
خطف النجم امل��ص��ري محمد صالح 
قلوب جماهير فريق ليفربول اإلجنليزي 
العريق، ون��ال احترامها ب��األداء الرائع 
ال��ذي يقدمه م��ع الفريق، منذ انضمامه 
إلى صفوفه في الصيف املاضي. وأصبح 
صالح واحداً من أسرة الريدز، ومعشوقاً 
جلماهيره، في فترة قصيرة، إلى درجة 
أن بعض جماهير الفريق اإلجنليزي، 
أعلن عبر م��واق��ع التواصل االجتماعي 
بأنهم سيطلقون على مواليدهم اسم محمد 

صالح.
وقد علق أحد مشجعي الريدز »سأسمي 
أول ابن لي على اسم محمد صالح، سواء 
كان ولداً أو بنتاً«. وكتب آخر عبر حسابه: 
»زوجتي حامل اآلن، لو كان ولًدا سيكون 

اسمه محمد صالح، أنا جاد في ذلك«.
وخطف ص��الح األض���واء، بتألقه مع 

ليفربول، فقد أصبح ال��ورق��ة الرابحة 
بالنسبة له، أفضل صفقة عقدها الريدز، 
في فترة االنتقاالت الصيفية املاضية، 

قادماً من فريق روما اإليطالي.
فقد أحرز 9 أه��داف في 12 مباراة، في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، و14 هدفاً في 
18 مباراة رسمية، علماً أنه منذ انتقال 
لويس س��واري��ز إل��ى برشلونة ف��ي عام 
2014، لم يسجل أحد من العبي ليفربول 

14 هدفاً في موسم كامل.
وب��ات ص��الح أس��رع الع��ب يتمكن من 
تسجيل ثمانية أه��داف بشعار ليفربول 
بعد أن متكن من تسجيل ثنائية في مرمى 
س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون ي���وم ال��س��ب��ت امل��اض��ي، 
ليتخطى رق��م روب��ي ف��اول��ر، ال��ذي سجل 
7 أه���داف خ��الل أول 12 م��ب��اراة ل��ه مع 

ليفربول.
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 في الصـميم
بعد ان عرف أمني حزب الشيطان حسن زميرة ان الله حق ورأي العني 
احلمراء بدأ في تليني خطابه وحوله من تهديد ووعيد إلى ترحم على 
الشعب اليمني محمال دول التحالف العربي مسؤولية ما يصيب اليمن.. 
»العب غيرها« يا سيئ حسن وتذكر انك لم ترحم الشعب السوري في 
حصار الغوطة وموتهم جوعاً وتدخلك لنصرة نظام مرفوض من شعبه 
حتت حجة واهية بانك ذاهب لتحمي ضريح السيدة زينب - عليها رضوان 

الله - الذي وجد عند الشاميني منذ 1350 سنة ولم ينبشه احد!!
 الظالم يجب ان يشرب من الكأس نفسها.

ْبُح ِبَقِريٍب{. ْبُح  أََلْيَس الُصّ انتظروا }إَِنّ َمْوِعَدُهُم الُصّ

hibaalmidlij@    هبة املدلج

) املراسل ( ذلك الشخص املسؤول عن نقل وتوصيل ملفات وتقارير 
املواطنني من وإلى الوزارات ومرافق الدولة ، كم مستقبل ضاع ومصير ينتظر 

حضرته يقعد من النوم ويقوم بعمله ، طبعا البعض وليس الكل !!

yslqas@   يو�صف

العميد عادل احلشاش: وزارة الداخلية غير مسؤولة عن أي أضرار تتعرض 
لها املركبة املخالفة أثناء عملية النقل !! انت اخترت وسيلة النقل و طريقة النقل 

و اخترت شركة التخزين مستغال سلطتك  كيف تكون انت غير مسؤول

eyad1949@   اإياد اأبو �صقرا

#إيران #لبنان #سوريا #العراق #اليمن التناقضات التي ترد في اخلطب 
املتالحقة ألمني عام حزب_الله تذّكرني مبقولة مارك تواين: »إذا كنت تقول 

احلقيقة فإنك لست مضطراً لتذكر كل شيء!«

Casablanca News  @Amazo11

االستثناء معناه تطبيق القانون مبزاج .. واملزاج يحكمه امور نفسيه يعني 
ملا توقف عند شرطي عليه اقساط ثالجه غير ملا توقف عند شرطي اجازته بعد 

يومني وحاجز لطنجه .. خالصة املوضوع القانون فلم بفلم

زعيم حزب هندي يعرض 
1.5 مليون دوالر مكافأة 

ملن يقتل جنمة هندية

ع��رض عضو احل��زب القومي الهندوسي احل��اك��م 100 
مليون روبية )1.5 مليون دوالر( مكافأة لكل من يقتل 
املمثلة الرئيسية ومخرج فيلم »بادمافاتي« الذي سيعرض 
في ص��االت السينما قريبا، ألنه يحكي عن عالقة بني ملكة 

هندوسية وحاكم مسلم.
وأعلن س��وراج بال أمو، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا في 
والية هاريانا شمال الهند، عن مكافأة لقتل املمثلة ديبيكا 
بادوكون، واملخرج ساجناي ليال بهانسالي، أول أمس، وفق 

ما نقلت »أسوشيتد برس«.
ودف��ع التهديد منتجي الفيلم لتأجيل عرضه، ال��ذي كان 

مقررا طرحه في دور السينما في األول من ديسمبر.
ويستند فيلم »بادمافاتي« إلى قصيدة ملحمية من القرن 
السادس عشر، »بادمافات«، وهي قصة خيالية مللكة راجبوت 
التي اختارت قتل نفسها بدال من أن تتعرض ألسر سلطان 

دلهي.

محمد صالح اصبح معشوق جماهير ليفربول

املمثلة ديبيكا بادوكون

2018 عام  علماء: 
الزالزل الكبرى! 

حذر علماء أميركيون من احتمال تزايد 
أعداد الزالزل الكبرى عبر العالم العام املقبل، 

وفق ما أوردت صحيفة التاميز البريطانية.
وأشارت دراسة حديثة إلى أن العالم رمبا 
يستعد ملوجة من الزالزل خالل العام 2018، 
وعزت الدراسة أحد أسباب ذلك إلى تباطؤ 
طفيف في سرعة دوران األرض، خاصة في 

املناطق االستوائية.
وقالت صحيفة تاميز البريطانية -التي 
أوردت نتائج الدراسة- إنه على الرغم من 
أن ال��زالزل تضرب دون ق��درة على تنبؤها 
ف��إن رصدها من قبل اجليولوجيني يسمح 

بالكشف عن بعض أمناطها.
ورصدت الدراسة البحثية املشتركة -التي 
أعدها روجر بيلهام من جامعة كولورادو، 
وريبيكا بينيدك م��ن جامعة مونتانا من 
الواليات املتحدة- الزالزل التي تبلغ قوتها 
سبع درج��ات أو أكثر على مقياس ريختر 
منذ العام 1900، وتبني أن متوسط الزالزل 
الكبيرة بلغ 15 زل��زاال خالل فترات زمنية 
متساوية امل��دة، في حني قفز هذا املعدل إلى 
ما بني 25 و30 زلزاال قويا في فترات أخرى 

خالل ال�117 سنة املاضية.
وخلص الباحثان األميركيان إلى أن هناك 
عالقة بني نشاط ال��زالزل القوية خالل فترة 

معنية وتباطؤ سرعة دوران األرض.

مشجعون من ليفربول يطلقون 
اسم محمد صالح على مواليدهم


