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وصفات لعالج متاعب األطفال دون أدوية
تلجــأ العديــد مــن األســر إلــى بعــض الوصفــات المنزليــة المتوارثــة عبــر األجيــال لعــاج بعــض المتاعــب 
الصحيــة البســيطة لــدى األطفــال، مثــل الكمــادات لعــاج الحمــى والبصــل لعــاج آالم األذن. ورغــم وجــود العديــد مــن 

ــوا يعملــون بنصيحــة الجــدة. األدويــة اليــوم، إال أن الكثيريــن مــا زال
يــرى هيرمــان جوزيــف كال، المتحــدث بأســم الرابطــة األلمانيــة ألطبــاء األطفــال والمراهقيــن أن تأثيــر الوصفــات 
ــة الموجــودة بهــا، ولكــن أيضــًا علــى العامــل النفســي، الــذي ال ينبغــي  المنزليــة ال يعتمــد فقــط علــى المــواد الفعال

التقليــل مــن أثــره.
ويتفق األطباء على أنه ال يوجد ما يمنع عاج األعراض التالية بمساعدة الوصفات المنزلية في البداية:

الحمى:
ــاز  ــزي لجه ــر تحفي ــع بتأثي ــدءًا مــن 39.5 درجــة ألن الحمــى تتمت ــى خفــض الحمــى ب ينصــح كال بالعمــل عل

ــدان بســرعة. ــذ أن يتصــرف الوال ــل مــن تشــنجات الحمــى، فينبغــي حينئ ــى الطف ــا إذا عان المناعــة. أم
وتبــدأ هــذه المحــاوالت بكمــادات الســاق، وهــي عبــارة 
عــن قطعــة قمــاش يتــم غمســها فــي المــاء وتُلــف حــول 

الســاق وتلــف مــرة أخــرى بمنشــفة.
وهنــا توصــي القابلــة األلمانيــة أندريــا هاغــن هيربــاي 
بــأال يكــون المــاء بــاردًا جــداً. وإذا اســتمرت الحمــى ألكثــر 
مــن ثاثــة أيــام أو ســاءت حالــة المريــض أو كان المريــض 

رضيعــًا، فيجــب حينئــذ زيــارة الطبيــب.
السعال:

قــال طبيــب األطفــال األلمانــي أندريــاس فولبراخــت 
إن عصيــر البصــل هــو العــاج المنزلــي المفضــل للســعال، 
شــكل  علــى  وتقطيعهمــا  بصلتيــن  أو  بصلــة  بتقشــير 

مكعبــات، ثــم وضعهــا فــي برطمــان مربــى فــارغ وإضافــة ملعقــة عســل أو ســكر صغيــرة، مــع إمكانيــة التخفيــف بالمــاء.
ــًا. يــؤدي  وبعــد مــرور ســاعتين يتــم تصفيــة العصيــر، ويأخــذ الطفــل منــه ملعقــة أو ملعقتيــن عــدة مــرات يومي
هــذا العصيــر إلــى اســترخاء عضــات الشــعب الهوائيــة، وهــو مــا يســاعد علــى إزالــة التشــنج العضلــي فــي الجهــاز 

التنفســي.
ألم األذن:

يلعــب البصــل أيضــًا دورًا هامــًا فــي عــاج ألــم األذن الخفيــف، حيــث يتــم وضــع قطــع مــن البصــل فــي كيــس 
شــاي وتوضــع أمــام األذن المتألمــة، ويســاعد هــذا علــى تخفيــف األلــم التوتــري لطبلــة األذن بعــض الشــيء، غيــر أنــه 

ينبغــي فــي الوقــت ذاتــه الذهــاب إلــى الطبيــب إذا لــم يقــل األلــم أو حــدث ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة.
الزكام:

بــدل قطــرات األنــف يمكــن تخفيــف احتقــان أنــف الطفــل بواســطة محلــول ملحــي بســيط، ويمكــن شــراؤه مــن 
الصيدليــة فــي حــال عــدم الرغبــة فــي تحضيــره بشــكل ذاتــي.

وتشــير القابلــة هاغــن هيربــاي إلــى أنهــا تعتمــد علــى المحلــول الملحــي فــي عــاج احتقــان األنــف حتــى لــدى 
الرضــع لمــا لــه مــن تأثيــر مرطــب وملطــف.

ألم البطن:
تقــول هاغــن هيربــاي إن ألــم البطــن عنــد الطفــل ال يرجــع دائمــًا إلــى مشــكلة فــي المعــدة، لــذا فــإن التدليــك 
الخفيــف والقربــة الدافئــة يتمتعــان بتأثيــر مهــدئ فــي الغالــب، غيــر أن ألــم البطــن المصحــوب بالحمــى يســتلزم 

استشــارة الطبيــب.
وبالنســبة لالتهــاب المعــدي المعــوي، فإنــه مــن المهــم بشــكل خــاص شــرب الكثيــر مــن الســوائل لتعويــض 

فقــدان الســوائل مــن الجســم.
ويمكــن لــأم تحضيــر محلــول إلكتروليتــي لعــاج الطفــل، وذلــك بإضافــة بعــض مــن الملــح والغلوكــوز إلــى مغلــي 
األعشــاب المفضــل للطفــل، فــي حيــن يتقبــل األطفــال األكبــر ســنًا الشــاي األســود، وهــو يتمتــع بتأثيــر إيجابــي فــي 

عــاج التهــاب الغشــاء المخاطــي المعــوي.
الجروح والكدمات:

يعتبــر اللبــن المخثــر مــن العاجــات المنزليــة الجيــدة لالتهابــات والكدمــات وااللتــواءات ولدغــات الحشــرات 
غيــر الضــارة طالمــا كان فــي الموضــع ألــم وســخونة، ويفضــل اســتخدام اللبــن المخثــر المحفــوظ فــي الثاجــة ووضعــه 

علــى موضــع األلــم مباشــرة.

ما فوائد العنب وهل يناسب مريض السكري؟
العنــب مــن الفواكــه حلــوة المــذاق الغنيــة بالمــاء، لذلــك يعتبــر مــن أهــم فواكــه الصيــف ويضيــف الكثيــر إلــى 
ســلطة الفواكــه. كمــا أن العنــب يحتــوي علــى تركيبــة فريــدة مــن المغذيــات ال تتواجــد معــًا فــي أطعمــة أخــرى، مــا 
يجعلــه مفيــدًا للقلــب والعيــون والذاكــرة إلــى جانــب أنــه يقــي مــن االلتهابــات والســرطان. إليــك أهــم فوائــد العنــب:

العنب غني بمضادات األكسدة التي تحمي القلب والبشرة، وتقلل االلتهابات، وتخفف مخاطر السرطان
الســموم: 80 بالمائــة مــن العنــب مــاء يســاعد علــى 
ــد لأجــواء  ــك هــو مفي ــن الجســم، كذل طــرد الســموم م

ــادن. ــد الجســم المع ــى ال يفق الحــارة حت
اإلمســاك:يُنصَح مــن يعانــون مــن اإلمســاك بتنــاول 
العنــب ألنــه غنــي باألليــاف التــي تســهّل حركــة األمعــاء.

القويــة  األكســدة  بمضــادات  غنــي  القلب:العنــب 
علــى  تســاعد  التــي  والبوليفينــول  الفافونويــد  مثــل 
منــع تطويــر أمــراض القلــب عــن طريــق منــع أكســدة 
الدمويــة،  األوعيــة  وظائــف  وتحســين  الكولســترول، 
ــات،  ــم االلتهاب ــع تراك ــع، ومن ــدم المرتف ــط ال وخفــض ضغ

الشــرايين. تصلــب  ومنــع 
الوزن:علــى عكــس المتوقــع يســاعد العنــب علــى التخســيس حيــث تحتــوي كل 100 غــرام منــه علــى 67 ســعرة 

حراريــة فقــط، كمــا أنــه غنــي بالمــاء واألليــاف لذلــك يعــزّز اإلحســاس بالشــبع لفتــرة طويلــة.
ــض  ــان بخف ــن ترتبط ــن وزياكســانثين اللتي ــي اللوتي ــن مادت ــرة م ــبة كبي ــى نس ــب عل ــوي العن ــون: يحت العي

ــر. ــي العم ــدم ف ــع التق ــي تحــدث م ــون الت ــراض العي ــن أم ــو م ــي، وه ــور البقع ــة بالضم ــر اإلصاب مخاط
الســرطان والشــيخوخة:إلى جانــب مضــادات األكســدة المشــار إليهــا يحتــوي العنــب علــى مضــادات أخــرى هامــة 
مثــل ميرســيتين وكيرســيتين وهمــا مــن المــواد التــي تقــاوم الجــذور الحــرة وتمنــع تلــف الخايــا، وبالتالــي يحمــي 

العنــب مــن الســرطان ومــن مظاهــر التقــدم فــي العمــر.
الســكري:بعض الفواكــه مثــل البطيــخ لديهــا مؤشــر مرتفــع لنســبة الســكر، لكــن العنــب مــن الفواكــه المناســبة 

لمرضــى الســكري إذا تــم أكلــه باعتــدال، حســب دراســة نشــرتها مجلــة "التغذيــة".
الذاكرة:أفــادت دراســة حديثــة أن مغذيــات العنــب تفيــد عمليــة اإلدراك والذاكــرة، وأن االســتهاك المنتظــم 

ــر. ــي العم ــدم ف ــد التق ــرة عن ــور الذاك ــدالت تده ــط بتراجــع مع ــب يرتب للعن
المناعة:تقلــل مضــادات األكســدة العديــدة التــي يحتويهــا العنــب االســتجابات المناعيــة غيــر المنضبطــة، كمــا أن 

للعنــب خــواص تحمــي مــن االلتهابــات.

هل تنخفض الحرارة عند تغطية الجسم ببطانية؟
ــى  ــاع حــرارة الجســم يســاعد عل ــد ارتف ــة عن ــل بطاني ــد البعــض أن وضــع غطــاء ســميك مث يعتق
التعــرّق، وأن العــرق يمكــن أن يخّفــض حــرارة الحمّــى. إليــك مــا تحتــاج معرفتــه عــن طــرق خفــض 

ــل: الحــرارة، وخاصــة للطف
شُرب السوائل ووضع الكمّادات الباردة من أفضل الطرق لخفض 

الحــرارة المرتفعــة هــي إحــدى طــرق الجســم فــي الدفــاع عــن نفســه ضــد عــدوى ميكروبيــة، لذلــك 
هــي عــرَض للمشــكلة وال ينبغــي أن تقلــق فــي حــد ذاتهــا إال إذا ارتفعــت إلــى 40 درجــة مئويــة.

كذلــك ال يمكــن اعتبــار تغطيــة الجســم خطــوة ال تســاعد علــى خفــض الحــرارة، فاإلجــراء المطلــوب هــو 
راحــة الجســم علــى الســرير أو األريكــة، واختيــار غطــاء غيــر ســميك، خفيــف أو متوســط، لتغطيــة الجســم.

إلــى جانــب ذلــك مــن الضــروري فهــم بعــض آليــات الجســم الخاصــة بارتفــاع الحــرارة، فالجســم 
يقــوم بزيــادة الحــرارة عــن طريــق االرتعــاش والــذي يعتبــر عامــة علــى البــرودة، وهــو مــا يُغــري 
باســتخدام بالتغطيــة بغطــاء ســميك لكــن ال ينبغــي عمــل ذلــك ألنــه قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع الحــرارة 

ــر. لمســتوى خطي
ــي تســاعد  ــن أفضــل الطــرق الت ــاردة م ــادات الب ــر أن شــرب الســوائل ووضــع الكمّ ــة أخــرى، تذّك ــن ناحي م

ــروب. ــة الميك ــة مكافح ــال مرحل ــة خ ــتويات معقول ــى مس ــا إل ــرارة، وخفضه ــاع الح ــد ارتف ــى تقيي ــم عل الجس
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الهه احمدي تحطم الرقم 
القياسي العالمي

حطمــت العبــة الرمايــة االيرانيــة 'الهــه احمــدي' 
الرقــم القياســي العالمــي فــي الرمايــة بعــد احرازهــا 
الحــرة  المحليــة  المباريــات  خــال  نقــاط   630.3

ــران. ــة بطه للبندقي
ــك  واطلقــت احمــدي 60 رصاصــه وســجلت بذل
ــز  ــذا المرك ــت ه ــد احتل ــت ق ــا كان ــاط فيم 630.3 نق
العبــه صينيــه خــال المســابقات الدوليــة التــي 
اقيمــت قبــل شــهر فــي المكســيك حيــث حصلــت 

علــى 629.5 نقــاط.

اليوم.. مواجهات انديتنا بالجولة السادسة من دوري أبطال آسيا

سان جرمان يتوج باستعراض هجومي على حساب حامل اللقب

كافالييرز يسقط أمام بيسرز 
في البالي اوف

كليفانــد  مضيفــه  بيســرز  انديانــا  فاجــأ   
كافالييــرز الوصيــف ونجمــه ليبــرون جيمــس بالفوز 
98-80 االحــد فــي اولــى مباريــات الفريقيــن فــي 
ــة الشــرقية  ــاي اوف« المنطق ــن »ب ــدور االول م ال

لــدوري كــرة الســلة االميركــي للمحترفيــن.
وقــاد جيمــس هــاردن فريقــه هيوســتن روكتــس 
متصــدر المنطقــة الغربيــة فــي الــدوري المنتظــم الــى 
ــه مينيســوتا  ــى ضيف ــوزه االول فــي البــاي اوف عل ف

تمبروولفــز 104-101 بتســجيله 44 نقطــة.
وتفــوق فيكتــور اوالديبــو نجــم انديانــا بيســرز 
ــجيله  ــس بتس ــرون جيم ــى ليب ــح عل ــكل واض بش
32 نقطــة، مقابــل 24 نقطــة لاخيــر )اضــاف اليهــا 10 

ــرة حاســمة(. ــات و12 تمري متابع
ــا  ــة ايض ــاراة الثاني ــد المب ــتضيف كليفان  ويس
االربعــاء قبــل خــوض مباراتيــن علــى ارض انديانــا.
بوســطن  فــاز  ايضــا،  الشــرقية  المنطقــة  وفــي 
ســلتيكس علــى ضيفــه ميلووكــي باكــس 113-107 بعــد 

التمديــد اثــر تعادلهمــا فــي الوقــت االصلــي 99-99.
جيمــس  تعملــق  الغربيــة،  المنطقــة  وفــي 
هيوســتن  ليقــود  نقطــة،   44 بتســجيله  هــاردن 
مينيســوتا  ضيفــه  علــى  الفــوز  الــى  روكتــس 

.101-104 تمبروولفــز 
واضــاف كلينــت كابيــا 24 نقطــة مــع 12 متابعــة 
لهيوســتن، فــي حيــن ســجل انــدرو ويغينــز 18 
نقطــة وديريــك روز 16 نقطــة وجــي تيغــوي 15 نقطــة 
مــع 9 متابعــات و8 تمريــرات حاســمة لمينيســوتا.

ــيتي  ــا س ــب اوكاهوم ــة، تغل ــاراة ثاني ــي مب وف
ــاز 108-116. ــا ج ــه يوت ــى ضيف ــدر عل ثان

نادال يواصل التربع على عرش التصنيف العالمي للتنس
تصــدر اإلســباني رافائيــل نــادال، التصنيــف العالمــي لاعبــي التنــس المحترفيــن الصــادر امــس 

االثنيــن، لأســبوع الثالــث تواليــا، متفوقــا علــى غريمــه السويســري روجيــه فيدريــر.
ولــم تشــهد المراكــز الـــ10 األولــى 

فــي تصنيــف الرجــال أي تغييــرات.
بابلــو  اإلســباني  صعــد  بينمــا 
أندوخــار 201 مركــز بعــد تتويجــه األحــد 
للتنــس  مراكــش  بطولــة  بنهائــي 
بفــوزه 6-2 و6-2 علــى البريطانــي كايــل 
ــام  ــذ ع ــه من ــق أول ألقاب ــد، ليحق ادمون
2014، ليحــل فــي المرتبــة 154 عالميــا.
عشــرة  أفضــل  قائمــة  يلــي  وفيمــا 

التصنيــف: فــي  العبيــن 
1- اإلســباني رافائيــل نــادال 
2- السويســري روجيــه فيدريــر 3- الكرواتــي ماريــن ســيليتش 4- األلمانــي ألكســندر زفيريــف 
ــرو 7- النمســاوي  ــل بوت ــن دي ــوان مارتي ــي خ ــروف 6- األرجنتين ــاري جريجــور ديميت 5- البلغ
دومينيــك تيــم 8- الجنــوب أفريقــي كيفــن أندرســون 9- األمريكــي جــون إيســنر 10- البلجيكــي 

ديفيــن جوفيــن .

أرباح ضخمة للفيفا حال تنظيم المغرب لمونديال 2026

جوارديوال يعادل إنجاز 
مورينيو وأنشيلوتي

حُســم لقــب الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز 
لصالــح   ،)2018/2017( لموســم  )البريميرليــج( 
بعــد  اإلنجليــزي،  فريــق مانشســتر ســيتي 
 )0-1( المفاجئــة  يونايتــد  مانشســتر  خســارة 
األحــد، أمــام وســت بروميتــش ألبيــون فــي 
)أولــد ترافــورد( فــي ختــام مباريــات الجولــة 34 

مــن المســابقة.
ســبورتس«  »ســكاي  شــبكة  وقالــت 
لإلحصــاءات، إن جوارديــوال فــاز باللقــب الســابع 
ــه فــي منافســات الدوريــات األوروبيــة، مــن أصــل  ل
ــرا. ــا، وإنجلت ــي إســبانيا، وألماني ــا ف 9 مواســم لعبه
وفشــل جوارديــوال فــي الفــوز بلقــب الــدوري 
ريــال  فريــق  لصالــح   2012/2011 موســم  اإلســباني 
مدريــد، والموســم الماضــي مــع مانشســتر ســيتي، 

فريقــه الحالــي.
إن  اإلنجليزيــة،  »ســكواكا«  شــبكة  وقالــت 
جوارديــوال بــات مــن بيــن 3 مدربيــن فقــط، الذيــن 
اســتطاعوا الفــوز بالــدوري فــي 3 دوريــات مختلفــة 

ــرى. ــات الـــ5 الكب مــن الدوري
وســبق جوارديــوال فــي هــذا اإلنجــاز، اإليطالــي 
)اإليطالــي،  بالــدوري  فــاز  الــذي  أنشــيلوتي، 
وجوزيــه  واأللمانــي(،  والفرنســي،  واإلنجليــزي، 
واإليطالــي،  )باإلنجليــزي،  فــاز  الــذي  مورينيــو، 
)باأللمانــي،  فــاز  وجوارديــوال  واإلســباني(، 

واإلنجليــزي(. واإلســباني، 

الجولــة  منافســات  الثاثــاء  اليــوم  تقــام 
منطقــة  مجموعــات  ضمــن  واألخيــرة  السادســة 

.2018 آســيا  أبطــال  دوري  فــي  آســيا  غــرب 
ويتأهــل أول فريقيــن مــن كل مجموعــة إلــى دور 
الـــ16 الــذي تقــام مبارياتــه خــال شــهر أيار/مايــو المقبل.

اصفهــان  آهــن  ذوب  اليــوم  يتنافــس  و 
ولوكوموتيــف االوزبكــي علــى البطاقــة المتبقيــة 
للتاهــل الــى الــدور الثانــي فــي المجموعــة الثانيــة.
األهلــي  يتطلــع  األولــى،  المجموعــة  ففــي 
الســعودي للتمســك بالصــدارة عندمــا يتقابــل خــارج 
ــى  ــاء عل ــوم الثاث ــي ي ــرة اإلمارات ــع الجزي ــه م ملعب

ــي. ــو ظب ــي أب ــد ف ــن زاي ــد ب ســتاد محم
ذات  ضمــن  الثانيــة  المبــاراة  فــي  ويلتقــي 
تبريــز  ســازي  تراكتــور  أيضــًا  اليــوم  المجموعــة 
ــى ســتاد  ــة القطــري عل ــه الغراف ــع ضيف ــي م اإليران

يــادكار امــام فــي تبريــز.
ويتصــدر األهلــي ترتيــب المجموعــة برصيــد 11 
نقطــة مــن خمــس مباريــات، مقابــل 8 نقــاط للجزيــرة 

ــز. ــور ســازي تبري ــن لتراكت ــة ونقطتي و5 للغراف
ــرة  ــوز الجزي ــى شــهدت ف ــة األول وكانــت الجول

علــى الغرافــة 3-2 فــي أبــو ظبــي واألهلــي علــى 
تراكتــور ســازي 1-0 فــي مســقط، فــي حيــن شــهدت 
الجولــة الثانيــة فــوز الغرافــة علــى تراكتــور 3-0 فــي 
جــدة،  فــي   1-2 الجزيــرة  علــى  واألهلــي  الدوحــة 
وشــهدت الجولــة الثالثــة تعــادل الغرافــة مــع األهلــي 
ــازي 0-0  ــور س ــع تراكت ــرة م ــة والجزي ــي الدوح 1-1 ف
فــي أبــو ظبــي، وشــهدت الجولــة الرابعــة تعــادل 
األهلــي مــع الغرافــة 1-1 فــي جــدة وتراكتــور ســازي 
الجولــة  وشــهدت  تبريــز،  فــي   1-1 الجزيــرة  مــع 
الخامســة فــوز األهلــي علــى تراكتــور ســازي 2-0 في 

ــي الدوحــة. ــة 3-2 ف ــى الغراف ــرة عل ــن والجزي العي
نــادي  يبحــث  الثانيــة  المجموعــة  فــي  امــا 
علــى  الســادس  الفــوز  عــن  القطــري  الدحيــل 
التوالــي عندمــا يتقابــل مــع ضيفــه الوحــدة اإلماراتي 
اليــوم علــى ســتاد عبــداهلل بــن خليفــة فــي الدوحــة.

ذات  ضمــن  الثانيــة  المبــاراة  فــي  ويلتقــي 
المجموعــة اليــوم أيضــًا لوكوموتيــف األوزبكــي مــع 
ضيفــه ذوب آهــن اإليرانــي فــي مبــاراة حســم المركــز 

الثانــي علــى ســتاد لوكوموتيــف فــي طشــقند.
ويتصــدر الدحيــل ترتيــب المجموعــة برصيد 15 
نقطــة كاملــة مــن خمــس مباريــات، مقابــل 6 نقــاط 
للوحــدة،  و3  ولوكوموتيــف  آهــن  مــن ذوب  لــكل 

حيــث ضمــن الدحيــل التأهــل إلــى دور الـــ16.
ــة األولــى شــهدت فــوز لوكوموتيــف  وكانــت الجول
علــى الوحــدة 5-0 فــي طشــقند والدحيــل علــى ذوب 
آهــن3-1 فــي الدوحــة، فــي حيــن شــهدت الجولــة الثانية 
ــي وذوب  ــو ظب ــي أب ــدة 3-2 ف ــى الوح ــل عل ــوز الدحي ف
آهــن علــى لوكوموتيــف 2-0 فــي أصفهــان، وشــهدت 
لوكوموتيــف  علــى  الدحيــل  فــوز  الثالثــة  الجولــة 
3-2 فــي الدوحــة وذوب آهــن علــى الوحــدة 2-0 فــي 
أصفهــان، وشــهدت الجولــة الرابعــة فــوز الدحيــل علــى 
لوكوموتيــف 2-1 فــي طشــقند والوحــدة علــى ذوب آهــن 
3-0 فــي أبــو ظبــي، وشــهدت الجولــة الخامســة فــوز 
الدحيــل علــى ذوب آهــن 1-0 فــي أصفهــان ولوكوموتيــف 

ــي. ــو ظب ــي أب ــى الوحــدة 4-1 ف عل

يقــدم ملــف ترشــح المغــرب لتنظيــم كأس العالــم 2026، البلــد العربــي كـ«زعيــم عالمــي وصديــق للبيئــة«، 
الوقــت  فــي  اإلنســان«،  بحقــوق  تمامــا  و«ملتــزم 
الــذي ســتنتعش فيــه خزينــة االتحــاد الدولــي لكــرة 
القــدم »فيفــا« بـــ5 مليــارات دوالر، باإلضافــة إلــى دفعــة 
اقتصاديــة فــي المغــرب تقــدر بـــ2.7 مليــار دوالر، خال 

ــة. الفتــرة مــن 2019 وحتــى 2026 موعــد البطول
تشــييدهم  تــم   5 منهــا  ملعبــا،  و14  مدينــة   12
 6 لتطويــر  باإلضافــة  البنــاء  طــور  فــي  و3  بالفعــل 
الــذي  المغربــي  المشــروع  مامــح  هــي  آخريــن، 
ينتظــر أن تبلــغ أرباحــه نحــو 785 مليــون دوالر مــن 
التذاكــر، إزاء نســبة حضــور جماهيــري فــي الماعــب 

.%90 نســبة  تتخطــى 
ــي  ــرب الت ــه للمغ ــا زيارت ــن الفيف ــق م ــدأ فري ويب
تمتــد حتــى 19 أبريل/نيســان الجــاري، تبــدأ بمدينــة 

مراكــش ثــم تنتقــل إلــى أكاديــر وطنجــة والــدار البيضــاء، لتقييــم اســتعدادات البلــد العربــي الســتضافة هــذا 
الحــدث، ومــن أجــل »ضمــان النجــاح االقتصــادي« وإظهــار شــغف غالبيــة الشــعب المغربــي بكــرة القــدم.

وذكــر الملــف أن شــركة استشــارية دوليــة حــددت أربــاح الفيفــا حــال نجــاح البلــد العربــي فــي تنظيــم 
المونديــال بـــ5 مليــارات دوالر، بينمــا سيســاعد وجــود مثــل هــذا الحــدث فــي خلــق 110 آالف فرصــة عمــل، 

فضــا عــن دفعــة اقتصاديــة تقــدر بـــ2.7 مليــار دوالر خــال الفتــرة مــن 2019 وحتــى 2026.

وتتــراوح ســعة الماعــب بيــن 45 ألــف و400 مشــجع )مثــل ملعــب وجــدة(، وتــزداد حتــى 96 ألــف متفــرج 
)مثــل ملعــب الــدار البيضــاء الكبيــر(.

ــن  ــه أيضــا م ــي قوت ــف المغرب ــا يســتمد المل كم
التحالفــات مــع أوروبــا وأفريقيــا، فضــا عــن قــرب البلــد 
العربــي مــن القــارة العجــوز، وفــارق التوقيــت مــع قــارة 
أمريــكا الشــمالية والــذي ســيكون مشــكلة كبيــرة 
البــث  بحقــوق  الخاصــة  األوروبيــة  األســواق  أمــام 
ــكلة  ــل أي مش ــذي ال يمث ــر ال ــو األم ــي، وه التلفزيون

ــرب. ــبة للمغ بالنس
نقطــة أخــرى قويــة تدعــم الملــف المغربــي وهــي 
ــال  ــرات الموندي ــع مق ــث أن جمي ــل، حي ــائل النق وس
تتواجــد فــي حيــز 550 كلــم مــن العاصمــة الربــاط، 
ترتبــط  ومكنــاس،  الجديــدة  مدينتــي  وباســتثناء 
ــي  ــة وطــرق، ف ــي المــدن بشــبكة ســكك حديدي باق
الوقــت الــذي ال يمكــن فيــه إغفــال القطــار فائــق الســرعة، األول مــن نوعــه فــي القــارة الســمراء، الــذي 

ــاء. ــدار البيض ــة وال ــي طنج ــن مدينت ــيربط بي س
ــدد الذيــن زاروا المغــرب 11.3 مليــون شــخص، أي بزيــادة 10% عــن العــام الــذي  وفــي عــام 2017 بلــغ ع
ــم مــن قبــل مثــل جنــوب أفريقيــا )10 ماييــن  ــن بلــدان نظمــت كأس العال ــم »أكبــر م ــو رق ــبقه، وه يس

شــخص فــي 2016( والبرازيــل )6.5 مليــون شــخص فــي نفــس العــام(«.

ســان  باريــس  تــوج   
الــدوري  بلقــب  جرمــان 
القــدم  لكــرة  الفرنســي 
بأفضــل طريقــة ممكنــة مــن 
ضيفــه  اكتســاحه  خــال 
بطــل  موناكــو  وماحقــه 
 1-7 الماضــي  الموســم 
األحــد فــي المرحلــة الثالثــة 
والثاثيــن، مجــددا تفوقــه 
التــام علــى نــادي االمــارة.

نــادي  وحســم 
العاصمــة لقبــه الخامــس 

فــي  والســابع  األخيــرة  الســتة  المواســم  فــي 
تاريخــه قبــل 5 مراحــل علــى ختــام الموســم، بعدمــا 
ــارق  ــدارة بف ــي الص ــة ف ــى 87 نقط ــده ال ــع رصي رف
17 نقطــة عــن نــادي االمــارة الــذي أصبــح مهــددا 
بمركــزه الثانــي كونــه يتقــدم بفــارق اربــع نقــاط عــن 

ومرســيليا. ليــون  مــن  كل 
وهــو اللقــب الثانــي الــذي يحــرزه ســان جرمــان 
نيمــار  البرازيلــي  نجمــه  دون  مــن  الموســم  هــذا 
المصــاب، إذ ســبق لــه احــراز كأس الرابطــة بالفــوز علــى 
ــي.  ــارس الماض ــي 31 اذار/م ــر ف ــذات 3-صف ــو بال موناك
ويملــك فريــق المــدرب اإلســباني اونــاي ايمــري فرصــة 
احــراز الثاثيــة المحليــة كونــه وصــل الــى نصــف نهائــي 

ــاء. ــن غــدًا األربع ــي كاي ــث يلتق ــكأس حي ال

وأكــد نــادي العاصمــة الــذي يبقــى أكبــر فــوز لــه 
فــي الــدوري ضــد تــروا 9-صفــر فــي 13 اذار/مــارس 
ــر مواجهاتــه  2016، تفوقــه علــى موناكــو الــذي خس
كأس  نهائــي  ففــي  بينهمــا.  األخيــرة  الســت 
الرابطــة، هيمــن عليــه مرتيــن فــي 2017 بنتيجــة 
ــي كأس فرنســا،  ــر. وف ــة 3-صف ــام قليل ــل اي 4-1 وقب
ســحق ابنــاء العاصمــة ضيوفهــم القادميــن مــن 
االمــارة الجنوبيــة 5-صفــر فــي نصــف نهائــي العــام 
الماضــي، وكــرروا ذلــك فــي افتتــاح الموســم 2-1 فــي 

ــوبر. ــكأس الس ال
جرمــان  عــاد ســان  المحلــي،  الــدوري  وفــي 
فائــزا ذهابــا 2-1 بفضــل نيمــار وهدافــه التاريخــي 
ــى  ــذي كان عل ــي ال ــون كافان ــي ادينس االوروغويان
الموعــد فــي لقــاء األحــد الحاســم الــذي ضمــن 
ســان جرمــان نقاطــه الثــاث قبــل مــرور نصــف 
ســاعة علــى البدايــة بتقدمــه برباعيــة مــع الدقيقــة 
27، بينهــا ثنائيــة لأرجنتينــي الشــاب جيوفانــي 

ــو. ــو سيلس ل
ــى  وبتتويجــه الســابع، انضــم ســان جرمــان ال
ــف  ــب خل ــارق لق ــا( بف ــكل منهم ــرات ل ــون )7 م لي
اتيــان  ســانت  يتشــارك  فيمــا  ونانــت،  موناكــو 
ومرســيليا الئحــة االبطــال )10 لــكل منهمــا لكــن 

األخيــر أحــرز أول القابــه ايــام دوري الهــواة(.


