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االستثمار في عقود الالعبين

ثقافة غائبة عن دورينا
› غياب الرؤية االقتصادية
يفاقم خسائر األندية
بسبب فسخ العقود

› أسامواه جيان أغلى صفقة
تسويقية تحمل توقيع
الزعيم

دبي  -عدنان الغـربي

الذي انتقل إلى العين في  2015وتم فسخ عقده بعد أشهر
قـلـيـلــة وغ ـي ــره ــم م ــن الــاع ـب ـيــن ال ـك ـب ــار ال ــذي ــن اك ـت ـفــت األن ــدي ــة
بإنهاء خدماتهم دون إعادة تسويقهم من جديد.

تـشـيــر أرق ــام غـيــر رسـمـيــة إل ــى أن تـكـلـفــة االح ـت ــراف فــي دوري
الخليج الـعــربــي تـجــاوزت  15مـلـيــار درهــم خــال  12مــوسـمــاً،
أنـفـقــت مـنـهــا األنــديــة مــا يـقــرب مــن  5( %33م ـل ـيــارات دره ــم)
عـلــى الــاعـبـيــن األجــانــب والـمــدربـيــن ،والــافــت فــي الـمــوضــوع
أن هدر األندية بسبب فسخ العقود بلغ  1.7مليار درهم منذ
بداية تطبيق نظام االحتراف في موسم .2009 - 2008
وبــالــرغــم مــن ارت ـفــاع نـسـبــة تغيير الــاعـبـيــن فــي دوري ـنــا من
موسم إلى آخر والتي تصل في صفوف الالعبين األجانب بين
 60و %80إال أن ثقافة االستثمار في عقودهم غائبة بشكل
واضـ ــح ،وي ـغ ــادر أغـلـبـهــم م ــن ب ــواب ــة ف ـســخ ال ـع ـقــد والـتــوقـيــع
ألندية خارجية مجاناً.

نماذج ناجحة

وال يـعــرف دوري الخليج الـعــربــي بكونه مـصــدراً للمواهب،
ول ــذل ــك ال ي ـع ـت ـبــر وج ـه ــة م ـف ـض ـلــة ل ـل ـس ـم ــاس ــرة وال ـك ـشــاف ـيــن
للبحث عن الالعبين المميزين ،ولكنه شهد بعض النماذج
ال ـن ــاج ـح ــة ف ــي االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ع ـق ــود ال ــاع ـب ـي ــن س ـ ــواء عـلــى
م ـس ـت ــوى داخـ ـل ــي أو م ــن خـ ــال ان ـت ـق ــال الع ـب ـي ــن م ــن أن ــدي ــة
مـحـلـيــة إلــى دوري ــات خــارجـيــة بـمـبــالــغ كـبـيــرة ،وي ـعــدّ الـغــانــي
أس ــام ــواه جـيــان ه ــداف الـعـيــن الـســابــق مــن أنـجــح الـصـفـقــات
في تاريخ دورينا ،حيث نجح الزعيم في بيعه إلى شانغهاي
الـصـيـنــي مـقــابــل  81مـلـيــون دره ــم بـعــد أن كـلـفــه  68مـلـيــون
دره ــم ،حـيـنـمــا حـصــل عـلــى خــدمــاتــه مــن صـفــوف سـنــدرالنــد
عـ ــام  ،2011ف ـق ــد دفـ ــع ال ـع ـي ــن  6م ــاي ـي ــن ج ـن ـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي
الستعارته ،و 6ماليين أخرى للحصول على خدماته بعقد
دائــم قبل أن يتمكن من بيعه إلى النادي الصيني ،ليصبح
أغـلــى العــب عـلــى اإلط ــاق يـتــم تـســويـقــه مــن دوري اإلم ــارات
ألحد األندية الخارجية.

رؤية مفقودة

ال تـمـلــك أنــديـتـنــا رؤي ــة اقـتـصــاديــة واض ـحــة ،وال تـبــذل جـهــوداً

لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي الــاع ـب ـيــن ع ـلــى غـ ــرار األن ــدي ــة األوروبـ ـيـ ــة ال ـتــي
يـشـكــل بـيــع الــاعـبـيــن فـهــا أحــد مـصــادر دخـلـهــا الــرئـيــس ،كما
تــواجــه أنــديـتـنــا مـشـكـلــة فــي إع ــادة بـيــع عـقــود الــاعـبـيــن الــذيــن
ت ــم االس ـت ـغ ـنــاء عـنـهــم ل ـعــدة أس ـب ــاب م ــن أب ــرزه ــا غ ـيــاب الـفـكــر
التسويقي وقلة الخبرة في هــذا المجال ،فهي تحرص على
تحقيق االستفادة منه فنياً وفي حال فشل ال ّ
حل بديل عن
استبداله بغض النظر عن الخسائر المادية.
وم ــن أب ــرز الـصـعــوبــات الـتــي تــواجــه أنــديـتـنــا فــي عـمـلـيــة بيع
عقد أحد العبيها األجانب هي عدم قدرتها على بيعه بنفس
القيمة المالية التي جاء بها ،وبذلك تضطر لفسخ عقده أو
إعــارتــه لـنــادٍ آخــر مــع المساهمة أحـيــانــاً فــي دفــع نصف راتـبــه.
وم ــع غ ـي ــاب ث ـقــافــة االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ع ـق ــود ال ــاع ـب ـي ــن ،تـتـفــاقــم
خ ـس ــائ ــر األنـ ــديـ ــة ال ـت ــي ي ـش ـك ــل ال ــدخ ــل ال ـح ـك ــوم ــي  %80مــن
مــواردهــا المالية مقابل  %10مــن رابـطــة المحترفين و% 10
من سوق الرعاية واإليجارات.
وي ـح ـفــل دوري ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي بــال ـعــديــد م ــن ال ـص ـف ـقــات
الفاشلة رغــم أنـهــا تحمل أسـمــاء كبيرة فــي عــالــم كــرة القدم
ولم تنجح األندية في إعادة تسويقهم مثل الفرنسي يوهان
كاباي ،الذي انتقل إلى النصر في يوليو  2018وتم فسخ عقده
بعد مــوســم واحــد والعــب الـجــزيــرة الـســابــق ميركو فوزينتش
الـقــادم مــن يوفنتوس اإليـطــالــي والــذي انتهت تجربته مبكراً
مع فريق العاصمة بسبب إصابة في الرباط الصليبي وبعد
شـفــائــه قــررت اإلدارة االسـتـغـنــاء عـنــه والـهــولـنــدي ريــان بــابــل،

الشحات

وع ـل ــى غـ ـ ــرار جـ ـيـ ــان ،اس ـت ـف ــاد ال ـع ـي ــن ك ــذل ــك مـ ــن ب ـي ــع الع ـبــه
ال ـس ــاب ــق ح ـس ـيــن ال ـش ـح ــات إلـ ــى األه ـل ــي ال ـم ـص ــري ب ـح ــوال ــي 5
مــايـيــن دوالر ،فيما تمكن الــوصــل مــن بـيــع عـقــد العـبــه كايو
كانيدو إلى العين في الموسم الماضي بـ  6ماليين دوالر.
وم ــن أب ــرز الـصـفـقــات الـنــاجـحــة أي ـضــاً فــي دوري ـن ــا ،انـتـقــال
المهاجم السنغالي إبــراهـيـمــا تــوريــه مــن عجمان إلــى موناكو
في  2012وانتقال فاندرلي من الشارقة إلى النصر في ،2016
وانتقال الالعب السوري عمر خريبين من الظفرة إلى الهالل
السعودي بـ  24مليون درهم وقبله السنغالي ماخيت ديوب
إلــى شباب األهلي الــذي نجح بــدوره في بيع عقده إلــى نادي
بـكـيــن ري ـن ـهــي ال ـص ـي ـنــي ،ك ـمــا اس ـت ـفــاد ال ـظ ـفــرة م ــن ب ـيــع العـبــه
األوراغـ ــويـ ــانـ ــي ال ـس ــاب ــق ن ـي ـك ــوالس م ـي ـل ـي ـســي إلـ ــى ال ــوح ــدة فــي
الموسم الماضي.
ونجح بني ياس في بيع عقد العبيه السابقين إلى شباب
األهلي ،األول التشيلي كارلوس مينوز الــذي أشــارت مصادر
صـحــافـيــة أن صـفـقــة انـتـقــالــه بـلـغــت حـيـنـهــا  40مـلـيــون درهــم
والثاني اإلسباني بيدرو كانيدو في الموسم الماضي.

خالد إسماعيل :االختيار الفاشل يهدر المال
دبي  -البيان الرياضي
أك ــد خــالــد إسـمــاعـيــل نـجــم مـنـتـخـبـنــا الــوطـنــي والـنـصــر ســابـقــاً أن فشل
األندية في إعادة بيع عقد الالعب أو تسويقه مرتبط بعملية االختيار،
مـشـيــراً إلــى أنــه بـقــدر مــا تـكــون عملية االخـتـيــار نــاجـحــة بـقــدر مــا يوفق
ال ــاع ــب م ــع ال ـف ــري ــق وب ــال ـت ــال ــي ي ـف ــرض ن ـف ـســه مـ ــرة أخ ـ ــرى ف ــي س ــوق
االن ـت ـقــاالت ويـحــافــظ عـلــى أسـهـمــه مــرتـفـعــة وم ـش ــدداً عـلــى ض ــرورة
تكليف مختصين أصحاب رؤيــة فنية تقوم بتحديد حاجات
الفريق ومتابعة الالعبين في أنديتهم قبل التعاقد معهم،
وقـ ـ ــال« :االخـ ـتـ ـي ــار ال ـص ـح ـي ــح ي ـض ـم ــن االسـ ـتـ ـق ــرار ل ـل ـفــريــق
ويـجـنــب اإلدارة إه ــدار ال ـمــال ،لــأســف بـعــض األنــديــة ما
زال ــت تعتمد عـلــى الـيــوتـيــوب أو عـلــى الـسـمــاســرة وهــي
طريقة غير احترافية».
وأضــاف« :تضمن قوانين االتحاد الدولي
لكرة القدم كافة حقوق
خالد إسماعيل
الالعب وعلى النادي أن

عمر الصادقي :ال أحد يفكر
فيما بعد الشراء

ي ــدف ــع ك ــل م ـس ـت ـح ـقــاتــه ف ــي حـ ــال قـ ــام ب ـف ـس ــخ ال ـع ـق ــد م ــن جــانــب
واح ــد» .وأرج ــع خــالــد إسـمــاعـيــل فـشــل األنــديــة فــي اسـتـثـمــار عـقــود
الالعبين إلى قلة الخبرة الفنية ،مؤكداً« :يجب أن تحرص األندية
عـلــى ن ـجــاح الــاعــب فـنـيــاً مــع ال ـفــريــق ،وف ــي ح ــال الـعـكــس وإن ـهــاء
عـقــده ،عليها أن تفكر فــي الـخــروج بــأقــل األض ــرار الـمــاديــة ،ولكن
االسـتـثـمــار فــي الــاعــب مــرتـبــط بـعـمـلـيــة االخـتـيــار الـصـحـيــح بــاعـتـمــاد
كـشــافـيــن» .وأوض ــح خــالــد إسـمــاعـيــل أن ــه مــن الـصـعــب إع ــادة
ب ـي ــع ع ـق ــد العـ ــب أو إعـ ــارتـ ــه ف ــي حـ ــال ف ـش ــل ف ــي إث ـب ــات
نفسه ،لــذا تلجأ أغلب األنــديــة إلــى الحلول السهلة
بـفـســخ ع ـق ــده ،وقـ ــال« :ال ـطــري ـقــة ال ـتــي تـعـمــل بـهــا
األندية في االختيار ال تساعدها على االستثمار».
وأض ـ ــاف« :ل ــأس ــف ه ـن ــاك م ـصــالــح شـخـصـيــة
داخل األندية ،األولوية للتعاقد بأي شكل
م ــن األشـ ـكـ ــال وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـه ــم ال يــوجــد
مـشـكـلــة فــي تـغـيـيــر الع ــب أو اثـنـيــن أو
حتى كل األجانب في موسم واحد.

منذر علي :األندية ال تملك رؤية استثمارية
دبي  -البيان الرياضي
أك ــد م ـن ــذر ع ـل ــي ،الع ــب ال ــوص ــل س ــاب ـق ــاً ،أن ع ــدد الــاع ـب ـيــن الــذيــن
يمكن االستثمار في عقودهم قليل جــداً في دوري الخليج العربي
رغ ــم أن هـنــاك ن ـمــاذج نــاجـحــة ك ــان بــاإلمـكــان أن تـقـتــدي بـهــا األنــديــة
مـثــل كــايــو كــانـيــدو فــي الــوصــل وعـمــر خــريـبـيــن الع ــب الـظـفــرة ســابـقــاً
وزميله السنغالي ماكيت ديوب وهداف العين السابق أسامواه
جـيــان ،وق ــال :األنــديــة لـيــس لــديـهــا رؤي ــة اسـتـثـمــاريــة ،تحتاج
إلــى أصـحــاب الـخـبــرة فــي هــذا الـمـجــال ،عـنــدمــا نـتـحــدث عن
االسـتـثـمــار فــي عـقــود الــاعـبـيــن يـجــب أن نتكلم عــن الــدوري
اإلن ـج ـل ـيــزي وخ ــاص ــة ن ــادي أرس ـن ــال زم ــن ال ـم ــدرب الـفــرنـســي
أرسـ ـيـ ــن ف ـي ـن ـغ ــر ص ــاح ـب ــة ال ـن ـظ ــرة ال ـث ــاق ـب ــة فـ ــي ان ـت ـق ــاء
الـمــواهــب ،حـيــث نـجــح فــي اسـتـقـطــاب الـعــديــد من
الالعبين الصغار ثم تم بيعهم بأسعار كبيرة.
وأضــاف :االستثمار يجب أن
منذر علي
ي ـكــون ف ــي الــاعـبـيــن الـصـغــار

نجم محمد :صياغة العقود
تحتاج إلى مراجعة

ألن االستثمار في الالعبين الكبار يحتاج إلى الماليين وحتى الفائدة
لــن تكون كبيرة منهم ،تجربة كايو كانيدو وفــابــو ليما فــي الوصل
من أفضل النماذج في تاريخ دوري الخليج العربي .وأوضــح منذر
ع ـل ــي أن ت ـس ــوي ــق ال ــاع ــب ب ـع ــد ف ـس ــخ ع ـق ــده ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى مـسـتــوى
الالعب نفسه وعـمــره ،مشيراً إلــى أنــه من الصعب إعــادة بيع عقد
العب ظهر بمستوى متدنّ طيلة الموسم وأن ال أحد يجازف بشرائه
فــي الـمـقــابــل يـمـكــن تـســويــق الع ــب ظـهــر بـمـسـتــوى مـمـيــز حتى
إذا كان متقدماً في العمر .وكشف العب الوصل السابق
أن فرص االستثمار في الالعبين البرازيليين على سبيل
ال ـم ـثــال قـلـيـلــة ألن عـيــونـهــم ع ـلــى أوروب ـ ــا ،م ـش ــدداً عـلــى
ضــرورة االختيار الناجح لالعبين حتى يسهل على النادي
بـيـعـهــم بـعــد ذل ــك ،وق ــال أن اغـلــب أنــديـتـنــا تـبــدأ
ف ــي الـتـفـكـيــر ف ــي ال ـب ـحــث ع ــن الع ـب ـيــن نـهــايــة
الموسم وهي تفتقد ثقافة المتابعة قبل
ال ـت ـع ــاق ــد م ـع ــه وه ـن ــاك ب ــرام ــج م ـت ـطــورة
تساعدها على تقييم الالعب .

عادل العامري :الفسخ بالتراضي
«الطامة الكبرى»

وص ــف عـ ــادل ال ـع ــام ــري وك ـي ــل ال ــاع ـب ـي ــن أن ه ــدر األم ـ ــوال ف ــي ف ـس ــخ ال ـع ـق ــود بــال ـتــراضــي
أك ــد ال ـعــراقــي نـجــم مـحـمــد وك ـيــل الــاعـبـيــن أن سـبــب غ ـيــاب ثـقــافــة االس ـت ـث ـمــار ف ــي عـقــود
أك ــد الـتــونـســي عـمــر ال ـصــادقــي ،وكـيــل الــاعـبـيــن أن تـســويــق الــاعـبـيــن
بـ«الطامة الكبرى» ،ولكنها ليست مستغربة من إدارات األندية التي ال تنفق من مالها
الالعبين األجانب هو عدم تطبيق المعنى الحقيقي لالحتراف وأن طريقة صياغة العقود
األجــانــب مــن الملفات المهمة الـتــي يجب أن تـطــرح بشكل جــدي في
الخاص ،وقال :كان من األفضل تسويق هؤالء الالعبين واالستثمار في عقودهم بشكل
تـحـتــاج إل ــى مــراجـعــة ،وق ــال :تـغـيـيــر األجــانــب بـهــذا الـشـكــل الـكـبـيــر مــن مــوســم آلخ ــر هــدر
الـمـسـتـقـبــل ال ـقــريــب ألن ف ـســخ ال ـع ـقــود ك ـلــف م ـيــزان ـيــات األن ــدي ــة مـبــالــغ
ً
ً
احترافي ولكن غياب أصحاب الخبرة في اإلدارات يحول دون ذلك ،هناك حرص كبير
منطقيا
لــأمــوال ،على األنــديــة أن تغير طريقة عملها خاصة من ناحية االختيار ،ليس
أساسا بعدم تفكير األندية
كبيرة ،وقال :إنها مشكلة حقيقية ،تتعلق
على استقطاب الالعبين والتوقيع معهم لموسمين أو أكثر
أن يـقــوم نــا ٍد بــالـتـعــاقــد مــع العــب بــإمـكــانـيــات مـحــدودة لـمــدة 3
ف ــي م ــرح ـل ــة م ــا ب ـع ــد الـ ـش ــراء ألن أغ ـل ــب ال ـص ـف ـقــات
ً
ث ــم االسـتـغـنــاء عـنـهــم خ ــال  6أش ـهــر أو مــوســم واح ــد،
تعويضا لكامل المدة
مــواســم دون أي شــرط ،ثــم يمنحه
ت ـف ــوح م ـن ـهــا رائ ـح ــة ال ـس ـم ـس ــرة ،إض ــاف ــة إل ــى أن
لــأســف يـتـعــامـلــون مــع الـمـســالــة بـبـســاطــة ،الع ــب لم
المتبقية في العقد حتى لو لعب  3أشهر فقط .وأضاف:
شــركــات كــرة الـقــدم ليست شــركــات حقيقية ال
يـنـجــح وان ـت ـهــى ال ـم ــوض ــوع ،وال ـح ــل ف ــي ف ـســخ الـعـقــد
المشكلة تتكرر كل موسم لغياب ثقافة االحتراف ،ومنح
يـتــم مـحــاسـبـتـهــا عــن كــل دره ــم تـصــرفــه وهـنــاك
وتعويضه عن المدة المتبقية .وأضاف :حسن إدارة
الرواتب والحوافز يتم دون أي ضوابط وهذا أكبر خطأ تقع
غياب تام للمسؤولية.
األمــوال والـتـصــرف فيها مسؤولية كبيرة ،المسألة ال
فيه األندية ،يجب أن يرتبط راتب الالعب في جزء منه بعدد
وأض ـ ـ ـ ــاف م ـ ـت ـ ـسـ ــائ ـ ـاً :ه ـ ــل س ـم ـع ـت ــم ع ـ ــن ت ـح ـم ــل
تتعلق بكيفية التعاقد مع العب ولكن كيف تنجح
مشاركاته فــي الـمـبــاريــات .وصــرح نجم محمد أنــه عندما
م ـس ــؤول ـي ــة ف ـش ــل ص ـف ـق ــة الع ـ ــب أو ق ـ ــدم أح ــد
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فــي تـســويـقــه فــي ح ــال ع ــدم الـتــوفـيــق مــع الـفــريــق،
يـطـلــب الـمــدرب تغيير أحــد الــاعـبـيــن يـقــوم الـنــادي بمنحه
اإلداريـيــن استقالته بسبب فشل اختيار العــب؟
هـنــاك بـكــاء وتــذمــر مــن ارتـفــاع أسـعــار الــاعـبـيــن ولـكــن ال أحــد تذمر
مستحقاته المتبقية في العقد ويسمح له بالمغادرة ،وتابع :يجب أن تركز
في أوروبا مثالً يتحمل المدير الرياضي مسؤولية اختيار الالعب،
م ــن ه ــدر أمـ ــوال ال ـن ــادي بـتـلــك ال ـطــري ـقــة .وص ــرح ع ــادل ال ـعــامــري أن األنــديــة
األندية على تسويق الالعب والبحث عن حل يقلل من خسائرها وليس الذهاب مباشرة
ويـحـصــل عـلــى عـمــولــة مــن نــاديــه فــي ح ــال نـجــح فــي بـيــع ال ــاع ــب .وأوض ــح عمر
تفتقد للكفاءات داخلها وأن ال يجوز أن يلعب اإلداري أدواراً مختلفة ليست
لفسخ العقد .وأوضح نجم محمد أن الالعب ال يجهد نفسه في البحث عن فريق آخر
الـصــادقــي أن اعـتـمــاد األنــديــة فــي دوري الخليج الـعــربــي على التمويل الحكومي
من اختصاصه ،مشيراً إلــى أن إدارات األنــديــة األوروبـيــة تحرص دائـمـ ًـا على
ألن الحصول على أمواله بالكامل أمر محسوم بالنسبة له ،لذا يجب على النادي وضع
يجعل مجالس اإلدارات تنفق بال قيود ،وتــابــع :نحتاج إلــى عقلية احترافية تدير
عدم خسارة النادي دوالراً واحداً من وراء الالعب (.دبي  -البيان الرياضي)
ضوابط وشروط ضمن العقد لتجنب الخسائر( .دبي  -البيان الرياضي)
األندية ،ووضع استراتيجية واضحة في اختيار الالعبين( .دبي  -البيان الرياضي)

