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الطريق الرابع:كورونا واالمتحان .. 
الشفوي والكتابي

 
لم يكن أحد يتصور أن تنهار إيطاليا بعظمتها وتاريخها وقوتها  في يوم من األيام أمام 
واألكسجني،  التهوية  أجهزة  نفاذ  بعد  للموت  املرضى  لترك  وتضطر  كورونا،  فيروس 
خاصة في منطقة لومبارديا...كما لم يكن أحد يتصور  أن تصل فرنسا وإسبانيا ودول 
أخرى إلى ما وصلت إليه من ضرر ومن نقص في البنيات األساسية للصحة العمومية...
ودولي،  وطني  تحدي  الجميع  أمام  أن  واضحا  يبدو  أخرى،  أمثلة  عن  الحديث  ودون 
يستلزم إعداد خطة جديدة laeD  weN إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، ليخرج املغرب قويا من هذا 
االمتحان،  عبر مساعدة املناطق والفئات األكثر تضررا من الفيروس، لدرء التداعيات 

االقتصادية واالجتماعية املدمرة للوباء.
وتحقيق  إستقرارها،  ودعم  إلنقاذ  نهار  ليل  تجتهد  الكبرى،  التكتالت  دول  كانت  وإذا 
إلى  الوطنية، وصوال  الصناعة  ودعم  الكمامات،  بإنتاج  بدءا  لشعوبها،  الذاتي  االكتفاء 
إعادة النظر في األنظمة الصحية، وتعبئة املوارد، وتقوية التضامن والتواصل ، والبحث 
عن الحلول املشتركة، فإن االهتمام اآلن وغدا بقطاع الصحة والتعليم ببلدنا، سيكون 
ثورة إجتماعية  إلنقاذ الفقراء والفالحني واملزارعني واملغاربة في وضعية هشاشة وإعاقة 

عقلية أو نفسية أو فيزيقية..من املوت الجماعي...وبناء مغرب جديد يتسع لكل املغاربة.
رزمانة  لتنفيذ  للحكومة  املبكرة   توجيهاته  أعطى  قد  السادس  محمد  امللك  كان  وإذا 
من التدابير واإلجراءات والتوصيات ملواجهة جائحة كوفيد- 91، فإننا اليوم أمام واقع 
الجماعي  االقتناع  ضرورة  من  شيء...ابتداء  كل  حول  وآراءنا  مواقفنا  يغير  جديد 
بالحجر الصحي إلى التخلي عن حرية التنقل وعن الترفيه وعن حياة الرفاه وعن البذخ 
واالستهالك املفرط في الشهوات وامللذات...؛  يجبرنا )الواقع الجديد( على  االعتراف و 
اإلشادة باإلجراءات الوقائية الضرورية من الوباء التي اعتمدتها الدولة، لكنه وفي نفس 
- منذ  للتفكير  الجائحة، ويدفعنا  التي ستخلفها هذه  اآلثار  يفتح بصيرتنا على  الوقت 

اآلن- في جعل الصحة العمومية في مقدمة أي حوار سياسي بيننا.
ومن منطلق ما نؤسس له من رؤية مجتمعية، واستحضارا لثالوث هويتنا التأسيسية، و 
بروح من املسؤولية املواطنة،  نعيد طرح أولوياتنا املرتبطة بصناعة سياسة عمومية جديدة 
من شعبنا،  واسعة  لفئات  والهشاشة  االستبعاد  واقع  على  أعيننا جميعا  تفتح  عامة، 
وخاصة مغاربة العالم القروي وسكان الجبال والسهول والسهوب، وساكنة ضواحي 

املدن واملراكز الحضرية الكبرى.
فمن دون شك، سنكون، وابتداًء من الغد، أمام إمتحان بشقيه، الشفوي والكتابي، يلزمنا 
بالتعاون  املطالبة  في  سنستمر  كنا  إذا  ما  حول  واآلن،  هنا  وعمومي،  شعبي  بحوار 
الدولي، أم سيكون على ضمائرنا أن تستيقظ على ضوء عالم جديد وتحديات زمن آخر؟
من  تشتكي  أخرى،  ودول  وفرنسا  األمريكية،  املتحدة  والواليات  إنجلترا،  كانت  فإذا 
ضعف في املعدات الوقائية، وعدد األسرة، وعدم الجاهزية، فعلينا أن نأخذ هذه الحقيقية 
بالجدية املطلوبة، وعلى كل القوى واملؤسسات الوطنية  أن "تخرج" من  وضعية الحجر 
الصحي  لتتحمل مسؤولياتها  في إخراج نموذج تنموي لالنقاذ، وتحسني قطاع الصحة 

العمومية كضرورة مجتمعية.
متاهات  في  بالدنا  ندخل  أن  والكتابي،  الشفوي  بشقيه،  االمتحان  هذا  بعد  نريد  ال 
بالتوظيف  املرتبطة  املرضية  السلوكيات  من  وغيرها  نفعية  حسابات  وفي  سياسوية، 

السياسي ملعاناة الناس، والركوب على النواقص واألخطاء.
كما ال نريد بعد هذا االمتحان بشقيه، الشفوي والكتابي، أن ننتقم من بعضنا البعض. ما 
نريده وما نطمح له، هو أن نساهم جميعا في خلق مجتمع 
الجهل  العلم والعلماء، وبعيدا من  اليقظة، يكون قريبا من 
والجهالء...كما نريده محمية محصنة من التأثيرات اإلثنية 

والدينية والعرقية واأليديولوجية...

ياسمني صبري تفّجر اجلدل حول 
ارتباط الفنانات برجال أعمال

 حال شيحة:أتعرض ملضايقات
منذ أن خلعت احلجاب 

"كانت  بعبارة   - ب(  ف  انجليس,-)أ  لوس 
أفضل ساعتني عشتهما في الحجر"، لخص 
توبياس  سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا  العب 
هاريس الوثائقي الجديد ّ"ذا الست دانس"، 
األسطورة  مالحم  على  الضوء  يلقي  الذي 
واألخير  السادس  واللقب  جوردان  مايكل 
السلة  كرة  دوري  في  بولز  ولشيكاغو  له 

األميركي للمحترفني.
 11 منذ  الدوري  منافسات  تعليق  ظل  وفي 
كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  آذار/مارس 
املستجد، حاول العبون، مثل كيفن دورانت 
األجواء  في  الجمهور  ابقاء  بول،  وكريس 
والترفيه عنهم بانتظار احتمال العودة الى 

املالعب، وذلك من خالل ألعاب الفيديو.
كرة  محبي  عند  للملل  األفضل  العالج  لكن 
شبكة  بدأت  عندما  األحد  مساء  بدأ  السلة 
املتحدة  الواليات  في  أن"  بي  أس  "أي 
املنتظر  الوثائقي  ببث  عامليا  و"نتفليكس" 
األخيرة،  الرقصة  أي  دانس"،  الست  "ذا 
الدوري مع  يواكب حقبة جوردان في  الذي 

شيكاغو بولز.
اجتذبتا  اللتني  األوليني  الحلقتني  وبعد 

الواليات  في  مشاهد  مليون   6,1 يقارب  ما 
وثائقي  لفيلم  قياسي  رقم  وهو  املتحدة، 
تبثه القناة الرياضية، كان "ذا الست دانس" 
"جيل  محبي  جميع  لقلب  بلسم  بمثابة 
على  الصعبة  األوقات  هذه  في  جوردان" 
الست  "ذا  وثائقي  وأخذ  بأجمعه.  العالم 
قبل  إعدادها  تم  مذكرة  من  عنوانه  دانس" 
فيل  بولز  مدرب  قبل  من   1997-1998 موسم 
موسمه  بأنه سيكون  منه  إدراكا  جاكسون، 
األخير مع الفريق بغض النظر عن تمكنه من 

قيادته الى اللقب الثالث تواليا من عدمه.
جاكسون  األسطورة  نجح  النهاية،  في 
تواليا  الثالث  اللقب  الى  بولز  قيادة  في 
الطريقة  لكن  ثمانية مواسم،  في  والسادس 
أن  يجب  امللحمة،  هذه  فيها  كتبت  التي 

ُتروى.

ذرفت الدموع
جوردان  وافق  جدا،  نادرة  خطوة  في 
رينسدورف  جيري  بولز  ومالك  وجاكسون 
واملدير العام جيري كراوس على فتح غرف 
توثيق  أجل  من  تصوير  لفريق  املالبس 

األندية  أفضل  أحد  ملحمة  لخاتمة  يومي 
الرياضية في التاريخ.

لكن خالفا لوثائقي "زيو دان لي بلو" الذي 
القدم  لكرة  الفرنسي  املنتخب  ملحمة  سرد 
مونديال  بلقب  ذاتها  الحقبة  خالل  الفائز 
العظيمة،  البرازيل  ضد  أرضه  على   1998
انتظر عشاق كرة السلة وبولز واألسطورة 
كير،  بينب، ستيف  ورفاقه سكوتي  جوردان 
تم  ما  ملعرفة  عاما   22 رودمان،  دينيس 

تصويره خلف الكواليس.
إذ  فوائده،  له  كان  عاما   22 طيلة  االنتظار 
أعطى "ذا الست دانس" قيمة مضافة كبيرة 
من خالل الوقوف على رأي جميع األطراف 
املعنية في تلك الحقبة، من العبني، مدربني، 

إداريني، محللني وصحافيني.
وكان أسطورة لوس أنجليس ليكرز ماجيك 
الحلقتني  على  علق  من  أبرز  جونسون 
عشرة  من  املكون  الوثائقي  من  األوليني 
أجزاء سيتم بثها كل يوم أحد في الواليات 
املتحدة، وبعدها عامليا عبر "نتفليكس"، من 

19 نيسان/أبريل حتى 17 أيار/مايو.
وغرد جونسون على تويتر قائال "+ذا الست 

دانس+ كان رائعا، أحببت كل شيء! الشبان 
يلعب،  مايكل  رؤية  من  يتمكنوا  لم  الذين 
يفهمون اآلن ملاذا هو أعظم العب كرة سلة 
التغريدات،  بعدها  وتوالت  اإلطالق!".  على 
دواين  السابق  هيت  ميامي  لنجم  أبرزها 
وايد الذي أعرب عن اعجابه بما شاهده في 
الكثير  بقي  أحداث  من  األوليني  الحلقتني 
منها طي الكتمان في تلك الحقبة، كاتبا "أم 
جاي )مايكل جوردان( كان يمتلكها )املوهبة 
عليه  الخيار  وقع  يمتلكها.  كان  املطلقة(! 

كاألفضل في التاريخ".
فقال  الفني،  زاك  الحالي  شيكاغو  نجم  أما 
العشر  الحلقات  مشاهدة  بإمكاني  "كان 
اآلن"، تواليا لو تم بثها كلها، فيما أقر العب 
بروكلني نتس سبنسر دينويدي أنه "عندما 
لبداية  )تمهيدا  األسماء  بعرض  بدأوا 

الوثائقي(، ذرفت الدموع".
كان الفني ودينويدي يبلغان من العمر ثالثة 
جوردان  توج  حني  تواليا  أعوام  وخمسة 
في  لبولز  واألخير  السادس  باللقب  ورفاقه 
تامة  دراية  على  لكنهما   ،1997-1998 موسم 
بمكانة ذلك الفريق في تاريخ اللعبة وتأثير 

العبي  من  متتالية  أجيال  على  جوردان 
الدوري.

الرجل السيء
هذا الوثائقي ليس مجرد "ضربة" سينمائية 
تفاصيل  عن  النقاب  يكشف  بل  وحسب، 
للكثيرين،  بالنسبة  حياة أشخاص أساطير 
مكياج،  بدون  بخطوة  خطوة  يتبعهم 
جوردان  معاناة  على  الضوء  يلقي  كما 
املوسم من ضغط جراء  ذلك  وجاكسون في 
مساعي املدير العام جيري كراوس للتخلص 
تجديد  ومحاولة  األسطوري  املدرب  من 

الفريق نظرا ألعمار أعضائه.
ووسط هذه الظروف الصعبة، أبلغ جوردان 
من  خوفه  عن  هيهير  جيسون  املخرج 
في  موضحا  السيء"،  بالرجل  "تصويري 
حينها "عندما يرى الناس هذه الصور، لست 
متأكدا من أنهم يمكن أن يفهموا ملاذا كنت 
متصلبا، ملاذا فعلت ما فعلته، ملاذا تصرفت 
ما  قلت  وملاذا  بها،  تصرفت  التي  بالطريقة 
قلته" من أشياء قاسية بحق بعض زمالئه لم 
يكشف عن تفاصيلها في الحلقتني األوليني.

ذا الست دانس:الوثائقي الذي أعاد الى األذهان مالحم مايكل جوردان 

دب,-)أ ف ب( - استقبلت دبي 13 باخرة 
البحر  عرض  في  بقيت  أجنبية  سياحية 
إغالق  العالم  دول  غالبية  قررت  عندما 
كورونا  فيروس  بسبب  البحرية  حدودها 
في  مسؤولون  أعلن  ما  بحسب  املستجد، 
ميناء اإلمارة لوكالة فرانس برس األربعاء.
وسجلت اإلمارات العربية املتحدة أكثر من 
8000 إصابة بفيروس كورونا املستجد و 
عن  صادرة  أرقام  بحسب  وفاة  حالة   52
وزارة الصحة. وقال املدير التنفيذي مليناء 
املناعي  محمد  دبي  في  التجاري  راشد 
جميع  استدعاء  "تم  برس  فرانس  لوكالة 
املستقرة  السفن  االقليم، سواء  في  السفن 
في دولة االمارات او البواخر التي غادرت 
الى  الغرب  من  او  الغرب  الى  الشرق  من 
نيسان/ من   4 في  دبي  وأطلقت  الشرق". 
يترافق  اإلمارة  لتعقيم  برنامجا  ابريل 
وتسمح  التنقل  من  تحد  إجراءات  مع 
أو  الضروري  للعمل  بالخروج  فقط 

إلى  الذهاب  أو  الغذائية  املنتجات  لشراء 
املناعي  واملستشفيات. وبحسب  العيادات 
استقبلت  دبي  في  البحرية  السلطات  فإن 
ألف   29 متنها  على  سياحية  باخرة   13
مسافر و 10 آالف من أعضاء الطاقم. وأكد 
الزمة وصارمة  اجراءات  اتخاذ  املناعي"تم 
الطبي"  الفحص  واجراء  السفن  بادخال 
"فترة  قضوا  املسافرين  أن  إلى  مشيرا 
ميناء  على  العثور  قبل  البحر  في  طويلة" 

لترسو فيه السفن.
املسافرين  كافة  إعادة  تمت  أنه  وأشار 
طائرات  عبر  الطواقم  أعضاء  وغالبية 
باملئة منهم   80" أن  بلدانهم، موضحا  إلى 
وأسبانيا  أملانيا  مثل  أوروبية"  دول  من 

وايطاليا واململكة املتحدة.
ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا املستجد، 
سعت السلطات اإلماراتية وخاصة في دبي 
وقامت  املرض  الحتواء  جهودها  لتعزيز 

بالتنسيق مع شركاء دوليني.

دبي تستقبل 13 باخرة سياحية ضاقت
بوجهها األرض والبحار

عمان - الزمان 
االمكانات  حول  والجدل  الحديث  تجدد 
في  العربي  االنسان  اجسام  في  الذاتية 
الى  بالقياس  كورونا  فيروس  مقاومة 

االجسام االوروبية ، و
في  الوراثيني  املهندسني  جمعية  نشرت 
يفسر  الدراسة،  قيد  بحث  من  جزءا  األردن، 
كورونا  لفيروس  العرب  أجسام  مقاومة 
بعكس الدول الغربية، بحسب ما نشره موقع 

روسيا اليوم.
في  فودة  رمزي  الجمعية  رئيس  وقال 
موقع  في  الجمعية  صفحة  على  نشر  بيان 
"فيسبوك"، إن كورونا برد وسالم على عرب 

الشرق األوسط.
الدراسة  قيد  بحث  إلى  حديثه  في  واستند 
وليد  من  كل  بإشراف  الجمعية،  به  تقوم 
تم  والذي  وفريقهما،  حداد  وحازم  الزيود 
البحث  لصندوق  بحث  من  كجزء  تقديمه 

العلمي في وزارة التعليم العالي في األردن.
األوسط  الشرق  عرب  إن  البحث  ويقول 
أشكال  في  )تعدد   "genetics SNPS" يمتلكون 
 Single-nucleotide املنفرد  النوكليوتايد 
آسيا  شرق  عن  يختلف   )polymorphism
وأوروبا، والذي يمكن أجسامهم من مقاومة 

الفيروس بكل سهولة.
وأوضح أن الخلية الرئوية لدى عرب الشرق 
إلى   1 بنسبة  أقل   "ACЕ 2" تمتلك  األوسط 
1000 بالنسبة ملجتمعات شرق آسيا وأوروبا 
أي   ،"BIoinformatics" الـ  على  النتائج  حسب 
أن الفيروس يعتمد على مستقبالت موجودة 

."ACE 2" على سطح الخلية الرئوية
فيروس  ارتبط  "إذا  مثاال:  البحث  وأعطى 
أصوله  شخص  من  رئوية  خلية  في  واحد 
عربية شرق أوسطية فإن الخلية الرئوية لدى 
سيرتبط  أوروبا  أو  آسيا  شرق  من  شخص 
املناعة  جهاز  وبالتالي  فيروس،   1000 فيها 
بكل  املرتبط  للفيروس  األقل  العدد  سيقاوم 
رئيس  بحسب  البحث  واستند  سهولة". 
اإلنفلونزا  فيروس  أن  إلى  األردنية  الجمعية 
يعتبر في شرق آسيا وأوروبا قاتال في بعض 
األحيان، وفي مجتمعات عرب الشرق األوسط 

يعتبر مرضا عاديا لنفس السبب.
إلى إحصائيات إسرائيل مقارنة  كما استند 
عربية،  الغربية من أصول  الضفة  مع سكان 
واملكان  البيئة  نفس  في  يسكنون  إنهم  إذ 
الحاالت  في  كبير  تفاوت  وهناك  الجغرافي 
الوراثية  املادة  أن  حيث  الوفيات،  ونسب 

للفيروس لم تتغير وتسجل طفرات.

بحث مثير حول مناعة 
سرية في أجسام العرب  

ضد الفيروس

الفنانة  املصرية بسمة وهبة عن  اإلعالمية  دافعت  -الزمان   القاهرة 
التي  االنتقادات  بعد  درة  والتونسية  صبري  ياسمني  املصرية 
ارتبطت  حيث  أعمال،  برجال  ارتباطهما  بسبب  لها  تعرضتا 
أبو هشيمة وهو طليق هيفاء وهبي  ياسمني برجل األعمال أحمد 
، بينما ارتبطت درة برجل األعمال هاني سعد. اإلعالمية املصرية 
قالت، خالل برنامجها “كل يوم” على قناة On، إن الفنانة ياسمني 
صبري ليست في حاجة لعمل خطة للزواج من رجل األعمال أحمد 
أبوهشيمة، فهي تتمتع بالجمال والشهرة والثقافة التي تجعل أي 
رجل يعجب بها. وطالبت االعالمية املصرية الجميع أيضا بالتوقف 

عن تتبع الفنانة التونسية درة ورجل األعمال هاني سعد، معتبرة 
ذلك تنمرا عليها. وكانت قد احتفلت الفنانة املصرية ياسمني صبري 
بعقد قرانها إلى رجل األعمال أحمد أبو هشيمة، مساء الجمعة 17 
فقط،  إبريل، فى أجواء عائلية بسيطة، حيث حضرأفراد األسرتني 
وذلك نظرا لإلجراءات االحترازية املتبعة للحد من انتشار فيروس 
ارتباط  األنباء حول  الكثيرمن  مؤخرا  وترددت  املستجد.  “كورونا” 
الفنانة التونسية درة برجل األعمال واملهندس املصري هاني سعد، 
بموقع  الشخصية  عبر صفحتهما  تجمعهما  نشر صور  بعد  وذلك 

“إنستجرام”، وتبادل التعليقات املعبرة عن الحب بينهما.

القاهرة -الزمان 
التي  السلبية  التعليقات  على  شيحة،  حال  املصرية  الفنانة  علقت 
تتلقاها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، منذ تخليها 
خالل  قالت  شيحة،  حال  أخرى.  مرة  للفن  وعودتها  الحجاب  عن 
مليس  اإلعالمية  مع  اآلن”،  “القاهرة  برنامج  مع  هاتفية  مداخلة 
ملضايقات  اليوم،اتعرض  الحدث  فضائية  عبر  واملذاع  الحديدي، 
كبيرة منذ عودتي للفن و اكتشفت وجود كارهني مهمتهم الوحيدة 
هي الهجوم على الفنان ونشر تعليقات سلبية، و هذا األمر حدث 
عليهم  تسيطر  السلبية  الطاقة  وأن  اآلن  حتى  للفن  عودتها  منذ 

بعودتي  رحب  الجمهور  من  كبير  جزء  “يوجد  كثيرا”.وأضافت: 
للفن على الرغم من التعليقات السلبية التي أواجهها”، مؤكدة أنها 
الفن كثيًرا ليس ألنها من عائلة فنية فحسب بل ألنها ومنذ  تحب 
طفولتها متعلقة بالتمثيل وعودتها للفن مرة أخرى نابعة من حبها 
الوقت تكوين  أنها كانت تود في نفس  إال. وتابعت،  للتمثيل ليس 
عائلة وهذا ما فعلته عند ابتعادها عن الفن الفتة إلى أن كل شيء 
يحدث في الحياة يحدث لسبب وقالت: “حسيت إني محتاجة تغيير 
في حياتي.. حلو البني آدم يدور على الحاجة اللي تسعده وأنا مع 

كل مرحلة بتطور”.
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القاهرة- مصطفى عمارة   
ام النائب العام بفتح تحقيق مع الطالبة 
فاضح  فيديو  بعد نشرها  اسامه  حنني 
الكاميرات  لفتح  الفتيات  فيه  تدعوا 
بمقابل  الفته  غير  فديوهات  وتسجيل 
املحامي  من  بالغ  تلقيه  بعد  مادي 
تحقيق  بفتح  يطالبه  صبري  سمير 
الدعارة  على  التحريض  بتهمة  معها 
والفسق وارفق سمير صبري مع بالغه 
تلك  على  تحتوي  واسطوانه  مستندات 
الفيديوهات التي تدينها وطالب سمير 
من  حنني  بادراج  العان  النائب  صبري 
وتقديمها   السفر  من  املمنوعني  قائمة 
قرر  فيما  العاجلة  الجنائية  للمحاكمة 
القاهرة  جامعة  رئيس  الخشن  محمد 
ان  مؤكدا  للتحقيق  الطالبة  إحالة 
الجامعة سوف تتخذ اقصى عقوبة ضد 
صوف  والتي  معها  للتحقيق  الطالية 
تصل الى الفصل نهائيا في املقابل ابدى 

تعاطقهم  االجتماعي  التواصل  روتاد 
الذي  السئ  املناخ  ضحية  الطالبة  مع 
تعيش فيه سواء في االسرة او املجتمع 
مثل  كثيرة  نمازج  هناك  ان  مؤكدين 
حنني وان معالجة االمر يتطلب العناية 

بالجانب الديني
االديب يوسف  اثارت تصريحات  فيما  
االبراشي  وائل  لالعالمي  زيدان 
فريضة  فيها  انكر  والتي  للتلفزيون 
الصيام واعتبارها وصمة عار ردود فعل 
واسعة ، ففي اول رد فعل تقدم املحامي 
نبيه الوحش ببالغ للنائب العام يطالب 
بمحاكمته بتهمة ازدراء اإلسالم ووصف 
الوحش تصريحات زيدان بانها ازدراء 
الوحش  دعا  كما  اإلسالم  اركان  الحد 
شيخ االزهر الى تشكيل لجنة من كبار 

العلماء ملراجعته .
طالب  طالب  كما  اراء  من  ابداه  فيما    
وزير االعالم بإصدار توجيهات لوسائل 

ضيوف  اختيار  بتحسني  االعالم 
بالشان  يتعلق  فيما  خاصة  البرامج 
الديني فيما وجه د/ احمد كريمه أستاذ 
انتقادات  االزهر  بجامعة  املقارن  الفقه 
باستضافة  املصري  للتلفزيون  حادة 
الشريعة  علوم  في  املتخصصني  غير 

اإلسالمية مما يؤدي الى اثارة الفتنة .
عبداملنعم  د/  ابدى  ذاته  السياق  في   
دهشته  والفلسفة  العقيدة  أستاذ  فؤاد 
بالسماح  املصري  التلفزيون  من سماح 
األفكار  بهذه  تنادي  اشخاص  باختيار 
زيدان  يوسف  مطالبة  من  وتعجب 
الوقت  في  الدينية  املؤسسات  بابعاد 
بعد  خاصة  باالفتاء  فيه  يقوم  الذي 
الصيام  وانه غير متخصص في شئون 
الشريعة وكان يجب اللجؤ الى املشايخ 
النهم اهل العلم واالزهر وفقا للدستور 
وليس  كله  اإلسالمي  للعالم  ملك  هو 

مصر فقط

حتقيق في فيديو مخل باألخالق
ودعوة ضد أديب طالب بوقف الصيام 


