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رياضة

برميير ليغ ّ
إنكلترا جنة سوق االنتقاالت

وحوش الثراء الفاحش

توسون

ّ
من يتهم مانشستر سيتي ومدربه اإلسباني جوسيب غوارديوال باالستفادة من األموال يمكنه أن يطلع على سعر قيمة مجموعة العبي نادي مانشستر يونايتد (أ ف ب)

ّ
ترق ٌ
عقد جديد
األسبوع
سيحصل
لما
إنكلترا
في
كبير
ب
المقبل مع توقيع ٍ
ّ
التلفزيوني .يأتي ذلك في ظل توقع انخفاض قيمته،
لحقوق النقل ّ
ما قد يؤثر على ترب ًع أندية «البريميير ليغ» على عرش أكثر األندية إنفاقًا
في العالم ،وتشكيال لفرق ّ
تعد األغلى ثمنًا بين أقرانها في البطوالت
ٍ
األوروبية األخرى
شربل ّ
كريم
العودة إلى ثمانينيات وتسعينيات
الـقــرن املــاضــي تـتــرك ص ــورة واحــدة
ع ـنــد امل ـت ــاب ــع ،وه ــي ري ـ ــادة الـ ــدوري
اإليـطــالــي لـكــرة ال ـقــدم وتـفـ ّـوقــه على
كــل ال ـب ـطــوالت فــي ال ـعــالــم .وق ـتــذاك،
ك ــان ال ـن ـجــوم ي ـت ـقــاطــرون لـلـعــب في
«ال ـك ــال ـش ـي ــو» أو م ــا أسـ ـم ــوه «ج ـنــة
كرة القدم» ،فكانت أندية الـ «سيري
أ» ت ـغــري ـهــم ب ــأم ــوال ـه ــا وأض ــوائ ـه ــا
ّ
امل ـســل ـطــة ع ـل ـي ـهــم .وه ـ ــذا األم ـ ــر كــان
مـــ ّ
ـرده إل ـ ــى الـ ـع ــائ ــدات ال ـت ـســوي ـق ـيــة
والـتـلـفــزيــونـيــة الـهــائـلــة ال ـتــي كــانــت
تغرق الدوري اإليطالي وأنديته.
لـ ـ ـك ـ ــن ،مـ ـ ــع ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض املـ ـ ــؤشـ ـ ــر فــي
مكان آخر.
إيطاليا ،حدث ارتفاع في
ٍ
في إنكلترا في الفترة املمتدة ما بني
أواخ ــر التسعينيات وبــدايــة األلفية
الجديدة .ووصلت أرقــام بيع حقوق
النقل التلفزيوني إلى مبالغ قياسية
أنـعـشــت خــزائــن األن ــدي ــة اإلنـكـلـيــزيــة
وج ـع ـل ـت ـه ــا «ت ـت ـم ـخ ـت ــر» ف ـ ــي س ــوق
االن ـت ـق ــاالت وتـتـبـضــع م ـنــه م ــا طــاب
لها.
وم ـ ـ ــع ال ـ ـك ـ ــام ع ـ ــن صـ ـفـ ـق ــة ج ــدي ــدة
ّ
ستسجل تراجعًا ملحوظًا لناحية
قـيـمــة ال ـح ـقــوق ،سـتـتــأثــر بـهــا أنــديــة
الـ ـ ـ ــدوري امل ـم ـت ــاز ب ــا شـ ــك ،ولـ ــو أن
مـ ــواردهـ ــا امل ــال ـي ــة ال تـنـحـصــر فـقــط
بـمـســألــة ال ـن ـقــل ال ـت ـل ـفــزيــونــي .وهــي
الـ ـت ــي ت ـج ـن ــي مـ ـك ــاس ــب ًكـ ـبـ ـي ــرة مــن
أرباح
أسواق اإلعالنات ،إضافة إلى
ٍ
ضخمة مــن األس ــواق الـتــي سبق أن

انفتحت عليها في القارات املختلفة.
ورغـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ـت ــي
ال يـ ـمـ ـك ــن إسـ ـق ــاطـ ـه ــا ع ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي ،ودخول األموال األجنبية
إلى غالبية األندية اإلنكليزية ،ال ّ
بد
أن ي ـكــون ه ـنــاك تــأثـيــر سـلـبــي ج ــراء
الصفقة الجديدة التي من املفترض
أن تـ ـ ّ
ـروض ه ــذه األن ــدي ــة نـسـبـيــا في
ّ
مكان
ســوق االنتقاالت وتكبلها في
ٍ
مـ ـ ــا .وقـ ـ ــد ت ـع ـط ــي ع ـم ـل ـيــة ح ـســاب ـيــة
بسيطة ص ــورة واض ـحــة ح ــول مــدى
اسـتـفــادة أنــديــة إنكلترا مــن األم ــوال
ّ
ُ
ّ
موسميًا،
الـتــي ت ـضــخ فــي خــزائـنـهــا
ّ
متقدمة في
وهــي التي تحتل مراكز
حال جمعنا قيمة العبي كل تشكيلة
للفرق الـ.20

وم ــن املــؤكــد أن اإلنـكـلـيــز كــانــوا أ ّحــد
األس ـ ـبـ ــاب األس ــاسـ ـي ــة وراء تـضــخــم
أسعار الالعبني في سوق االنتقاالت،
قياسية ُ في عملية
إذ ضربوا أرقامًا ُ
الشراء ،في كل مرة فتح وأغلق فيها
السوق .ومــا الصفقة الضخمة التي
جـلــب م ــن خــالـهــا نـ ــادي مانشستر
يــونــايـتــد الـفــرنـســي ب ــول بــوغـبــا من
ن ــادي يوفنتوس اإليـطــالــي إال دليل
عـلــى ه ــذا ال ـك ــام ..وق ــد ك ـ ّـرت بعدها
الـصـفـقــات الـضـخـمــة ال ـتــي ت ـجــاوزت
الـ ـ ــ 100مـلـيــون دوالر داخ ــل إنـكـلـتــرا
وخـ ــارج ـ ـهـ ــا .وعـ ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـث ــال،

قيمة مجموعة العبي نادي
مانشستر يونايتد وصلت إلى 930
مليون دوالر
تـ ـتـ ـخـ ـط ــى قـ ـيـ ـم ــة العـ ـ ـب ـ ــي م ـت ـص ــدر
«البريميير ليغ» مانشستر سيتي
الحاليني املليار دوالر ،ليكون بذلك
صــاحــب التشكيلة األغـلــى ثمنًا في
عالم «املستديرة» .وهو الذي صرف

 364م ـل ـي ــون دوالر بـ ــن ال ـس ــوق ــن
الشتوية والصيفية للتعاقد مــع 6
العبني.
وال يبعد نادي باريس سان جيرمان
عــن مــانـشـسـتــر سـيـتــي .فـقــد دف ــع ما
يـ ـق ــارب امل ـل ـي ــار دوالر أي ـض ــا لـبـنــاء
فريقه الحالي .ومن يتهم مانشستر
سيتي ومــدربــه اإلسـبــانــي جوسيب
غ ــواردي ــوال بــاالسـتـفــادة مــن األم ــوال
لـتـحـقـيــق ن ـتــائــج نــوع ـيــة ،يـمـكـنــه أن
ّ
ي ــط ـل ــع ع ـل ــى س ـع ــر ق ـي ـمــة مـجـمــوعــة
الع ـب ــي ن ـ ــادي مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد،
التي وصلت إلــى  930مليون دوالر.
وب ــذل ــك ي ـت ـقـ ّـدم ع ـلــى نـ ــادي تشلسي
الـ ــذي دف ــع  737م ـل ـيــون دوالر ثمنًا
لالعبيه .والالفت أن كل هذه األندية
تـتـقـ ّـدم عـلــى ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي
الذي ُوصف يومًا بصاحب الصفقات
املليونية املجنونة ،إذ أن تشكيلته
ّ
الحالية كلفته  617مليون دوالر.
ه ــي أرقـ ـ ــام خ ـيــال ـيــة ط ـب ـعــا ،ل ـكــن مــا
ّ
ّ
ـاد مثل
ال يمكن تخيله أن يـتـقــدم ن ـ ٍ
إفرتون على العمالق األملاني بايرن
ميونيخ على هذا الصعيد ،إذ صرف
لتجميع العبيه  454مليون دوالر،

تراجع في قيمة حقوق النقل التلفزيوني
 3.58مليار جنيه إسترليني من أجل بث  128مباراة في الدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم على مدار ثالثة مواسم ،واعتبارًا
من موسم .2020-2019
هذا هو املبلغ الــذي ستدفعه شبكة «سكاي» التلفزيونية ،التي
يملكها امللياردير الشهير روبرت مردوك ،وهي صفقة ستضع
ّ
حدًا للتضخم الرهيب في قيمة حقوق النقل التلفزيوني ملباريات
الدوري اإلنكليزي.
ولشبكة «سكاي» منافس وهي شبكة «بي تي» التي لن تحصل
سوى على  32مباراة في املوسم الواحد ،وقيمتها  885مليون
جنيه إسترليني.

ّ
وفــي حــال جمعنا قيمة الصفقتني املـتــوقــع إبرامهما األسبوع
املقبل ،يكون التراجع واضحًا في قيمة الحقوق ،التي ارتفعت في
املزادين السابقني بحوالى  70باملئة.
ّ
ففي عام  ،2015تخطت «سكاي» و»بي تي» كل التوقعات ،عندما
دفعتا مبلغًا قياسيًا وصــل الــى  5.14مليار جنيه إسترليني
ّ
لبث املباريات ،وخصوصًا تلك التي ّ
تخص الفرق الكبرى التي
اسـتـفــادت فــي املـقــابــل مــن األم ــوال لتبرم صفقات ضخمة في
سوق االنتقاالت.
لكن الشركتني ستدفعان اآلن  4.46مليار جنيه إسترليني ،من
أجل  160مباراة في املوسم ،وملدة ثالث سنوات.

ولكوت

كـ ــان آخ ــره ــم ف ــي الـ ـس ــوق ال ـش ـتــويــة
الثنائي ثيو والكوت والتركي سنك
توسون مقابل  66مليون دوالر .أما
النادي البافاري ،فدفع  451مليون
دوالر مقابل العبيه.
إذًا ،ه ــو الـ ـث ــراء ال ـف ــاح ــش وال ـع ـيــش
الــرغ ـيــد ال ــذي يـجـعــل أي ـضــا نــاديــن
مثل كريستال باالس ( 279مليونًا)
وسـ ــاوث ـ ـم ـ ـب ـ ـتـ ــون ( 284مـ ـلـ ـي ــون ــا) ـ
ال ـ ــذي ي ـ ـحـ ــارب لـ ـلـ ـه ــروب مـ ــن شـبــح
ّ
يتقدمان على نــادي إنتر
الهبوط ـ
ميالنو اإليطالي ونابولي متصدر
الـ «سيري أ».
حـتــى إن وس ــت ه ــام ( 221مـلـيــونــا)
ي ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدم عـ ـل ــى ف ــريـ ـق ــن م ـه ـم ــن فــي
إسـبــانـيــا هـمــا إشـبـيـلـيــة وفالنسيا
اللذين صرفا  198و 183مليونًا على
التوالي لتأسيس فريقني يمكنهما
املـنــافـســة عـلــى امل ــراك ــز املـتـقــدمــة في
«الـلـيـغــا» املــؤهـلــة إلــى دوري أبطال
أوروبــا .يحدث ذلك بينما لن يكون
بمقدور الفريق اللندني املذكور أن
يطمح إلى تحصيل مركز في وسط
الترتيب.
هـ ـ ــو ع ـ ـصـ ــر األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة
ب ــام ـت ـي ــاز ،وس ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت بــات
مـلـعـبـهــا وأرضـ ـه ــا .ل ـكــن امل ــؤش ــر قد
يـبــدأ فــي الـتـحـ ّـول انـخـفــاضــا ،مــع ما
يـتـ ّـوقــع أن يـحـصــل األس ـب ــوع املقبل
عـلــى صـعـيــد الـصـفـقــة التلفزيونية
الجديدة .لكن ،رغــم كل ذلــك ،وحتى
ال ـص ـي ــف امل ـق ـب ــل وف ـت ــح الـ ـس ــوق مــن
ج ــدي ــد ،ال ُي ـف ـتــرض أن ت ـفــرح أنــديــة
أوروب ـ ـ ـ ــا األخ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ـك ــل املـ ــؤشـ ــرات
لـ ـح ــرك ــة «ال ـ ـب ـ ـيـ ــزنـ ــس» اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
ح ــول الـعــالــم ال تشير إل ــى أن هناك
اسـ ـتـ ـع ــدادًا إن ـك ـل ـي ــزي ــا ل ـل ـت ــراج ــع أو
االنـسـحــاب مــن الـجـبـهــات املختلفة.
وم ـ ــا مـ ـت ــابـ ـع ــة أخـ ـ ـب ـ ــار االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
واأله ـ ــداف ال ـتــي وض ـع ـهــا اإلنـكـلـيــز
لـلـمــوســم املـقـبــل إال الــدل ـيــل الـقــاطــع
على هذا الكالم.

