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رياضة

ّ
نجوم وهميون في سوق البيع والشراء
الكرة العالمية

ّ
خضم سوق االنتقاالت ،وانطالقًا من
في
مزحة انتقال أحد الالعبين المغمورين
إلى برشلونة والتي انتشرت على مواقع
التواصل االجتماعي ،فإن تاريخ الكرة
يشهد بالفعل على العبين استخدموا
النصب واالحتيال لالنتقال إلى أبرز الفرق

كارلوس هنريكه
«أعظم العب لم
يلعب الكرة أبدًا»
(أرشيف)

حسن زين الدين
قبل أسـبــوع ،ضـ ّـجــت مــواقــع التواصل
االجتماعي بتغريدة لالعب إيرلندي
شمالي ُيدعى ريــان ماكلوغلني يلعب
في فريق أولــدهــام في الــدرجــة الثالثة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،يـظـهــر فـيـهــا وه ــو يحمل
قميص برشلونة اإلسباني في ملعب
«كــامــب نــو» مــع ع ـبــارة« :فـصــل جديد.
شـكـرًا لـكــم جميعًا عـلــى رســائـلـكــم ،أنــا
ّ
ـاد كـبـيــر مثل
أت ـطــلــع ل ـبــدايــاتــي ف ــي نـ ـ ٍ
برشلونة».
ه ـك ــذا بـ ــدا ال ـت ـف ــاج ــؤ ك ـب ـي ـرًا ملـشـجـعــي
«ال ـب ــرس ــا» وغ ـيــرهــم وح ـت ــى لــوســائــل
اإلعــام إزاء العــب غير معروف ينتقل
ّ
ف ـجــأة إل ــى بــرشـلــونــة ،لـيــتـضــح فــي ما
ب ـعــد أن امل ــوض ــوع بـ ّ
ـرم ـتــه ل ــم ي ـكــن إال
مــزحــة قــام بها هــذا الـشــاب ،حيث كان
فقط في زيــارة سياحية مللعب «كامب
نــو» وابـتــاع مــن هـنــاك قميص الـنــادي
الكاتالوني.
لكن إذا كــان ما حصل مع هــذا الالعب
ي ـنــدرج فــي إط ــار ال ـطــرائــف ،ف ــإن الـكــرة
تشهد على العبني انتقلوا بالفعل إلى
فــرق شهيرة بضروب احتيال ونصب
غـيــر مـسـبــوقــة انـطـلــت عـلــى مـســؤولــي
األندية ّ
ودونها تاريخ اللعبة.
ه ـ ــل سـ ـم ــع أح ـ ــدك ـ ــم بـ ــاسـ ــم كـ ــارلـ ـ ّـوس
ُ
ه ـنــري ـكــه؟ هـ ــذا «الـ ــاعـ ــب» ال ـ ــذي لــقــب
بـ ــ»الـ ـقـ ـيـ ـص ــر» ،نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى ش ـب ـه ــه مــن
حـيــث الـبـنـيــة الـجـسـمــانـيــة بــأسـطــورة
أمل ــانـ ـي ــا ف ــرانـ ـت ــس بـ ـكـ ـنـ ـب ــاور ،ارتـ ـ ــدى
ق ـم ـصــان أن ــدي ــة عــري ـقــة ف ــي ال ـب ــرازي ــل
فـ ــي ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات م ـث ــل ب ــوت ــاف ــوغ ــو
وفالمنغو وفلوميننسي وفاسكو دا
غــامــا ال ـتــي لـعــب فـيـهــا أش ـهــر الـنـجــوم
الذين مروا على الكرة البرازيلية ،لكنه
خالفهم تمامًا ُ
ووصــف «بأعظم العب
ك ــرة لــم يـلـعــب ال ـكــرة أب ـ ـدًا» ،حـيــث كــان
يقضي فــي كــل مــن هــذه الـفــرق فـتــرة 3
أشهر ،رغم أنه لم يكن يجيد ركل الكرة
على اإلط ــاق بــل كــان يستغل عالقته
بــاع ـبــن بــرازي ـل ـيــن م ـش ـهــوريــن مثل
ريـكــاردو روشــا وريناتو غاوتشو من
أجــل أن يقنعهم باالنتقال إلــى فرقهم

لفترة ثــاثــة أشـهــر كــاخـتـبــار ،كما أنه
نجح بنصبه في االنتقال إلــى فرنسا
مع أجاكسيو.
وعندما كان «القيصر البرازيلي» يحط
رحاله في الفريق ،فإنه كان يحاول أن
يحظى بالشعبية فيه من خالل تنظيم
ال ـح ـف ــات ،وك ـ ــان ي ــوه ــم زمـ ـ ــاءه بــأنــه
يتقن العديد من اللغات وبأنه يجري
مـحــادثــات مــع فــرق خــارجـيــة ويرفض

كارلوس هنريكه وعلي
ّ
ديا تمكنا من «الضحك»
على أبرز األندية

ع ــروض ـه ــا وذلـ ـ ــك م ــن أج ـ ــل أن ت ـ ــزداد
قيمته في النادي والثقة به.
ولكي ال تنكشف خدعة هذا «الالعب»،
فــإنــه كــان يـ ّـدعــي اإلصــابــة فــي الحصة
ال ـتــدري ـب ـيــة ح ـتــى ي ـغ ـيــب أط ـ ــول فـتــرة
ممكنة.
الـطــريــف أن ــه فــي إح ــدى امل ــرات عندما
كــان هنريكه في صفوف فريق بانغو
وي ـت ـمــاث ــل إلـ ــى ال ـش ـف ــاء م ــن إص ــاب ـت ــه،

فاجأه املــدرب بوضع اسمه في قائمة
الفريق للمباراة .وأثناءها ،طلب منه أن
يقوم بعملية اإلحماء ،لكن «القيصر»
بــدهــائــه لـجــأ إل ــى حيلة جــديــدة حيث
ات ـج ــه إل ــى ج ـمــاه ـيــر ال ـف ــريــق الـخـصــم
وقــام بتوجيه األلـفــاظ النابية لها ،ما
دفع الحكم إلى طرده.
املزيفة التي حصل
ونظرًا إلى الشهرة
ّ
ع ـل ـي ـهــا ،ف ــإن ه ـنــري ـكــه وق ـ ــع ع ـلــى عقد
مــع إح ــدى ال ـشــركــات لـتـصــويــر قصته
الفريدة مــن نوعها ،أمــا فــي  2018فإن
الصحافي روب سميث سيصدر كتابًا
عن سيرته بعنوان« :القيصر :الالعب
األعظم الذي لم يلعب كرة القدم أبدًا».
ً
مـهــا ،فــإن «الـقـيـصــر» ليس «الــاعــب»
املخادع األشهر في الكرة ،بل إن العبًا
م ــن ال ـسـن ـغــال يــدعــى عـلــي دي ــا يـفــوقــه
نصبًا ،وقد تمكن من اللعب في الدوري
اإلنكليزي املمتاز قبل  21عامًا بسن 31
عامًا رغم مستواه املتدني.
ق ـص ــة هـ ــذا ال ــاع ــب ب ـ ــدأت ح ــن تـلـقــى
م ــدرب ســاوثـمـبـتــون حـيـنـهــا ،غــراهــام
ً
س ــون ـي ــس ،ات ـ ـصـ ــاال هــات ـف ـيــا م ــن أح ــد
َ
األشخاص قال له بأنه من ِقبل النجم
الليبيري السابق جورج وياه الحاصل
ف ــي تـلــك ال ـف ـتــرة عـلــى ال ـك ــرة الــذهـبـيــة،
حيث عــرض عليه تجربة ديــا وأخبره
بأنه قريب وياه.
وبالفعل ،فإن ديا انتقل إلى االختبار مع
ساوثمبتون حيث كان مدعوًا لخوض
مـبــاراة تجريبية ،بيد أن الحظ أنقذه
بإلغائها ،ما فتح له الباب للمشاركة
فــي «الـبــريـمـيـيــر ل ـيــغ» بـعــدمــا ضــربــت
اإلصابات مهاجمي ساوثمبتون قبل
املـ ـب ــاراة أمـ ــام ل ـيــدز يــونــاي ـتــد ،م ــا دفــع
ســونـيــس إل ــى اس ـتــدعــائــه للتشكيلة.
وبــدأت الفضيحة الكبرى فــي الدقيقة
 32عندما أصيب العب الفريق مات لو
تيسييه ،ما اضطر سونيس إلى إقحام
ديا ،حيث شارك لـ  53دقيقة لم يلمس
فيها الكرة أبدًا ،مقدمًا ً
أداء كارثيًا ،ما
دفع النادي إلى أن يفسخ عقده سريعًا
بعدما احـتــل عناوين صحف إنكلترا
كـ»أسوأ العب وأكبر خدعة في تاريخ
الدوري اإلنكليزي».

سوق االنتقاالت

داني ألفيش يختار ألوان باريس سان جيرمان

الفيش مستعرضًا قميص سان جيرمان (أ ف ب)

كما كان متوقعًا ،تعاقد باريس سان
جيرمان الفرنسي مع العب يوفنتوس
بطل ايطاليا البرازيلي دانــي ألفيش
في عقد يمتد حتى سنة .2019
وف ـســخ أل ـف ـيــش ( 34ع ــام ــا) ع ـقــده مع
ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي فـ ــي ح ــزي ــران
املاضي ،وسط تقارير ّ
رجحت انتقاله
ال ـ ــى م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي االن ـك ـل ـي ــزي
لـلـعــب ت ـحــت إش ـ ــراف م ــدرب ــه الـســابــق
ف ــي ب ــرش ـل ــون ــة االسـ ـب ــان ــي جــوس ـيــب
غوارديوال.
وقــال ألفيش فــي بيان نشره املوقع
االل ـك ـت ــرون ــي لـ ـلـ ـن ــادي« :أن ـ ــا سـعـيــد
للغاية باالنتقال إلى سان جيرمان.
ملست في األعــوام األخيرة من بعيد
مــدى نمو الـنــادي ال ــذي أصـبــح قوة

على الساحة األوروبية».
وبرز أمس أيضًا إعالن أتلتيكو مدريد
اإلسباني تعاقده مــع العــب اشبيلية
الدولي فيكتور ماشني «فيتولو» ملدة
خـمــس س ـن ــوات ،رغ ــم إيـقــافــه مــن قبل
االتحاد الدولي لكرة القدم عن إجراء
أي ت ـعــاقــدات خ ــال ف ـتــرة االن ـت ـقــاالت
الصيفية.
وكشفت صحيفة «مــاركــا» االسبانية
أن أت ـل ـت ـي ـكــو وافـ ـ ــق ع ـل ــى دفـ ــع الـبـنــد
الجزائي في عقد فيتولو مع إشبيلية
والبالغ  37.5مليون يورو.
وسينتقل فيتولو الفائز مــع النادي
األندلسي بـ»يوروبا ليغ» ،على سبيل
اإلعــارة لستة أشهر ،إلى الس باملاس
قبل االنضمام إلى أتلتيكو في كانون

الثاني  2018بعد انتهاء فترة إيقاف
نــادي العاصمة عن إتمام التعاقدات
ملخالفته القوانني املتعلقة بالتعاقد
مع الالعبني الناشئني.
بـ ـ ــدوره ،ان ـت ـقــل ن ـجــم ب ــاي ــرن ميونيخ
األملــانــي الـبــرازيـلــي دوغ ــاس كوستا
ال ــى ص ـفــوف يــوفـنـتــوس عـلــى سبيل
اإلعارة.
ووصـ ــل كــوسـتــا إل ــى مــديـنــة تــوريـنــو
اإلي ـط ــال ـي ــة ،ل ـل ـخ ـضــوع لـلـفـحــوصــات
الطبية مــن أجــل إتـمــام الصفقة التي
ّ
ستكلف حـســب الـصـحــافــة اإليطالية
 6مــايــن و 850أل ــف دوالر ،لصالح
بايرن ،مقابل الحصول على خدمات
الدولي البرازيلي ملدة عام على سبيل
اإلعارة.

وفـ ـ ـ ــي إسـ ـ ـب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،اج ـ ـت ـ ـمـ ــع مـ ـ ــدرب
برشلونة الجديد إرنستو فالفيردي
مـ ـ ــع املـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي ج ــوس ـي ــب
سيغورا ،في حضور عضو مجلس
اإلدارة أرب ــان ــو أورت ـي ـغ ــا ألول مــرة
منذ تولي سيغورا منصبه الجديد،
وذلـ ـ ـ ــك لـ ـتـ ـح ــدي ــد خ ــريـ ـط ــة ال ـ ـنـ ــادي
الكاتالوني في سوق االنتقاالت.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «سـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــورت»
اإلس ـب ــان ـي ــة أن االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـثــاثــي
أسفر عن رفض برشلونة فكرة ضم
العـ ــب أرسـ ـن ــال اإلن ـك ـل ـي ــزي هـكـتــور
بيليرين ،كما أنــه قــرر املـضــي قدمًا
في صفقة انضمام العب غوانغجو
إيـ ـفـ ــرغـ ــرانـ ــد ال ـص ـي ـن ــي الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
باولينيو.

