
Al-Wasat Newspaper
PO Box 31110, Manama, Kingdom of Bahrain

Tel: +973 17596999, Fax: +973 17596900
Email: news@alwasatnews.com

Web: www.alwasatnews.com
Social Media: @alwasatnews

مانيه غارينشا
] ذكرت عائلة أسطورة كرة القدم 
أن  غارينشا  مانيه  السابق  البرازيلية 
جثمانه ُفقد من المقبرة التي دفن فيها 
ريو  والية  في   1983 العام  وفاته  بعد 

دي جانيرو.
وأوضحت ابنته روزانجال سانتوس 
يوم األربعاء )31 مايو 2017( على أحد 
مواقع التواصل االجتماعي، أن جثمان 
والدها الفائز بكأس العالم مرتين ُنبش 
قبل عدة أعوام دون إذن بذلك، وفقدت 

العائلة أي أثر له بعد ذلك.
المقبرة  زارت  أن  بعد  وقالت 
الصغيرة في ماجيه على بعد نحو 70 
جانيرو:  دي  ريو  مدينة  شمال  كلم 
ماذا  نعرف  وال  وثيقة  أي  نملك  »ال 
برازيلي   مسئول  ــال  وق حصل«. 
ريو  في  الصادرة  »إكسترا«  لصحيفة 
من  أخرجت  عظامه  إن  جانيرو،  دي 
قبره وغير معروف ما الذي تعرضت 
له. وأضاف »من بحثنا لسنا متأكدين 
من وجود رفاته في المقبرة«. وأضاف 
أخرجت  رفاته  بأن  معلومات  »لدينا 

من المقبرة«.
واسمه  غارينشا  مانيه  ــد  ُول  -
سانتوس  دوس  فرانشيسكو  مانويل 
في 28 أكتوبر 1933، في باو غراندي، 

البرازيل.
الجناح  في  الرائع  بأدائه  اشتهر   -
ولقب  البرازيل،  بالده  لمنتخب  األيمن 

بالجناح الطائر.
الذين  الالعبين  أفضل  من  يعتبر   -

يركضون بالكرة في التاريخ.
- لعب كرة القدم وهو صغير، وفي 
مع  ولعب  اللعبة  احترف   1955 العام 

نادي بوتافوغو البرازيلي.
- لعب في صفوفه لمدة 12 موسمًا، 
وشارك في 581 مباراة سجل خاللها 

232 هدفًا.
نادي  إلى  انتقل   1966 العام  في   -
مباريات   10 معهم  ولعب  كورنثيانز، 
فقط، وفي العام 1968 انتقل إلى نادي 
مباراة  لهم  ولعب  جونيور  أتلتيكو 
نادي  إلى  بعدها  لينتقل  فقط،  واحدة 

فالمنغو.
نادي  إلى  انتقل   1972 العام  في   -
أوالريا ريو ولعب معهم 10 مباريات 
اعتزل  وبعدها  واحداً  هدفًا  وسجل 

كرة القدم.
- انضم في صفوف منتخب بالده 
العام  حتى  معه  ولعب   ،1955 العام 

.1966
بيليه  األسطورة  النجم  مع  - شكل 
أي  البرازيل  تخسر  ولم  رائعًا،  ثنائيًا 
وبيليه  غارينشا  فيها  شارك  مباراة 

سويًا.

بطاًل  ــالده  ب منتخب  مع  تــوج   -
لكأس العالم ألول مرة العام 1958 في 
السويد، ولعب دوراً مهّمًا في احتفاظ 
البرازيل باللقب العام 1962 في تشيلي 
في غياب األسطورة اآلخر بيليه الذي 
لمنتخب  الثانية  المباراة  في  ُأصيب 

بالده في تلك النسخة.
- هداف كأس العالم 1958، برصيد 
 5 مع  اللقب  هذا  وتقاسم  أهداف،   4
العبين آخرين سجلوا أيضًا 4 أهداف 

في البطولة.
يحمل  استاداً  البرازيل  شيدت   -
اسمه »استاد مانيه غارينشا الوطني« 
ألف  لـ70  يتسع  برازيليا،  مدينة  في 
مباريات  بعض  عليه  وأقيمت  متفرج، 

كأس العالم لكرة القدم 2014.
- تزوج غارينشا ثالث مرات، وترك 
1983 عن  في  يتوفى  أن  قبل  ولداً   13
49 عامًا؛ جراء مضاعفات ناجمة عن 

تعاطيه الكحول بكثرة.
لعائلته  تعود  مقبرة  في  دفنه  تم   -
البلدية  وقامت  ماجيه،  منطقة  في 
بعد  على  له  تكريمًا  ضريح  بتشييد 

أمتار قليلة من المدفن العائلي.

] لماذا ال تتم زيادة عدد المعارض المعنية بالتوظيف، 
الجامعي  الدراسي  الفصل  انتهاء  قرب  مع  وخصوصًا 

الجامعة؟ الطلبة من  العديد من  وتخرج 

األميركي  الرئيس  )قرار  المناخ  اتفاق  من  الخروج  إن   [
الواليات  يعزل  المناخ(  اتفاقية  من  االنسحاب  ترامب  دونالد 
العاصمة  في  النص  توقيع  عند  العالم  وحدنا  بعدما  المتحدة 

الفرنسية قبل نحو 18 شهراً.

وزير الخارجية األميركي السابق جون كيري
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»أبل« دفعت 70 مليار دوالر 

ري التطبيقات منذ 2008 لُمطوِّ
70 مليار  ] كشفت شركة »أبل« أمس األول )الخميس( أنها دفعت 
العام  ستور«  »آب  متجرها  إطالق  منذ  التطبيقات  لمطوري  دوالر 

االزدهار. قيد  سوق  لتنمية   2008
بالتسويق  المكلف  »أبل«  رئيس  نائب  شيلر  فيليب  وقال   
إن  المقبل  األسبوع  المطورين  مؤتمر  انعقاد  قبل  نشر  بيان  في 
قياسية«.  بمستويات  يحّملونها  وزبائننا  التطبيقات،  يحب  »الكل 
في  المئة  في   70 بنسبة  التحميل  عمليات  ازدادت  »أبل«،  وبحسب 
على  المتزايد  اإلقبال  من  بدفع  األخيرة  عشر  االثني  األشهر  خالل 

ران«. ماريو  و»سوبر  غو«  »بوكيمون 
التطبيقات من »غوغل«   وتواجه »أبل« منافسة محتدمة في قطاع 
وهي  الذكية.  الهواتف  أغلبية  في  المعتمد  »أندرويد«  ونظامها 
االشتراكات  على  قائم  نموذج  بواسطة  المطورين  جذب  إلى  تسعى 
يضمها  التي  وعشرين  الخمس  التطبيقات  فئات  من  لالستفادة 
في  المئة  في   58 بنسبة  االشتراكات  هذه  ارتفعت  وقد  متجرها. 

عام. خالل 
أو  الثمن  مدفوع  تطبيق  مليوني  من  أكثر  حالياً  »أبل«  وتوفر   
وغيرها  باد«  »آي  وأجهزة  فون«  »آي  هواتف  مع  يتماشى  مجاني، 

تصنعها. التي  المنتجات  من 

ولي العهد يحضر حفل تخّرج كريمته سمو الشيخة
فاطمة الدانة من مدرسة الرفاع فيوز الدولية

بنا  - §المنامة 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  ] حضر 
الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
البالد  عاهل  وقرينة  خليفة،  آل  حمد  بن 
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
تخرج  حفل  خليفة،  آل  إبراهيم  بنت 
بنت  الدانة  فاطمة  الشيخة  سمو  كريمته 
مدرسة  من  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
الذي  الحفل  خالل  الدولية  فيوز  الرفاع 
في  )الجمعة(،  أمس  المدرسة مساء  أقامته 
فندق الريتز كارلتون لتخريج دفعة 2017 

23 خريجاً.  التي ضمت 
أفراد  كبار  من  عدد  الحفل  حضر  كما 
كبار  من  وعدد  الكريمة  المالكة  العائلة 

المسئولين. 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  هنأ  وقد 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
سمو  كريمته  ــوزراء  ال مجلس  لرئيس 

الدفعة،  وخريجي  الدانة  فاطمة  الشيخة 
للطلبة  تمنياته  خالص  عن  وأعرب سموه 
في  والنجاح  التوفيق  دوام  الخريجين 

المقبلة.  العلمية  حياتهم 
والتقدير  بالشكر  سموه  توجه  كما 
بمدرسة  والتعليمية  ــة  اإلداري للهيئة 
بذلوه  ما  على  الدولية  فيوز  الرفاع 
الدفعة،  هذه  طلبة  مع  كبيرة  جهود  من 
وتشجيعهم  الطلبة  تحفيز  في  ودورهم 

والتفوق.  النجاح  على 
الملكي  السمو  صاحب  تلقى  وقد  هذا 
النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي 
التهاني  الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
سمو  كريمته  تخرج  بمناسبة  والتبريكات 
الحضور  كبار  من  الدانة  فاطمة  الشيخة 
بمدرسة  والتعليمية  اإلدارية  والهيئتين 
عن  سموه  معرباً  الدولية،  فيوز  الرفاع 
مشاعرهم  على  للجميع  وتقديره  شكره 

السعيدة. المناسبة  هذه  في  الطيبة 

سمو ولي العهد يحضر حفل تخرج كريمته سمو الشيخة فاطمة الدانة من مدرسة الرفاع فيوز الدولية سمو الشيخة فاطمة الدانة خالل حفل تخرجها


