
الرياضي البيان   - دبي 

أكــــــد مــــنــــذر عــــلــــي، العــــــب الـــــوصـــــل ســــابــــقــــاً، أن عــــــدد الـــاعـــبـــيـــن الـــذيـــن 

يمكن االستثمار في عقودهم قليل جــداً في دوري الخليج العربي 

رغــــم أن هــنــاك نـــمـــاذج نــاجــحــة كــــان بـــاإلمـــكـــان أن تــقــتــدي بــهــا األنــديــة 

مــثــل كــايــو كــانــيــدو فـــي الـــوصـــل وعــمــر خــريــبــيــن العــــب الــظــفــرة ســابــقــاً 

وزميله السنغالي ماكيت ديوب وهداف العين السابق أسامواه 

جــيــان، وقــــال: األنـــديـــة لــيــس لــديــهــا رؤيــــة اســتــثــمــاريــة، تحتاج 

إلـــى أصــحــاب الــخــبــرة فــي هـــذا الــمــجــال، عــنــدمــا نــتــحــدث عن 

االســتــثــمــار فــي عــقــود الــاعــبــيــن يــجــب أن نتكلم عــن الـــدوري 

ــــنـــــال زمـــــن الـــــمـــــدرب الــفــرنــســي  اإلنـــجـــلـــيـــزي وخــــاصــــة نــــــادي أرسـ

ــبـــــة فـــــــي انــــتــــقــــاء  ــ ــــاقـ ــثـ ــ ــــنــــــظــــــرة الـ ــبـــــة الــ ــ ــــاحـ أرســـــــيـــــــن فــــيــــنــــغــــر صـ

الـــمـــواهـــب، حــيــث نــجــح فـــي اســتــقــطــاب الــعــديــد من 

الاعبين الصغار ثم تم بيعهم بأسعار كبيرة. 

وأضـــاف: االستثمار يجب أن 

يـــكـــون فــــي الـــاعـــبـــيـــن الــصــغــار 

ألن االستثمار في الاعبين الكبار يحتاج إلى المايين وحتى الفائدة 

لــن تكون كبيرة منهم، تجربة كايو كانيدو وفــابــو ليما فــي الوصل 

من أفضل النماذج في تاريخ دوري الخليج العربي. وأوضــح منذر 

عــــلــــي أن تــــســــويــــق الـــــاعـــــب بــــعــــد فــــســــخ عــــقــــده يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مـــســـتـــوى 

الاعب نفسه وعــمــره، مشيراً إلــى أنــه من الصعب إعــادة بيع عقد 

العب ظهر بمستوى متدّن طيلة الموسم وأن ال أحد يجازف بشرائه 

فـــي الــمــقــابــل يــمــكــن تــســويــق العــــب ظــهــر بــمــســتــوى مــمــيــز حتى 

إذا كان متقدماً في العمر. وكشف العب الوصل السابق 

أن فرص االستثمار في الاعبين البرازيليين على سبيل 

الـــمـــثـــال قــلــيــلــة ألن عـــيـــونـــهـــم عـــلـــى أوروبــــــــــا، مـــــشـــــدداً عــلــى 

ضــرورة االختيار الناجح لاعبين حتى يسهل على النادي 

بــيــعــهــم بــعــد ذلــــك، وقــــال أن اغــلــب أنــديــتــنــا تــبــدأ 

فــــي الــتــفــكــيــر فــــي الـــبـــحـــث عــــن العـــبـــيـــن نــهــايــة 

الموسم وهي تفتقد ثقافة المتابعة  قبل 

ــــرامــــــج مـــتـــطـــورة  ــنــــــاك بــ ــ الــــتــــعــــاقــــد مــــعــــه وهــ

تساعدها على تقييم الاعب . منذر علي

الرياضي البيان   - دبي 

أكــــد خــالــد إســمــاعــيــل نــجــم مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي والــنــصــر ســابــقــاً أن فشل 

األندية في إعادة بيع عقد الاعب أو تسويقه مرتبط بعملية االختيار، 

مــشــيــراً إلـــى أنـــه بــقــدر مــا تــكــون عملية االخــتــيــار نــاجــحــة بــقــدر مــا يوفق 

ــــتـــــالـــــي يـــــفـــــرض نـــفـــســـه مــــــــرة أخـــــــــرى فــــــي ســــوق  ــــفـــــريـــــق وبـــــالـ الــــــاعــــــب مــــــع الـ

االنـــتـــقـــاالت ويـــحـــافـــظ عــلــى أســهــمــه مــرتــفــعــة ومــــشــــدداً عــلــى ضــــرورة 

تكليف مختصين أصحاب رؤيــة فنية تقوم بتحديد حاجات 

الفريق ومتابعة الاعبين في أنديتهم قبل التعاقد معهم، 

وقـــــــــــــال: »االخـــــــتـــــــيـــــــار الــــصــــحــــيــــح يــــضــــمــــن االســـــــتـــــــقـــــــرار لـــلـــفـــريـــق 

ويــجــنــب اإلدارة إهـــــدار الـــمـــال، لــأســف بــعــض األنـــديـــة ما 

زالــــت تعتمد عــلــى الــيــوتــيــوب أو عــلــى الــســمــاســرة وهــي 

طريقة غير احترافية«.

 وأضــاف: »تضمن قوانين االتحاد الدولي 

لكرة القدم كافة حقوق 

الاعب وعلى النادي أن 

يـــــدفـــــع كــــــل مـــســـتـــحـــقـــاتـــه فــــــي حــــــــال قــــــــام بــــفــــســــخ الــــعــــقــــد مــــــن جـــانـــب 

واحـــــد«. وأرجـــــع خــالــد إســمــاعــيــل فــشــل األنـــديـــة فـــي اســتــثــمــار عــقــود 

الاعبين إلى قلة الخبرة الفنية، مؤكداً: »يجب أن تحرص األندية 

عــلــى نـــجـــاح الـــاعـــب فــنــيــاً مـــع الـــفـــريـــق، وفــــي حــــال الــعــكــس وإنـــهـــاء 

عــقــده، عليها أن تفكر فــي الــخــروج بــأقــل األضــــرار الــمــاديــة، ولكن 

االســتــثــمــار فـــي الـــاعـــب مــرتــبــط بــعــمــلــيــة االخـــتـــيـــار الــصــحــيــح بــاعــتــمــاد 

كـــشـــافـــيـــن«. وأوضــــــح خـــالـــد إســمــاعــيــل أنــــه مـــن الــصــعــب إعــــادة 

بــــيــــع عــــقــــد العــــــــب أو إعـــــــارتـــــــه فــــــي حــــــــال فــــشــــل فــــــي إثــــبــــات 

نفسه، لــذا تلجأ أغلب األنــديــة إلــى الحلول السهلة 

بــفــســخ عــــقــــده، وقــــــــال: »الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تــعــمــل بــهــا 

األندية في االختيار ال تساعدها على االستثمار«. 

وأضـــــــــــاف: »لـــــأســـــف هــــنــــاك مـــصـــالـــح شــخــصــيــة 

داخل األندية، األولوية للتعاقد بأي شكل 

مــــــن األشـــــــكـــــــال وبــــالــــنــــســــبــــة لــــهــــم ال يـــوجـــد 

مــشــكــلــة فـــي تــغــيــيــر العــــب أو اثــنــيــن أو 

حتى كل األجانب في موسم واحد.  خالد إسماعيل 
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تــشــيــر أرقــــــام غــيــر رســمــيــة إلــــى أن تــكــلــفــة االحــــتــــراف فـــي دوري 

الخليج الــعــربــي تــجــاوزت 15 مــلــيــار درهـــم خـــال 12 مــوســمــاً، 

أنــفــقــت مــنــهــا األنـــديـــة مـــا يـــقـــرب مـــن 33% )5 مـــلـــيـــارات درهــــم( 

عــلــى الــاعــبــيــن األجـــانـــب والــمــدربــيــن، والـــافـــت فـــي الــمــوضــوع 

أن هدر األندية بسبب فسخ العقود بلغ 1.7 مليار درهم منذ 

بداية تطبيق نظام االحتراف في موسم 2008 - 2009.

وبــالــرغــم مــن ارتـــفـــاع نــســبــة تغيير الــاعــبــيــن فــي دوريـــنـــا من 

موسم إلى آخر والتي تصل في صفوف الاعبين األجانب بين 

60 و80% إال أن ثقافة االستثمار في عقودهم غائبة بشكل 

واضــــــــح، ويـــــغـــــادر أغـــلـــبـــهـــم مــــن بــــوابــــة فـــســـخ الـــعـــقـــد والـــتـــوقـــيـــع 

ألندية خارجية مجاناً.

رؤية مفقودة
ال تــمــلــك أنــديــتــنــا رؤيــــة اقــتــصــاديــة واضـــحـــة، وال تــبــذل جــهــوداً 

ــــديــــــة األوروبـــــــيـــــــة الـــتـــي  لـــاســـتـــثـــمـــار فـــــي الـــاعـــبـــيـــن عـــلـــى غــــــــرار األنــ

يــشــكــل بــيــع الــاعــبــيــن فــهــا أحـــد مــصــادر دخــلــهــا الــرئــيــس، كما 

تـــواجـــه أنــديــتــنــا مــشــكــلــة فـــي إعـــــادة بــيــع عــقــود الــاعــبــيــن الــذيــن 

تــــم االســـتـــغـــنـــاء عــنــهــم لـــعـــدة أســــبــــاب مــــن أبــــرزهــــا غـــيـــاب الــفــكــر 

التسويقي وقلة الخبرة في هــذا المجال، فهي تحرص على 

تحقيق االستفادة منه فنياً وفي حال فشل ال حّل بديل عن 

استبداله بغض النظر عن الخسائر المادية.

ومــــن أبــــرز الــصــعــوبــات الــتــي تـــواجـــه أنــديــتــنــا فـــي عــمــلــيــة بيع 

عقد أحد العبيها األجانب هي عدم قدرتها على بيعه بنفس 

القيمة المالية التي جاء بها، وبذلك تضطر لفسخ عقده أو 

إعــارتــه لــنــاٍد آخــر مــع المساهمة أحــيــانــاً فــي دفــع نصف راتــبــه. 

ومــــــع غــــيــــاب ثـــقـــافـــة االســــتــــثــــمــــار فـــــي عــــقــــود الــــاعــــبــــيــــن، تــتــفــاقــم 

خــــســــائــــر األنـــــــديـــــــة الـــــتـــــي يــــشــــكــــل الــــــدخــــــل الــــحــــكــــومــــي 80% مــن 

مــواردهــا المالية مقابل 10% مــن رابــطــة المحترفين و10 % 

من سوق الرعاية واإليجارات.

ويـــحـــفـــل دوري الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي بـــالـــعـــديـــد مـــــن الـــصـــفـــقـــات 

الفاشلة رغــم أنــهــا تحمل أســمــاء كبيرة فــي عــالــم كــرة القدم 

ولم تنجح األندية في إعادة تسويقهم مثل الفرنسي يوهان 

كاباي، الذي انتقل إلى النصر في يوليو 2018 وتم فسخ عقده 

بعد مــوســم واحـــد والعـــب الــجــزيــرة الــســابــق ميركو فوزينتش 

الــقــادم مــن يوفنتوس اإليــطــالــي والـــذي انتهت تجربته مبكراً 

مع فريق العاصمة بسبب إصابة في الرباط الصليبي وبعد 

شــفــائــه قـــررت اإلدارة االســتــغــنــاء عــنــه والــهــولــنــدي ريـــان بــابــل، 

الذي انتقل إلى العين في 2015 وتم فسخ عقده بعد أشهر 

قـــلـــيـــلـــة وغــــيــــرهــــم مـــــن الـــاعـــبـــيـــن الــــكــــبــــار الـــــذيـــــن اكـــتـــفـــت األنــــديــــة 

بإنهاء خدماتهم دون إعادة تسويقهم من جديد.

نماذج ناجحة 
للمواهب،  الــعــربــي بكونه مــصــدراً  يــعــرف دوري الخليج  وال 

ولــــــذلــــــك ال يـــعـــتـــبـــر وجـــــهـــــة مـــفـــضـــلـــة لــــلــــســــمــــاســــرة والـــكـــشـــافـــيـــن 

للبحث عن الاعبين المميزين، ولكنه شهد بعض النماذج 

ــــار فــــــي عـــــقـــــود الــــاعــــبــــيــــن ســــــــــواء عــلــى  ــــثـــــمـ ــــتـ الــــنــــاجــــحــــة فــــــي االسـ

ــــقـــــال العــــبــــيــــن مــــــن أنــــديــــة  ــتـ ــ مــــســــتــــوى داخــــــلــــــي أو مــــــن خــــــــال انـ

مــحــلــيــة إلـــى دوريــــــات خــارجــيــة بــمــبــالــغ كــبــيــرة، ويـــعـــّد الــغــانــي 

أســــامــــواه جــيــان هــــداف الــعــيــن الــســابــق مـــن أنــجــح الــصــفــقــات 

في تاريخ دورينا، حيث نجح الزعيم في بيعه إلى شانغهاي 

الــصــيــنــي مــقــابــل 81 مــلــيــون درهـــــم بــعــد أن كــلــفــه 68 مــلــيــون 

درهـــــم، حــيــنــمــا حــصــل عــلــى خــدمــاتــه مـــن صــفــوف ســنــدرالنــد 

الــــعــــيــــن 6 مــــايــــيــــن جـــنـــيـــه اســـتـــرلـــيـــنـــي  عـــــــام 2011، فــــقــــد دفـــــــع 

الستعارته، و6 مايين أخرى للحصول على خدماته بعقد 

دائــم قبل أن يتمكن من بيعه إلى النادي الصيني، ليصبح 

أغــلــى العـــب عــلــى اإلطــــاق يــتــم تــســويــقــه مــن دوري اإلمــــارات 

ألحد األندية الخارجية.

الشحات
وعـــــلـــــى غــــــــــرار جــــــيــــــان، اســـــتـــــفـــــاد الــــعــــيــــن كـــــذلـــــك مــــــن بــــيــــع العـــبـــه 

ــــــى األهـــــلـــــي الــــمــــصــــري بــــحــــوالــــي 5  الــــســــابــــق حـــســـيـــن الــــشــــحــــات إلـ

مــايــيــن دوالر، فيما تمكن الــوصــل مــن بــيــع عــقــد العــبــه كايو 

كانيدو إلى العين في الموسم الماضي بـ 6 مايين دوالر.

 ومــــن أبـــــرز الــصــفــقــات الــنــاجــحــة أيـــضـــاً فـــي دوريــــنــــا، انــتــقــال 

إلــى موناكو  تــوريــه مــن عجمان  إبــراهــيــمــا  المهاجم السنغالي 

في 2012 وانتقال فاندرلي من الشارقة إلى النصر في 2016، 

وانتقال الاعب السوري عمر خريبين من الظفرة إلى الهال 

السعودي بـ 24 مليون درهم وقبله السنغالي ماخيت ديوب 

إلــى شباب األهلي الــذي نجح بــدوره في بيع عقده إلــى نادي 

بــكــيــن ريـــنـــهـــي الـــصـــيـــنـــي، كـــمـــا اســـتـــفـــاد الـــظـــفـــرة مــــن بـــيـــع العــبــه 

األوراغـــــــويـــــــانـــــــي الــــســــابــــق نــــيــــكــــوالس مـــيـــلـــيـــســـي إلـــــــى الــــــوحــــــدة فــي 

الموسم الماضي.

ونجح بني ياس في بيع عقد العبيه السابقين إلى شباب 

األهلي، األول التشيلي كارلوس مينوز الــذي أشــارت مصادر 

صــحــافــيــة أن صــفــقــة انــتــقــالــه بــلــغــت حــيــنــهــا 40 مــلــيــون درهـــم 

والثاني اإلسباني بيدرو كانيدو في الموسم الماضي.

االستثمار في عقود الالعبين
ثقافة غائبة عن دورينا

عمر الصادقي: ال أحد يفكر 
فيما بعد الشراء

أكــــد الــتــونــســي عــمــر الـــصـــادقـــي، وكـــيـــل الــاعــبــيــن أن تــســويــق الــاعــبــيــن 

األجــانــب مــن الملفات المهمة الــتــي يجب أن تــطــرح بشكل جــدي في 

الــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب ألن فـــســـخ الـــعـــقـــود كـــلـــف مـــيـــزانـــيـــات األنــــديــــة مــبــالــغ 

كبيرة، وقال: إنها مشكلة حقيقية، تتعلق أساسًا بعدم تفكير األندية 

ــــلـــــب الـــصـــفـــقـــات  فـــــي مــــرحــــلــــة مـــــا بــــعــــد الــــــشــــــراء ألن أغـ

ــــافـــــة إلــــــى أن  تــــفــــوح مـــنـــهـــا رائـــــحـــــة الــــســــمــــســــرة، إضـ

شــركــات كـــرة الــقــدم ليست شــركــات حقيقية ال 

يــتــم مــحــاســبــتــهــا عـــن كـــل درهـــــم تــصــرفــه وهــنــاك 

غياب تام للمسؤولية.

ــــتــــــم عـــــــــــن تــــحــــمــــل  ــــمــــــعــ وأضـــــــــــــــــــــاف مــــــــتــــــــســــــــائــــــــاً: هـــــــــــل ســ

مـــــســـــؤولـــــيـــــة فـــــشـــــل صـــــفـــــقـــــة العــــــــــب أو قــــــــــدم أحـــــد 

اإلداريــيــن استقالته بسبب فشل اختيار العــب؟ 

في أوروبا مثاً يتحمل المدير الرياضي مسؤولية اختيار الاعب، 

ويــحــصــل عــلــى عــمــولــة مـــن نـــاديـــه فـــي حــــال نــجــح فـــي بــيــع الــــاعــــب.  وأوضـــــح عمر 

الــصــادقــي أن اعــتــمــاد األنــديــة فــي دوري الخليج الــعــربــي على التمويل الحكومي 

يجعل مجالس اإلدارات تنفق با قيود، وتــابــع: نحتاج إلــى عقلية احترافية تدير 

األندية، ووضع استراتيجية واضحة في اختيار الاعبين.  )دبي - البيان الرياضي(

 نجم محمد: صياغة العقود 
تحتاج إلى مراجعة

عادل العامري: الفسخ بالتراضي 
»الطامة الكبرى«

أكـــــد الـــعـــراقـــي نـــجـــم مــحــمــد وكـــيـــل الـــاعـــبـــيـــن أن ســـبـــب غـــيـــاب ثـــقـــافـــة االســـتـــثـــمـــار فــــي عــقــود 

الاعبين األجانب هو عدم تطبيق المعنى الحقيقي لاحتراف وأن طريقة صياغة العقود 

تــحــتــاج إلــــى مـــراجـــعـــة، وقـــــال: تــغــيــيــر األجـــانـــب بــهــذا الــشــكــل الــكــبــيــر مـــن مــوســم آلخــــر هــدر 

لــأمــوال، على األنــديــة أن تغير طريقة عملها خاصة من ناحية االختيار، ليس منطقيًا 

أن يــقــوم نـــاٍد بــالــتــعــاقــد مــع العـــب بــإمــكــانــيــات مـــحـــدودة لــمــدة 3 

مــواســم دون أي شـــرط، ثــم يمنحه تعويضًا لكامل المدة 

المتبقية في العقد حتى لو لعب 3 أشهر فقط. وأضاف: 

المشكلة تتكرر كل موسم لغياب ثقافة االحتراف، ومنح 

الرواتب والحوافز يتم دون أي ضوابط وهذا أكبر خطأ تقع 

فيه األندية، يجب أن يرتبط راتب الاعب في جزء منه بعدد 

مشاركاته فــي الــمــبــاريــات. وصـــرح نجم محمد أنــه عندما 

يــطــلــب الـــمـــدرب تغيير أحـــد الــاعــبــيــن يــقــوم الـــنـــادي بمنحه 

مستحقاته المتبقية في العقد ويسمح له بالمغادرة، وتابع: يجب أن تركز 

األندية على تسويق الاعب والبحث عن حل يقلل من خسائرها وليس الذهاب مباشرة 

لفسخ العقد. وأوضح نجم محمد أن الاعب ال يجهد نفسه في البحث عن فريق آخر 

ألن الحصول على أمواله بالكامل أمر محسوم بالنسبة له، لذا يجب على النادي وضع 

ضوابط وشروط ضمن العقد لتجنب الخسائر.  )دبي - البيان الرياضي(

ــــــدر األمـــــــــــوال فـــــي فــــســــخ الــــعــــقــــود بـــالـــتـــراضـــي  ــــــف عــــــــادل الـــــعـــــامـــــري وكــــيــــل الــــاعــــبــــيــــن أن هـ وصـ

بـ»الطامة الكبرى«، ولكنها ليست مستغربة من إدارات األندية التي ال تنفق من مالها 

الخاص، وقال: كان من األفضل تسويق هؤالء الاعبين واالستثمار في عقودهم بشكل 

احترافي ولكن غياب أصحاب الخبرة في اإلدارات يحول دون ذلك، هناك حرص كبير 

على استقطاب الاعبين والتوقيع معهم لموسمين أو أكثر 

ثــــم االســـتـــغـــنـــاء عــنــهــم خـــــال 6 أشـــهـــر أو مـــوســـم واحـــــد، 

لـــأســـف يــتــعــامــلــون مـــع الــمــســالــة بــبــســاطــة، العــــب لم 

يـــنـــجـــح وانـــتـــهـــى الــــمــــوضــــوع، والــــحــــل فــــي فـــســـخ الــعــقــد 

وتعويضه عن المدة المتبقية.  وأضاف: حسن إدارة 

األمـــوال والــتــصــرف فيها مسؤولية كبيرة، المسألة ال 

تتعلق بكيفية التعاقد مع العب ولكن كيف تنجح 

فـــي تــســويــقــه فـــي حــــال عــــدم الــتــوفــيــق مـــع الــفــريــق، 

هــنــاك بــكــاء وتــذمــر مــن ارتـــفـــاع أســعــار الــاعــبــيــن ولــكــن ال أحـــد تذمر 

مــــن هـــــدر أمـــــــوال الــــنــــادي بــتــلــك الـــطـــريـــقـــة.  وصــــــرح عــــــادل الـــعـــامـــري أن األنـــديـــة 

تفتقد للكفاءات داخلها وأن ال يجوز أن يلعب اإلداري أدواراً مختلفة ليست 

من اختصاصه، مشيراً إلــى أن إدارات األنــديــة األوروبــيــة تحرص دائــمــًا على 

عدم خسارة النادي دوالراً واحداً من وراء الاعب .)دبي - البيان الرياضي(

منذر علي: األندية ال تملك رؤية استثماريةخالد إسماعيل: االختيار الفاشل يهدر المال

عادل العامري نجم محمد عمر الصادقي

‹  غياب الرؤية االقتصادية 
يفاقم خسائر األندية 

بسبب فسخ العقود

‹   أسامواه جيان أغلى صفقة 
تسويقية تحمل توقيع 

الزعيم


