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مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو يسعى لقيادة النادي امللكي للفوز بدوري أبطال اوروبادوري أبطال اوروبا رفع ارباح االحتاد االوروبي الى 6 مليارات يورو

األزمة المالية ترفع أرباح »يويفا« من دوري األبطال إلى ٦ مليارات يورو
كشفت دراس���ة في اقتصادات الرياضة 
أجرتها إحدى الشركات الراعية لبطولة دوري 
أبطال أوروبا عن حتقيق الفرق املش���اركة 
في البطولة والت���ي تأهلت إلى دور ال� 16 
ألرباح مادية وصلت إلى 50 مليون يورو 
من البطولة، محطمة بذل���ك األزمة املالية 
العاملية وحالة الكس���اد التي تسيطر على 

السوق العاملية.
وجاء التقرير الذي نشرته هيئة اإلذاعة 
البريطانية صادما بالنسبة للكثيرين بسبب 
نسبة األرباح العالية التي حصدتها األندية 
رغم احلالة االقتصادية السيئة ملعظم رجال 
األعمال، ف���ي ظاهرة تعجب لها الكثيرون. 
وأوضحت الدراس���ة أن دخ���ول رأس املال 
لهذه األندية متثل في األموال التي يحصلون 
عليها كجوائز ع���ن التأهل إلى كل مرحلة 
من مراحل املسابقة، باإلضافة إلى العوائد 
املادية لألندية نتيجة املشاركة في املباريات 
كمبيعات التذاكر، فض���ا عن زيادة قيمة 
الاعب���ن املوجودين بكل فري���ق نتيجة 

املشاركة في البطولة.
وفجرت الدراسة مفاجأة عندما أكدت أن 
االحتاد األوروبي حقق مكاسب وصلت إلى 
6 مليارات يورو عن بطولة عام 2009 فقط 
لتتس���اوى مع العوائد التي حققتها كأس 

العالم األخيرة في أملانيا عام 2006.
وقال البروفيس���ور بجامعة كوفنتري 
البريطاني���ة واملتخصص ف���ي اقتصادات 
الرياضة ساميون تشادويك والذي أجرى 
الدراسة: زيادة العوائد املادية لدوري األبطال 
هذا املوسم تأتى لس���بب واحد فقط وهو 

الكساد االقتصادي عامليا.
وأوضح تشادويك أن الرعاة من الشركات 
الكبرى حاولوا الترويج ملنتجاتهم لكي يبيعوا 
أكثر للتغلب على الكساد، باإلضافة إلى أنهم 
حاولوا تركيز إعاناتهم على األماكن األكثر 
جذبا لتقلي���ل مخاطر عدم جدوى اإلعان، 
وبالتالي بحثوا عن الشيء األكثر مشاهدة 
في أوروبا ولم يجدوا أفضل من دوري أبطال 
أوروبا والتي يتابعه���ا املاين في أوروبا 
والعالم بصفة عامة سواء من داخل امللعب 
أو من خال شاشات التلفزيون، مما يعنى 

أن األندية حصلت على زيادة في حصتها من 
االحتاد األوروبي لكرة القدم نتيجة اتفاقات 
الرعاية التي يوقعها االحتاد للبطولة، فضا 
عن زيادة ف���ي عقود الرعاية اخلاصة بكل 

ناد على حدة مع املعلنن لديه.
وفندت الدراسة التقسيم اخلاص بعوائد 
األندية، حيث أكدت أن كل ناد حصل على 50 
مليون يورو بواقع 14 مليون يورو كجوائز 
عن التأهل ل���ألدوار املتتالية من البطولة، 
و12 مليون يورو من عقود الرعاية اخلاصة 

باالحتاد األوروبي »ويفا«، و8 ماين يورو 
من عقود الرعاية اخلاصة لكل ناد ومبيعات 
التذاكر، و6 ماين يورو لزيادة قيم الاعبن 

في كل فريق.
وأوضح تش���ادويك ان قيمة كل العب 
ش���ارك في دوري أبطال أوروبا زادت في 
سوق الاعبن مما يعني مكاسب أنديتهم في 
حال بيعهم مستشهدا بفريق ليون الفرنسي 
الذي أعلن أن هدفه األساسي من املشاركة 
في البطولة هو زيادة قيمة العبيه إلعادة 

بيعهم مرة أخرى بسعر أعلى.
وكشف تش���ادويك عن وجود حالة من 
التضخم في س���وق الاعبن خال الفترة 
احلالية بسبب ارتفاع أسعار الاعبن بشكل 
مبالغ فيه، مثل صفق���ة انتقال البرتغالي 
كرستيانو رونالدو إلى ريال مدريد اإلسباني 
مقابل 96 مليون يورو، وكاكا الذي انتقل من 
ميان للريال أيضا مقابل 65 مليون يورو، 
إبراهيموفيتش  وصفقة السويدي زالتان 
الذي انضم إلى برش���لونة اإلس���باني في 

صفقة تبادلية م���ع الكاميروني صامويل 
إيتو، باإلضافة إلى 40 مليون يورو حصل 
عليها النادي اإليطالي ليصل إجمالي الصفقة 

إلى 80 مليون يورو.
وأوضحت الدراس���ة ان ن���ادي بوردو 
الفرنس���ي كان أكثر األندية اس���تفادة من 
اجلوائز املادية ل� »اليويفا« بحصوله على 
11.5 ملي���ون يورو، وجاء في املركز الثاني 
كل من تشيلس���ي اإلجنليزي وفيورنتينا 
اإليطال���ي بتحقيقهما ربحا بلغ 11.1 مليون 

يورو، ومن بعدها جاءت أندية أرس���نال، 
ومان يونايتد اإلجنليزيان، وليون الفرنسي، 
وريال مدريد اإلسباني وإشبيلية اإلسباني 

ولكل منها 10.7 ماين يورو.
وأرجعت الدراسة السبب وراء التفاوت 
بن أرباح األندية من جوائز ال� »يويفا« إلى 
أن الئحة مكافآت الفوز املوضوعة من قبل 
االحتاد األوروبي والتي تنص على حصول 
كل فريق على 800 ألف يورو في حالة الفوز 
و400 ألف يورو في حالة التعادل وال شيء في 
حالة اخلسارة مبباريات البطولة، مما يعنى 
أن الفريق الذي سيتمكن من الفوز باللقب 
هذا املوسم سيحصل على 31.2 مليون يورو 
من ال���� »يويفا« كجوائز عن تخطي جميع 
مراحل البطولة، علما ان مكاسب برشلونة 
من وراء الفوز بلقب دوري األبطال املوسم 

املاضي وصلت إلى 110 ماين يورو.
أما بالنسبة للفرق التي فشلت في التأهل 
إلى دور ثمن النهائي من دوري األبطال، فأكدت 
الدراسة أن خسائرها املالية ستكون كبيرة 
حتى من انتقل منها للمش���اركة في بطولة 
الدوري األوروبي مثل ليڤربول اإلجنليزي 
ويوڤنتوس اإليطالي، خصوصا أن بطولة 
دوري أبطال أوروبا هي بطولة الصفوة في 
أوروبا وتقدم عوائد جتارية تفوق الدوري 
األوروبي بكثير، مش���يرة إلى أن أي فريق 
يحتاج للفوز بلقب بطولة الدوري األوروبي 
واملعروفة باس���م »يوروبا ليغ« للحصول 
على عوائد مادية مساوية ملا حتصل عليه 
الفرق التي تأهلت إلى دور ثمن النهائي من 

دوري أبطال أوروبا.
وأكدت الدراس���ة أن إجنلترا وإسبانيا 
وإيطاليا كانت أكثر بلدان أوروبا استفادة من 
النمو املادي للبطولة، فمع وصول مانشستر 
يونايتد إلى نهائي النسخة املاضية ووصول 
الفرق ال� 4 ممثلة إجنلت���را لثمن النهائي 
حصلت أندية إجنلترا على 129.5 مليون يورو 
جائزة تخطي كل مرحلة في البطولة لتتصدر 
دول أوروبا، ومع وجود 3 فرق إيطالية في 
دور ال� 16 نسخة العام احلالي حتصل إيطاليا 
على 104 ماين يورو، فيما حصدت األندية 

اإلسبانية 96.6 مليون يورو.

اللبناني يوسف محمد يتلقى حتية من رضا عنتر والعبي كولن بعد تسجيله احد االهدافجنم الهالل السعودي ياسر القحطاني يتصدر قائمة اغلى الالعبني اخلليجيني

حصل الاعب املغربي مروان الش���ماخ احملترف 
ضمن صفوف فريق بوردو الفرنسي، على لقب أغلى 
العب عربي، حسب موقع سوق االنتقاالت الدولية 
)transfer markt( ومقره في أملانيا، الذي حدد قيمته 
ب� 11 مليون يورو بينما احتل جنم منتخبنا الوطني 
والقادس���ية بدر املطوع مركزا متوسطا في قائمة 
اغلى الاعبن العربي حيث تبلغ قيمته في سوق 

االنتقاالت 500 الف يورو.
وجاء املصري عم���رو زكي العب نادي الزمالك، 
واجلزائري كرمي زياني احملترف في صفوف نادي 
فولفسبورغ األملاني، في املركز الثاني، بعد تساويهما 
في القيمة، التي ح���ددت لكل العب 6 مليون يورو 

و500 ألف.
واحتل اللبناني يوس���ف محمد احملترف بنادي 
كولن األملاني املركز الثالث، مببلغ 4 ماين و500 
ألف يورو، متقدما على التونسي كرمي حاجي مببلغ 
3 ماين يورو، والسعودي ياسر القحطاني مببلغ 

مليون و200 ألف يورو. 
وتس���اوى في املركز الس���ادس كل من السعودين محمد 
الش���لهوب وأسامة هوس���اوي العبي نادي الهال، واألردني 
عدي الصافي، وذلك بعدما حدد موقع سوق االنتقاالت قيمتهم 

مبليون يورو.

واعتبر موقع س���وق االنتقاالت الدولية الس���عودي ياسر 
القحطاني أغلى العب سعودي وخليجي في الوقت نفسه، حيث 
تصدر العبي األخضر مببلغ مليون و200 ألف يورو، تاه زمياه 
محمد الشلهوب وأسامة هوساوي في املركز الثاني مببلغ مليون 
يورو، في حن جاء العب االحتاد سعود كريري ثالثا مببلغ 900 
ألف يورو، والعبا الشباب عبده عطيف واالحتاد محمد نور في 
املركز الرابع مببلغ 800 ألف يورو لكل منهما، فيما جاء تيسير 

اجلاسم في املركز اخلامس مببلغ 750 ألف يورو.
وأبرز الاعبن العرب الذين حدد املوقع قيمتهم، هم احلارس 
العماني علي احلبسي مببلغ 900 ألف يورو، واإلماراتي إسماعيل 
مطر مببلغ 450 ألف يورو، والقطري حسن ياسر مببلغ 600 
ألف يورو، ومهاجم االزرق والقادسية بدر املطوع مببلغ 500 
ألف ي���ورو، والعراقي يونس محمد مببل���غ 750 ألف يورو، 

والسوري لؤي شانكو مبلغ 500 ألف يورو.
كما ظهر العبو األخضر عبداهلل الزوري )الهال( في القائمة 
مببلغ 700 ألف يورو، وأحمد الفريدي )الهال( وناصر الشمراني 
)الشباب(، ونايف هزازي )االحتاد(، وأحمد عطيف )الشباب( 

مببلغ 600 ألف يورو.
وبلغت قيمة مالك معاذ )األهلي( 500 ألف يورو، وحسن عبد 
الغني )النصر( ب� 400 ألف يورو، ووليد عبداهلل )الشباب( ب� 
400 ألف يورو، ورضا تكر )االحتاد( ب� 400 ألف يورو، وماجد 

املرشدي )الهال( ب� 150 ألف يورو.
مهاجم بوردو واملنتخب املغربي مروان الشماخ

أغلى الالعبين العرب  بـ 11 مليون يورو 
ويتفوق على زكي وزياني ويوسف

قيمة المطوع تصل إلى 500 ألف يورو في سوق االنتقاالت الدولية.. والقحطاني األفضل خليجيًا بـ 1.2 مليون يورو

الشمّاخ

قيمة مهاجم االزرق 
والقادسية بدر المطوع

 تصل إلى 500 ألف يورو

جــــم  مها
ســــــية  د لقا ا
يتســاوى مـع معاذ 
ويتفــوق  وشـانكو 
عبدالغنـي  علـــى 
والمرشـدي وتكــر 


