4

االثنين  20نيسان  2015العدد 2570

SPORT

تصميم :علي فران

أسواق العرض والطلب :دجاجة تبيض ذهبًا
مثلما تضع الفرق
الخطط على أرض الملعب،
فإن إدارات األندية ترسم
اإلستراتيجيات في المكاتب
للبيع والشراء .سوق
اإلنتقاالت باتت "صناعة" يزداد
اإلنفاق عليها عامًا بعد عام،
وتحصيل األرباح المليونية
يمكن اإلستدالل عليها في
أندية عدة برعت في
عالم «البيزنس» وتحقيق
االرباح

حسن زين الدين
أض ـح ــت انـ ـتـ ـق ــاالت ال ــاع ـب ــن بــن
األنــديــة عنصرًا أساسيًا فــي عالم
كــرة الـقــدم الحديث وحــاجــة مهمة
ً
لـ ــزيـ ــادة امل ـ ــدخ ـ ــول .قـ ـب ــا ،ل ــم تـكــن
ال ـ ـصـ ــورة بـ ـه ــذه ال ـك ـي ـف ـي ــة ،إال أن
ّ
تغير القوانني التي لم تكن تتيح
للفرق األوروبية التعاقد مع أكثر
من  3العبني أجانب ومعها زيادة
األربـ ـ ـ ــاح م ــن ال ـن ـق ــل ال ـت ـل ـفــزيــونــي
واالسـتـثـمــارات الـخــارجـيــة ،أعطى
ل ــانـ ـتـ ـق ــاالت ب ـ ـع ـ ـدًا آخـ ـ ـ ــر ،بـحـيــث
ازدادت املبالغ أصفارًا من مختلف
الـعـمــات النقدية حتى بلغت في
يومنا هذا أرقامًا ال تصدق ،وكان
آخرها وأكبرها في التاريخ انتقال
الـنـجــم الــوي ـلــزي غــاريــث بــايــل من
توتنهام هوتسبر اإلنكليزي إلى
ريـال مدريد بـ  100مليون يورو.
صفقة بــايــل تـبــدو عـ ّـيـنــة ساطعة
عـ ّـمــا وص ـلــت إل ـيــه االن ـت ـقــاالت من
أهـمـيــة ،الـتــي ي ــزداد اإلنـفــاق فيها
عـ ــامـ ــا بـ ـع ــد آخ ـ ـ ــر حـ ـي ــث ت ـخ ـطــت
املـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدالت وأض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت األرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام
القياسية تضرب في هذا الفريق
وت ـل ــك ال ـب ـطــولــة .ف ـفــي  ،2014زاد
اإلن ـف ــاق ع ـلــى االن ـت ـق ــاالت بنسبة
 %2,1عن  13,090 .2013ألف العب

جـ ــرى ت ـب ــادل ـه ــم ب ــن األنـ ــديـ ــة فــي
ال ـعــالــم ،بـمـجـمــوع وص ــل إل ــى 4,1
مليارات دوالر من دون احتساب
امل ـب ــال ــغ ال ـت ــي ت ـقــاضــاهــا ال ــوك ــاء
والـ ـت ــي وص ـل ــت إلـ ــى  236مـلـيــون
دوالر ،وقد جاء الدوري اإلنكليزي
املمتاز ،بطبيعة الحال ،في املرتبة
األولى بمبلغ  1,4مليار دوالر بما
يشكل ربع اإلنفاق في العالم ،فيما
كــانــت أنــديــة أوروب ــا فــي الطليعة
بـنـسـبــة  %87م ــن امل ـج ـم ــوع ،وقــد
كان الدوري اإلسباني األكثر بيعًا
لالعبني بحصيلة قياسية وصلت
إلى  667مليون دوالر مقابل 584
م ـل ـيــون ف ــي  ،2013م ـت ـقــدمــا عـلــى
اإلن ـك ـل ـي ــزي ( 523م ـل ـيــون دوالر)
والـبــرتـغــالــي ( 435مـلـيــون) ،فيما
ظل الالعبون البرازيليون األكثر
طـلـبــا فــي س ــوق االن ـت ـقــاالت حيث
اح ـت ـل ــوا امل ــرت ـب ــة األولـ ـ ــى ف ــي ع ــام
 2014بــانـتـقــال  1,493أل ــف العــب
مقابل  468مليون دوالر ،متقدمني
عـ ـل ــى جـ ـي ــرانـ ـه ــم األرج ـن ـت ـي ـن ـي ــن
الــذيــن ج ــاؤوا فــي املــرتـبــة الثانية
بانتقال  810العبني.
ه ــذه األرقـ ـ ــام تـكـفــي ل ـلــداللــة على
أهـ ـمـ ـي ــة ه ـ ـ ــذا ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ف ـ ــي ع ــال ــم
ال ـك ــرة .فــي حقيقة األم ــر ،ومثلما
ت ـضــع ال ـف ــرق ال ـخ ـطــط ع ـلــى أرض

امللعب ،فــإن إدارات األنــديــة ترسم
االستراتيجيات في املكاتب للبيع
والشراء من أجل تحصيل األرباح.
ه ـنــا ال ـع ـمــل ي ـت ــواص ــل ع ـلــى م ــدار
العام عبر طواقم مختلفة إلجــراء
الدراسات والبحث واملفاوضات.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،فـ ــإن ال ـك ـث ـيــر مــن
األنــديــة باتت تعطي أولــويــة لهذا
املـ ـج ــال ،بـحـيــث أص ـب ــح لبعضها
بـ ـ ــاع طـ ــويـ ــل وخـ ـ ـب ـ ــرة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
ف ــي اب ـت ـي ــاع امل ــواه ــب م ــن أم ـيــركــا
ال ـج ـنــوب ـيــة وأف ــري ـق ـي ــا ،أو إعـ ــداد
ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــن ف ـ ـ ــي أك ــاديـ ـمـ ـي ــاتـ ـه ــا
وب ـي ـع ـه ــم بـ ـع ــد س ـ ـنـ ــوات ب ـم ـبــالــغ
مضاعفة مرات ومرات.
ي ـك ـفــي ه ـنــا ال ـت ــوق ــف ع ـنــد بــورتــو
الـبــرتـغــالــي كـعـ ّـيـنــة ســاطـعــة تؤكد
هذه املسألة .ببساطة ،هذا النادي

 13,090ألف العب
جرى تبادلهم بين
األندية في العالم

ُي َعد «مدرسة» في هذا املجال الذي
ّ
يدر عليه أرباحًا ال تصدق ،إذ إنه
بــاع العبني بمبلغ وصــل إلــى 601
مليون ي ــورو منذ عــام  2004قسم
م ـن ـهــم م ــن أبـ ـن ــاء ب ــورت ــو وال ـق ـســم
اآلخ ـ ــر اشـ ـت ــراه ــم ب ـم ـبــالــغ زه ـي ــدة
وص ـن ــع مـنـهــم ن ـجــومــا ع ـلــى غ ــرار
ريكاردو كارفاليو الــذي باعه عام
 2004لـتـشـلـســي اإلن ـك ـل ـيــزي بـ ـ 30
مليون يورو والكولومبي راداميل
ف ــالـ ـك ــاو الـ ـ ـ ــذي بـ ــاعـ ــه ع ـ ــام 2011
ألتلتيكو مدريد اإلسباني بمبلغ
 45مليون يورو بعدما اشتراه عام
 2009بمبلغ  3,93مــايــن فقط ال
غير من ريفر باليت األرجنتيني،
وهو السعر ذاته الذي حصل عليه
مــن صـفـقــة بـيــع مــواطـنــه خاميس
رودريـغـيــز ملوناكو الفرنسي بعد
أن حـ ـص ــل ع ـل ـي ــه عـ ـ ــام  2010مــن
بانفيلد األرجنتيني بــ 5,1ماليني
يـ ــورو ف ـقــط ،فـيـمــا ك ــان الـبــرازيـلــي
دان ـ ـي ـ ـلـ ــو آخ ـ ـ ــر الـ ـغـ ـي ــث قـ ـب ــل أي ـ ــام
معدودة عندما باعه لريـال مدريد
بمبلغ  31,5مليون يورو.
هـ ـ ـك ـ ــذا إذًا ،ت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــت ان ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
الــاعـبــن إل ـّـى «صـنــاعــة» فــي عالم
الـكــرة تـضــخ األرب ــاح الـهــائـلــة .هي
تمامًا «دجاجة تبيض ذهبًا» على
خزائن األندية.

