة 

الفيروس.
يذكر أن وزارة الصحة العراقية 
أعلنت أمس االثنن تسجيل أول إصابة 
بفيروس )كورونا املستجد - كوفيد 
19( تعود لطالب إيراني اجلنسية في 

محافظة النجف العراقية.
ويعتقد بان الفيروس اجلديد ظهر 
للمرة األول��ى في أواخ��ر العام املاضي 
في سوق للمأكوالت البحرية مبدينة 
)ووهان( وسط الصن كانت تباع فيها 

حيوانات برية بشكل غير قانوني.  

»املوانئ« حتظر دخول السفن 
القادمة من العراق 

الشيخ يوسف العبدالله

د. فيصل الكندري يتوسط د. صالح السعيدي و أ. صالح اجلاسم

تتمات

»الصحة«

وأض���اف الفضالة أن وزي��ر الصحة 
اكتفى ب��إص��دار ق���رار باحلجر املنزلي 
لعدد من األش��خ��اص القادمن من دولة 
بها إصابات بهذا الفيروس متسائال »ما 
الضمان لعدم اختالطهم بالناس؟ وأين 
هي املسؤولية في التعامل مع هذا الوضع 

الطارئ؟«.
ودع���ا ال��ى إص���دار تعليمات لوزير 
التربية بتأجيل الدراسة ملدة شهر على 
ان تعوض هذه الفترة فيما تبقى من العام 
الدراسي ، وذلك حتى يتم التأكد من سالمة 
جميع ال��ق��ادم��ن م��ن العطلة وفحصهم 

والتأكد من خلوهم من الفيروس املتفشي.
كما ط��ال��ب النائب عمر الطبطبائي 
وزي��ر الصحة د. باسل الصباح االلتزام 
ب��اإلج��راءات الوقائية العاملية ملواجهة 
انتشار فيروس )كورونا(، واصفاً قرار 
الوزير ب��اإلف��راج الصحي عن املواطنن 
العائدين من إيران بأنه مخاطرة باألمن 

الصحي للمجتمع الكويتي.
وقال الطبطبائي إن اإلفراج عن هؤالء 
املواطنن نتيجة ضغوط نيابية، مخاطرة 
بحياة املجتمع الكويتي وتفريط باألمن 

الوطني الصحي«.
 وأض���اف »أن امل��ع��اجل��ة السياسية 
ستأتيك يا وزير الصحة قريباً أم بعيداً 
نتيجة ه��ذا ال��ق��رار اخل��اط��ئ«، مثنياً من 
جهة أخ��رى على جهود الفريق الطبي 
املكلف مبتابعة احل���االت املشتبه فيها 

ومكافأتهم«.
من جانبه فقد طالب النائب سعدون 
حماد وزارة الصحة ب��ض��رورة فحص 
جميع القادمن إل��ى الكويت م��ن مرض 
كورونا ووض��ع املصاب منهم في حجر 
صحي وحصر احلاالت املصابة وتعطيل 

الدراسة ملدة شهر، وذلك حماية ألبنائنا 
وبناتنا من هذا املرض اخلطير.

وأض��اف أن هذه احل��االت الثالث كان 
يفترض عالجها في إيران وذلك من خالل 
إرس��ال وزارة الصحة فريق متخصص 
إلى هناك ال أن يتم نقلهم إلى الكويت بهذا 

الشكل.
من جانبه قال رئيس اللجنة الصحية 
النائب طالل اجلالل: كل الدعم ملا تقوم به 
وزارة الصحة من إج��راءات في مواجهة 
ح���االت االص��اب��ة ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا ، 
ونشكر استنفار االط��ب��اء وعلى رأسهم 
وزير الصحة والطواقم الطبية العامله 
الذين الغوا اجازاتهم ملواجهة هذا املرض 

اخلطير
وكان النائب د. عبدالكرمي الكندري قد 
أعلن عن  تقدمي استجواب لوزير الصحة 
بعد إخفاقه ف��ي التعامل م��ع املصابن 
بفيروس »كورونا« وتعريضه املواطنن 
للخطر بسبب عدم تنفيذه للحجر الصحي 

على القادمن من دول موبوءة
وق��ال النائب د.محمد احلويلة: بعد 
اكتشاف 3 ح��االت فيروس ك��ورون��ا في 
الكويت على وزارة الصحة رف��ع حالة 
االس��ت��ع��داد باملستشفيات للتعامل مع 
ال��ف��ي��روس ، وأن ت��ب��دأ ب��ف��رز احل���االت 
املرضية التي تعاني من أعراض األنفلونزا 
للتحقق من ع��دم وج��ود الفيروس وفي 
حال االشتباه باحلاله ينقل املريض لقسم 

العزل املجهز.

الصحة السعودية
ودع��ت ال��وزارة اجلميع إلى التواصل 
مع مركز )صحة 937( في حال الرغبة 
في أي استفسار يخص الفيروس مشددة 
على أخذ املعلومات من مصادرها الرسمية 

وعدم االنسياق وراء الشائعات.

تتمات


